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правила за условията и реда за предлагане на кандидати за управител на
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ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Н А РОДНО СЪБРА НИЕ
РЕШЕНИЕ

за приемане на Процедурни правила за ус
ловията и реда за предлагане на кандидати
за управител на Българската народна банка,
представяне и публично оповестяване на до
кументите и изслушването на кандидатите
в Комисията по бюджет и финанси, както и
процедурата за избор от Народното събрание
Народното събрание на основание чл. 86,
ал. 1 от Конституцията на Република България
и чл. 89, ал. 7 от Правилника за организацията
и дейността на Народното събрание
РЕШИ:
Приема Процедурни правила за условията и
реда за предлагане на кандидати за управител
на Българската народна банка, представяне
и публично оповестяване на документите и
изслушването на кандидатите в Комисията
по бюджет и финанси, както и процедурата
за избор от Народното събрание.
I. Предлагане на кандидати за управител
на Българската народна банка и представяне
на документите им.
1. Предложение за кандидат за управител на Българската народна банка се прави
от парламентарните групи или от народни
представители, нечленуващи в парламентарна група. Предложението се внася в писмена
форма до Комисията по бюджет и финанси
чрез председателя на Народното събрание в
7-дневен срок от приемането на тези процедурни правила от Народното събрание.
2. Предложението за кандидат за управител
на Българската народна банка се придружава с
писмени мотиви, които аргументират добрата
професионална репутация на кандидата. Към
предложението се прилагат следните документи:
а) писмено съгласие на кандидата по образец – приложение № 1 към решението;
б) подробна автобиография;
в) документи, удостоверяващи професионализма на кандидата в областта на икономиката, финансите и банковото дело (диплома за
завършено висше образование, удостоверения,
препоръки за заемани длъжности и придобити
специализации в сферата на икономиката,
финансите и банковото дело и други подобни);
г) свидетелство за съдимост;
д) декларация по образец – приложение
№ 2 към решението, че не са налице обстоятелствата по чл. 11, ал. 4, т. 2, 3, 4 и 5 от
Закона за Българската народна банка.
II. Публично оповестяване на документите.
Предложението заедно с приложените към
него документи се публикува на специализи-

рания тематичен сайт на интернет страницата
на Народното събрание в срок не по-късно
от 7 дни преди изслушването.
Публикуването на предложението и документите се извършва в съответствие с изискванията на Закона за защита на личните данни.
Юридически лица с нестопанска цел, регистрирани за осъществяване на общественополезна дейност, и професионални организации
не по-късно от три дни преди изслушването
на кандидата може да представят на Комисията по бюджет и финанси становища за
кандидата, включващи и въпроси, които да
му бъдат поставени.
Средствата за масово осведомяване могат да
изпращат в Комисията по бюджет и финанси
въпроси към кандидата, които да му бъдат
поставени. Анонимни становища и сигнали
не се разглеждат.
Становищата и въпросите се изпращат по
пощата на адрес: гр. София, пл. Княз Александър I № 1, Комисия по бюджет и финанси,
или по електронен път на e-mail: budget@
parliament.bg. Становищата и въпросите се
публикуват на специализирания тематичен
сайт на интернет страницата на Народното
събрание при спазване изискванията на Закона за защита на личните данни и Закона
за защита на класифицираната информация.
III. Изслушване на кандидата.
1. Преди да изслуша предложения кандидат,
Комисията по бюджет и финанси проверява
представените документи и дали кандидатът отговаря на изискванията за заемане на
длъжността, за която е предложен.
2. Изслушването се провежда в открито
заседание на Комисията по бюджет и финанси,
което се излъчва в реално време в интернет чрез
интернет страницата на Народното събрание.
3. Кандидатът се представя от вносителя
на предложението – до две минути. Представянето включва и данни за специфичната
подготовка, мотивацията, публичната репутация и обществената подкрепа за кандидата.
4. Лично представяне на кандидата и на
неговата концепция за дейността на Българската народна банка – до 20 минути.
5. Представяне в резюме на становищата
и въпросите на лицата по чл. 89, ал. 3 от
Правилника за организацията и дейността
на Народното събрание, ако такива са представени – до две минути всяко.
6. Отговор на кандидата по представените становища и поставените въпроси – до
10 минути.
7. Въпроси от страна на народните представители – до две минути.
8. Отговор на кандидата по поставените
от страна на народните представители въпроси – до 10 минути.
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9. Комисията може да изисква допълнителна информация както от кандидата, така
и от съответния компетентен орган.
10. От изслушването се изготвя пълен стенографски протокол, който се публикува на
специализирания тематичен сайт на интернет
страницата на Народното събрание.
11. Комисията изготвя по смисъла на чл. 89,
ал. 5 ПОДНС доклад от изслушването на кандидата. Ако са изслушани няколко кандидати
за дадена длъжност, комисията изготвя доклад
от изслушването на кандидатите, към който
се прилага списък на кандидатите, участвали
в изслушването, подреден по азбучен ред на
собствените им имена, и го внася в Народното
събрание. Към доклада се прилага проект на
решение за избор на всеки кандидат за управител на Българската народна банка.
IV. Избор на кандидат за управител на
Българската народна банка от Народното
събрание.
1. Заседанието се излъчва в реално време
в интернет чрез интернет страницата на Народното събрание. С решение на Народното
събрание на заседанието присъства предложеният кандидат.
2. Народното събрание изслушва в резюме
внесения доклад на Комисията по бюджет и
финанси.
3. Всеки кандидат се представя от вносителя – до две минути.
4. Провеждат се разисквания по кандидатурата по реда на Правилника за организацията
и дейността на Народното събрание.
5. Гласуването е явно чрез компютризираната система за гласуване. Ако има няколко
кандидати за управител на Българската народна банка, гласуването се извършва по азбучен
ред на собствените имена на кандидатите,
освен ако Народното събрание реши друго.
6. За избран се смята кандидатът, получил повече от половината от гласовете на
присъстващите народни представители. Ако
няколко кандидати за една длъжност са получили повече от половината от гласовете
на присъстващите народни представители,
избран е кандидат ът, полу чил най-много
гласове „за“.
7. Когато никой от кандидатите не получи
необходимите гласове, се провежда повторно
гласуване, в което участват двамата кандидати,
получили най-много гласове „за“.
8. Ако и при повторното гласуване никой
от кандидатите не получи необходимите гласове, Народното събрание приема решение за
откриване на нова процедура за избор.
Решението е прието от 43-то Народно
събрание на 10 юни 2015 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева

ВЕСТНИК

С Т Р. 3

Приложение № 1
към решението
ДЕКЛАРАЦИЯ
Дол у под п иса н и я т/ата ............................
........................................................................, с
ЕГН ……………………, л. к. № ………........, изд. на
…...…..................... от МВР ……………......................,
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
съм съгласен/а да бъда предложен/а за
длъжността .................................………………………
…………………………………………........................................
Декларатор: ....................
Приложение № 2
към решението
ДЕКЛАРАЦИЯ
Дол у под п иса н и я т/ата ............................
........................................................................, с
ЕГН ……………………, л. к. № ………........, изд. на
…...…..................... от МВР ……………......................,
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
не съм лице:
– обявено в несъстоятелност като едноличен търговец или неограничено отговорен
съдружник в търговско дружество;
– което е било през последните две години,
предхождащи датата на решение за обявяване
на търговско дружество или кооперация в
несъстоятелност, член на техен управителен
или контролен орган;
– което е едноличен търговец, неограничено
отговорен съдружник в търговско дружество,
управител, търговски пълномощник, търговски представител, прокурист, търговски
посредник, ликвидатор или синдик, член на
орган на управление или контрол на търговско дружество или кооперация с изключение
на дружества, в които Българската народна
банка има участия;
– което е съпруг или съпруга или се намира
във фактическо съжителство, роднина по права
линия, по съребрена линия до четвърта степен
включително или по сватовство до втора степен включително с друг член на управителния
съвет на Българската народна банка.
Известна ми е наказателната отговорност
по чл. 313 от Наказателния кодекс.
Декларатор: ....................
4023

за приемане
обсъждане и
изменение и
на

РЕШЕНИЕ

на Правила за процедурата по
приемане на Законопроекта за
допълнение на Конституцията
Република България

Народното събрание на основание чл. 86,
ал. 1 от Конституцията на Република България и § 2 от допълнителните разпоредби на
Правилника за организацията и дейността на
Народното събрание
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РЕШИ:
1. Приема Правила за процеду рата по
обсъждане и приемане на Законопроект за
изменение и допълнение на Конституцията на
Република България № 554-01-103 от 26 май
2015 г., както следва:
Правила за процедурата по обсъждане и
приемане на Законопроекта за изменение и
допълнение на Конституцията на Република
България
Чл. 1. (1) Законопроектът за изменение и
допълнение на Конституцията на Република
България № 554-01-103 от 26 май 2015 г. се
обсъжда и приема от Народното събрание
на три гласувания в различни дни съгласно
чл. 155, ал. 1 от Конституцията на Република
България.
(2) Срокът по чл. 154, ал. 2 от Конституцията на Република България започва да тече от
деня на внасянето на законопроекта по ал. 1.
Чл. 2. (1) Временната комисия за обсъждане
на Законопроект за изменение и допълнение
на Конституцията на Република България,
създадена с Решение на Народното събрание от
28 май 2015 г., изпълнява функциите на водеща
комисия. На сайта на Временната комисия на
интернет страницата на Народното събрание
се публикуват стенографските протоколи от
заседанията є, докладите на комисията, както
и становищата и предложенията, постъпили
по законопроекта.
(2) Заседанията на Временната комисия
се излъчват в реално време в интернет чрез
интернет страницата на Народното събрание.
Чл. 3. (1) На първо гласуване законопроектът се разглежда, след като Народното събрание
изслуша доклада на комисията, а мотивите
на вносителите – в рамките на 20 минути.
(2) При първото гласуване законопроектът
се обсъжда и гласува по принцип и в цялост. Народните представители се изказват
по основните положения на законопроекта.
Обсъждането се провежда при условията и по
реда за обсъждане на законопроекти при първо
гласуване и съгласно чл. 55 от Правилника за
организацията и дейността на Народното събрание, като за най-малката от парламентарните
групи времето не може да бъде по-малко от 15
минути, а за най-голямата от тях – 45 минути.
(3) Законопроектът е приет на първо гласуване, ако за него са гласували три четвърти
от всички народни представители.
(4) Ако законопроектът получи по-малко от
три четвърти, но не по-малко от две трети от
гласовете на всички народни представители,
се поставя за ново разглеждане не по-рано от
два и не по-късно от пет месеца. При новото
разглеждане законопроектът се приема, ако
за него са гласували не по-малко от две трети
от всички народни представители.
Чл. 4. (1) Народните представители могат
да правят писмени предложения за изменение
и допълнение в приетия на първо гласуване
законопроект в сроковете по чл. 80, ал. 1 от
Правилника за организацията и дейността
на Народното събрание. Срокът не може да
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бъде по-кратък от 7 дни. Не се разглеждат
предложения, които противоречат на принципите и обхвата на приетия на първо гласуване
законопроект.
(2) Комисията внася в Народното събрание
доклад, който съдържа направените в срок
писмени предложения на народни представители и становището на комисията по тях.
(3) При второто гласуване законопроектът
се обсъжда и приема текст по текст, при условията и по реда на чл. 81 от Правилника
за организацията и дейността на Народното
събрание.
(4) В случая по чл. 3, ал. 3 законопроектът
е приет на второ гласуване, ако за всеки текст
са гласували три четвърти от всички народни
представители.
(5) Текстовете, които не са подкрепени от
три четвърти от всички народни представители, но са подкрепени от две трети от тях, се
разглеждат и приемат по реда на чл. 3, ал. 4.
(6) Когато законопроектът е приет на първо
гласуване по реда на чл. 3, ал. 4, приети на
второ гласуване са текстовете, за които са
гласували не по-малко от две трети от всички
народни представители.
(7) Текстовете, които не са подкрепени от
две трети от всички народни представители,
са отхвърлени.
Чл. 5. (1) Между второ и трето гласуване
не се правят предложения по текстовете. След
второто гласуване комисията представя текста
за трето гласуване, в който тя може да предлага само редакционно-технически поправки.
(2) Третото гласуване е гласуване на законопроекта в цялост. Гласуването е поименно.
(3) В случая по чл. 4, ал. 4 законопроектът
е приет на трето гласуване, ако за него са
гласували три четвърти от всички народни
представители.
(4) В случаите по чл. 4, ал. 5 и 6 законопроектът е приет на трето гласуване, ако за
него са гласували не по-малко от две трети
от всички народни представители.
2. Решението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
Решението е прието от 43-то Народно
събрание на 10 юни 2015 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
4022

РЕШЕНИЕ

за удъл жаване срока за представяне на
докл ада на Временната анкетна комисия
за проверка на фактите и обстоятелствата,
свързани с действията на държавни органи
и институции, които е следвало да упражнят
контрол и противодействат на източването
на Корпоративна търговска банка в периода
2009 – 2014 г.
Народното събрание на основание чл. 35
от Правилника за организацията и дейността
на Народното събрание
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РЕШИ:
Удължава срока за представяне на доклада
на Временната анкетна комисия за проверка на
фактите и обстоятелствата, свързани с действията на държавни органи и институции, които е
следвало да упражнят контрол и противодействат на източването на Корпоративна търговска
банка в периода 2009 – 2014 г. до обнародване
и влизане в сила на изменения и допълнения
на Закона за кредитните институции.
Решението е прието от 43-то Народно
събрание на 12 юни 2015 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.

4047

Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева

МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 146
ОТ 9 ЮНИ 2015 Г.

за създаване на Централен орган за възлагане
на обществени поръчки в сектор „Здраве
опазване“
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. С постановлението се определят
функциите и отношенията на Централния
орган за възлагане на обществени поръчки в
сектор „Здравеопазване“ (ЦОВОПСЗ) с възложителите – лечебни заведения за болнична
помощ по чл. 9 от Закона за лечебните заведения (ЗЛД) и лечебни заведения по чл. 10, т. 3,
3а и 3б ЗЛД, за чиито нужди ще се провеждат
обществените поръчки от ЦОВОПСЗ, както
и обектите на обществените поръчки.
Чл. 2. (1) Централен орган за възлагане
на обществени поръчки в сектор „Здраве
опазване“ е министърът на здравеопазването.
(2) Централният орган за възлагане на
обществени поръчки в сектор „Здравеопазване“ провежда процедури за възлагане на
обществени поръчки по реда на Закона за
обществените поръчки (ЗОП), подзаконовите
нормативни актове по неговото прилагане,
както и на приложимото законодателство на
Европейския съюз в тази област.
(3) При изпълнение на правомощията си
по ал. 2 министърът на здравеопазването се
подпомага от дирекция „Централно звено за
договаряне и администриране“ на Министерството на здравеопазването.
Ч л. 3. (1) Предмет на въ злагане ч рез
ЦОВОПСЗ са обществени поръчки за доставки на стоки – лекарствени продукти от
Позитивния лекарствен списък по чл. 262 от
Закона за лекарствените продукти в хуманната
медицина, вписани в публичен електронен
регистър към Националния съвет по цени
и реимбурсиране на лекарствени продукти.
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(2) Не са предмет на постановлението
доставки по поръчки, финансирани или съфинансирани със средства по програми или
фондове на Европейския съюз, със средства
от други държави или от международни или
чуждестранни организации.
Чл. 4. (1) Централният орган за възлагане
на обществени поръчки в сектор „Здравеопазване“ е оправомощеният орган да планира,
подготвя и провежда процедури за възлагане на
обществени поръчки – предмет на постанов
лението, и да сключва рамкови споразумения
от името на възложителите по чл. 1.
(2) Въз основа на сключените рамкови
споразумения възложителите по чл. 1 определят изпълнител чрез използване на електронен търг по чл. 16б, ал. 1 ЗОП и сключват
ин диви д уа лни договори. П лащани я та по
индивидуалните договори са за сметка на
възложителите по чл. 1.
(3) Централният орган за възлагане на обществени поръчки в сектор „Здравеопазване“
посочва използването на електронния търг в
обявлението за обществена поръчка за всяко
рамково споразумение.
(4) Онлайн платформата за електронните
търгове по ал. 2 ползва отворен код и има
пълна оперативна и функционална съвместимост с единната електронна платформа в съответствие с Решение № 108 на Министерския
съвет от 2015 г. за избор на модел на платформа за електронно възлагане на обществени
поръчки и довършване на изпълнението на
проект между Министерството на икономиката, енергетиката и туризма и Европейската
банка за възстановяване и развитие.
(5) Възложителите по чл. 1 и потенциалните
изпълнители не заплащат такса за ползване
на електронната платформа по ал. 4.
Чл. 5. Централният орган за възлагане
на обществени поръчки в сектор „Здраве
опазване“:
1. изисква от възложителите по чл. 1 заявки за нужните стоки – предмет на възлагане
по чл. 3, ал. 1, и определя срокове, в които
заявките да му бъдат представени;
2. събира и анализира информация за
нужните доставки за възложителите по чл. 1
въз основа на предварителни заявки за бъдещ
период;
3. изиск ва от възлож ителите по чл. 1
необходимата му информация, свързана с
изготвянето на предварителните обявления,
обявленията и решенията за откриване на
процедури за възлагане на обществени поръчки по постановлението;
4. обобщава и планира заявките за количествата доставки на базата на получената
информация;
5. планира, организира и провежда процедури за обществени поръчки, като:
а) изготвя и изпраща за публикуване предварителни обявления, обявления и решения
за откриване на процедури по реда на ЗОП;
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б) изготвя документациите за участие, като
взема предвид предложенията на възложителите по чл. 1, свързани с конкретните нужди
за доставки;
в) дава разяснения по документациите,
изготвя решения за промяна, решения за
класиране и определяне на потенциални изпълнители или за прекратяване на процедури
за възлагане на обществени поръчки;
6. изисква от възложителите по чл. 1 друга
информация и/или документи, които са му
необходими за изпълнение на правомощията
му по постановлението;
7. предоставя информация и дава разяснения на възложителите по чл. 1, необходими
за изпълнението на техните задъл жени я,
произтичащи от постановлението;
8. назначава комисии за провеждане на
процедурите за сключване на рамкови споразумения, определя техния състав и резервни
членове; в комисиите задължително участват
представители на поне двама различни възложители по чл. 1;
9. сключва рамкови споразумения с избраните изпълнители по реда на ЗОП, като
уведомява възложителите по чл. 1 за всяко
сключено рамково споразумение в тридневен
срок от подписването му;
10. изпраща до изпълнителния директор
на Агенцията по обществени поръчки:
а) информация за всяко сключено рамково
споразумение;
б) информация за хода на процедурата при
производство по обжалване;
в) друга информация, определена в ЗОП
и в Правилника за прилагане на Закона за
обществените поръчки, приет с Постановление
№ 150 на Министерския съвет от 2006 г. (обн.,
ДВ, бр. 53 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 84 от
2007 г., бр. 3 и 93 от 2009 г., бр. 86 от 2010 г.,
бр. 27 от 2011 г., бр. 17 и 20 от 2012 г. и бр. 104
от 2014 г.), съобразно правомощията му;
11. контролира изпълнението на рамковите
споразумения по отношение на спазването
на условията на тези споразумения – цени,
количества, срокове за изпълнение и други;
12. съхранява всички документи, свързани
с планирането, организацията и провеждането на процедурите за сключване на рамкови
споразумения, организирани от него, както
и документи във връзка с изпълнението на
сключените рамкови споразумения най-малко
4 години след приключване на изпълнението
на рамковите споразумения;
13. утвърждава вътрешни правила и образци
на документи относно планирането, организацията и провеждането на процедурите за
възлагане на обществени поръчки по постановлението и контрола върху изпълнението
на сключените рамкови споразумения;
14. събира необходимите данни в база
данни за мониторинг, извършва статистика,
анализи и прогнози и/или пазарни проуч-
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вания във връзка с възлаганите поръчки на
лекарствените продукти – обект на рамковото
споразумение;
15. при необходимост провежда процедури по сключеното рамково споразумение от
името и за сметката на възложителите чрез
електронен търг;
16. изпълнява и други дейности във връзка
с изпълнение на правомощията си по постановлението.
Чл. 6. (1) Възложителите по чл. 1:
1. подават заявки към ЦОВОПСЗ за нужните стоки в определените от него срокове;
заявките трябва да обхващат цялата потребност на възложителите от съответната стока
по чл. 3, ал. 1 за периода, който ще обхваща
поръчката, организирана от ЦОВОПСЗ;
2. предоставят на ЦОВОПСЗ необходимата
му информация за планирането, организацията
и провеждането на процедурите за възлагане
на обществени поръчки;
3. предлагат представители за участие в
комисиите, назначавани от ЦОВОПСЗ;
4. сключват договори за доставки с потенциалните изпълнители по сключените от
ЦОВОПСЗ рамкови споразумения при спазване условията на тези споразумения;
5. отговарят за изпълнението на сключените
от тях договори по т. 4;
6. изпращат до ЦОВОПСЗ:
а) копие от всеки договор, сключен въз
основа на рамково споразумение, заедно с
приложенията към него в срока по чл. 44, ал. 6
ЗОП, а за прекратените процедури, проведени
на основание чл. 93б, ал. 3 ЗОП – копие от
решението за прекратяване в срока по чл. 39,
ал. 3 ЗОП;
б) информация за изпълнените и прекратените договори за обществени поръчки,
сключени въз основа на рамково споразумение
по реда на чл. 6, ал. 1, т. 5 от Правилника за
прилагане на ЗОП;
в) копия от влезлите в сила съдебни решения, с които е установено неизпълнение на
договори, сключени въз основа на рамково
споразумение, в 4-дневен срок от връчването
на решенията;
г) разяснения по документациите за участие за обявените от ЦОВОПСЗ обществени
поръчки в срок не по-късно от два дни преди
изтичането на съответния срок, определен
в ЗОП;
7. предоставят на ЦОВОПСЗ всяка друга
информация, която той поиска или която преценят, че е нужна във връзка с изпълнението
на постановлението;
8. изпращат до изпълнителния директор
на Агенцията по обществени поръчки:
а) информация за всеки договор, сключен
въз основа на рамково споразумение;
б) информация за изпълнените и за прекратените договори за обществени поръчки,
сключени въз основа на рамково споразумение;
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в) копия от влезлите в сила съдебни решения, с които е установено неизпълнение на
договори, сключени въз основа на рамково
споразумение;
г) друга информация, определена в ЗОП и в
Правилника за прилагане на ЗОП, съобразно
правомощията им;
9. извършват и други действия, които произтичат от функциите им по постановлението.
(2) Във вътрешните си правила за възлагане на обществени поръчки по чл. 8б ЗОП
възложителите по чл. 1 включват правила за
реда за планиране, обмена на информация
с ЦОВОПСЗ, провеждането на електронния
търг по чл. 16б ЗОП, сключването на договори
по рамковите споразумения и за контрола по
изпълнението на сключените договори.
Чл. 7. (1) Централният орган за възлагане на
обществени поръчки в сектор „Здравеопазване“ уведомява възложителите по чл. 1 за всяко
влязло в сила решение за класиране и избор
на изпълнители в съответната процедура за
сключване на рамково споразумение в 5-дневен срок от влизането в сила на решението.
(2) След уведомлението по ал. 1 възложителите по чл. 1 не могат да откриват процедура за възлагане на обществена поръчка със
същия предмет.
(3) Възложителите по чл. 1 осигуряват възможност в случаите, в които няма действащи
рамкови споразумения с предмет по чл. 3, ал. 1,
действащите договори да бъдат прекратени при
сключването на договор със същия предмет
въз основа на рамково споразумение. Възложителите по чл. 1 прекратяват договорите
по изречение първо освен в случаите, когато
договорените условия съобразно избрания
критерий за оценка са по-благоприятни от
тези по рамковото споразумение.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 8а, ал. 1 от Закона за обществените
поръчки.
§ 2. (1) В едногодишен срок от влизането
в сила на постановлението министърът на
здравеопазването осигурява възможност за
провеждането на електронен търг чрез интегрирана информационна система – онлайн
платформа за електронна търговия за нуждите
на възложителите по чл. 1, в съответствие с
изискванията на чл. 31 – 34 от Правилника за
прилагане на Закона за обществените поръчки, както и с изискванията на приложимото
законодателство на Европейския съюз в тази
област.
(2) В срока по ал. 1 министърът на здравеопазването внася в Министерския съвет
предложение за промени в Устройствения
правилник на Министерството на здраве
опазването, произтичащи от постановлението.
(3) В срока по ал. 1 възложителите по
чл. 1 актуализират вътрешните си правила
по чл. 8б ЗОП.
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§ 3. (1) До сключването на рамково споразумение по реда на това постановление
лечебните заведения по чл. 1 осигуряват лекарствените продукти, необходими за тяхната
дейност, по досегашния ред.
(2) Заварените рамкови споразумения и
договори с предмета по ал. 1, сключени от
управителните органи на лечебните заведения
по чл. 1, запазват своето действие за срока,
за който са сключени, освен ако бъдат прекратени преди изтичането на срока им.
§ 4. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на здравеопазването и
на министъра на икономиката, които могат да
дават съвместни указания по прилагането му.
§ 5. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 147
ОТ 11 ЮНИ 2015 Г.

за изменение и допълнение на Правилника
за прилагане на Закона за Държавна агенция
„Национална сигурност“, приет с Постановле
ние № 23 на Министерския съвет от 2008 г.
(обн., ДВ, бр. 17 от 2008 г.; изм. и доп., бр. 7
и 101 от 2009 г. и бр. 27, 56, 80, 84, 85 и 108
от 2013 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 2, ал. 2 думите „бюджетни кредити“ се заменят с „бюджет“.
§ 2. В чл. 4 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „който се избира от
Народното събрание по предложение на министър-председателя“ се заменят с „който се
назначава с указ на Президента на републиката по предложение на Министерския съвет“.
2. В ал. 2 думата „трима“ се заменя с
„двама“.
§ 3. В чл. 32и се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се т. 8а:
„8а. осъществява координация и съдейства
за законосъобразното участие на агенцията
в проекти, финансирани със средства на ЕС
или на други международни донори;“.
2. В т. 10 думите „и/или решава“ се заменят
с „и законосъобразното решаване“.
§ 4. В чл. 32л, в основния текст думите
„бюджетни кредити“ се заменят с „бюджет“.
§ 5. В чл. 40, ал. 1, т. 2 думите „стратегически обекти и дейности“ се заменят със
„стратегическите зони на стратегическите
обекти и зоните, свързани с изпълнението на
стратегически дейности“.
§ 6. В чл. 41, ал. 2 се правят следните
изменения:
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1. В основния текст думите „чл. 4, ал. 3“
се заменят с „чл. 4, ал. 4“.
2. Точка 2 се изменя така:
„2. контрол на информационната защита,
осъществявана чрез административни, организационни, технически и криптографски мерки;“.
§ 7. В чл. 41а се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 след думите „по чл. 41, ал. 2,
т. 1“ се добавя „и 2“.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Предмет на проверките по ал. 1 са
задължителните мерки за сигурност на стратегическите зони, режимът на достъп до
стратегическите зони и зоните, свързани с
изпълнението на стратегическите дейности, и
задължителните мерки за сигурност на комуникационните и информационните системи и
активи на стратегическите обекти, и лицата,
осъществяващи стратегически дейности.“
3. В ал. 3:
а) в основния текст думата „обекти“ се
заменя със „стратегически обекти и/или лица,
осъществяващи стратегически дейности“ и се
поставя запетая;
б) в т. 1 след думите „стратегически обект“
се добавя „или лице, осъществяващо стратегическа дейност“.
4. Алинея 4 се изменя така:
„(4) При извършване на проверките служителите имат право:
1. на достъп до обектите, помещенията,
комуникационните и информационните системи и активите в проверявания стратегически
обект или лице, осъществяващо стратегическа
дейност;
2. на достъп до документите, свързани с
организацията по физическата и информационната защита на проверявания стратегически
обект или лице, осъществяващо стратегическа
дейност;
3. при необходимост да изискват писмени и
устни обяснения от ръководителите и служителите от проверявания стратегически обект
или от лице, осъществяващо стратегическа
дейност;
4. да пол у чават информаци я от дру ги
юридически и физически лица и да изискват
обяснени я п ри необходимост о т тех ни те
ръководители и служители за дейности по
физическата и информационната защита на
проверявания стратегически обект или за
лице, осъществяващо стратегическа дейност,
във връзка с извършваната проверка;
5. да привличат експерти, когато са необходими специални знания за изясняване
на обстоятелства във връзка с извършвана
проверка;
6. да дават задължителни предписания
във връзка с организацията на физическата
и информационната защита на проверявания
стратегически обект или на лице, осъществяващо стратегическа дейност;
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7. да предприемат действия за реализиране
на администрат ивнонаказателна отговорност
при констатирани нарушения.“
§ 8. Член 42 се изменя така:
„Чл. 42. Агенцията осъществява контрол и
на недържавни органи и организации, които
имат разрешение за работа в стратегическите
зони на стратегическите обекти и в зоните,
свързани с изпълнението на стратегически
дейности.“
§ 9. В чл. 43, ал. 3 се правят следните изменения и допълнения:
1. В изречение първо думите „стратегически обекти“ се заменят със „стратегическите
зони на стратегическите обекти и в зоните,
свързани с изпълнението на стратегически
дейности“ и се поставя запетая.
2. В изречение трето след думите „ръководител на обекта“ се добавя „или от лицето,
осъществяващо стратегическа дейност“.
§ 10. В чл. 44, ал. 1, изречение първо след
думите „възлагащия съответната дейност“ се
добавя „или на оправомощени от тях лица“.
§ 11. В чл. 45 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1, в основния текст думите „стратегически обекти“ се заменят със „стратегическите зони на стратегическите обекти и в
зоните, свързани с изпълнението на стратегически дейности“ и се поставя запетая.
2. Създава се ал. 4:
„(4) За установяване и проверка на конкретни факти и/или обстоятелства по ал. 1
органите на агенцията могат да призовават за
провеждане на беседа лицата, кандидатстващи
за издаване на разрешение за работа или за
извършване на конкретно възложена задача
в стратегически обекти или дейности.“
§ 12. В чл. 47 думите „стратегически обекти
или дейности“ се заменят със „стратегическите зони на стратегическите обекти и зоните,
свързани с изпълнението на стратегически
дейности“ и се поставя запетая.
§ 13. В глава пета раздел ІІ с чл. 62а – 62л
се отменя.
§ 14. Заглавието на глава пета „а“ се изменя така:
„ Г л а в а

п е т а

„ а “

ДЕЙНОСТИ НА ОРГАНИТЕ НА ДЪРЖАВНА
АГЕНЦИЯ „НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ“,
СВЪРЗАНИ С ПРЕДОТВРАТЯВАНЕТО И
РАЗКРИВАНЕТО НА ПРЕСТЪПЛЕНИЯ“.
§ 15. Член 62м се отменя.
§ 16. Член 62н се отменя.
§ 17. Член 62о се отменя.
§ 18. В чл. 62п ал. 4 се отменя.
§ 19. В чл. 63 се правят следните допълнения:
1. В ал. 1 след думите „държавните служители“ се добавя „по Закона за Държавна
агенция „Национална сигурност“, държавните
служители по Закона за държавния служител“.
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2. Създават се ал. 3 и 4:
„(3) Председателят на ДАНС в рамките на
общата численост на персонала в агенцията
може да поддържа резерв от неразпределени по структурните звена щатни бройки за
държавни служители и за лица, работещи по
трудово правоотношение.
(4) Резервът по ал. 3 се използва за оптимизиране числеността на структурните звена
при промени във функционалните задължения или при извънредни промени в средата
за сигурност.“
§ 20. Заглавието на раздел ІІ на глава шеста
се изменя така:
„Раздел ІІ
Назначаване на държавна служба в агенцията“.
§ 21. Член 71 се изменя така:
„Чл. 71. (1) За държавни служители в агенцията се назначават кандидатите, спечелили
конкурс за постъпване на държавна служба
и получили достъп до съответното ниво на
класифицирана информация, което изисква
длъжността.
(2) За длъжностите, за които се изисква
достъп до класифицирана информация, кандидатите за работа в агенцията попълват и
подават необходимите документи за проучване
за надеждност съгласно ЗЗКИ.“
§ 22. Член 72 се отменя.
§ 23. Заглавието на раздел ІІІ на глава
шеста се изменя така:
„Раздел ІІІ
Преминаване на служба в агенцията“.
§ 24. В чл. 74 ал. 2 се изменя така:
„(2) Спечелилите конкурса кандидати се
назначават на съответната длъжност, като
им се присъждат съответен ранг и степен.“
§ 25. В чл. 76 се правят следните изменения:
1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Назначаването на по-висока длъжност
се извършва след провеждане на конкурс,
като условията и редът за провеждането му се
уреждат с наредбата по чл. 63, ал. 1 ЗДАНС.“
2. В ал. 3 думите „по ал. 2 или“ се заличават.
§ 26. В чл. 81 ал. 1 се изменя така:
„(1) За преминаване от изпълнителска на
ръководна длъжност и за преминаване към
по-висока ръководна длъжност задължително се провежда обучение, което завършва
с полагане на изпит, по ред, определен от
председателя на агенцията.“
§ 27. В чл. 85, ал. 2 след думите „изпълнението на длъжността“ се добавя „и с тримесечните оценки за постигнати резултати в
служебната дейност“.
§ 28. В чл. 110в, ал. 1, т. 9 след думите
„дисциплинарно нарушение“ се поставя запетая и се добавя „за което се предвижда
дисциплинарно наказание“.
§ 29. В чл. 114, в основния текст думите
„са налице“ се заменят с „на дисциплинарно
наказващия орган са известни“.
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§ 30. В чл. 119 се правят следните допълнения:
1. В ал. 1 се създава изречение трето:
„От редовните членове на съвета се определят председател и заместник-председател
на съвета.“
2. В ал. 3 след думите „бъдат дисциплинарно наказани“ се поставя запетая и се добавя
„бъде им отнето разрешението за достъп до
класифицирана информация“.
§ 31. В приложение № 1 към чл. 2, ал. 3 се
прави изменение съгласно приложение № 1
(поверително).
§ 32. В приложение № 2 към чл. 32а, ал. 1
се прави изменение съгласно приложение № 2
(секретно).
Заключителна разпоредба
§ 33. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
За министър-председател:
Томислав Дончев
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
4020

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 148
ОТ 12 ЮНИ 2015 Г.

за изменение и допълнение на Устройствения
правилник на Изпълнителната агенция по
лекарствата, приет с Постановление № 169
на Министерския съвет от 2009 г. (обн., ДВ,
бр. 52 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 69 от 2009 г.,
бр. 5 и 83 от 2011 г., бр. 22 от 2012 г., бр. 7 и
30 от 2013 г. и бр. 24, 74 и 84 от 2014 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 6, ал. 1, т. 3, буква „и“ след думите
„определя състава на“ думите „Експертния
съвет по търговия на дребно с лекарствени
продукти по чл. 17б, ал. 1 ЗЛПХМ, на“ се
заличават.
§ 2. В глава втора раздел III с чл. 10 се
отменя.
§ 3. Член 10а се изменя така:
„Чл. 10а. (1) Финансовият контрольор е
пряко подчинен на изпълнителния директор и
осъществява предварителен контрол за законосъобразност съгласно Закона за финансовото
управление и контрол в публичния сектор.
(2) Финансовият контрольор извършва
необходимите проверки и изразява мнение
за законосъобразност по отношение на финансовата дейност на агенцията.
(3) Редът и начинът за извършване на
предварителен контрол от финансовия контрольор се определят с вътрешни актове в
съответствие с указанията на министъра на
финансите.“
§ 4. В чл. 12 ал. 2 се изменя така:
„(2) Общата администрация е организирана
в дирекция „Правни, административно-финансови дейности и управление на качеството“.“
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§ 5. В чл. 13 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В основния текст думите „Административно и стопанско обслужване“ се заменят с
„Правни, административно-финансови дейности и управление на качеството“.
2. В т. 13 след думата „деловодната“ се
добавя „и архивната“.
3. В т. 16 накрая се поставя запетая и се
добавя „за охраната на сградата, за защита
на личните данни и за защита при бедствия“.
4. Създава се нова т. 25:
„25. координира проучването на източници
на международно финансиране;“.
5. Точка 26 се изменя така:
„26. осигурява правно-нормативното обслужване на агенцията, свързано със спазване
на националното и общностното право;“.
6. Създават се т. 27 – 40:
„27. осъществява процесуалното представителство на агенцията;
28. участва в разработването на проекти
на нормативни актове и дава становища по
проекти на нормативни актове;
29. участва в разработването и/или съгласува за законосъобразност проекти на актове
на изпълнителния директор;
30. дава предложения по правни въпроси
във връзка с дейностите и функциите на
агенцията, свързани с националните и международните є ангажименти;
31. координира, контролира и участва в изпълнението на приетата политика по качество
в агенцията и свързаните с нея годишни цели;
32. организира прегледите от ръководството
на внедрените системи за управление в агенцията, в т.ч. актуализация на приетата политика
по качество и информационна сигурност;
33. консултира дирекциите в създаването,
внедряването и поддържането на процеси,
необходими за провежданата политика по
качество и информационна сигурност;
34. подпомага изпълнителния директор
за поддържане на процеси на непрекъснато
подобряване на качеството в агенцията;
35. създава, поддържа и актуализира наръчника за управление на внедрените системи
за управление в агенцията;
36. координира и/или участва в създаването на процедури, инструкции, формуляри
и други вътрешни документи от системите за
управление в агенцията;
37. контролира разпространението и архивирането на вътрешните документи на
системите за управление в агенцията;
38. работи за интеграция на системата за
управление на качеството с други системи
за управление;
39. организира и провежда вътрешни проверки на системите за управление в агенцията;
40. поддържа връзки със специализираните
национални и международни организации по
качество и стандартизация.“
§ 6. Член 14 се отменя.
§ 7. В чл. 17 се правят следните изменения
и допълнения:
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1. В т. 1 думите „Контрол на лекарствените
продукти и медицинските изделия“ се заменят
с „Надзор на пазара и инспекции“.
2. В т. 4 думите „Контрол на лекарствената употреба“ се заменят с „Проследяване
на лекарствената безопасност и клинични
изпитвания“.
3. Създава се нова т. 6:
„6. дирекция „Лекарствена информация и
неинтервенционални проучвания“.“
4. Точка 7 се отменя.
§ 8. В чл. 18 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В основния текст думите „Контрол на
лекарствените прод у к ти и медицинск ите
изделия“ се заменят с „Надзор на пазара и
инспекции“.
2. Създават се т. 30 – 34:
„30. осъществява контрол за спазването на
Добрата клинична практика при провеждането на клинични изпитвания на лекарствени
продукти;
31. извършва инспекции на лечебни заведения и комисии по етика във връзка с
провежданите клинични изпитвания;
32. прави предложение до изпълнителния
директор за спиране или прекратяване на
клинични изпитвания на лекарствени продукти при установени нарушения;
33. упражнява контрол върху системата за
лекарствена безопасност на притежателите на
разрешенията за употреба и за спазване на
изискванията на Добрата практика за проследяване на лекарствена безопасност;
34. извършва инспекции на притежатели
на разрешения за употреба на лекарствени
продукти, лечебни и здравни заведения по
сис т емата за лекарс т вена безопаснос т и
предлага предприемане на предвидените в
ЗЛПХМ мерки.“
§ 9. В чл. 19 т. 11 – 13 се отменят.
§ 10. В чл. 21 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В основния текст думите „Контрол на
лекарствената употреба“ се заменят с „Проследяване на лекарствената безопасност и
клинични изпитвания“.
2. Точки 3 и 4 се отменят.
3. Точки 13 и 14 се изменят така:
„13. оценява подадената документация за
издаване на разрешения за провеждане на
клинични изпитвания с лекарствени продукти;
14. поддържа и води регистрите по чл. 19,
ал. 1, т. 6 и по чл. 103, ал. 3 ЗЛПХМ;“.
4. Създава се нова т. 15:
„15. подава по електронен път в европейската база данни „Eudra CT“ информация за
клиничните изпитвания;“.
§ 11. Създава се нов чл. 23:
„Чл. 23. Дирекция „Лекарствена информация и неинтервенционални проучвания“:
1. извършва и координира дейността по
лингвистичната и стилистичната проверка на
лекарствената информация на продуктите в
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процес на разрешаване за употреба по централизирана процедура в Европейския съюз,
промени в разрешението за употреба, годишна
преоценка, подновяване или арбитражна процедура съгласно одобрените образци на ЕМА;
2. извършва оценка на лекарствената информация (кратка характеристика на продукта,
листовката за пациента, инфомацията върху
опаковките на лекарствените продукти и др.)
по национални и международни процедури
за разрешаване за употреба/регистрация,
подновяване, промяна, прехвърляне на права или разширяване обхвата на разрешения
за употреба, както и на документацията по
чл. 215, ал. 2, т. 6 и 7 и т. 8, буква „а“ ЗЛПХМ
за паралелен внос;
3. изготвя и поддържа актуализиран списък
на лекарствените продукти, които се отпускат
без лекарско предписание;
4. изготвя анализи на лекарствената употреба;
5. осигурява актуализирана информация за
медицинската общественост по въпросите на
рационалната лекарствена употреба;
6. изготвя и публикува регулаторна информация във връзка с лекарствените продукти;
7. оценява подадената документация за
провеждане на неинтервенционални проучвания с лекарствени продукти;
8. поддържа и води регистър на одобрените
за провеждане в Република България неинтервенционални проучвания.“
§ 12. Член 23а се отменя.
§ 13. В чл. 26, ал. 1 думите „Административно и стопанско обслужване“ се заменят с
„Правни, административно-финансови дейности и управление на качеството“.
§ 14. В чл. 27, ал. 4 думите „Административно и стопанско обслужване“ се заменят с
„Правни, административно-финансови дейности и управление на качеството“.
§ 15. В § 1 от допълнителната разпоредба
т. 1 и 2 се отменят.
§ 16. Приложението към чл. 11, ал. 3 се
изменя така:
„Приложение
към чл. 11, ал. 3
Численост на персонала в структурните звена
на Изпълнителната агенция по лекарствата –
194 щатни бройки
Изпълнителен директор
1
Заместник изпълнителен директор
1
Главен секретар
1
Финансов контрольор
1
Обща администрация, в т.ч.:
34
д и рек ц и я „Пра вн и, а д м и н ис т рат и вно фи на нсови дей нос т и и у п ра влен ие на
качеството“
34
Специализирана администрация, в т.ч.:
156
дирекция „Надзор на пазара и инспекции“ 51
дирек ци я „Разрешени я за у пот реба на
лекарствени продукти“
51
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дирекция „Анализи на лекарствени продукти“
17
дирекция „Проследяване на лекарствената
безопасност и клинични изпитвания“
13
дирекция „Контрол на трансфузионната
система“
11
дирек ци я „Лекарствена информаци я и
неинтервенционални проучвания“
13“

Допълнителна разпоредба
§ 17. Навсякъде в правилника абревиатурата „ЕМЕА“ се заменя с „ЕМА“.
Заключителна разпоредба
§ 18. В срок един месец от влизането в сила
на постановлението изпълнителният директор
на Изпълнителната агенция по лекарствата
у твърж дава длъж ностното разписание на
служителите в агенцията.
За министър-председател:
Томислав Дончев
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
4021

МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ОТБРАНАТА
ПРАВИЛНИК

за устройството и дейността на Информацион
ния център на Министерството на отбраната
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С този правилник се уреждат устройството и дейността на Информационния
център на Министерството на отбраната.
Чл. 2. (1) Информационният център на
Министерството на отбраната е юридическо
лице по чл. 60 от Закона за администрацията
към министъра на отбраната със седалище
гр. София 1080, ул. Раковски 106.
(2) Информационният център на Министерството на отбраната, наричан за кратко
по-долу (Центъра), е второстепенен разпоредител с бюджет към министъра на отбраната.
Чл. 3. Дейността на Центъра се осъществява в съответствие със Закона за отбраната
и въоръжените сили на Република България
и Правилника за прилагане на Закона за
отбраната и въоръжените сили на Република
България, Закона за държавния служител,
Закона за радиото и телевизията, Закона
за авторското право и сродните му права,
Кодекса на труда, законите, подзаконовите
актове, нормативните и административните
актове на министъра на отбраната.
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Г л а в а

в т о р а

ОСНОВНИ ФУНКЦИИ И ЗАДАЧИ НА ИНФОРМАЦИОННИЯ ЦЕНТЪР НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА
Чл. 4. Информационният център на Министерството на отбраната изпълнява функциите,
определени в чл. 5б, ал. 2 от Постановление
№ 54 на Министерския съвет от 2010 г. за
приемане на Устройствен правилник на Министерството на отбраната и за определяне на
структури на пряко подчинение на министъра
на отбраната (обн., ДВ, бр. 27 от 2010 г.; изм.
и доп., бр. 39 и 104 от 2011 г., бр. 50 и 92 от
2012 г., бр. 8, 55 и 76 от 2014 г. и бр. 14 и 37
от 2015 г.).
Г л а в а

т р е т а

СТРУКТУРА И УПРАВЛЕНИЕ НА ИНФОРМАЦИОННИЯ ЦЕНТЪР НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА
Чл. 5. (1) Информационният център на
Министерството на отбраната е организиран
в ръководство и 3 отдела.
(2) Ръководството на Центъра се състои от
директор, заместник-директор по административната част и главен юрисконсулт.
(3) Общата численост на служителите в
Центъра е 58 щатни бройки съгласно ПМС
№ 54 от 2010 г.
Чл. 6. (1) Информационният център на
Министерството на отбраната се представлява
и ръководи от директор, който се назначава
от министъра на отбраната.
(2) Директорът на Центъра е главен художествен ръководител и пряко ръководи
дейността на отделите „Военен телевизионен
канал“ и в. „Българска армия“.
(3) Директорът на Центъра:
1. планира, организира, ръководи, представ
лява, координира, контролира и отговаря за
цялостната дейност на Центъра;
2. подпомага изготвянето на актове на
министъра на отбраната, постоянния секретар на отбраната и началника на отбраната,
касаещи дейността на Центъра, организира и
ръководи тяхното точно изпълнение;
3. организира взаимодействието с административните звена на Министерството на
отбраната, структурите на пряко подчинение на
министъра на отбраната и Българската армия;
4. представлява Центъра пред физически и
юридически лица, организации и учреждения
в страната и в чужбина;
5. ръководи изготвянето и представя на
министъра на отбраната за утвърждаване
проект на бюджетна сметка и проект на
годишна програма за капиталовите разходи
на Центъра;
6. организира и ръководи политиката на
Центъра за недопускане на злоупотреби и
корупция, повишаване на прозрачността и
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правилното управление и ефективно разпореждане с имуществото и финансовите средства
на Центъра;
7. сключва договори, необходими за изпълнение на функциите, задачите и дейността
на Центъра;
8. отговаря за изпълнението на бюджета
на Центъра и представя на министъра на
отбраната периодични и годишни отчети за
законосъобразното му изпълнение и представя
на министъра на отбраната ежегоден доклад
за дейността на Центъра;
9. отговаря за правилното прилагане на
изискванията на системата за финансово
управление и контрол;
10. назначава и освобождава от длъжност
служителите по служебни правоотношения
в Центъра, сключва, изменя и прекратява
трудовите договори с лицата, работещи по
трудови правоотношения;
11. утвърждава длъжностните характеристики на служителите от Центъра;
12. награждава служителите от Центъра
по реда на действащото законодателство и
налага дисциплинарни наказания на служителите от Центъра;
13. предлага на министъра на отбраната
за утвърждаване длъжностното разписание
на Центъра и на измененията в него;
14. организира и осиг у рява ц ялостни я
процес по провеждане на оценяване изпълнението на служителите съгласно действащото
законодателство;
15. изготвя ежегоден доклад за състоянието на Центъра по чл. 62, ал. 1 от Закона за
администрацията.
(4) Директорът създава Редколегия и/или
Програмен съвет, които го подпомагат при
определяне на програмната и редакционната
политика на „ВТК“, в. „БА“ и интернет страницата на Информационния център.
Чл. 7. (1) При осъществяване на своите правомощия директорът на Центъра се подпомага
от заместник-директор по административната
част. Договорът със заместник-директора по
административната част се сключва, изменя и
прекратява от директора на Центъра по реда
на Кодекса на труда.
(2) Правомощията на директора на „Информационен център на МО“ при негово
отсъствие поради командировка в чужбина
или когато ползва законоустановен отпуск,
се осъществят от заместник-директора по
административната част.
(3) Заместник-директорът по административната част отговаря пряко за дейността на
отдел „Обща администрация, мониторинг и
филмов архив“.
Чл. 8. Главният юрисконсулт е пряко подчинен на директора на Центъра и:
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1. осигурява в правно отношение законосъобразното изпълнение на правомощията
на директора на Цент ъра и осъществява
процесуалното представителство на Центъра;
2. участва в разработването и съгласува
за законосъобразност проекти на документи;
3. осигурява в правно отношение дейността
по възлагане на обществени поръчки с възложител директора на Центъра;
4. осъществява предварителен контрол за
законосъобразност по чл. 13, ал. 3, т. 5 от
Закона за финансово управление и контрол
в публичния сектор на всички документи и
действия, свързани с финансовата дейност в
Центъра;
5. осъществява проверки преди вземането на решения за поемане на задължения и
извършване на разход на бюджетни средства;
6. изразява мнение относно законосъоб
разността на предложенията за поемане на
задължения или извършване на разходи.
Чл. 9. Центърът е структу риран в три
отдела:
1. отдел „Обща администрация, мониторинг
и филмов архив“;
2. отдел „Военен телевизионен канал“;
3. отдел вестник „Българска армия“.
Чл. 10. Отдел „Обща администрация, мониторинг и филмов архив“:
1. организира и осъществява деловодната
дейност в Центъра;
2. изготвя длъжностното разписание и
поименното разписание на длъжностите на
Центъра;
3. орга низи ра дей нос т и т е, свърза н и с
ефективното управление на човешките ресурси, като осигурява резултатен подбор и
кариерно израстване на персонала, и оказва
методическа помощ при организирането и
провеждането на конкурси за постъпване на
държавна служба в Центъра;
4. изготвя документите за назначаване,
изменение и освобождаване от длъжност на
служителите по служебни правоотношения в
Центъра, както и документите за възникване, изменение и прекратяване на трудовите
правоотношения с лицата, назначени по реда
на Кодекса на труда;
5. организира процеса по разработване и
актуализиране на длъжностните характеристики на служителите от Центъра;
6. организира и осиг у рява ц ялостната
организаци я по п ровеж дане на оцен яване изпълнението на цивилните служители
съгласно Закона за държавния служител,
Кодекса на труда и подзаконовите актове по
прилагането му;
7. организира и осигурява ефективното
обучение и квалификация на служителите
от Центъра;
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8. разработва и предлага за утвърждаване
на директора на Центъра вътрешни правила
за работна заплата съгласно Наредбата за
заплатите на служителите в държавната администрация, приета с ПМС № 129 от 2012 г.
(обн., ДВ, бр. 49 от 2012 г.; изм., бр. 80 и 103
от 2012 г., бр. 5 и 27 от 2013 г., бр. 5 и 50 от
2014 г. и бр. 9 от 2015 г.);
9. администрира дейностите по налагането
на дисциплинарни наказания на служителите
от Центъра;
10. организира и осъществява дейността
по осигуряване на безопасни и здравословни
условия на труд;
11. организира транспортното обслужване
на Центъра;
12. организи ра и осъщест вява единна
счетоводна отчетност по пълна бюджетна
к ласификация и по счетоводни сметки в
съответствие с изискванията на Закона за
счетоводството, сметкоплана на бюджетните предприятия и приложимите счетоводни
стандарти, като изготвя месечни и годишни
оборотни ведомости и годишния финансов
отчет и годишния баланс;
13. изготвя ежемесечни и т римесечни
отчети за касово изпълнение на бюджета и
извънбюджетните сметки;
14. извършва счетоводното отчитане на
приходите и разходите по пълна бюджетна
класификация по счетоводните сметки от
Сметкоплана за бюджетните предприятия по
системата на Единната сметка;
15. изготвя месечните ведомости за работни
заплати и извършва плащанията;
16. изготвя отчет за заетите лица, отработеното време, средствата за работна заплата
и други разходи за труд, както и документи
за пенсиониране, свързани с осигурителния
доход;
17. осигу рява съхраняването на счетоводните документи съгласно изискванията
на Закона за счетоводството и вътрешните
правила и инструкции;
18. организира и извършва в установените
срокове годишните инвентаризации;
19. анализира и администрира разходите,
участва при организацията, изграждането и
функционирането на системите за финансово
управление и контрол, включващи системата за
предварителен контрол и системата на двойния
подпис, с цел законосъобразно и ефективно
управление на бюджетните средства;
20. следи за ефективното и законосъоб
разното разходване на бюджетните, извънбюджетните и целевите средства съгласно
отпуснатите лимити при спазване на финансовата дисциплина;
21. организира процедурата по изготвяне,
прилагане, изпълнение и контрол по законосъобразното изпълнение на обществените
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поръчки съгласно Закона за обществените
поръчки;
22. контролира изпълнението на сключените от Центъра договори;
23. организира и осъществява логистичното
осигуряване на Центъра;
24. координира и осигурява поддържането
на сигнално-охранителните и пожароизвестителните системи и на системата за контрол
на достъпа;
25. изработва, съгласува и предлага за одобряване поименни списъци за придобиване на
дълготрайни материални активи;
26. организира и отговаря за правилното,
законосъобразното и ефективното ползване,
управление и опазване на собствените или
предоставени за ползване или стопанисване
недвижими имоти и движими вещи;
27. осъществява ежедневен мониторинг на
националните и регионалните електронни и
печатни медии;
28. организира и подготвя ежедневен информационен бюлетин (преглед на печата)
за нуждите на министъра на отбраната, заместник-министрите на отбраната, постоянния секретар на отбраната и началника на
отбраната;
29. организира съхранението и архивирането на произведените информационни продукти,
както и дигитализиране на филмовия фонд
на Министерството на отбраната;
30. създава и организира производството
и разпространението на информационно-рекламни материали за нуждите на Министерството на отбраната и при провеждането на
информационни кампании;
31. създава и поддържа информационен
архив въз основа на ежедневно извършвания
мониторинг на електронните медии и подготвяния информационен бюлетин – преглед
на печата;
32. води статистика на публикациите в
националните и региона лните печатни и
електронни медии на военна тематика.
Чл. 11. Отдел „Военен телевизионен канал“:
1. осигурява дейността на Военния телевизионен канал;
2. продуцира и предоставя за разпространение 24-часова програма, от която не помалко от 50 на сто е собствена телевизионна
продукция, свързана с националната сигурност
и отбрана, дейността на въоръжените сили и
държавните институции;
3. произвежда аудио-визуални продукти,
документални и военно-у чебни филми за
нуждите на Министерството на отбраната,
въоръжените сили и обществеността;
4. поддържа и води сайт с новини и други
публикации въз основа на програмата на
ВТК, публикациите на в. „Българска армия“
и подбрани материали от мониторинга;
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5. осигурява излъчването на реклами по
ВТК, информационния сайт по т. 4 и публикуването на реклами на страниците на вестник
„Българска армия“ и други печатни издания;
6. организира рекламирането на ВТК, в.
„Българска армия“ и други печатни издания
на Центъра;
7. организира, разработва, развива и подд ърж а и н т ерне т с т ра н и цата на Цен т ъра
(armymedia.bg).
Чл. 12. Отдел „Вестник „Българска армия“:
1. организира списването и издаването на
в. „Българска армия“ – 1 път в седмицата,
като във всеки брой не по-малко от 50 на сто
от журналистическите материали са свързани
с националната сигурност и отбрана, дейността на въоръжените сили и държавните
институции;
2. организира абонамента и разпространението на в. „Българска армия“ и други
печатни издания;
3. организира списването, издаването и
разпространението при необходимост на други
печатни издания.
Г л а в а

ч е т в ъ р т а

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СЪС СТРУКТУРИ НА
МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА, ВЪОРЪЖЕНИТЕ СИЛИ И ДРУГИ ВЕДОМСТВА
Чл. 13. За изпълнение на информационноиздателската си функция Центърът ползва
информация, анализи и прогнози, предоставени от Министерството на отбраната,
Българската армия, структурите на пряко
подчинение на министъра на отбраната и
други ведомства.
Чл. 14. Дирекция „Връзки с обществеността“ на Министерството на отбраната дава
методически указания и оказва съдействие
на Центъра, като:
1. предоставя за публикуване информация
във връзка с медийните изяви на министъра,
заместник-министрите, постоянния секретар
на отбраната, началника на отбраната и дейността на Министерството на отбраната и
Българската армия;
2. съдейства за поддържането, актуализирането и публикуването на информация в
социалните мрежи.
Г л а в а

п е т а

ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСИ
Чл. 15. (1) Издръжката на Центъра се
формира от бюджетни субсидии и собствени
приходи.
(2) Собствените приходи на Центъра се
набират от:
1. отдаване под наем на имоти и вещи;
2. участие в национални и международни
проекти и програми;
3. реклама;
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4. дарения;
5. спонсорство.
Чл. 16. Директорът на Центъра отговаря
за законосъобразното и целесъобразното разходване на бюджета на Центъра.
Чл. 17. Информационният център на Министерството на отбраната управлява предоставените му имоти, спазвайки разпоредбите
на Закона за държавната собственост и правилника за прилагането му.
Чл. 18. Информационният център на Министерството на отбраната бракува и ликвидира имущество съгласно изискванията на
приложимите счетоводни стандарти, Закона
за счетоводството и съответните нормативни
актове.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. Правилникът се издава на основание
чл. 60, ал. 2 от Закона за администрацията и
чл. 5б, ал. 3 от Постановление № 54 на Министерския съвет от 2010 г. за приемане на
Устройствен правилник на Министерството
на отбраната и за определяне на структури
на пряко подчинение на министъра на отбраната (обн., ДВ, бр. 27 от 2010 г.; изм. и
доп., бр. 39 и 104 от 2011 г., бр. 50 и 92 от
2012 г., бр. 8, 55 и 76 от 2014 г. и бр. 14 и 37 от
2015 г.) и отменя Правилника за устройството
и дейността на Информационния център на
Министерството на отбраната (ДВ, бр. 13
от 2014 г.).
§ 2. Правилникът влиза в сила от 1.07.2015 г.
Министър:
Николай Ненчев
3930

МИНИСТЕРСТВО
НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
Наредба за изменение на Наредба № Із-2539 от
2012 г. за определяне първоначалния максима
лен размер на контролните точки, условията
и реда за отнемането и възстановяването им,
списъка на нарушенията, при извършването
на които от наличните контролни точки на
водача, извършил нарушението, се отнемат
точки съобразно допуснатото нарушение,
както и условията и реда за издаване на
разрешение за провеждане на допълнително
обучение (ДВ, бр. 1 от 2013 г.)
Параграф единствен. В чл. 8, ал. 1 т. 11
се отменя.
Министър:
Румяна Бъчварова
3945
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МИНИСТЕРСТВО
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
Наредба за изменение и допълнение на На
редба № 23 от 2009 г. за условията и реда
за предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ по мярка „Прилагане на стратегиите
за местно развитие“ и по мярка „Управление
на местни инициативни групи, придобиване
на умения и постигане на обществена актив
ност на съответната територия за местните
инициативни групи, прилагащи стратегии за
местно развитие“ от Програмата за развитие
на селските райони за периода 2007 – 2013 г.
(обн., ДВ, бр. 1 от 2010 г.; изм., бр. 38 и 55
от 2010 г., бр. 5, 81 и 104 от 2011 г., бр. 24 и
107 от 2013 г., бр. 61, 62 и 72 и 95 от 2014 г. и
бр. 21 от 2015 г.)
§ 1. В чл. 10, ал. 5 след думата „работи“
се добавя „и за проекти по мярка „Възстановяване на горския потенциал и въвеждане
на превантивни дейности“ и по мярка „Първоначално залесяване на неземеделски земи“.
§ 2. В чл. 51 ал. 4 и 5 се изменят така:
„(4) Разплащателната агенци я отказва
изплащането на част или цялата последна
заявка за плащане за 2014 г., когато сумата
на заявената пред ДФЗ финансова помощ за
разходи за управление през 2011 г., 2012 г.,
2013 г. и 2014 г. на д х върл я 60 на сто от
заявените разходи за управление, придобиване на умения и постигане на обществена
активност.
(5) Ра зп ла щат ел ната а г ен ц и я о т к а зва
изплащането на част или цялата последна
заявка за плащане за 2015 г., когато сумата
на заявената финансова помощ за разходи
за управление през 2011 г., 2012 г., 2013 г.,
2014 г. и 2015 г. на д х върл я 60 на сто от
заявените разходи за управление, придобиване на умения и постигане на обществена
активност.“
Преходни и заключителни разпоредби
§ 3. Параграф 2 се прилага и за заявките
в процес на обработка, подадени в Държавен
фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция,
преди влизане в сила на тази наредба.
§ 4. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.

4000

Министър:
Десислава Танева
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НА ФИНАНСИТЕ

ВЪРХОВЕН
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД

Наредба за изменение на Наредба № Н-18 от
2006 г. за регистриране и отчитане на про
дажби в търговските обекти чрез фискални
устройства (обн., ДВ, бр. 106 от 2006 г.; доп.,
бр. 7 от 2007 г.; изм., бр. 79 от 2007 г.; изм. и
доп., бр. 77 от 2009 г., бр. 49 от 2010 г., бр. 48
и 64 от 2011 г., бр. 7, 27 и 54 от 2012 г.; доп.,
бр. 78 от 2012 г.; изм. и доп., бр. 102 от 2012 г.,
бр. 40 от 2013 г.; изм. с Решение № 5079 от
2013 г. на ВАС – бр. 93 от 2013 г.; изм. и доп.,
бр. 111 от 2013 г.; доп., бр. 14 от 2015 г.)

РЕШЕНИЕ № 5698
от 19 май 2015 г.

§ 1. В чл. 4 т. 3 се изменя така:
„3. продажби на билети, карти, абонаментни
карти за превоз на пътници, когато издаването им е задължително съгласно нормативен
акт, и на билети, фишове, талони и други
удостоверителни знаци за участие в хазартни
игри по смисъла на Закона за хазарта, които
съдържат трайно вписана при отпечатването
номинална стойност и най-малко два защитни
елемента върху хартията и/или при печата
и са отпечатани по реда на Наредбата за
условията и реда за отпечатване и контрол
върху ценни книжа, приета с Постановление
№ 289 на Министерския съвет от 1994 г. (обн.,
ДВ, бр. 101 от 1994 г.; изм. и доп., бр. 38 от
1995 г.; изм., бр. 73 от 1998 г., бр. 8 от 2001 г.;
изм. и доп., бр. 54 от 2008 г., бр. 22 от 2011 г.);
изискването за трайно вписана при отпечатването номинална стойност не се отнася за
бланкови билети за превоз на пътници, които
се издават на химизирана хартия най-малко
в два екземпляра – един за клиента и втори
за лицето по чл. 3;“.
§ 2. В чл. 39а ал. 1 се изменя така:
„(1) Лицата, извършващи продажби съгласно
чл. 4, т. 3, водят книга (регистър) за дневните
продажби. Книгата (регистърът) съдържа вид
и брой на продадените ценни книжа по чл. 4,
т. 3, начален и краен номер от съответния вид,
по номинали и общ оборот за деня.“
Преходна разпоредба
§ 3. Лицата, които не са били задължени
да регистрират и отчитат извършените от
тях продажби в търговски обекти чрез ФУ/
ИАСУТД до влизането в сила на тази наредба, привеждат дейността си в съответствие
с изискванията на наредбата в едномесечен
срок от влизането є в сила.

3993

Министър:
Владислав Горанов

по административно дело № 2277 от 2015 г.
Върховният административен съд в състав:
председател: Йордан Константинов, и членове: Светлозара Анчева и Маруся Димитрова,
с участието на съдебен секретар Цветелина
Дукова разгледа административно дело № 2277
по описа за 2015 г. на Върховния административен съд, първо отделение, докладвано от
Светлозара Анчева.
Производството по делото е по реда на
чл. 185 и сл. от АПК.
Образувано е по оспорване от Асоциация
на индустриалния капитал в България – София (АИКБ), представлявана от председателя
на УС Васил Велев, Българска стопанска
камара – Съюз на българския бизнес (БСК),
представлявана от изпълнителния председател
Божидар Данев, и Българска търговско-промишлена палата (БТПП), представлявана от
председателя на УС Цветан Симеонов, против Постановление № 419 от 17.12.2014 г. на
Министерския съвет на Република България
за определяне на нови размери на минималната работна заплата (ДВ, бр. 105 от 2014 г.).
Оплак вани ята на жалбоподателите са за
незаконосъобразност на постановлението
поради съществено нарушение на административнопроизводствените правила по смисъла
на чл. 146 АПК – необсъждане на проекта
за постановление от Националния съвет за
тристранно сътрудничество (НСТС), което е
задължение по чл. 3, ал. 1 от Кодекса на труда
(КТ). Твърдят, че са налице предпоставките
по чл. 186, ал. 1 АПК и искат отмяна на
оспореното постановление, както и да им се
присъдят направените по делото разноски.
В съдебно заседание жалбата се поддържа
от адв. Даниел Асенов, упълномощен и от
трите оспорващи организации. Депозирана
е и писмена защита.
Ответникът – Министерски ят съвет на
Република България чрез процесуалния си
представител юриск. Демирев, оспорва жалбата. Излага становище, че оспореният акт не
е нормативен, а общ административен акт и в
тази връзка счита, че жалбата е просрочена.
По съществото на спора излага доводи, че
проектът за постановление е съгласуван на
ниво комисия по доходи и жизнено равнище
към НСТС, както и че увеличението на ми-
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нималната работна заплата е тясно свързано
с проекта на Закона за държавния бюджет,
който е обсъждан заедно с НСТС. Представена
е и писмена защита.
Представителят на Върховната административна прокуратура дава заключение за
недопустимост на жалбата поради това, че
според него постановлението не е нормативен акт. При условията на алтернативност
поддържа становище за основателност на
жалбата и за отмяна на оспореното ПМС
№ 419 от 17.12.2014 г. поради неспазване на
процедурата за обсъждане на проекта за постановление с НСТС.
Върховният административен съд, І отделение, счита, че жалбата е процесуално допустима и разгледана по същество, е основателна
поради следните съображения:
С ПМС № 419 от 17.12.2014 г. Министерският съвет на Република България е определил нови размери на минималната работна
заплата за страната, като в член единствен,
ал. 1 е прието, че се определя от 1 януари
2015 г. нов размер на минималната месечна
работна заплата 360 лв. и на минималната
часова работна заплата 2,20 лв. при нормална
продължителност на работното време 8 часа
и при 5-дневна работна седмица. Със същото
постановление в ал. 2 на цитираната разпоредба е определено от 1 юли 2015 г. минималният размер на месечната работна заплата
за страната да бъде 380 лв., а минималната
часова работна заплата 2,21 лв. при същата
продължителност на работното време и на
работната седмица.
Оспореното постановление представлява
нормативен акт по смисъла на чл. 1а от Закона
за нормативните актове (ЗНА). Тази разпоредба
дефинира нормативния акт като такъв, който
съдържа общи правила за поведение, прилага
се към индивидуално неопределен кръг субекти, има нееднократно действие и се издава
или приема от компетентен държавен орган.
За да се приеме, че оспореното постановление
е общ административен акт, то трябва да са
налице белезите на същия съгласно чл. 65
АПК като акт с еднократно правно действие, с
който се създават права или задължения или
непосредствено се засягат права, свободи или
законни интереси на неопределен брой лица,
както и отказите да се издадат такива актове.
Липсата на еднократно правно действие на
оспореното постановление и засягането на
неопределен кръг от лица е достатъчно, за да
се приеме, че се касае за нормативен акт. Обстоятелството, че размерът на минималната
работна заплата в оспореното постановление от
1.01.2015 г. е 360 лв., а от 1.07.2015 г. е 380 лв.,
не обуславя еднократност на действието му.
Налице е и законова делегация за издаването
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му – чл. 244, ал. 1 КТ, който разпорежда, че
в правомощията на Министерския съвет е
да определя минималната работна заплата
за страната.
Оспорващите ПМС № 419 от 17.12.2014 г.
са представителни организации на работодателите и са признати като такива на основание чл. 36 КТ от Министерския съвет на
Република България.
Относно правния интерес на жалбоподателите да оспорят посоченото по-горе постановление налице е такъв с оглед на това, че те
като работодателски организации обсъждат
и дават мнения по проекти за нормативни
актове, вкл. и по въпроси, уреждащи доходите и жизненото равнище съгласно чл. 3,
ал. 1, т. 5 от Правилника за организацията и
дейността на съветите за тристранно сътрудничество, в които участват. С оглед статута
на жалбоподателите като работодателски
организации се обосновава и техният пряк и
непосредствен интерес да оспорят процесното
постановление.
Като се има предвид законодателната уредба в КТ, предвиждаща задължителни консултации в рамките на тристранното сътрудничество, означава, че тези консултации са част
от процедурата по създаване на съответния
нормативен акт, каквото е постановлението,
предмет на оспорване. Обсъждането му в
Комисията по доходи и жизнено равнище
към НСТС не освобождава Министерския
съвет да проведе консултациите със съвета,
в който участват и жалбоподателите като
представителни организации на работодателите. Нещо повече, от доказателствата по
делото се установява, че на 11.12.2014 г. е
проведено заседание на постоянната комисия
по доходи и жизнено равнище към посочения
национален съвет за обсъждане проекта за
постановление за определяне размерите на
минималната работна заплата за страната.
Изрично е отразено на това заседание, че
представителите на работодателските организации не подкрепят проекта за постановление
и е прието, че при липса на консенсусно
становище комисията е предложила проектът
да бъде внесен за разглеждане в НСТС, в
какъвто смисъл е и чл. 3, ал. 1 КТ. Доказателства, че такова обсъждане се е провело
в НСТС, няма по делото и не се твърди от
ответника, че е проведено. Обстоятелството,
че НСТС е провел заседание на 28.11.2014 г.
по повод обсъждане на проекта на Закона за
държавния бюджет на Република България,
не замества задължението да се проведат
консултациите за проекта за постановлението за определяне размера на минималната
работна заплата. В този смисъл основателно
жалбоподателите възразяват, че обсъждане
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на проекта на Закона за държавния бюджет
е относимо към размера на минималните
работни заплати на държавните служители,
а не изобщо към размера на минималната
работна заплата за страната и в този смисъл
правилно се позовават на чл. 59 от цитирания
закон за 2015 г. Обвързаността на размерите
на минималната работна заплата със Закона
за държавния бюджет за 2015 г. не замества
изискването за провеждане на консултации с
НСТС, каквито са твърденията на ответника
по делото. В горния смисъл е и съдебната
практика на Върховния административен
съд – влезли в сила решения по адм. дела
№ 8256/2001 г., № 4021/2009 г., № 4062/2009 г.
В тези решения изрично е застъпено становище, че неизпълнението на процедурата по
приемане на нормативен акт по чл. 3, ал. 1 във
връзка с чл. 3а КТ е основание за отмяната
му, тъй като провеждането на консултации
с НСТС преди окончателното приемане на
нормативния акт от компетентния държавен
орган е задължително условие по приемането
на акта.
Обстоятелството, че Министерският съвет
не е длъжен да се съобразява с изразеното
становище на работодателските организации, не означава, че не трябва да се спазва
процедурата по приемането на подзаконовия
нормативен акт, а тя не подлежи на разширително тълкуване от страна на издателя
на акта, а се спазва стриктно, така както е
предвидено от законодателя. В процесния
случай тази процедура по провеждане на
консултации на основание чл. 3 и чл. 3а КТ,
която съставлява част от процедурата по
приемане на постановлението, не е спазена.
В изложения смисъл е и заключението на
участвалия по делото представител на Върховната административна прокуратура, като
съдът изцяло подкрепя изразеното от него,
че ако се приеме, че въпросът за определяне
размера на минималната работна заплата
е решен на законово ниво при обсъждане
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проекта на Закона за държавния бюджет за
2015 г., се налага извод, че ПМС № 419 от
17.12.2014 г. е по изпълнение на държавния
бюджет и няма нормативен характер, а това
не е така. По повод първоначално изразеното
становище и на представителя на Върховната
административна прокуратура и на ответника
по делото, че постановлението няма нормативен характер, а е общ административен
акт, настоящият съдебен състав вече изрази
становище по-горе в настоящото решение, че
оспореното постановление има всички белези
на нормативен акт съгласно разпоредбите на
чл. 1а ЗНА и чл. 75 АПК.
Предвид горното, несъгласуването на проекта за постановление представлява съществено
нарушение на административнопроизводствените правила и е самостоятелно основание за
отмяна на ПМС № 419 от 17.12.2014 г.
С оглед на изложеното настоящият съдебен
състав счита ПМС № 419 от 17.12.2014 г. като
незаконосъобразно и следва да бъде отменено.
Предвид изхода на делото и направеното
искане на жалбоподателите следва да се присъдят направените разноски по делото в общ
размер на 930 лв. (по 310 лв. за всеки един от
жалбоподателите).
Водим от горното и в същия смисъл Върховният административен съд, І отделение,
РЕШИ:
Отменя Постановление № 419 от 17.12.2014 г.
на Министерския съвет на Република България
за определяне на нови размери на минималната работна заплата за 2015 г. (ДВ, бр. 105
от 2014 г.).
Решението не е обжалвано по реда и в
сроковете, предвидени в Административно
процесуалния кодекс, и влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Председател:
Георги Колев
3987
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
ЗАПОВЕД № РД-09-358
от 22 май 2015 г.
На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията във връзка с чл. 58, ал. 1, т. 1
и ал. 2 от Закона за сдружения за напояване,
предложенията на доставчиците на вода и доклад, одобрен от зам.-министъра на земеделието
и храните № 93-5723 от 22.05.2015 г., нареждам:
Одобрявам цени на услугата „Доставка на вода
за напояване“ за 2015 г., както следва:
І. На доставчици на вода за напояване – търговски дружества със 100 % държавно участие:
1. „ Н а п о и т е л н и с и с т е м и “ – Е А Д ,
София – пределни цени без ДДС за различните
клонове на дружеството:
1.1. За клонове „Видин“, „Мизия“, „Среден Дунав“,
„Долен Дунав“, „Шумен“, „Черно море“, „Бургас“,
„София – клон“, „Струма – Места“:
Начин на доставка на вода за
напояване

Цена за
доставка
без ДДС,
лв./м 3

1.3. За клон „Тополница“:
Начин на доставка на вода за
напояване

Цена за
доставка
без ДДС,
лв./м 3

Гравитачно доставяна вода

0,130

Гравитачно доставяна вода за ориз

0,022

Капково напояване с гравитачна
вода

0,035

1.4. За клон „Горна Тунджа“:
Начин на доставка на вода за
напояване

Цена за
доставка
без ДДС,
лв./м 3

Гравитачно доставяна вода

0,220

Помпено доставяна вода І стъпало

0,380

Гравитачно доставяна вода за ориз

0,024

Капково напояване с гравитачна
вода

0,035

К а пково на поява не с пом пено
доставяна вода І стъпало

0,070

1.5. За клон „Хасково“:
Начин на доставка на вода за
напояване

Цена за
доставка
без ДДС,
лв./м 3

Гравитачно доставяна вода

0,240

Помпено доставяна вода І стъпало

0,440

Гравитачно доставяна вода

0,220

Помпено доставяна вода ІІ стъпало

0,540

Помпено доставяна вода І стъпало

0,380

Помпено доставяна вода ІІІ стъпало

0,620

Помпено доставяна вода ІІ стъпало

0,456

Капково напояване с гравитачна
вода

0,035

Капково напояване с гравитачна
вода

0,035

Капково напояване с помпено доставяна вода І стъпало

0,070

Капково напояване с помпено доставяна вода І стъпало

0,070

Капково напояване с помпено доставяна вода ІІ стъпало

0,100

Капково напояване с помпено доставяна вода ІІ стъпало

0,100

Капково напояване с помпено доставяна вода ІІІ стъпало

0,120

1.2. За клон „Марица“:
Начин на доставка на вода за
напояване

Цена за
доставка
без ДДС,
лв./м 3

Гравитачно доставяна вода

0,150

Помпено доставяна вода І стъпало

0,280

Гравитачно доставяна вода за ориз

0,022

Помпено доставяна вода за ориз

0,028

Капково напояване с гравитачна
вода

0,035

Капково напояване с помпено доставяна вода І стъпало

0,070

1.6. За клон „Средна Тунджа“:
Начин на доставка на вода за
напояване

Цена за
доставка
без ДДС,
лв./м 3

Гравитачно доставяна вода

0,220

Помпено доставяна вода І стъпало
и ІІ стъпало

0,420

Капково напояване с гравитачна
вода

0,035

Капково напояване с помпено доставяна вода І стъпало

0,070

1.7. Горните цени са образувани при условията на чл. 58, ал. 2 от Закона за сдружения за
напояване, които за дружеството „Напоителни
системи“ – ЕАД, са, както следва:
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а) размер на предвидените поливни площи –
295 695 дка, в т.ч. за отглеждане на ориз – 96 540 дка;
б) съобразно местонахождението на прогнозните поливни площи;
в) п р ог но з н и ко л и че с т в а н а до с т а в я н а
вода – общо 258 859 000 м 3, в т.ч. за напояване
на ориз – 231 696 000 м 3;
г) начини на доставяне на прогнозните водни
маси за напояване – гравитачно и помпено.
1.8. По т. от 1.1 до 1.6 са фиксирани пределните
цени без ДДС на услугата „Доставка на вода за
напояване“ при съответната прогноза за необходими водни маси, но при увеличаване на площите
и водните маси над прогнозните доставчиците
на вода за напояване могат да калкулират цени,
валидни за отделни региони, напоителни системи
и напоителни полета, по-ниски от посочените,
и да извършват услугата „Доставка на вода за
напояване“ по тях.
2. „Земинвест“ – ЕА Д, София
2.1. Гравитачно доставяна вода – 0,12 лв./м 3
без ДДС.
2.2. Помпено доставяна вода – 0,24 лв./м 3
без ДДС.
2.3. Цените по т. 2.1 и 2.2 са образувани при
условията на чл. 58, ал. 2 от Закона за сдружения
за напояване, както следва:
a) размер на предвидените поливни площи – 9125 дка;
б) съобразно местонахождението на прогнозните поливни площи;
в) п р ог но з н и ко л и че с т в а н а до с т а в я н а
вода – общо 2 598 000 м 3;
г) начини на доставяне на прогнозните водни
маси за напояване – гравитачно и помпено.
ІІ. На доставчици на вода за напояване – сдружения за напояване:
1. З а ч л е н о в е н а с д р у ж е н и я т а з а
напояване:
1.1. СН „Съединение“, гр. Българово, община
Бургас, прогнозни поливни площи 500 дка, прогнозни количества на доставяна вода 195 000 м 3
при гравитачно доставяна вода – 0,0625 лв./м 3
без ДДС.
1.2. СН „Златна праскова“, с. Драганци, община
Карнобат, прогнозни поливни площи 500 дка, прогнозни количества на доставяна вода 153 500 м 3
при помпено доставяна вода – 0,12 лв./м 3 без ДДС.
1.3. СН „Язлата“, с. Ново Паничарево, община
Приморско, прогнозни поливни площи 120 дка,
прогнозни количества на доставяна вода 48 000 м 3
при помпено доставяна вода – 0,21 лв./м 3 без ДДС.
1.4. СН „Камчия“, с. Планиница, община Руен,
прогнозни поливни площи 300 дка, прогнозни
количества на доставяна вода 210 000 м 3 при
помпено доставяна вода – 0,264 лв./м 3 без ДДС.
1.5. СН „Ръжица – Разбойна“, с. Ръжица, с. Разбойна, община Руен, прогнозни поливни площи
900 дка, прогнозни количества на доставяна
вода 264 0 0 0 м 3 п ри г ра ви тач но дос та вя на
вода – 0,0404 лв./м 3 без ДДС.
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1.6. СН „Момина църква“, с. Момина църква,
община Средец, прогнозни поливни площи 210 дка,
прогнозни количества на доставяна вода 83 500 м 3
при гравитачно доставяна вода – 0,10 лв./м 3
без ДДС.
1.7. СН „Права река“, с. Грозден, община Сунгурларе, прогнозни поливни площи 210 дка, прогнозни количества на доставяна вода 78 800 м 3 при
гравитачно доставяна вода – 0,14 лв./м 3 без ДДС.
1.8. СН „Карнобатски води“, гр. Карнобат,
община Карнобат, прогнозни поливни площи
526 дка, прогнозни количества на доставяна вода
75 744 м 3 при помпено доставяна вода – 0,07 лв./м 3
без ДДС.
1.9. СН „Нептун – 2006“, с. Добротич, община
Вълчи дол, прогнозни поливни площи 500 дка,
прогнозни количества на доставяна вода 30 000 м 3
при гравитачно доставяна вода – 0,078 лв./м 3
без ДДС.
1.10. СН „Искър“, с. Искър, община Вълчи дол,
прогнозни поливни площи 50 дка, прогнозни
количества на доставяна вода 26 000 м 3 при гравитачно доставяна вода – 0,0826 лв./м 3 без ДДС.
1.11. СН „Камчийска долина“, гр. Дългопол, област Варна, прогнозни поливни площи 1500 дка,
прогнозни количества на доставяна вода 720 000 м3
при помпено доставяна вода – 0,3277 лв./м 3
без ДДС.
1.12. СН „Изворите 2007“, с. Левски, община
Суворово, прогнозни поливни площи 170 дка,
прогнозни количества на доставяна вода 66 300 м 3
при гравитачно доставяна вода – 0,0693 лв./м 3
без ДДС.
1.13. СН „Акваполи“, с. Брестак, община Вълчи
дол, прогнозни поливни площи 30 дка, прогнозни количества на доставяна вода 10 500 м 3
при гравитачно доставяна вода – 0,0672 лв./м 3
без ДДС.
1.14. СН „Николаевка“, с. Николаевка, община
Суворово, прогнозни поливни площи 100 дка,
прогнозни количества на доставяна вода 39 000 м 3
при гравитачно доставяна вода – 0,1462 лв./м 3
без ДДС.
1.15. СН „Изгрев“, с. Изгрев, община Суворово,
прогнозни поливни площи 90 дка, прогнозни
количества на доставяна вода 35 100 м 3 при гравитачно доставяна вода – 0,0732 лв./м 3 без ДДС.
1.16. СН „Нивища“, с. Душево, община Севлиево,
прогнозни поливни площи 19 дка, прогнозни количества на доставяна вода 5170 м 3 при помпено
доставяна вода – 0,2413 лв./м 3 без ДДС.
1.17. СН „Кастело“, с. Батошево, община Сев
лиево, прогнозни поливни площи 25 дка, прогнозни количества на доставяна вода 4080 м 3 при
гравитачно доставяна вода – 0,22 лв./м 3 без ДДС.
1.18. СН „Орехите“, с. Душево, община Севлиево, прогнозни поливни площи 126 дка, прогнозни количества на доставяна вода 39 920 м 3 при
помпено доставяна вода – 0,2477 лв./м 3 без ДДС.
1.19. СН „Лъджа – Каварна – 2“, гр. Каварна,
община Каварна, прогнозни поливни площи
1000 дка, прогнозни количества на доставяна вода
228 000 м3 при помпено доставяна вода – 0,55 лв./м3
без ДДС.
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1.20. СН „Иречек“, с. Иречек, община Каварна,
прогнозни поливни площи 1000 дка, прогнозни
количества на доставяна вода 168 000 м 3 при
помпено доставяна вода – 0,525 лв./м 3 без ДДС.
1.21. СН „Белгун“, с. Белгун, община Каварна,
прогнозни поливни площи 500 дка, прогнозни
количества на доставяна вода 100 000 м 3 при
помпено доставяна вода – 0,4431 лв./м 3 без ДДС.
1.22. СН „Елана“, с. Вранино, община Каварна,
прогнозни поливни площи 710 дка, прогнозни
количества на доставяна вода 154 700 м 3 при
помпено доставяна вода – 0,3683 лв./м 3 без ДДС.
1.23. СН „Шабла – Тюленово“, гр. Шабла, община Шабла, прогнозни поливни площи 676 дка, прогнозни количества на доставяна вода 233 880 м 3
при помпено доставяна вода – 0,2513 лв./м 3
без ДДС.
1.24. СН „Дуранкулак“, с. Дуранкулак, община
Шабла, прогнозни поливни площи 150 дка, прогнозни количества на доставяна вода 94 500 м 3
при помпено доставяна вода – 0,2722 лв./м 3
без ДДС.
1.25. СН „Батовска долина“, с. Оброчище, община Балчик, прогнозни поливни площи 195 дка,
прогнозни количества на доставяна вода 98 190 м 3
при гравитачно доставяна вода – 0,0621 лв./м 3
без ДДС.
1.26. СН „Калиакра агро“, гр. Каварна, община
Каварна, прогнозни поливни площи 450 дка, прогнозни количества на доставяна вода 113 000 м 3
п ри пом пено дос та вя на вода – 0,277 л в./м 3
без ДДС.
1.27. СН „Р удина“, г р. Кърд жа ли, общ ина
Кърджали, прогнозни поливни площи 150 дка,
прогнозни количества на доставяна вода 50 600 м 3
п ри пом пено до с т а в я н а в од а – 0 , 2 3 л в./м 3
без ДДС.
1.28. СН „Стара река“, с. Бяга, община Брацигово, прогнозни поливни площи 1315 дка, прогнозни количества на доставяна вода 481 600 м 3
при гравитачно доставяна вода – 0,0141 лв./м 3
без ДДС.
1.29. СН „Успех – 2004“, с. Цар Асен, община
Пазарджик, прогнозни поливни площи 305 дка,
прогнозни количества на доставяна вода 146 400 м3
при гравитачно доставяна вода – 0,0698 лв./м 3
без ДДС.
1.30. СН „Коиловци“, с. Коиловци, община
Плевен, прогнозни поливни площи 200 дка, прогнозни количества на доставяна вода 100 000 м 3
при помпено доставяна вода – 0,1443 лв./м 3
без ДДС.
1.31. СН „Борец“, с. Борец, община Брезово,
прогнозни поливни площи 700 дка, прогнозни
количества на доставяна вода 252 000 м 3 при гравитачно доставяна вода – 0,060 лв./м 3 без ДДС.
1.32. СН „Урожай“, с. Стрелци, община Брезово,
прогнозни поливни площи 1761 дка, прогнозни
количества на доставяна вода 427 480 м 3 при гравитачно доставяна вода – 0,0601 лв./м 3 без ДДС.
1.33. СН „Чоба“, с. Чоба, община Брезово,
прогнозни поливни площи 1000 дка, прогнозни
количества на доставяна вода 240 000 м 3 при гравитачно доставяна вода – 0,0555 лв./м 3 без ДДС.
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1.34. СН „Воден рай“, с. Пъдарско, община
Брезово, прогнозни поливни площи 1100 дка, прогнозни количества на доставяна вода 264 000 м 3
при гравитачно доставяна вода – 0,06 лв./м 3
без ДДС.
1.35. СН „Липа“, с. Православен, община Първомай, прогнозни поливни площи 240 дка, прогнозни количества на доставяна вода 68 000 м 3
при гравитачно доставяна вода – 0,0801 лв./м 3
без ДДС.
1.36. СН „Искра“, с. Искра, община Първомай,
прогнозни поливни площи 835 дка, прогнозни
количества на доставяна вода 211 600 м 3 при гравитачно доставяна вода – 0,0812 лв./м 3 без ДДС.
1.37. СН „Старосел“, с. Старосел, община Хисаря, прогнозни поливни площи 1100 дка, прогнозни количества на доставяна вода 332 000 м 3
при гравитачно доставяна вода – 0,05 лв./м 3
без ДДС.
1.38. СН „Старо Железаре“, с. Старо Железаре, община Хисаря, прогнозни поливни площи
940 дка, прогнозни количества на доставяна
вода 32 8 80 0 м 3 п ри г ра ви тач но дос та вя на
вода – 0,0505 лв./м 3 без ДДС.
1.39. СН „Роса – М“, с. Марково, община Братя
Даскалови, прогнозни поливни площи 500 дка,
прогнозни количества на доставяна вода 120 000 м3
при гравитачно доставяна вода – 0,0776 лв./м 3
без ДДС.
1.40. СН „Ержа“, с. Плодовитово, община Братя
Даскалови, прогнозни поливни площи 1000 дка,
прогнозни количества на доставяна вода 260 000 м3
при гравитачно доставяна вода – 0,0617 лв./м 3
без ДДС.
1.41. СН „Сърневец“, с. Сърневец, община Братя
Даскалови, прогнозни поливни площи 600 дка,
прогнозни количества на доставяна вода 144 000 м3
при гравитачно доставяна вода – 0,066 лв./м 3
без ДДС.
1.42. СН „Конаре“, с. Конаре, община Гурково,
прогнозни поливни площи 350 дка, прогнозни
количества на доставяна вода 84 000 м 3 при гравитачно доставяна вода – 0,0822 лв./м 3 без ДДС.
1.43. СН „Поречие Тунджа 02“, гр. Павел баня,
община Павел баня, прогнозни поливни площи
2700 дка, прогнозни количества на доставяна вода 500 000 м 3 при гравитачно доставяна
вода – 0,0644 лв./м 3 без ДДС.
1.44. СН „Земя – вода“, с. Маца, община Раднево, прогнозни поливни площи 414 дка, прогнозни количества на доставяна вода 99 360 м 3
при гравитачно доставяна вода – 0,0766 лв./м 3
без ДДС.
1.45. СН „Сокол“, с. Яздач, община Чирпан,
прогнозни поливни площи 1000 дка, прогнозни
количества на доставяна вода 288 000 м 3 при гравитачно доставяна вода – 0,0674 лв./м 3 без ДДС.
1.46. СН „Кравино – 2008“, с. Кравино, община
Опан, прогнозни поливни площи 700 дка, прогнозни количества на доставяна вода 216 000 м 3
при гравитачно доставяна вода – 0,0727 лв./м 3
без ДДС.

С Т Р.

22

ДЪРЖАВЕН

1.47. СН „Медово – 2007“, с. Медово, община Братя Даскалови, прогнозни поливни площи 370 дка,
прогнозни количества на доставяна вода 133 200 м3
при гравитачно доставяна вода – 0,0714 лв./м 3
без ДДС.
1.48. СН „Мелиоратор 02“, гр. Раднево, община
Раднево, прогнозни поливни площи 1000 дка, прогнозни количества на доставяна вода 240 000 м 3
при гравитачно доставяна вода – 0,0689 лв./м 3
без ДДС.
1.49. СН „Съединение“, с. Съединение, община
Братя Даскалови, прогнозни поливни площи
250 дка, п рог нозни кол и чес т ва на дос та вяна вода 240 000 м 3 при гравитачно доставяна
вода – 0,0672 лв./м 3 без ДДС.
1.50. СН „Герлово“, гр. Търговище, община
Търговище, прогнозни поливни площи 760 дка,
прогнозни количества на доставяна вода 175 000 м3
при гравитачно доставяна вода – 0,1154 лв./м 3
без ДДС.
1.51. СН „Копрец 2004“, с. Копрец, община
Търговище, прогнозни поливни площи 145 дка,
прогнозни количества на доставяна вода 22 000 м 3
при гравитачно доставяна вода – 0,1348 лв./м 3
без ДДС.
1.52. СН „Съкровището на Кралево“, с. Кралево, община Търговище, прогнозни поливни
площи 121 дка, прогнозни количества на доставяна вода 18 219 м 3 при гравитачно доставяна
вода – 0,0235 лв./м 3 без ДДС.
1.53. СН „Водна лилия“, с. Преселец, община
Търговище, прогнозни поливни площи 68 дка,
прогнозни количества на доставяна вода 10 517 м 3
при гравитачно доставяна вода – 0,0941 лв./м 3
без ДДС.
1.54. СН „Вардун“, с. Вардун, община Търговище, прогнозни поливни площи 1900 дка, прогнозни количества на доставяна вода 285 000 м 3
при гравитачно доставяна вода – 0,01 лв./м 3
без ДДС.
1.55. СН „Воден“, с. Воден, община Димитровград, прогнозни поливни площи 150 дка, прогнозни количества на доставяна вода 71 000 м 3 при
гравитачно доставяна вода – 0,07 лв./м 3 без ДДС.
1.56. СН „Голямо Асеново – 2007“, с. Голямо
Асеново, община Димитровград, прогнозни поливни площи 130 дка, прогнозни количества на
доставяна вода 76 500 м 3 при гравитачно доставяна
вода – 0,07 лв./м 3 без ДДС.
1.57. СН „Герена – 2001“, с. Долно Войво диново, община Хасково, прогнозни поливни
площи 400 дка, прогнозни количества на доставяна вода 121 200 м 3 при гравитачно доставяна
вода – 0,055 лв./м 3 без ДДС.
2. За водоползватели, които не са членове на
сдруженията за напояване, цената на услугата
„Водоподаване за напояване“ е до 0,05 лв./м 3 без
ДДС над определената.
Контрола по изпълнение на заповедта възлагам на заместник-министъра на земеделието и
храните Георги Костов.
Министър:
Д. Танева
3944
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МИНИСТЕРСТВО
НА ТРАНСПОРТА,
ИНФОРМАЦИОННИТЕ
ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА
МИНИСТЕРСТВО
НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ
И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
ЗАПОВЕД
№ РД-08-302 от 9 юни 2015 г. (МТИТС)
№ РД-02-14-727 от 8 юни 2015 г. (МРРБ)
По заявление на „Логистичен център – Вар
на“ – АД, със седалище и адрес на управление
София, район „Триадица“, ул. К няз Борис I
№ 97, ет. 3, офис десен, и ЕИК 201845031, със
съвместна заповед на министъра на транспорта,
информационните технологии и съобщенията и
министъра на регионалното развитие № РД-08-315
от 19 юни 2014 г. (МТИТС) и № РД-02-14-552 от
19 юни 2014 г. (МРР), поправена със съвместна
заповед № РД-08-356 от 8 юли 2014 г. (МТИТС) и
№ РД-02-14-643 от 16 юли 2014 г. (МРР), е дадено
разрешение за изработване на проект за изменение
на генералния план за развитие на пристанище
за обществен транспорт с регионално значение
„Пристанище – Логистичен център Варна“, одобрен със съвместна заповед на министъра на
транспорта, информационните технологии и съобщенията и министъра на регионалното развитие
и благоустройството № РД-08-220 от 10.05.2011 г.
(М Т И ТС) и № РД- 02-14 -970 о т 10.05.2011 г.
(МРРБ) – подробен устройствен план – план
за регулация и застрояване на пристанищната
територия и парцеларен план на пристанищната
акватория. Със заповедта е одобрено и заданието за
проектиране. Заповед № РД-08-315 от 19.06.2014 г.
(МТИТС) и № РД-02-14-552 от 19.06.2014 г. (МРР)
е публикувана на официалната интернет страница
на Изпълнителна агенция „Морска администрация“ на 20 юни 2014 г., а Заповед № РД-08-356
от 8.07.2014 г. (МТИТС) и № РД-02-14-643 от
16.07.2014 г. (МРР) – на 18 юли 2014 г.
Със заявление на „Логистичен център – Вар
на“ – АД, вх. № 1437 от 3 февруари 2015 г. е внесен
по реда и при условията на чл. 25 от Наредба
№ 10 от 2014 г. за обхвата и съдържанието, изработването, одобряването и изменението на генералните планове на пристанищата за обществен
транспорт (обн., ДВ, бр. 32 от 2014 г.; изм., бр. 2
от 2015 г.) проект за изменение на генералния
п лан на „Пристанище – Лог ист и чен цен т ър
Варна“ – подробен устройствен план – план за
регулация и застрояване на пристанищната територия и парцеларен план на пристанищната
акватория. Заявлението съдържа: технологична
и финансова обосновка на заявената инвестиционна инициатива, данни за инвестиционната
програма и нейната финансова обезпеченост,
данни, индивидуализиращи включената в обхвата
на проекта територия, резюме на резултатите от
извършеното прединвестиционно проучване, в
т.ч. относно наличието на подходящи географски,
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хидроложки и хидрогеоложки условия, относно
възможностите за свързване с пътната мрежа и
железопътната инфраструктура и относно трафика на насипни и генерални товари и контейнери,
както и изрично изявление, че за реализирането
на инвестиционната инициатива на „Логистичен
център – Варна“ – АД, не е необходимо влагането на публични средства. Към заявлението са
приложени: документи, удостоверяващи правото
на собственост на заявителя върху недвижимите
имоти, включени в обхвата на проекта; скици
№ 5, 6 и 7, издадени на 9 януари 2015 г. от отдел
„Териториално и селищно устройство“ на община Белослав, област Варна, и представляващи
извадка от действащия подробен устройствен
план – план за регулация и застрояване на
гр. Белослав, квартал 25, одобрен със Заповед
№ 159 от 27 април 1990 г. на кмета на община
Белослав и изменен за имотите със заповеди
№ 757 от 17 ноември 2011 г. и № 850 от 17 декември 2013 г. на кмета на община Белослав,
както и заверено копие от последната цитирана
заповед; Решение по оценка на въздействието
върху околната среда № ВА-5/2014 г. за инвестиционно предложение „Разширение на пристанище за обществен транспорт с регионално
значение „Пристанище – Логистичен цент ър
Варна“ гр. Белослав, община Белослав, област
Варна“, издадено от директора на Регионалната
инспекция по околната среда и водите – Варна,
на 18 декември 2014 г.; писма на министъра
на околната среда и водите, изх. № ОВОС-58
от 4 август 2014 г. и от 7 януари 2015 г., във
второто от които е изразено становище, че
предвид проведената процедура по оценка на
въздействието върху околната среда на инвестиционното предложение, приключила с Решение
по ОВОС № ВА-5/2014 г. от 18 декември 2014 г.
на директора на РИОСВ – Варна, по което е
допуснато предварително изпълнение с Решение
№ ПИ-2/2014 г. от 19 декември 2014 г. на директора на РИОСВ – Варна, няма необходимост от
провеждане на процедура по екологична оценка
по реда на глава шеста от Закона за опазване на
околната среда, както и на процедура по оценка
на съвместимост по реда на чл. 31 от Закона за
биологичното разнообразие; писмо на директора
на Регионален исторически музей – Варна, изх.
№ РД-13-621 от 1 август 2014 г., съгласно което
включените в обхвата на проекта имоти попадат
в територията на регистрирано праисторическо
селище от времето на каменно-медната епоха
и ранната бронзова епоха, предвид което и в
съответствие с чл. 161 от Закона за културното
наследство е необходимо заявителят на инвестиционната инициатива да сключи договор за
археологическо наблюдение на обекта по време
на строителството; договор за археологическо
наблюдение, сключен на 20 януари 2015 г. между
„Логистичен център – Варна“ – АД, и Регионален
исторически музей – Варна, както и предварителни договори с експлоатационните дружества,
към чиито мрежи и съоръжения е налице или
се предвижда присъединяване.

ВЕСТНИК

С Т Р. 2 3

За изработения проект за изменение на генералния план на „Пристанище – Логистичен
център Варна“ писмено са уведомени заинтересованите лица, определени в съответствие с чл. 26,
ал. 2 и 3 от Наредба № 10 от 2014 г. за обхвата
и съдържанието, изработването, одобряването и
изменението на генералните планове на пристанищата за обществен транспорт. В установения
четиринадесетдневен срок от датата на получаване на уведомлението писмени становища от
заинтересувани лица не са постъпили.
Налице са: мотивирано експертно становище
по проекта вх. № 1437 от 5 март 2015 г., изготвено от директора на дирекция „Морска администрация – Варна“, и мотивирано становище изх.
№ ДОК-72 от 24 март 2015 г. на изпълнителния
директор на Изпълнителна агенция „Морска
администрация“ за резултатите от анализа на
проекта на план, в т.ч. и за съответствието на
предвижданията му с одобрената от Министерския
съвет Стратегия за развитие на транспортната
система на Република България и Общия генерален план за транспорта на България.
Със съвместна заповед на минист ъра на
транспорта, информационните технологии и съобщенията и министъра на регионалното развитие
и благоустройството № РД-08-190 от 8.04.2015 г.
(МТИТС) и № РД-02-14-481 от 8.04.2015 г. (МРРБ)
е назначен Междуведомствен експертен съвет за
разглеждане и приемане на проекта за изменение
на генералния план на „Пристанище – Логистичен център Варна“ – подробен устройствен
план – план за рег улаци я и заст рояване на
пристанищната територия и парцеларен план
на пристанищната акватория. Съгласно решение № 2 по т. 4 от протокола от заседанието на
Междуведомствения експертен съвет, проведено
на 27 април 2015 г., проектът е приет със следната бележка: Преди одобряването му да бъде
представен протокол от Службата по геодезия,
картография и кадастър – Варна, от извършена
проверка и приемане на данните от проекта на
генерален план в цифров вид, ако за засегнатата
от проекта територия има одобрени кадастрална
карта и кадастрални регистри.
Несъгласие с приетото решение е изразил
представителят на Министерството на финансите.
Мотивите му, изложени в писмена форма като
„особено мнение“ с вх. № 1437 от 30 април 2015 г.,
са представени в срока, установен в чл. 18, ал. 4
от утвърдените като приложение към т. IV от
съвместната заповед на министъра на транспорта,
информационните технологии и съобщенията и
министъра на регионалното развитие и благо
устройството № РД-08-190 от 8.04.2015 г. (МТИТС)
и № РД-02-14-481 от 8.04.2015 г. (МРРБ) Правила
за работа на междуведомствения експертен съвет
по чл. 112а, ал. 3 ЗМПВВППРБ и представляват
неразделна част от протокола за работата на
Междуведомствения експертен съвет от 27 април
2015 г. Според изложеното в особеното мнение на
представителя на Министерството на финансите
в проекта за изменение на генералния план на
„Пристанище – Логистичен център Варна“ не са
предвидени зони за извършване на митнически-
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те проверки и контрол, които са задължителни
по силата на разпоредбата на чл. 103, ал. 4
ЗМПВВППРБ, както и подробно изброени сгради
и съоръжения за нуждите на митническия надзор
и контрол.
С писмо на „Логистичен център – Варна“ –
АД, вх. № 1437 от 8 май 2015 г. са представени:
удостоверение изх. № 25-29304-7.05.2015 г., издадено на 7 май 2015 г. от началника на Службата
по геодезия, картография и кадастър – Варна,
от което е видно, че за землището на гр. Белослав няма влeзли в сила кадастрална карта и
кадастрални регистри, както и че с протокол от
27 април 2015 г., одобрен от областния управител на област с административен център Варна,
част от землището на с. Страшимирово, община
Белослав, област Варна, в която попадат и включените в обхвата на проекта за изменение на
генералния план на „Пристанище – Логистичен
център Варна“ имоти, се включват в землищните
граници на гр. Белослав и след влизане в сила на
кадастралната карта и кадастралните регистри на
населеното място същите ще получат служебни
идентификатори по реда на чл. 53а от Закона за
кадастъра и имотния регистър; заверено копие
от протокол № 01-117005-23.04.2015 от 23 април
2015 г. на Службата по геодезия, картография и
кадастър – Варна, удостоверяващ извършената
проверка на данните от проекта на генерален план
в цифров вид при сравняване с кадастралната
карта и кадастралните регистри на с. Страшимирово, одобрени със Заповед № РД-18-16 от 25
февруари 2015 г. на изпълнителния директор на
Агенцията по геодезия, картография и кадастър
(ДВ, бр. 22 от 2015 г., публикационен номер 1874);
коп ие о т ж а л ба н а „ Лог ис т и чен цен т ър –
Варн а“ – А Д, срещу заповедта за одобряване
на кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Ст рашимирово, община Белослав,
о бл аст Варна, с вх. (на А ГК К) № 99-147 от
23 април 2015 г.
На 8 май 2015 г. „Логистичен център – Вар
на“ – АД, е депозирал и становище вх. № 1437
от 8.05.2015 г. относно бележките по отношение
на проекта, направени от представителя на Министерството на финансите по време на заседанието на Междуведомствения експертен съвет и
отразени в особеното му мнение. Становището
съдържа и подробни допълнителни разяснения,
подкрепени и с графични материали, относно
проектните решения за оформяне на зони по
чл. 103, ал. 4 ЗМПВВППРБ и за местоположението на сградите и съоръженията за извършване
на гранични проверки, митнически, медико-санитарен, ветеринарномедицински и фитосанитарен контрол, както и контрол на транспортните
средства, които се съдържат в генералния план
на пристанище за обществен транспорт с регионално значение „Пристанище – Логистичен
център Варна“, одобр ен със съвместна заповед
на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и министъра на
регионалното развитие и благоустройството
№ РД-08-220 от 10.05.2011 г. (МТИТС) и № РД-
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02-14-970 от 10.05.2011 г. (МРРБ), и в приетия от
Междуведомствения експертен съвет проект за
неговото изменение.
Предвид изложеното и на основание § 52, ал. 2
от преходните и заключителните разпоредби на
Закона за изменение и допълнение на Закона за
устройство на територията (ДВ, бр. 98 от 2014 г.)
във връзка с чл. 112а, ал. 5 от Закона за морските
пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България (ЗМПВВППРБ)
и чл. 40 във връзка с чл. 36 от Наредба № 10 от
2014 г. за обхвата и съдържанието, изработването, одобряването и изменението на генералните
планове на пристанищата за обществен транспорт
нареждаме:
1. Одобряваме п риет и я о т Меж д у ведомствения експертен съвет по чл. 112а, ал. 3 и 4
ЗМПВВППРБ проект за изменение на генералния
план на пристанище за обществен транспорт с
регионално значение „Пристанище – Логистичен
център Варна“, одобрен със съвместна заповед
на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и министъра на
регионалното развитие и благоустройството
№ РД-08-220 от 10.05.2011 г. (МТИТС) и № РД02-14-970 от 10.05.2011 г. (МРРБ) – подробен
устройствен план – план за регулация и застрояване на пристанищната територия и парцеларен
план на пристанищната акватория (текстови и
графични части).
2. Изпълнителна агенция „Морска администрация“ да изпрати заповедта за обнародване в
„Държавен вестник“ и да я съобщи на вносителя
„Логистичен център – Варна“ – АД.
3. Заповедта подлежи на обжалване по реда
на Административнопроцесуалния кодекс пред
Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър на транспорта,
информационните технологии
и съобщенията:
Ив. Московски
Министър на регионалното
развитие и благоустройството:
Л. Павлова
3943

КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ
НАДЗОР
РЕШЕНИЕ № 435-ИП
от 4 юни 2015 г.
Като взе предвид изложеното на основание
чл. 13, ал. 1, т. 5 във връзка с чл. 15, ал. 1, т. 1 от
Закона за Комисията за финансов надзор (ЗКФН)
във връзка с чл. 16, ал. 1, т. 2, 13 и 14 ЗПФИ,
Комисията за финансов надзор реши:
Отказва да издаде лиценз за извършване на
дейност като инвестиционен посредник на заявителя „ТНК Маркетс“ – ЕООД (в процес на
учредяване), със седалище и адрес на управление
София, бул. Мария-Луиза 2, ет. 5.
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На основание чл. 13, ал. 3 ЗКФН решението
може да бъде обжалвано по съдебен ред пред
Върховния административен съд в 14-дневен срок
от съобщаването му. Обжалването на решението
не спира неговото изпълнение.
Председател:
Ст. Мавродиев
3992

СТОЛИЧНА ОБЩИНА
РЕШЕНИЕ № 260
от 14 май 2015 г.
В Направление „Архитектура и градоустройство“ на Столична община е постъпило заявление
с вх. № ГР-94-00-117 от 18.06.2012 г. от Христо
Боянов Методиев, Димитър Славейков Коев и
Ангел Олеков Иванов, собственици на поземлени имоти с идентификатори 14831.6554.2886 и
14831.6554.2887 по КК и КР на с. Герман, с искане
за разрешаване изработването на проект за подробен устройствен план – план за застрояване в
обхвата на поземлени имоти с идентификатори
14831.6554.2886 и 14831.6554.2887 по КК и КР на
с. Герман, район „Панчарево“. Със заявление с
вх. № ГР-94-00-117 от 26.11.2013 г. допълнително
е представено мотивирано предложение за ИПР
и ПРЗ за урегулиране на поземлени имоти с
идентификатори 14831.6554.2886 и 14831.6554.2887
по КК и КР на с. Герман и прилежащата улица.
Към за я в лен ие т о е п ри ложено за да н ие,
отговарящо на изискванията на чл. 125 ЗУТ,
нотариален акт № 26, том II, рег. № 1387, дело
№ 169 от 8.05.2012 г., договор за доброволна делба, акт № 79, том II, рег. № 6367 от 11.10.2012 г.,
скици от СГКК за поземлени имоти с идентификатори 14831.6554.2886 и 14831.6554.2887 по
КККР на с. Герман, мотивирано предложение
и пълномощно.
Заданието и мотивираното предложение са
разгледани и приети от ОЕСУТ с решения по
протоколи № ЕС-Г-70 от 9.10.2012 г., т. 21, и № ЕСГ-16 от 4.03.2014 г., т. 13.
Със Заповед № РД-09-50-235 от 2.04.2014 г. на
главния архитект на Столична община на основание чл. 124а, ал. 5 и 7 ЗУТ е одобрено задание
за проектиране и разрешено изработването на
проект за подробен устройствен план – план за
регулация и застрояване.
Заповедта е изпратена за сведение на кмета
на район „Панчарево“ и на заявителя с писмо с
изх. № ГР-94-00-117 от 4.04.2014 г.
В Направление „Архитектура и градоустройство“ на Столична община е постъпило заявление
с вх. № ГР-94-Х-5 от 29.05.2014 г. от Христо Боянов
Методиев с искане за разрешаване изработването
на проект за подробен устройствен план – план
за регулация и застрояване на поземлен имот
с идентификатор 14831.6554.2885 по КККР на
с. Герман.
Към заявлението е приложено задание, отговарящо на изискванията на чл. 125 ЗУТ и договор
за доброволна делба, акт № 79, том II, peг. № 6367
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от 11.10.2012 г., скица от СГКК за поземлен имот
с идентификатор 14831.6554.2885, пълномощно и
мотивирано предложение за ПРЗ.
Заявлението с приложените към него доказателства е разгледано, като във връзка със същото
е направена служебна проверка, при която се
установи, че в Направление „Архитектура и
градоустройство“ на Столична община има висящо административно производство, образувано
по заявление № ГР-94-00-117 от 18.06.2012 г. от
Христо Боянов Методиев, Димитър Славейков
Коев и Ангел Олеков Иванов, собственици на поземлени имоти с идентификатори 14831.6554.2886
и 14831.6554.2887 по КК и КР на с. Герман, с
което е поискано разрешаване изработването
на проект за подробен устройствен план – план
за регулация и застрояване за имотите и прилежащата улица.
Видно от заданието и приложеното мотивирано
предложение се иска урегулиране на поземлен
имот с идентификатор 14831.6554.2885 по КККР
на с. Герман, като регулационните граници са
поставени в съответствие с имотните граници
на имота по кадастралната карта.
Новопредвидената улична регулация е предмет и на двете административни производства,
а именно: административното производство,
образувано по заявление с вх. № ГР-94-Х-5 от
29.05.2014 г. и производството, образувано по
заявление с вх. № ГР-94-00-117 от 18.06.2012 г.,
по което е издадена Заповед № РД-09-50-235 от
2.04.2014 г.
На основание чл. 32 АПК със Заповед № РД-0950-683 от 19.08.2014 г. на главния архитект на Столична община е допуснато допълване на Заповед
№ РД-09-50-235 от 2.04.2014 г. на главния архитект
на СО с одобряване на задание и разрешаване
изработването на проект за подробен устройствен
план – план за регулация и застрояване за поземлен имот с идентификатор 14831.6554.2885 по
КККР на с. Герман, която е неразделна част от
Заповед № РД-09-50-235 от 2.04.2014 г. на главния
архитект на Столична община.
Заповедта е изпратена за сведение на кмета
на район „Панчарево“ и на заявителя с писмо с
изх. № ГР-94-00-117 от 22.08.2014 г.
С ъ с з а я в лен ие с в х . № Г Р-9 4 - 0 0 -117 о т
5.09.2014 г. от Христо Боянов Методиев, Димитър
Славейков Коев и Ангел Олеков Иванов е внесен
за одобряване проект за подробен устройствен
план – план за улична регулация за улица от
о.т. 135 до о.т. 188 и план за регулация и застрояване за УПИ I-2885 за спортен клуб, спорт и
атракции, УПИ II-2886, 2887 за спортен клуб, кв.
57-нов, м. Зона за отдих – Панчарево – района
на плажа, район „Панчарево“, с обяснителна
записка. Към заявлението са приложени: нотариален акт № 26, том II, рег. № 1387, дело № 169
от 8.05.2012 г., договор за доброволна делба, акт
№ 79, том II, рег. № 6367 от 11.10.2012 г., скици
от СГКК за поземлени имоти с идентификатори
14831.6554.2886 и 14831.6554.2887 по КККР на с. Герман, договор за доброволна делба, акт № 79, том
II, рег. № 6367 от 11.10.2012 г., скица от СГКК за
поземлен имот с идентификатор 14831.6554.2885.
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Представени са: съгласуване със „Софийска
вода“ – АД, с № ТУ-2425 от 11.07.2014 г., договор за
присъединяване на обекти с „ЧЕЗ Разпределение
България“ – АД, № 1201732154 от 18.02.2014 г. и
експертна оценка и геодезическо заснемане на
съществуваща висока дървесна растителност,
заверена от дирекция „Зелена система“ – СО, в
съответствие с чл. 19, ал. 4 ЗУЗСО с № ЗС-94-Х-5
от 29.07.2014 г. и становище на МОСВ – Басейнова
дирекция – Дунавски район, с център гр. Плевен,
с № 4437 от 26.11.2014 г.
На основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ проектът е
съобщен на заинтересованите лица, като съгласно
писмо № 6602-38/3 от 5.03.2015 г. на кмета на
район „Панчарево“ е постъпило едно възражение
с вх. № 6602-38/2 от 25.02.2015 г. от Главна дирекция „Инфраструктура на отбраната“ относно
поземлен имот с идентификатор 14831.6554.1560,
който е в управление на Министерството на
отбраната, и изразяващо несъгласие с предвиденото уширение на новопредвидената улица, с
която се засяга поземлен имот с идентификатор
14831.6554.1560.
Проектът е съгласуван от отделите на НАГ.
Същият е приет от ОЕСУТ по реда на чл. 128,
ал. 7 ЗУТ с решение по протокол № ЕС-Г-25 от
7.04.2015 г., т. 10, със служебно предложение да се
представи становище на началника на СРИОСВ
за необходимостта от извършване на екологична
оценка, като след неговото предложение е предложено да бъде изпратен в СОС за одобряване
на основание чл. 21, ал. 7 ЗОС.
С оглед на горната фактическа обстановка се
установява от правна страна следното:
Искането за одобряване на проект за подробен
устройствен план е направено от заинтересувани
лица по смисъла на чл. 124а, ал. 5 във връзка с
чл. 131, ал. 1 и ал. 2, т. 1 ЗУТ, а именно Христо
Боянов Методиев, Димитър Славейков Коев и
Ангел Олеков Иванов, като собственици на поземлени имоти с идентификатори 14831.6554.2885,
14831.6554.2886 и 14831.6554.2887 по КККР на
с. Герман – предмет на плана, което се установява
от представените в производството документи за
собственост и скици от СГКК.
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, одобрено е задание и е разрешено изработването на проект за ПУП от компетентния
за това орган, внесен е проект и са изпълнени
предписанията в допускането, проектът е съобщен
на заинтересованите лица, същият е разгледан и
приет от ОЕСУТ.
Спазени са материалноправните разпоредби
на ЗУЗСО, ЗУТ и актовете по прилагането му.
П ла н ът за рег ула ц и я е израбо т ен върх у
действаща кадастрална карта, с което е спазено
изискването на чл. 115, ал. 1 и 2 ЗУТ. Имотите
се урегулират за първи път, като регулационните граници следват имотните такива на същите
по кадастралната карта в съответствие с чл. 17,
ал. 1 ЗУТ.
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С плана за регулация се урегулира нова улица
от о.т. 135 до о.т. 188 с цел осигуряване на лице
(изход) към улица на новообразуваните УПИ
I-2885 за спортен клуб, спорт и атракции, УПИ
II-2886, 2887 за спортен клуб, кв. 57-нов, м. Зона
за отдих – Панчарево – района на плажа, в съответствие с чл. 14, ал. 3, т. 1 и ал. 4 ЗУТ.
Уличната регулация се одобрява при спазване
изискванията на чл. 80, ал. 1, 2, 3, 5 и Наредба
№ 2 от 29.06.2004 г. за планиране и проектиране
на комуникационно-транспортните системи на
урбанизираните територии.
Предвиденото с проекта урегулиране на улица
е мероприятие от публичен характер съгласно
чл. 21, ал. 1 ЗОС, поради което компетентен да
одобри проекта за ПУП в случая на основание
чл. 21, ал. 7 ЗОС е Столичният общински съвет.
Новообразу вани те У ПИ ще позвол я т на
собствениците им да ги използват съгласно инвестиционните си намерения в съответствие с
предвижданията на зоната по ОУП на СО.
По действащия ОУП на СО имотите – предмет
на плана, попадат в устройствена зона „Зона за
спорт и атракции, предимно в околоградския
район“ (Са 2), проектният път попада в зона
„Рекреационни гори и земи – зелена зона“. Предвиденото застрояване на обслужващи сгради е
допустимо в тази устройствена зона съгласно
приложението към чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО. Показателите на застрояване, отразени в матрицата върху
плана, отговарят на предвидените в ОУП на СО.
C горното е спазено изискването на чл. 103,
ал. 4 и чл. 104, ал. 1, изр. 2 ЗУТ.
С плана за застрояване се предвижда 2-етажно
ниско като характер и свободностоящо като начин
застрояване. Планът се одобрява при спазване
изискванията на чл. 31, ал. 1 ЗУТ по отношение
на изискуемите разстояния на жилищни сгради
до вътрешните граници на УПИ.
Предвид горното с проекта за план за застрояване не се допускат намалени разстояния
към съседни имоти и/или сгради, включително
през улица.
Проектът е изработен при спазване изискванията на Наредба № 8 от 2001 г. за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове.
Изпълнени са изискванията в мотивираното предписание за съгласуване на проекта със
„Софийска вода“ – АД, и „ЧЕЗ Разпределение
България“ – АД.
Спазено е изискването на чл. 19, ал. 4 ЗУЗСО,
което се установява от представените заснемане
и експертна оценка на съществуващата дървесна растителност, заверена от дирекция „Зелена
система“ – СО.
Изпълнено е изискването на чл. 125, ал. 7 ЗУТ,
което се установява от представеното становище
на РИОСВ за преценяване на необходимостта
от извършване на оценка на въздействието върху околната среда, от което е видно, че липсва
необходимост от извършването на оценка на
въздействието върху околната среда.
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Проектното решение е целесъобразно и отговаря на изискванията на чл. 108, ал. 5 ЗУТ.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 21, ал. 7 ЗОС, чл. 110, ал. 1, т. 1, чл. 17, ал. 1,
чл. 14, ал. 3, т. 1 и ал. 4, чл. 103, ал. 4, чл. 104,
ал. 1, изр. 2 ЗУТ, т. 39 от приложението към
чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО и протокол на ОЕСУТ № ЕСГ-25 от 7.04.2015 г., т. 10, Столичният общински
съвет реши:
1. Одобрява проект за план за улична регулация за откриване на нова улица от о.т. 135
до о.т. 188, план за регулация за създаване на
нови УПИ I-2885 за спортен клуб, спорт и атракции, УПИ II-2886, 2887 за спортен клуб, кв.
57-нов, м. Зона за отдих – Панчарево – района
на плажа, район „Панчарево“, по сините и червените линии, цифри, букви и текст съгласно
приложения проект.
2. Одобрява проект за план за застрояване за
нови УПИ I-2885 за спортен клуб, спорт и атракции, УПИ II-2886, 2887 за спортен клуб, кв. 57-нов,
м. Зона за отдих – Панчарево – района на плажа,
район „Панчарево“, съгласно приложения проект.
Въз основа на одобрения план за застрояване
не може да се издава виза за проектиране, да се
одобрява (съгласува) инвестиционен проект или
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 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 „Панчарево“ и се
изпращат в Административния съд – София-град,
от отдел „Правен“ на Направление „Архитектура
и градоустройство“ на Столична община.
Председател:
Е. Герджиков
3974

СТОЛИЧНА ОБЩИНСКА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ
РЕШЕНИЕ № 1791
от 29 май 2015 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 и
чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете
и конкурсите и Решение № 248 от 28.04.2014 г.,
потв. с Решение № 303 от 29.05.2014 г. на Столичния
общински съвет, Надзорният съвет на Столичната
общинска агенция за приватизация реши:
1. На 8.07.2015 г. в 11 ч. в Столичната общинска
агенция за приватизация, пл. Славейков 6, ет. 1,
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да се проведе публичен търг с явно наддаване
за продажбата на УПИ I – „За административна
сграда“, кв. 58, м. Лагера, София, ул. Звездел
1 – 7, ул. Брегово 4, общински нежилищен имот,
стопанисван от район „Красно село“.
2. Начална тръжна цена – 414 000 лв. (Сделката
се облага с 20 % ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 10 000 лв.
4. Депозитът за участие – 41 400 лв., се внася
по банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска
банка“ – АД, клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG 49 SOMB 9130 33 26474601,
BIC – SOMBBGSF). Краен срок за внасяне на
депозитите – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 6.07.2015 г. вкл. в приемното време на
СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч. Цената на тръжната документация – 600 лв. (с вкл.
ДДС), е платима в брой в сградата на СОАП, пл.
Славейков 6, ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия в търга – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга, в приемното време
на СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.,
в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на документация.
Председател на Надзорния съвет:
В. Чилова
3848
РЕШЕНИЕ № 1792
от 29 май 2015 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 и
чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете
и конкурсите и Решение № 775 от 4.12.2014 г. на
Столичния общински съвет Надзорният съвет
на Столичната общинска агенция за приватизация реши:
1. На 7.07.2015 г. в 11 ч. в Столичната общинска агенция за приватизация, пл. Славейков 6,
ет. 1, да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажбата на самостоятелен обект
с идентификатор 51250.5715.54.1.1 в сграда с
ид. 51250.5715.54.1 (помещение до трафопост)
в поземлен имот с ид. 51250.5715.54, кв. 11,
м. с. Негован, с. Негован, общински нежилищен
имот, стопанисван от район „Нови Искър“, със
съответното право на строеж.
2. Начална тръжна цена – 21 000 лв. (Сделката
не се облага с ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 1000 лв.
4. Депозитът за участие – 2100 лв., се внася
по банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска
банка“ – АД, клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № ВС 49 80МВ 9130 33 26474601,
В1С – 80МВВС8Р). Краен срок за внасяне на
депозитите – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга.
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5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 3.07.2015 г. вкл. в приемното време на
СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч. Цената на тръжната документация – 240 лв. (с вкл.
ДДС), е платима в брой в сградата на СОАП, пл.
Славейков 6, ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия в търга – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга, в приемното време
на СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.,
в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на документация.
Председател на Надзорния съвет:
В. Чилова
3849
РЕШЕНИЕ № 1793
от 29 май 2015 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 и
чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете
и конкурсите и Решение № 774 от 4.12.2014 г. на
Столичния общински съвет Надзорният съвет
на Столичната общинска агенция за приватизация реши:
1. На 13.07.2015 г. в 11 ч. в Столичната общинска агенция за приватизация, пл. Славейков 6,
ет. 1, да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажбата на почивна база „Ашиклар“,
състояща се от ПИ с ид. 03928.183.9 и ПИ с ид.
03928.183.10, гр. Берковица, община Берковица,
област Монтана, общински нежилищен имот,
предоставен за стопанисване и управление на
„Софийски имоти“ – ЕАД, като правоприемник
на „Галатея 2002“ – ЕАД.
2. Начална тръжна цена – 430 000 лв. (Сделката
се облага с 20 % ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 10 000 лв.
4. Депозитът за участие – 43 000 лв., се внася
по банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска
банка“ – АД, клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София, (сметка № BG 49 SOMB 9130 33 26474601,
BIC – SOMBBGSF). Краен срок за внасяне на
депозитите – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 9.07.2015 г. вкл. в приемното време на
СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч. Цената на тръжната документация – 600 лв. (с вкл.
ДДС), е платима в брой в сградата на СОАП, пл.
Славейков 6, ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия в търга – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга, в приемното време
на СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.,
в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на документация.
Председател на Надзорния съвет:
В. Чилова
3850
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ОБЩИНА АСЕНОВГРАД
РЕШЕНИЕ № 1982
от 20 май 2015 г.
На основание чл. 21, а л. 1, т. 11 и а л. 2
ЗМСМА, чл. 110, ал. 1, т. 5 и чл. 129, ал. 1 ЗУТ
и докладна записка вх. № ДЗ-265 от 7.05.2015 г.
от кмета на общината Общинският съвет – Асеновград, реши:
Одобрява ПУП – парцеларен план – част от
комплексен проект за инвестиционна инициатива
за обект „Укрепване на свлачище – инженеринг
/проучване, проектиране и укрепване на път
РDV 1015 /ІІ-86 Пловдив – Асеновград/ – Асеновград – кв. Горни Воден – манастир „Св. Кирик
и Юлита“, при км 1625+80“ съгласно приложения
към проекта регистър на засегнатите от трасето
имоти – землище Горни Воден, и нанесените
плътни червени линии.
Заинтересуваните лица могат да обжалват
решението в 14-дневен срок от обнародването му
в „Държавен вестник“ пред Административния
съд – Пловдив, чрез Общинския съвет – Асеновград.
Председател:
Св. Шуманов
3866

ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ
НА ОБЛАСТ БУРГАС
ЗАПОВЕД№ РД-09-18
от 18 май 2015 г.
На основание чл. 134, ал. 2, т. 4 във връзка с
чл. 136 и чл. 129, ал. 3 и чл. 150 ЗУТ, протокол
№ 2 от 8.05.2015 г. на областния експертен съвет по
устройство на територията, издадено разрешение
№ 55-00-64(3) от 17.02.2015 г. и искане с входящ
№ 55-00-37(2) от 4.05.2015 г. на ДП „Ръководство
на въздушното движение“, София, нареждам:
Одобрявам изменение на подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП – ПЗ)
за обект „Реконструкция на технически блок и
летищна контролна кула в ЛЦ за ОВД – Бургас“
относно УПИ ІV-15, 29 в кв. 4 (поземлен имот с
идентификатор 07079.690.49 по КККР) по ПРЗ на
„Летище – Бургас“, одобрен със Заповед № РД09-07 от 26.01.2010 г. на областния управител на
област Бургас, състоящо се в следното:
Промяна плътността и височината на застрояване с изграждане на нов трети етаж, преработка
на стълбищната клетка с добавяне на асансьор и
укрепване на носещата конструкция на сградата
на летищната контролна кула.
Градоустройствени показатели за УПИ ІV-15,
29 са: плътност на застрояване – 40 %, интензивност на застрояване – 2,0, минимална озеленена
площ – 30 %, максимална височина – 30 м.
Изменението на ПУП – ПЗ е графично отразено с червен цвят, а режимът на застрояване е
обозначен в матрица върху приложения към тази
заповед проект в мащаб 1:500.
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На основание чл. 60, ал. 1 АПК, предвид важността на обекта и необходимостта от срочното
му изпълнение, разпореж дам предварително
изпълнение на заповедта.
Заповедта може да се обжалва от заинтересуваните лица в 30-дневен срок от обнародването
є в „Държавен вестник“ на основание чл. 215,
ал. 1 и 4 ЗУТ чрез областния управител пред
Административния съд – Бургас, а по отношение
разпореждането за предварително изпълнение
може да се обжалва чрез областния управител
пред съда в 3-дневен срок от съобщаването є на
основание чл. 60, ал. 4 АПК.
Областен управител:
В. Чолаков
3895

ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО
РЕШЕНИЕ № 1574
от 28 май 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 3,
ал. 3, т. 2 и чл. 4, ал. 4 ЗПСК Общинският съвет – гр. Велико Търново, реши:
1. Открива процедура за приватизация на
общ инск и неж и лищен имо т, със ст опанско
предназначение, представляващ „Застроен УПИ
ІІ – „за обществено обслужване“, от стр. кв. 45 по
ПУП – ПР на с. Пчелище заедно с построена в
него сграда (бивша детска градина)“, собственост
на Община Велико Търново.
2. Забранява извършването на разпоредителни сделки с имота, сключването на договори с
предмет имота по т. 1: за придобиване на дялово
участие, за наем, за съвместна дейност, за кредит, за обезпечаване на вземания и поемане на
менителнични задължения освен с разрешение
на общинския съвет.
3. Възлага на Общинската агенция за приватизация да подготви и осъществи приватизационната
сделка за имота по установения от закона ред и
приетите решения от общинския съвет.
Председател:
Н. Ашиков
3898
РЕШЕНИЕ № 1575
от 28 май 2015 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4,
чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК, чл. 21, ал. 1,
т. 8 ЗМСМА, чл. 45, ал. 7 ЗДДС, чл. 5, 6 и чл. 14,
ал. 4 НТК във връзка със свои решения № 284
от 21.06.2012 г., № 353 от 13.09.2012 г. и № 365
от 27.09.2012 г. Общинският съвет – гр. Велико
Търново, реши:
1. Намалява с 50 на сто приетите с решения
№ 353 от 13.09.2012 г. (ДВ, бр. 72 от 2012 г.) и
№ 365 от 27.09.2012 г. (ДВ, бр. 80 от 2012 г.) на
ВТОбС начални цени и определя нови начални
цени за продажба на общински нежилищни имоти,
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построени в ПИ с идентификатор 10447.502.189
и с административен адрес ул. Н. Габровски 78,
В. Търново, както следва:
а) за „Гараж с идентификатор 10447.502.189.1.1
съгласно КККР на гр. В. Търново, със ЗП 20 кв. м,
заедно с 20 % ид. ч. от общите части на сградата
и 1,1416 % ид. ч. от правото на собственост върху
ПИ с идентификатор 10447.502.189“ – 4620 лв., в
която не е включена стойността на дължимия ДДС;
б) за „Гараж с идентификатор 10447.502.189.1.2
съгласно КККР на гр. В. Търново, със ЗП 20 кв. м,
заедно с 20 % ид. ч. от общите части на сградата
и 1,1416 % ид. ч. от правото на собственост върху
ПИ с идентификатор 10447.502.189“ – 4550 лв., в
която не е включена стойността на дължимия ДДС;
в) за „Гараж с идентификатор 10447.502.189.2.2
с ъгласно К К К Р на г р. В. Търново, с ъс ЗП
24,90 кв. м, заедно с 0,9730 % ид. ч. от общите
части на сградата и 0,4697 % ид. ч. от правото на собственост върху ПИ с идентификатор
10447.502.189“ – 5875 лв., в която не е включена
стойността на дължимия ДДС.
Сделките се облагат с ДДС.
2. Определя начин за продажба на посочените
в т. 1 обекти чрез публичен търг с явно наддаване
при стъпка на наддаване, както следва: за имота
по т. 1, буква „а“ – 450 лв.; за имота по т. 1, буква
„б“ – 450 лв., за имота по т. 1, буква „в“ – 580 лв.
3. Търговете да се проведат при следните
условия: дата на търга – на 21-вия ден след датата на обнародване на решението в „Държавен
вестник“, като в случай че 21-вият ден съвпада
с неработен ден, търгът ще се проведе в първия
следващ работен ден; начало на търга – 14 ч.;
място на търга – стая 419 в сградата на Община
Велико Търново.
4. Утвърждава тръжна документация и договори за продажба за горепосочените обекти.
Определя цена за продажба на комплект тръжна
документация за отделен обект в размер 300 лв.
(с ДДС). Цената на тръжната документация да
се заплаща по сметка № BG 95 SOMB 9130 3124
7614 00 на Общинската агенция за приватизация
(ОбАП) при „Общинска банка“ – АД, клон Велико Търново, BIC код SOMB BGSF. Тръжната
документация да се получава след представяне в
ОбАП на документ за извършено плащане – стая
419 в сградата на Община Велико Търново, всеки
работен ден и до 10 ч. на последния работен ден,
предхождащ датата на търга.
5. За допускане до участие в търговете кандидатите да внесат депозит, както следва: за
имота по т. 1, буква „а“ – 1386 лв.; за имота по
т. 1, буква „б“ – 1365 лв., за имота по т. 1, буква
„в“ – 1763 лв.
Депозитът да бъде внесен по сметка № BG59
SOMB 9130 3324 7614 01 на ОбАП за приватизация при „Общинска банка“ – АД, клон Велико
Търново, BIC код SOMB BGSF – до 16 ч. на деня,
предхождащ датата на търга.
6. Зап лащането на договорени те цени и
сключването на договори за продажба да се извърши в 30-дневен срок от датата на заповедта за
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определяне на купувач. Дължимата сума заедно
с начисления ДДС и представляваща разлика
между договорената цена и внесения депозит да
се заплати в български левове по сметка № BG95
SOMB 9130 3124 7614 00 на ОбАП при „Общинска банка“ – АД, клон Велико Търново, BIC код
SOMB BGSF. Непарични платежни средства не
се приемат.
7. Срок за оглед на обектите – всеки работен
ден и до 12 ч. на деня, предхождащ датата на
търга, като в случай че този ден съвпада с неработен ден, срокът изтича в последния работен
ден, предхождащ датата на търга.
8. Документи за участие в търговете се подават в стая 419 в сградата на Община Велико
Търново – всеки работен ден и до 17 ч. на деня,
предхождащ датата на търга, като в случай че този
ден съвпада с неработен ден, срокът изтича в последния работен ден, предхождащ датата на търга.
9. Възлага на ОбАП да организира приватиза
ционните сделки за обектите по установения от
закона ред и взетите решения от ВТОбС.
10. При неявяване на купувачи повторни
търгове да се проведат 14 дни след датата на
съответния търг при същите условия, като в
слу чай че така определеният ден съвпада с
неработен ден, търгът ще се проведе в първия
следващ работен ден.
11. В случай на неявяване на купувачи и
за обявените повторни търгове да се проведат
последващи поредни търгове на 28-ия ден след
обявената дата за съответния повторен търг при
условията на това решение, като в случай че така
определеният ден съвпада с неработен ден, търгът се провежда в първия следващ работен ден.
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ОБЩИНА ВИДИН
РЕШЕНИЕ № 45
от 22 май 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Видин, реши:
Одобрява проект за подробен устройствен
план – парцеларен план по смисъла на чл. 110,
ал. 1, т. 5 ЗУТ на подобект „Въздушно-кабелен
преход от ВЛ 20 kV „Калафат“ към МТТ с трансформатор 25 kVA, 20/04 kV“ към основен обект
„Административна сграда“, намираща се в имот
№ 000153, землище с. Гомотарци.
Председател:
Пл. Трифонов
3900

ОБЩИНА КАВАРНА
РЕШЕНИЕ № 47
от 28 април 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Каварна, одобрява проект за подробен устройствен
план – план за регулация (ПУП – ПР) за УПИ
VІІ, УПИ VІІІ, УПИ ІХ, УПИ Х в кв. 215, УПИ
І и УПИ V в кв. 225 по регулационния план на
гр. Каварна, община Каварна, област Добрич.
Председател:
Ив. Кьосев
3920

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ
НА ОБЛАСТ ЛОВЕЧ

Председател:
Н. Ашиков

ЗАПОВЕД № РД-07-220
от 28 май 2015 г.

3899

ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД
РЕШЕНИЕ № 205
от 28 май 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и 11, чл. 44, ал. 2
ЗМСМА, чл. 129, ал. 1, чл. 64, ал. 1, т. 5, чл. 67,
ал. 1, чл. 83, ал. 1, чл. 109, ал. 1, т. 2, чл. 110,
ал. 1, т. 5, чл. 112, ал. 2, т. 10 ЗУТ Общинският
съвет – Велинград, реши:
1. Одобря ва под робен ус т ройс т вен п ла н
(ПУП) – парцеларен план за трасе на водопровод
за обект: „Реконструкция, ремонт и подмяна на
съществуващ довеждащ водопровод Джаферица – канал Джаферица“ на км 4+500 до с. Юндола,
с. Света Петка, с. Пашови и махали, всичките в
община Велинград.
2. Задължава кмета на община Велинград
да извърши законоустановените процедури по
изпълнение на т. 1.
Председател:
Д. Кехайова
3867

БРОЙ 44

На основание чл. 129, ал. 3 ЗУ Т и административни преписки с входящ номер ДС103/28.04.2015 г. от к мета на община Ловеч
одобрявам подробен устройствен план – план
за регулация и застрояване на парцел І-70.133,
70.132, 70.126, 70.38, 70.78, землище на с. Пресяка,
община Ловеч, за обект: „Регионална система
за третиране на неопасни битови, строителни и
растителни отпадъци“.
Заповедта подлежи на обжалване пред Административния съд – Ловеч, по реда на чл. 215,
ал. 4 ЗУТ в 14-дневен срок от обнародването є в
„Държавен вестник“.
Областен управител:
М. Бояджиева
3872
ЗАПОВЕД № РД-07-223
от 28 май 2015 г.
На основание чл. 129, ал. 3 ЗУТ и административна преписка с входящ номер ДС-99/22.04.2015 г.
от кмета на община Ловеч одобрявам подробен
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устройствен план – парцеларен план за елементи
на техническата инфраструктура – трасе на електропроводно отклонение, попадащо в поземлени
имоти с идентификатори 43952.201.76, землище на
гр. Ловеч, и 58308.70.106, землище на с. Пресяка,
община Ловеч, за захранване на обект: „Регионална система за третиране на неопасни битови,
строителни и растителни отпадъци“.
Заповедта подлежи на обжалване пред Административния съд – Ловеч, по реда на чл. 215,
ал. 4 ЗУТ в 14-дневен срок от обнародването є в
„Държавен вестник“.
Областен управител:
М. Бояджиева
3873

ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК
РЕШЕНИЕ № 104
от 28 май 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 във връзка с
ал. 2 ЗМСМА, чл. 9, ал. 2, чл. 129, ал. 1 и чл. 134,
ал. 4, т. 2 ЗУТ Общинският съвет – гр. Пазарджик, реши:
Одобрява проект за изменение на ПУП – ПР
и ПЗ за разделителната ивица по бул. Стефан
Караджа по действащия план на гр. Пазарджик.
С ПР за зелената разделителна ивица по бул.
Стефан Карджа се проектират нови кв. 156а,
156б и 156в, за които се обособяват нови УПИ,
съответно за кв. 156а – УПИ I – „За паркинг“,
II и V с отреждане „Озеленяване“ и УПИ III; IV
и VI с отреждане „За търговия и услуги“; за кв.
156б – УПИ I и IV с отреждане „Озеленяване“,
УПИ II – „За паркинг“, и УПИ III – „Бензино
станция“; за кв. 156в – УПИ I, V и VII с отреждане „Озеленяване“, УПИ II и VI с отреждане „За
паркинг“, и УПИ IV – „За търговия и услуги“, а
с ПЗ за новообособените УПИ с отреждане „За
търговия и услуги“, както и за тези с отреждане
„Бензиностанция“, се предвижда нискоетажно,
свободностоящо застрояване с височина до 3,6
м, при показатели за зона „Оо“ – Пзастр. 100 %,
и Кинт. – 3,0, съгласно означенията на приложения проект.
Председател:
Х. Харалампиев
3988

ОБЩИНА ПЛЕВЕН
РЕШЕНИЕ № 1441
от 30 април 2015 г.
На основание чл. 21, а л. 2 във връзка с
чл. 21, ал. 1, т. 8 и 11 ЗМСМА, чл. 8 от Закона
за общинската собственост и чл. 129, ал. 1 ЗУТ
Общинският съвет – гр. Плевен, реши:
1. Одобрява проект за подробен устройствен
план – парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура за трасе на електропровод
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СН 20 kV до поземлен имот 158007 в местността
Съдовете в землището на с. Брестовец, преминаващ със сервитут през следните поземлени
имоти: 000505 – публична общинска собственост,
с начин на трайно ползване – пасище, мера;
000271 – публична общинска собственост, с начин
на трайно ползване – полски път; 103027 – частен
имот, собственост на „Вектор инвест“ – ЕООД,
с начин на трайно ползване – нива.
2. Възлага на кмета на Община Плевен или
оправомощено лице да извърши необходимите
правни и фактически действия в изпълнение на
решението.
Решението може да се обжалва в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“.
Председател:
Д. Ангелов
3894
РЕШЕНИЕ № 1487
от 28 май 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 2 и чл. 21, ал. 1,
т. 8 ЗМСМА, чл. 1, ал. 2, т. 6, чл. 4, ал. 4 и
чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК във връзка с чл. 5,
чл. 6, ал. 1 и чл. 16, ал. 2 и 3 от Наредбата за
търговете и конкурсите Общинският съвет –
гр. Плев ен, реши:
1. Приема актуализацията на приватизационната оценка на общински недвижим нежилищен
имот: магазин № 1 – самостоятелен обект в
сграда с идентификатор 56722.661.9.9.25, с предназначение: за търговска дейност, разположен
на приземния етаж, със застроена площ 17 кв. м
заедно с 0,2482 % ид. ч. от общите части и общите
помещения на сградата с обща площ 815,58 кв. м
и от правото на строеж в УПИ І, кв. 14 по плана
на гр. Плевен, намиращ се в Плевен, бул. Георги
Кочев 13, вх. Б.
За имота е съставен акт за частна общинска
собственост № 38419 от 5.02.2013 г., вписан в Агенцията по вписванията под № 66 от 8.02.2013 г.,
том ІV, рег. № 1498.
2. Да се извърши продажба на имота по т. 1
чрез публичен търг с явно наддаване по реда на
Наредбата за търговете и конкурсите при начална тръжна цена 12 400 лв. без ДДС и стъпка на
наддаване 620 лв.
3. Определя депозит за участие в търга в размер 1240 лв. и краен срок за внасянето му – до
16 ч. на 21-вия ден от датата на обнародване на
решението в „Държавен вестник“, чрез превод
по банкова сметка, посочена в тръжната документация.
4. Тръжна документация за участие се получава в Центъра за административно обслужване
на Община Плевен, пл. Възраждане 4, срещу
документ за платена такса в размер 100 лв. без
ДДС или с платежно нареждане по сметка: IBAN
BG73 IORT 7380 8438 1000 00, BIC IORTBGSF, код
на плащане 44 7000 в „Инвестбанк“ – АД, клон
Плевен, всеки работен ден до 16,30 ч. в срок до
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16-ия ден от датата на обнародване на решението
в „Държавен вестник“.
5. Оглед на обекта се извършва всеки работен
ден в срок до 16 ч. до деня, предхождащ датата за
провеждане на търга, след закупуване на тръжна
документация и предварителна заявка в Община
Плевен, отдел „ОПКП“, стая № 9.
6. Предложения за участие в търга се подават
в запечатан непрозрачен плик с надписани наименованието на обекта и името на участника
в Центъра за административно обслужване на
Община Плевен в срок до 17 ч. на 21-вия ден от
датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“.
7. Търгът ще се проведе от 11 ч. на 25-ия ден от
датата на обнародване на решението в „Държавен
вестник“ в Актовата зала на Община Плевен,
ет. 1, пл. Възраждане 2, Плевен.
8. Достигнатата на публичния търг цена подлежи на облагане с ДДС на основание чл. 45,
ал. 5, т. 1 ЗДДС.
9. Сроковете по т. 3, 4, 6 и 7 се определят
по реда на чл. 60 ГПК. Когато последният ден
на срока е неприсъствен, този ден не се брои
и срокът изтича на следващия след него присъствен ден.
10. Възлага на кмета на общината Плевен да
утвърди тръжната документация за провеждане
на публичния търг с явно наддаване и проекта
на договор за продажба като част от нея.
11. Възлага на комисията, провеждаща търга, в срок 3 работни дни след провеждането на
търга да представи на кмета на община Плевен
протокол за резултатите от търга.
12. Възлага на кмета на общината в срок 3
работни дни след получаването на протокола от
проведения търг да определи със заповед спечелилия търга участник.
13. Възлага на кмета на общината да сключи
договор със спечелилия участник за приватизация на имота по т. 1 съгласно нормативните
изисквания.
Председател:
Д. Ангелов
3976
РЕШЕНИЕ № 1488
от 28 май 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21,
ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 1, ал. 2, т. 6, чл. 4, ал. 4
и чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК във връзка с чл. 5,
чл. 6, ал. 1 и чл. 16, ал. 2 и 3 от Наредбата
за т ърговете и конку рсите Общинск и ят съвет – гр. Плевен, реши:
1. Приема актуализацията на приватизационната оценка на общински недвижим нежилищен
имот: магазин № 2 – самостоятелен обект в сграда
с идентификатор 56722.661.9.9.26, с предназначение:
за търговска дейност, разположен на приземния
етаж, със застроена площ 21,04 кв. м, заедно с
0,3072 % ид. ч. от общите части и общите помещения на сградата с обща площ 815,58 кв. м и
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от правото на строеж в УПИ І, кв. 14 по плана
на гр. Плевен, намиращ се в Плевен, бул. Георги
Кочев 13, вх. Б.
За имота е съставен акт за частна общинска
собственост № 38420 от 5.02.2013 г., вписан в
Агенцията по вписванията под № 60 от 8.02.2013 г.,
том ІV, рег. № 1487.
2. Да се извърши продажба на имота по т. 1
чрез публичен търг с явно наддаване по реда на
Наредбата за търговете и конкурсите при начална тръжна цена 15 400 лв. без ДДС и стъпка на
наддаване 770 лв.
3. Определя депозит за участие в търга в
размер 1540 лв. и краен срок за внасянето му
до 16 ч. на 21-вия ден от датата на обнародване
на решението в „Държавен вестник“ чрез превод по банкова сметка, посочена в тръжната
документация.
4. Тръжна документация за участие се получава в Центъра за административно обслужване
на Община Плевен, пл. Възраждане 4, срещу
документ за платена такса в размер 100 лв. без
ДДС или с платежно нареждане по сметка: IBAN
BG73 IORT 7380 8438 1000 00, BIC IORTBGSF,
код на плащане 44 7000 в „Инвестбанк“ – АД,
клон Плевен, всеки работен ден до 16,30 ч. в
срок до 16-ия ден от датата на обнародване на
решението в „Държавен вестник“.
5. Оглед на обекта се извършва всеки работен
ден в срок до 16 ч. до деня, предхождащ датата за
провеждане на търга, след закупуване на тръжна
документация и предварителна заявка в Община
Плевен, отдел „ОПКП“, стая № 9.
6. Предложения за участие в търга се подават
в запечатан непрозрачен плик с надписани наименованието на обекта и името на участника
в Центъра за административно обслужване на
Община Плевен в срок до 17 ч. на 21-вия ден от
датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“.
7. Търгът ще се проведе от 14 ч. на 25-ия ден от
датата на обнародване на решението в „Държавен
вестник“ в Актовата зала на Община Плевен,
ет. 1, пл. Възраждане 2, Плевен.
8. Достигнатата на публичния търг цена подлежи на облагане с ДДС на основание чл. 45,
ал. 5, т. 1 ЗДДС.
9. Сроковете по т. 3, 4, 6 и 7 се определят по
реда на чл. 60 ГПК. Когато последният ден на
срока е неприсъствен, този ден не се брои и срокът
изтича на следващия след него присъствен ден.
10. Възлага на кмета на община Плевен да
утвърди тръжната документация за провеждане
на публичния търг с явно наддаване и проекта
на договор за продажба като част от нея.
11. Възлага на комисията, провеждаща търга, в срок 3 работни дни след провеждането на
търга да представи на кмета на община Плевен
протокол за резултатите от търга.
12. Възлага на кмета на общината в срок 3
работни дни след получаването на протокола от
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проведения търг да определи със заповед спечелилия търга участник.
13. Възлага на кмета на общината да сключи
договор със спечелилия участник за приватизация на имота по т. 1 съгласно нормативните
изисквания.
Председател:
Д. Ангелов
3977

ОБЩИНА „РОДОПИ“ –
ОБЛАСТ ПЛОВДИВ
РЕШЕНИЕ № 170
от 28 май 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет „Родопи“ – Пловдив, реши:
Одобрява ПУП – ПП на трасета за външно
водоснабдяване и електроснабдяване за УПИ
29.422 – жилищно застрояване, приет с Решение
№ 8, протокол № 1 от 2015 г. на ЕСУТ при Община
„Родопи“ – Пловдив, в землището на с. Марково,
местност Фиданлъка.
Решението може да се обжалва в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Пловдив, чрез
кмета на община „Родопи“.
Председател:
Ат. Крушев
3906
РЕШЕНИЕ № 171
от 28 май 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет „Родопи“ – Пловдив, реши:
Одобрява П У П – ПП за проек т иране на
трасе за външно електроснабдяване на УПИ
002103 – производствена, складова, търговска и
общественообслужваща дейност (склад за промишлени стоки, офис, магазин), приет с Решение № 2, протокол № 1 от 2015 г. на ЕСУТ при
Община „Родопи“ – Пловдив, в землището на
с. Белащица, местност Гьола.
Решението може да се обжалва в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Пловдив, чрез
кмета на община „Родопи“.
Председател:
Ат. Крушев
3907

ОБЩИНА РАКОВСКИ
РЕШЕНИЕ № 703
от 30 април 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 124а, ал. 1 и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският
съвет – гр. Раковски, реши:
Одобрява ПУП – парцеларен план за техническата инфраструктура към инвестиционен проект
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за строеж: II етап „Изграждане на канализационна мрежа, КПС с тласкател и реконструкция
на съществуващата водопроводна мрежа в кв.
Парчевич, гр. Раковски, община Раковски, с
изключение на ул. Христо Смирненски в кв.
Парчевич, гр. Раковски – промяна по време на
строителството, преминаващ по оста на общински
пътища IV клас с идентификатори ПИ 400.076 и
ПИ 000.418. Проектът е изложен в сградата на
общината в стая № 2, ет. 1.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Общинския съвет – гр. Раковски, до Административния
съд – Пловдив.
Председател:
Мл. Шишков
3893

ОБЩИНА СЕВЛИЕВО
РЕШЕНИЕ № 129
от 26 май 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка с чл. 28, ал. 1 и 2
от Правилника за прилагане на Закона за опазване на земеделските земи и чл. 109, ал. 2 ЗУТ
Общинският съвет – гр. Севлиево, реши:
Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за трасе на електропровод 20 kV
за електроснабдяване на ПИ 65927.95.67, представляващ част от стар ПИ 65927.95.8 в землището
на гр. Севлиево.
Трасето на електропровода започва от съществуващ стълб в ПИ 000330 – полски път в
землището на с. Търхово, минава по полски
път, представляващ ПИ 006457 в землището на
с. Търхово, пресича ПИ 006006 в землището на
с. Търхово, собственост на ЕТ „Пехри – Петко
Христов“ и достига до ПИ 65927.95.67, представляващ част от стар ПИ 65927.95.8 в землището
на гр. Севлиево. Сервитутът на електропровода
е по 2 м от двете страни по оста на трасето.
Председател:
Я. Памукчиев
3896

ОБЩИНА ТРОЯН
РЕШЕНИЕ № 940
от 28 май 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 134, ал. 1, т. 1
и ал. 2, т. 2 ЗУТ, § 8, ал. 2, т. 3 от преходните
разпоредби на ЗУТ и решение № 4 от протокол
№ 07 от 8.04.2015 г. на Общинския експертен
съвет по устройство на територията Общинският
съвет – гр. Троян, реши:
Одобрява проект на подробен устройствен
план – план за регулация и застрояване за частично изменение на застроителния и регулационен
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план (ПУП – ПРЗ за ЧИЗРП) в обхвата на улица
с о.т. 34-39-38-37-35-43-130 и обслужваните от нея
парцели в строителни квартали № 1 и 17 по плана
на с. Балканец, община Троян, при обособена
устройствена зона – „Жилищна зона – Жм“, с
показатели: плътност на застрояване – до 60 %;
коефициент на интензивност – до 1,2; минимална
озеленена площ – 40 %; застрояване – свободно.
Графичната част на проекта е неделима част от
решението.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ решението може да бъде обжалвано чрез органа, издал
акта, в 30-дневен срок от обнародването му в
„Държавен вестник“ пред Административния
съд – Ловеч.
Председател:
А. Балев
3897

ОБЩИНА УГЪРЧИН
РЕШЕНИЕ № 1046
от 26 май 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
Решение № 6 от протокол № 4 от 28.10.2014 г.
на ОЕСУТ и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Угърчин, одобрява изработения проект
на ПУП – парцеларен план с ел. схема към него
относно: трасето за външно свързване на обект:
„Кариера за суровини за строителство и промишлеността в скален масив – находище „Команското“, намиращ се в новообразувания с одобрен
ПУП – ПРЗ – УПИ І – в масив 32, в местността
Команското в землището на с. Микре. Трасето
започва от съществуващ ел. провод – 20 kV със
стоманорешетъчен стълб (СРС), и преминава
през поземлени имоти с пл. №: 55.3 – ливада,
31.17 – асфалтов път, и 32.3 – пасище. Парцеларният план с ел. схемата към него е изложен в
стая 106 на Община Угърчин.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез общината
до Административния съд – Ловеч.
Председател:
В. Игнатова
3950

ОБЩИНА „ТУНДЖА“ – ЯМБОЛ
РЕШЕНИЕ № 825
от 27 май 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМ А
и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет „Тунджа“ – Ямбол, реши:
Одобрява проект за подробен устройствен
план – план за регулация и застрояване за поземлени имоти № 000091; № 000458; № 000478
по КВС в землището на с. Бояджик съгласно
приетите и одобрени графични части, неразделна
част от решението.
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На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ решението
подлежи на обжалване по законосъобразност в
30-дневен срок от обнародването му в „Държавен
вестник“ чрез Община „Тунджа“ пред Админист
ративния съд – Ямбол.
Председател:
Н. Славова
3874

ОБЩИНА С. КИРКОВО,
ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ
РЕШЕНИЕ № 501
от 14 май 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – с. Кирково, реши:
Одобрява проект за изменение на подробен
устройствен план – план за улична регулация за
улица с ос.т. 161-31 и 31-47 между квартали 3, 13 и
14 и план за регулация за урегулирани поземлени
имоти (УПИ) І с отреждане – за общежитие, от кв.
13, образуван от поземлени имоти пл. сн. № 185 и
№ 186, и УПИ І с отреждане – за младежки клуб,
от кв. 14 по плана на с. Златолист – Белогушка,
община Кирково, област Кърджали, като:
С изменението на плана за улична регулация
(ПУР) се заличават нереализирани улични регулации с ос.т. 161-31 и 31-47, същите се изместват
по съществуващо на място асфалтово трасе.
Заличава се ос.т. 31 и се образуват нови улични
регулации със: ос.т. 161-178-179-180-181, ос.т. 181182-183-185-186-187-47 и ос.т. 186-184. Трасетата на
новообразуваните улични регулации са съобразени
със съществуващ асфалтов път.
От двете страни по цялата дължина на ново
образувана улица с ос.т. 181-182-183-185-186-187
е предвидено уширение – терен за паркиране с
обръщало при ос.т. 183-185.
Новообразуваната улична регулация с ос.т. 186184 води до обособяване на нов квартал 42.
Проектът за изменението на ПУР изменя и
плана за регулация за УПИ І с отреждане – за
общежитие, от кв. 13 и УПИ І с отреждане – за
младежки клуб, и УПИ ІІ-188 от кв. 14, като
изменението е съобразено със съществуващите
имотни граници и документите за собственост,
и стават:
УПИ І с отреждане – за общежитие, от кв. 13
се заличава, отпада отреждането за общежитие
и се образуват нови УПИ:
ІІ-186, кв. 13, с площ 786 кв. м; ІІІ, кв. 13, с
площ 652 кв. м; ІV-185, кв. 13, с площ 2118 кв. м;
V, кв. 13, с площ 965 кв. м; VІ, кв. 13, с площ
667 кв. м и VІІ, кв. 13, с площ 617 кв. м.
Променят се границите за УПИ І – младежки
клуб, от кв. 14, през който преминава новата
улична регулация с ос.т. 186-184. Намалява се
площта и новообразуваният УПИ І с отреждане – за младежки клуб, от кв. 14 става с площ
1343 кв. м, като му се запазва отреждането.
Разликата от останалата площ от УПИ І, кв.
14, се предвижда за уширение – паркиране и
обръщало, и преминава към новообразувания
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квартал 42. УПИ ІІ-188 с отреждане – за общественообслужваща дейност, от кв. 14 става
УПИ ІІ-188 от кв. 42 с площ 558 кв. м, като се
запазва отреждането му. Образува се нов УПИ
І от кв. 42 с площ 356 кв. м.
Проектът се одобрява съгласно нанесените
изменения със зелен и кафяв цвят линии, щрихи
и надписи.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от датата на обнародването в „Държавен
вестник“ решението може да бъде обжалвано
от заин тересу вани те лица п ред съот вет ни я
административен съд по местонахож дението
на недвижимия имот чрез кмета на община
Кирково.
Председател:
Ш. Сюлейманов
3978
РЕШЕНИЕ № 502
от 14 май 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – с. Кирково, реши:
Одобрява проект за ПУП – ПП за изграждането на линеен обект на транспортната техническа инфраструктура извън границите на населените места и селищните образувания: „Пътна
връзка – кръстовище при км 369+318 ляво (ПИ
№ 40350) и достъп до земеделски земи вдясно (ПИ
№ 040351) на път I-5 (Е-85) „Кърджали – Маказа“
в землището на с. Първица, община Кирково,
област Кърджали, с цел промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди,
засегната от трасето, за осигуряване на условия
за удобен, безопасен и икономичен транспорт на
пътници и товари.
Предлага кметът на община Кирково на основание чл. 44, ал. 1, т. 13 ЗМСМА да организира
изпълнението му по реда на ЗУТ.
Проектът се одобрява съгласно нанесеното в
проекта с червен цвят трасе с придружен регистър
на засегнатите имоти.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от датата на обнародването в „Държавен
вестник“ решението може да бъде обжалвано
от заин тересу вани те лица п ред съот вет ни я
административен съд по местонахож дението
на недвижимия имот чрез кмета на община
Кирково.
Председател:
Ш. Сюлейманов
3979

ОБЩИНА С. КРУШАРИ,
ОБЛАСТ ДОБРИЧ
РЕШЕНИЕ № 6/82
от 30 април 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и чл. 27, ал. 3
ЗМСМА във връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – с. Крушари, реши:
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Одобрява проект за ПУП – ПЗ за поземлен
имот с идентификатор 40097.11.71 в землището
на с. Крушари, община Крушари, за промяна
на предназначението му от земеделски имот
„нива“ в имот за „вет рогенератор“ с площ
14 251 кв. м; площ на фундамента – 484 м 2; площ
за път – 454 м 2 , и площ за временна монтажна
площадка – 2383 м 2; технически параметри на
ветрогенератора – височина на кулата – до 180 м,
диаметър на ротора – 112 м, Кинт – 1.0÷1.5, Пл.
застр. 40÷50 %, и озеленена площ – 20÷40 %.
Решението подлежи на обжалване по реда на
чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“ чрез Общинския
съвет – с. Крушари, област Добрич, пред Административния съд – Добрич.
Председател:
П. Янкова
3954
РЕШЕНИЕ № 6/83
от 30 април 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и чл. 27, ал. 3
ЗМСМА във връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – с. Крушари, реши:
Одобрява проект за ПУП – ПЗ за ПИ № 014143
в землището на с. Земенци, община Крушари, за
промяна на предназначението му от земеделски
имот „нива“ в имот за „ветрогенератор“ с площ
29 620 кв. м; площ на фундамента – 484 м 2; площ
за път – 370 м 2 , и площ за временна монтажна
площадка – 1534 м 2; технически параметри на
ветрогенератора – височина на кулата – до 180 м,
диаметър на ротора – 112 м, Кинт – 1.0÷1.5, Пл.
застр. 40÷50 %, и озеленена площ – 20÷40 %.
Решението подлежи на обжалване по реда на
чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“ чрез Общинския
съвет – с. Крушари, област Добрич, пред Административния съд – Добрич.
Председател:
П. Янкова
3955
РЕШЕНИЕ № 6/84
от 30 април 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и чл. 27, ал. 3
ЗМСМА във връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – с. Крушари, реши:
Одобрява проект за ПУП – ПЗ за ПИ № 012055
в землището на с. Земенци, община Крушари, за
промяна на предназначението му от земеделски
имот „нива“ в имот за „ветрогенератор“ с площ
14 589 кв. м; площ на фундамента – 484 м 2; площ
за път – 298 м 2 , и площ за временна монтажна
площадка – 2918 м 2; технически параметри на
ветрогенератора – височина на кулата – до 180 м,
диаметър на ротора – 112 м, Кинт – 1.0÷1.5, Пл.
застр.- 40÷50 %, и озеленена площ – 20÷40 %.
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Решението подлежи на обжалване по реда на
чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“ чрез Общинския
съвет – с. Крушари, област Добрич, пред Административния съд – Добрич.
Председател:
П. Янкова
3956
РЕШЕНИЕ № 6/85
от 30 април 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и чл. 27, ал. 3
ЗМСМА във връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – с. Крушари, реши:
1. Одобрява проект за ПУ П – ПЗ за ПИ
№ 014016 в землището на с. Полковник Дяково,
община Крушари, за промяна на предназначението му от земеделски имот „нива“ в имот за
„ветрогенератор“ с площ 18 000 кв. м; площ на
фундамента – 484 м 2; площ за път – 369 м 2 , и площ
за временна монтажна площадка – 2935 м 2; технически параметри на ветрогенератора – височина
на кулата – до 180 м, диаметър на ротора – 112 м,
Кинт – 1.0÷1.5, Пл. застр. – 40÷50 %, и озеленена
площ – 20÷40 %.
Решението подлежи на обжалване по реда на
чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“ чрез Общинския
съвет – с. Крушари, област Добрич, пред Административния съд – Добрич.
Председател:
П. Янкова
3957
РЕШЕНИЕ № 6/86
от 30 април 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и чл. 27, ал. 3
ЗМСМА във връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – с. Крушари, реши:
Одобрява проект за ПУП – ПЗ за ПИ № 26088
в землището на с. Полковник Дяково, община
Крушари, за промяна на предназначението му
от земеделски имот „нива“ в имот за „ветрогенератор“ с площ 6159 кв. м; площ на фундамента – 484 м 2; площ за път – 368 м 2 , и площ за
временна монтажна площадка – 1463 м 2; технически параметри на ветрогенератора – височина
на кулата – до 180 м, диаметър на ротора – 112 м,
Кинт – 1.0÷1.5, Пл. застр. – 40÷50 %, и озеленена
площ – 20÷40 %.
Решението подлежи на обжалване по реда на
чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“ чрез Общинския
съвет – с. Крушари, област Добрич, пред Административния съд – Добрич.
Председател:
П. Янкова
3958
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РЕШЕНИЕ № 6/87
от 30 април 2015 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и чл. 27, ал. 3
ЗМСМА във връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – с. Крушари, реши:
Одобрява проект за ПУП – ПЗ за ПИ № 027143
в землището на с. Полковник Дяково, община
Крушари, за промяна на предназначението му
от земеделски имот „нива“ в имот за „ветрогенератор“ с площ 6159 кв. м; площ на фундамента – 484 м 2; площ за път – 363 м 2 , и площ за
временна монтажна площадка – 2888 м 2; технически параметри на ветрогенератора – височина
на кулата – до 180 м, диаметър на ротора – 112 м,
Кинт 1.0÷1.5, Пл. застр. – 40÷50 %, и озеленена
площ – 20÷40 %.
Решението подлежи на обжалване по реда на
чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“ чрез Общинския
съвет – с. Крушари, област Добрич, пред Административния съд – Добрич.
Председател:
П. Янкова
3959
РЕШЕНИЕ № 6/88
от 30 април 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и чл. 27, ал. 3
ЗМСМА във връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – с. Крушари, реши:
Одобрява проект за ПУП – ПЗ за ПИ № 032046
в землището на с. Полковник Дяково, община
Крушари, за промяна на предназначението му
от земеделски имот „нива“ в имот за „ветрогенератор“ с площ 6138 кв. м; площ на фундамента – 484 м 2; площ за път – 364 м 2 , и площ за
временна монтажна площадка – 1458 м 2; технически параметри на ветрогенератора – височина
на кулата – до 180 м, диаметър на ротора – 112 м,
Кинт – 1.0÷1.5, Пл. застр. – 40÷50 %, и озеленена
площ – 20÷40 %.
Решението подлежи на обжалване по реда на
чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“ чрез Общинския
съвет – с. Крушари, област Добрич, пред Административния съд – Добрич.
Председател:
П. Янкова
3960
РЕШЕНИЕ № 6/89
от 30 април 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и чл. 27, ал. 3
ЗМСМА във връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – с. Крушари, реши:
Одобрява проект за ПУП – ПЗ за ПИ № 033126
в землището на с. Полковник Дяково, община
Крушари, за промяна на предназначението му от
земеделски имот „нива“ в имот за „ветрогенератор“
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с площ 5914 кв. м; площ на фундамента – 484 м 2;
площ за път – 362 м 2 , и площ за временна монтажна площадка – 1444 м 2; технически параметри
на ветрогенератора – височина на кулата – до
180 м, диаметър на ротора – 112 м, Кинт – 1.0÷1.5,
Пл. застр. – 40÷50 %, и озеленена площ 20÷40 %.
Решението подлежи на обжалване по реда на
чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“ чрез Общинския
съвет – с. Крушари, област Добрич, пред Административния съд – Добрич.
Председател:
П. Янкова
3961
РЕШЕНИЕ № 6/90
от 30 април 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и чл. 27, ал. 3
ЗМСМА във връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – с. Крушари, реши:
Одобрява проект за ПУП – ПЗ за ПИ № 033128
в землището на с. Полковник Дяково, община
Крушари, за промяна на предназначението му
от земеделски имот „нива“ в имот за „ветрогенератор“ с площ 6034 кв. м; площ на фундамента – 484 м 2; площ за път – 365 м 2 , и площ за
временна монтажна площадка – 1455 м 2; технически параметри на ветрогенератора – височина
на кулата – до 180 м, диаметър на ротора – 112 м,
Кинт – 1.0÷1.5, Пл. застр. – 40÷50 %, и озеленена
площ 20÷40 %.
Решението подлежи на обжалване по реда на
чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“ чрез Общинския
съвет – с. Крушари, област Добрич, пред Административния съд – Добрич.
Председател:
П. Янкова
3962
РЕШЕНИЕ № 6/91
от 30 април 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и чл. 27, ал. 3
ЗМСМА във връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – с. Крушари, реши:
Одобрява проект за ПУП – ПЗ за ПИ № 033130
в землището на с. Полковник Дяково, община
Крушари, за промяна на предназначението му
от земеделски имот „нива“ в имот за „ветрогенератор“ с площ 5815 кв. м; площ на фундамента – 484 м 2; площ за път – 357 м 2 , и площ за
временна монтажна площадка – 1421 м 2; технически параметри на ветрогенератора – височина
на кулата – до 180 м, диаметър на ротора – 112 м,
Кинт – 1.0÷1.5, Пл. застр. – 40÷50 %, и озеленена
площ 20÷40 %.
Решението подлежи на обжалване по реда на
чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен срок от обнародва-
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нето му в „Държавен вестник“ чрез Общинския
съвет – с. Крушари, област Добрич, пред Административния съд – Добрич.
Председател:
П. Янкова
3963
РЕШЕНИЕ № 6/92
от 30 април 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и чл. 27, ал. 3
ЗМСМА във връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – с. Крушари, реши:
Одобрява проект за ПУП – ПЗ за ПИ № 012046
в землището на с. Добрин, община Крушари, за
промяна на предназначението му от земеделски
имот „нива“ в имот за „ветрогенератор“ с площ
21 806 кв. м; площ на фундамента – 484 м 2; площ
за път – 341 м 2 , и площ за временна монтажна
площадка – 2710 м 2; технически параметри на
ветрогенератора – височина на кулата – до 180
м, диаметър на ротора – 112 м, Кинт – 1.0÷1.5,
Пл. застр. – 40÷50 %, и озеленена площ 20÷40 %.
Решението подлежи на обжалване по реда на
чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“ чрез Общинския
съвет – с. Крушари, област Добрич, пред Административния съд – Добрич.
Председател:
П. Янкова
3964
РЕШЕНИЕ № 6/93
от 30 април 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и чл. 27, ал. 3
ЗМСМА във връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – с. Крушари, реши:
Одобрява проект за ПУП – ПЗ за ПИ № 023069
в землището на с. Добрин, община Крушари, за
промяна на предназначението му от земеделски
имот „нива“ в имот за „ветрогенератор“ с площ
10 000 кв. м; площ на фундамента – 484 м 2; площ
за път – 317 м 2 , и площ за временна монтажна
площадка – 2756 м 2; технически параметри на
ветрогенератора – височина на кулата – до 180 м,
диаметър на ротора – 112 м, Кинт – 1.0÷1.5, Пл.
застр. – 40÷50 %, и озеленена площ 20÷40 %.
Решението подлежи на обжалване по реда на
чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“ чрез Общинския
съвет – с. Крушари, област Добрич, пред Административния съд – Добрич.
Председател:
П. Янкова
3965
РЕШЕНИЕ № 6/94
от 30 април 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и чл. 27, ал. 3
ЗМСМА във връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – с. Крушари, реши:
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Одобрява проект ПУП – ПЗ за ПИ № 017054
в землището на с. Коритен, община Крушари, за
промяна на предназначението му от земеделски
имот „нива“ в имот за „ветрогенератор“ с площ
6309 кв. м; площ на фундамента – 484 м 2; площ за
път – 368 м 2 , и площ за временна монтажна площадка – 2935 м 2; технически параметри на ветрогенератора – височина на кулата – до 180 м,
диаметър на ротора – 112 м, Кинт – 1.0÷1.5, Пл.
застр. – 40÷50 %, и озеленена площ 20÷40 %.
Решението подлежи на обжалване по реда на
чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“ чрез Общинския
съвет – с. Крушари, област Добрич, пред Административния съд – Добрич.
Председател:
П. Янкова
3966
РЕШЕНИЕ № 6/95
от 30 април 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и чл. 27, ал. 3
ЗМСМА във връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – с. Крушари, реши:
Одобрява проект за ПУП – ПЗ за ПИ № 013055
в землището на с. Александрия, община Крушари,
за промяна на предназначението му от земеделски
имот „нива“ в имот за „ветрогенератор“ с площ
10 154 кв. м; площ на фундамента – 484 м 2; площ
за път – 346 м 2 , и площ за временна монтажна
площадка – 2772 м 2; технически параметри на
ветрогенератора – височина на кулата – до 180 м,
диаметър на ротора – 112 м, Кинт 1.0÷1.5, Пл.
застр. – 40÷50 %, и озеленена площ 20÷40 %.
Решението подлежи на обжалване по реда на
чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“ чрез Общинския
съвет – с. Крушари, област Добрич, пред Административния съд – Добрич.
Председател:
П. Янкова
3967
РЕШЕНИЕ № 6/96
от 30 април 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и чл. 27, ал. 3
ЗМСМА във връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – с. Крушари, реши:
Одобрява проект за ПУП – ПЗ за ПИ № 020044
в землището на с. Александрия, община Крушари,
за промяна на предназначението му от земеделски
имот „нива“ в имот за „ветрогенератор“ с площ
20 000 кв. м; площ на фундамента – 484 м 2; площ
за път – 368 м 2 , и площ за временна монтажна
площадка – 1473 м 2; технически параметри на
ветрогенератора – височина на кулата – до 180 м,
диаметър на ротора – 112 м, Кинт – 1.0÷1.5, Пл.
застр. – 40÷50 %, и озеленена площ 20÷40 %.
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Решението подлежи на обжалване по реда на
чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“ чрез Общинския
съвет – с. Крушари, област Добрич, пред Административния съд – Добрич.
Председател:
П. Янкова
3968
РЕШЕНИЕ № 6/97
от 30 април 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и чл. 27, ал. 3
ЗМСМА във връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – с. Крушари, реши:
О д о б р я в а п р о е к т з а П У П – ПЗ з а П И
№ 021134 в землището на с. Александрия, община Крушари, за промяна на предназначението му от земеделски имот „нива“ в имот за
„ветрогенератор“ с площ 23 057 кв. м; площ на
фундамента – 484 м 2; площ за път – 368 м 2 , и
площ за временна монтажна площадка – 2973 м 2;
технически параметри на ветрогенератора – височина на кулата – до 180 м, диаметър на ротора – 112 м, Кинт – 1.0÷1.5, Пл. застр. – 40÷50 %,
и озеленена площ 20÷40 %.
Решението подлежи на обжалване по реда на
чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“ чрез Общинския
съвет – с. Крушари, област Добрич, пред Административния съд – Добрич.
Председател:
П. Янкова
3969
РЕШЕНИЕ № 6/98
от 30 април 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и чл. 27, ал. 3
ЗМСМА във връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – с. Крушари, реши:
Одобрява проект за ПУП – ПЗ за ПИ № 004014
в землището на с. Поручик Кърджиево, община
Крушари, за промяна на предназначението му от
земеделски имот „нива“ в имот за „ветрогенератор“
с площ 18 002 кв. м; площ на фундамента – 484 м 2;
площ за път – 955 м 2 , и площ за временна монтажна площадка – 1764 м 2; технически параметри
на ветрогенератора – височина на кулата – до
180 м, диаметър на ротора – 112 м, Кинт 1.0÷1.5,
Пл. застр. – 40÷50 %, и озеленена площ 20÷40 %.
Решението подлежи на обжалване по реда на
чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“ чрез Общинския
съвет – с. Крушари, област Добрич, пред Административния съд – Добрич.
Председател:
П. Янкова
3970
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РЕШЕНИЕ № 6/99
от 30 април 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и чл. 27, ал. 3
ЗМСМА във връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – с. Крушари, реши:
Одобрява проект за ПУП – ПЗ за ПИ № 008078
в землището на с. Поручик Кърджиево, община
Крушари, за промяна на предназначението му
от земеделски имот „нива“ в имот за „ветрогенератор“ с площ 9000 кв. м; площ на фундамента – 484 м 2; площ за път – 368 м 2 , и площ за
временна монтажна площадка – 1472 м 2; технически параметри на ветрогенератора – височина
на кулата – до 180 м, диаметър на ротора – 112 м,
Кинт. – 1.0÷1.5, Пл. застр. – 40÷50 %, и озеленена
площ – 20÷40 %.
Решението подлежи на обжалване по реда на
чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“ чрез Общинския
съвет – с. Крушари, област Добрич, пред Административния съд – Добрич.
Председател:
П. Янкова
3971
РЕШЕНИЕ № 6/100
от 30 април 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и чл. 27, ал. 3
ЗМСМА във връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – с. Крушари, реши:
Одобрява проект за ПУП – ПЗ за ПИ № 012031
в землището на с. Поручик Кърджиево, община
Крушари, за промяна на предназначението му от
земеделски имот „нива“ в имот за „ветрогенератор“ с площ 7000 кв. м; площ на фундамента
484 м 2; площ за път – 1437 м 2 , и площ за временна монтажна площадка – 1473 м 2; технически
параметри на ветрогенератора – височина на
кулата – до 180 м, диаметър на ротора – 112 м,
Кинт. – 1.0÷1.5, Пл. застр. – 40÷50 %, и озеленена
площ – 20÷40 %.
Решението подлежи на обжалване по реда на
чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“ чрез Общинския
съвет – с. Крушари, област Добрич, пред Административния съд – Добрич.

3972

Председател:
П. Янкова

13. – Министърът на регионалното разви
тие и благоустройството на основание чл. 149,
ал. 4 във връзка с чл. 154, ал. 5 ЗУТ съобщава,
че е издал Заповед № РС-40 от 22.05.2015 г. за
допълване на Разрешение за ст роеж № РС45 от 13.09.2011 г., издадено от министъра на
регионалното развитие и благоустройството,
на АЕЦ „Козлодуй“ – ЕАД, за строеж „Реконструкция на дворна В и К мрежа в АЕЦ „Козлодуй“ – ЕАД – ЕП-2“ – промяна на трасето на
участъци от питейния водопровод и изграждане
на нови шахти. На основание чл. 149, ал. 4 ЗУТ
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заповедта подлежи на обжалване от заинтересованите лица пред Върховния административен
съд в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез МРРБ.
3941
29. – Министърът на регионалното развитие
и благоустройството на основание чл. 149, ал. 4
ЗУТ обявява, че е издал Разрешение за строеж
№ РС-42 от 28.05.2015 г. за монтаж на шест
броя осеви автомобилни везни за автоматично
мерене в зоните на граничните контролно-пропускателни пунктове „Дуранкулак“, „Златарево“,
„Илинден“, „Калотина“ и „Дунав мост Русе“,
както следва: 1. ГКПП „Дуранкулак“ – една
осева автомобилна везна на трасе „Изходящ
тежък трафик“; 2. ГКПП „Златарево“ – една
осева автомобилна везна на трасе „Изходящ
тежък трафик“; 3. ГКПП „Илинден“ – една осева
автомобилна везна на трасе „Изходящ тежък
т рафик“; 4. ГК ПП „Ка лотина“ – една осева
автомобилна везна на трасе „Изходящ тежък
трафик“; 5. ГКПП „Дунав мост Русе“ – две осеви
автомобилни везни на трасе „Изходящ тежък
трафик“. Разрешението за строеж може да бъде
обжалвано от заинтересованите лица пред Върховния административен съд в 14-дневен срок
от обнародване на обявлението в „Държавен
вестник“ чрез Министерството на регионалното
развитие и благоустройството.
3871
74. – ДП „Национална компания „Железо
пътна инфраструктура“, София, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост и в изпълнение на точка 3 от Решение
№ 37 от 23.01.2015 г. на Министерския съвет за
отчуждаване на имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда за обект: „Реконструкция и електрификация на железопътната
линия Димитровград – Свиленград, Фаза 4.1:
Реконструкция и електрификация на железопътната отсечка Димитровград – Харманли (от
км 231+600 в междугарието Ябълково – Димитровград до км 266+000 в междугарието Симеоновград – Харманли, включително гарите
Димитровград и Симеоновград и всички гари
и спирки между тях с приблизителна дължина
на железния път 36 км)“, съгласно влязъл в сила
парцеларен план, одобрен със Заповед № РД-0215-91 на министъра на регионалното развитие
от 23.06.2014 г., съобщава на Недялка Добчева
Радева, наследник на Добчо Динков Пенев
Тодоров, собственик на имот 505011, намиращ
се в землището на гр. Симеоновград, община
Симеон овград, област Хасково, че с цитираното
решение се отчуждават 0,046 дка от имот 505011
с обща площ 1,300 дка. Решението може да се
обжалва пред Върховния административен съд
в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересуваните лица по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
3931
75. – ДП „Национална компания „Железо
пътна инфраструктура“, София, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собстве-
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ност и в изпълнение на точка 3 от Решение
№ 37 от 23.01.2015 г. на Министерския съвет за
отчуждаване на имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда за обект: „Реконструкция и електрификация на железопътната
линия Димитровград – Свиленград, Фаза 4.1:
Реконструкция и електрификация на железопътната отсечка Димитровград – Харманли (от
км 231+600 в междугарието Ябълково – Димитровград до км 266+000 в междугарието Симеоновград – Харманли, включително гарите
Димитровград и Симеоновград и всички гари
и спирки между тях с приблизителна дължина на железния път 36 км)“, съгласно влязъл
в сила парцеларен план, одобрен със Заповед
№ РД-02-15-91 на министъра на регионалното
развитие от 23.06.2014 г., съобщава на Весела
Иванова Халачева, наследник на Дончо Атанасов
Донков, собственик на имот 505007, намиращ
се в землището на гр. Симеоновград, община
Симеоновград, област Хасково, че с цитираното
решение се отчуждават 0,495 дка от имот 505007
с обща площ 1,600 дка. Решението може да се
обжалва пред Върховния административен съд
в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересуваните лица по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
3932
76. – ДП „Национална компания „Железо
пътна инфраструктура“, София, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост и в изпълнение на точка 3 от Решение
№ 37 от 23.01.2015 г. на Министерския съвет за
отчуждаване на имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда за обект: „Реконструкция и електрификация на железопътната
линия Димитровград – Свиленград, Фаза 4.1:
Реконструкция и електрификация на железопътната отсечка Димитровград – Харманли (от
км 231+600 в междугарието Ябълково – Димитровград до км 266+000 в междугарието Симеоновград – Харманли, включително гарите
Димитровград и Симеоновград и всички гари
и спирки между тях с приблизителна дължина
на железния път 36 км)“, съгласно влязъл в
сила парцеларен план, одобрен със Заповед
№ РД-02-15-91 на министъра на регионалното
развитие от 23.06.2014 г., съобщава на Лиляна
Костадинова Костова, наследник на Коста Митев
Грудев, собственик на имот 514005, намиращ
се в землището на гр. Симеоновград, община
Симеоновград, област Хасково, че с цитираното
решение се отчуждават 0,875 дка от имот 514005
с обща площ 3,801 дка. Решението може да
се обжалва пред Върховния административен
съд в 14-дневен срок от съобщаването му на
заинтересуваните лица по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
3933
77. – ДП „Национална компания „Железо
пътна инфраструктура“, София, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост и в изпълнение на точка 3 от Решение
№ 37 от 23.01.2015 г. на Министерския съвет за

ВЕСТНИК

БРОЙ 44

отчуждаване на имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда за обект: „Реконструкция и електрификация на железопътната
линия Димитровград – Свиленград, Фаза 4.1:
Реконструкция и електрификация на железопътната отсечка Димитровград – Харманли (от
км 231+600 в междугарието Ябълково – Димитровград до км 266+000 в междугарието Симеоновград – Харманли, включително гарите
Димитровград и Симеоновград и всички гари
и спирки между тях с приблизителна дължина
на железния път 36 км)“, съгласно влязъл в
сила парцеларен план, одобрен със Заповед
№ РД-02-15-91 на министъра на регионалното
развитие от 23.06.2014 г., съобщава на Евгений
Делчев Овчаров, наследник на Геньо Вълев
Овчаров, собственик на имот 511008, намиращ
се в землището на гр. Симеоновград, община
Симеоновград, област Хасково, че с цитираното
решение се отчуждават 0,711 дка от имот 511008
с обща площ 3,100 дка. Решението може да се
обжалва пред Върховния административен съд
в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересуваните лица по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
3934
80. – Военната академия „Г. С. Раковски“ –
София, обявява конкурси за академични длъжности в област на висшето образование 9. Сигурност и отбрана, професионално направление
9.1. Национална сигурност, научна специалност
Организация и управление извън сферата на
материалното производство (отрасъл „Управ
ление на сигурността и отбраната“) за цивилни
служители: професор по учебни дисциплини:
„Мениджмънт на сигу рност та и отбраната“,
„Публична администрация на отбраната“, „Икономическа сигурност“, „Икономически основи на
сигурността и отбраната“, „Икономически основи
на корпоративната сигурност“ и „Корупционни
практики и превенция на корупцията“; доцент
по учебни дисциплини: „Сигурност на информацията“, „Стандартизация на информационната сигурност“, „Защита на класифицираната
информация“ и „Национална и международна
сигурност“, двата със срок 3 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Изискванията
към кандидатите за участие в конкурсите са
определени със заповеди № 3ПУПД-26-140 от
27.05.2014 г. и № 3ПУПД-26-141 от 27.05.2015 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 – София, бул. Евлоги и Христо
Георгиеви 82, тел. 92-26-512, 92-26-576.
3911
13. – Стопанската академия „Д. А. Ценов“,
Свищов, обявява конкурс за академична длъжност главен асистент в област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки,
професионално направление 3.7. Администрация
и управление, научна специалност „Социално
управление“ – двама, за нуждите на катедра
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„Мениджмънт“ със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в
академията, отдел „Докторантура и академично
развитие“, тел. 66-362.
3855
10. – Софийският университет „Св. К ли
мент Охридски“ обявява конкурси за: професори по: 4.3. Биологически науки (екология
и опазване на екосистемите – функционална
биоценология) – един; 4.3. Биологически науки
(зоология – зоология на безгръбначните животни – арахнология) – един; доценти по: 7.1. Медицина (клинична химия) – един; 2.1. Филология
(славянска филология – полски език) – един;
4.6. Информатика и компютърни науки (бази от
данни, програмиране) – един; 4.3. Биологически
науки (физиология на растенията – растителни клетъчни и тъканни култури) – един; 3.2.
Психология (клинична психология) – един; 4.3.
Биологически науки (клетъчна биология) – един;
главни асистенти по: 3.6. Право (криминалистика) – един; 2.4. Религия и теология (библеистика – Стар завет) – един; 3.6. Право (гражданско
и семейно право) – един; 3.8. Икономика – един;
4.3. Биологическ и нау к и (биохими я) – един;
главен асистент по чл. 68, ал. 1, т. 3 КТ по
4.2. Химически науки (физикохимия) – един,
всички със срок 3 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 117, София 1504, бул. Цар Освободител 15,
тел. 02/986-11-83 и 02/9308-489. Приемно време
от 15 ч. до 17,30 ч.
3935
33. – Нов български университет, София,
обявява следните конкурси за прием на редовни
докторанти със стипендия: 5.7. Архитектура,
строителство и геодезия (Тематично направление „Реконструкция и обновяване на сгради и
градски пространства“); 5.7. Архитектура, строителство и геодезия (Тематично направление
„Взаимовръзка между жилищната политика и
формирането на градската среда“); 3.7. Администрация и управление (Тематично направление
„Мотивационни модели и подходи за управление
на човешкия капитал в организациите“); 8.2.
Изобразително изкуство (Тематично направление „Концептуални измерения и проблеми на
българската кирилица в съвременния графичен
дизайн“); 4.6. Информат ика и компю т ърни
науки (Тематично направление „Изследване
на методи за визуализация при генератори за
компютърни игри“); 4.6. Информатика и компютърни науки (Тематично направление „Анализ
в ИТ проекти (Analytics in IT projects)“); 3.2.
Психология (Тематично направление „Морална
преценка и емоции: изследвания с помощта
на био-показатели“); 3.3. Политически науки

ВЕСТНИК

С Т Р. 4 1

(Тематично направление „Социалната държава
в постсоциалистическа България“); 3.6. Право
(Тематично направление „Престъпление против
правосъдието“). Приема се не повече от един
кандидат за всяка тема. Докторантурите са с
продължителност три години и са със стипендия на НБУ. Необходими документи: молба
до ректора на НБУ за допускане до конкурса
за редовна док торан т у ра със ст ипен ди я по
определената тема; автобиография; диплома
за завършена образователно-квалификационна
степен „магистър“; идеен проект по обявената тема за дисертация, придружен с работен
план и библиография; списък с публикации
по темата на дисертацията (ако има такива).
Приемната процедура включва кандидатдокторантски изпити по специалността (писмен
и устен); изпит по чужд език; събеседване по
представения идеен проект по темата на дисертацията. Документите се подават в срок 2
месеца от обнародването в „Държавен вестник“
в канцеларията на Магистърския факултет на
адрес: Нов български университет, корпус І, стая
122, ул. Монтевидео 21, 1618 София. За повече
информация: тел. 02/8110 133; 02/8110 142. Нов
български университет обявява следните конкурси за прием на редовни докторанти с такса:
5.7. Архитектура, строителство и геодезия (Архитектура) – 1 място; 2.2. История и археология
(Стара история (вкл. Праистория) – 5 места; 8.1.
Теория на изкуствата (Изкуствознание и изобразителни изкуства) – 3 места; 8.4. Театрално и
филмово изкуство (Кинознание, киноизкуство
и телевизия) – 1 място; 3.2. Психология (Обща
психология) – 3 места; 3.5. Обществени комуникации и информационни науки (Кинознание, киноизкуство и телевизия) – 2 места; 8.3.
Музикално и танцово изкуство (Музикознание
и музикално изкуство) – 1 място; 3.6. Право
(Гражданско и семейно право) – 1 място; 3.6.
Право (Наказателно право) – 2 места; 2.2. История и археология (Египтология) – 1 място;
8.4. Театрално и филмово изкуство (Театрознание и театрално изкуство) – 2 места; 3.1.
Социология, антропология и науки за културата
(Семиотика) – 2 места. Докторантурите са с
продължителност три години. Семестриалната
такса е 1650 лв. Документите се подават в срок 2
месеца от обнародването в „Държавен вестник“
в канцеларията на Магистърския факултет на
адрес: Нов български университет, корпус І, стая
122, ул. Монтевидео 21, 1618 София. За повече
информация: тел. 02/8110 133; 02/8110 142.
3917
2. – Югозападният у ниверситет „Неофит
Рилски“ – Благоевград, обявява конкурс за главен асистент в област на висше образование 5.
Технически науки, професионално направление
5.3. Комуникационна и компютърна техника
(комуникационни мрежи и системи) със срок 2
месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Документи – в ректората, ет. 1, стая 106, тел.
(073) 588 566.
3999
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72. – Университетът „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас, на основание чл. 3, ал. 1 Закона за
развитието на академични я състав в Република България обявява конку рси за прием на докторанти по държавна поръчка за у чебната 2015/2016 г. в следните акредитирани специалности и
докторск и програми:
Област от висшето
образование

Професионално
направление

Научна специалност/
докторска програма

Форма на обучение
редовна

задочна

3. Социални, стоОрганизация и управление на
3.7. Администрация и
п а нс к и и п ра вн и
производството (по отрасли и
управление
науки
подотрасли)

1

1

5.3. Комуникационна Компютърни системи и технои компютърна техника логиии

3

2

Технология за пречистване на
водите

1

1

Технология на силикатите, свърз5.10. Химични техноващите вещества и труднотопилогии
мите неметални материали

1

-

Технология на природните и синтетичните горива

1

1

Общо:

7

5

5. Технически науки

Документи за кандидатстване: заявление по
образец; автобиография; нотариално заверено
копие на диплома за ОКС „магистър“; медицинско свидетелство; документ за платена такса
за изпити. В срок 2 месеца от обнародването в
„Държавен вестник“ документите се подават
в ректората, гр. Бургас 8010, к-с Славейков,
бул. Проф. Якимов 1, стая 209, тел.: 056 705 293;
0886 664 213.
3946
56. – Националният военен университет „Ва
сил Левски“ – Велико Търново, обявява конкурс
за заемане на академична длъжност главен
асистент от област на висшето образование 5.
Технически науки, професионално направление
5.13. Общо инженерство, по научна специалност
05.13.04 Пътни и строителни машини (по учебните
дисциплини: „Конструкции на МИВ I и II част“,
„Експлоатация и сервизни технологии“ и „Теория
на инженерните машини“) за военнослужещ в
катедра „Защита на населението от бедствия,
аварии и катастрофи“ във факултет „Общовойскови“ на НВУ „Васил Левски“. Изисквания
към кандидатите: майор (капитан с изпълнени
условия по чл. 21 във връзка с чл. 33, ал. 2 от
Правилника за прилагане на ЗОВС на РБ) с
код на длъжността 3131 9026, ВОС – 5101, 5201,
7201 или 7401; да са придобили образователна
и научна степен „доктор“; да владеят английски
или френски език на ниво не по-ниско от 2-2-2-2
по STANAG 6001; да притежават разрешение за
достъп до класифицирана информация с ниво
не по-ниско от „Секретно“ (кандидатите, които
нямат такова разрешение, следва да отговарят
на изиск вани ята на чл. 40, а л. 1 от Закона
за защита на класифицираната информация).
Документите да отговарят на изискванията на
Заповед № ОХ-602 от 19.07.2011 г. на министъра

на отбраната и Заповед № ОХ-349 от 27.05.2015 г.
на министъра на отбраната. Заповедите са обявени на сайта на Министерството на отбраната.
Срок за подаване на документите – 2 месеца
от обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в регистратурата на университета,
Велико Търново, бул. България 76, телефон за
контакти: 062/618832.
3942
11. – Медицинският университет – Плевен,
обявява конкурс за доцент в област на висше
образование 3. Социални, стопански и правни
науки, професионално направление 3.4. Социални
дейности, за нуждите на сектор „Социални и
фармацевтични грижи“ на Медицинския колеж
със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Справки и документи – в университета, Плевен, ул. Кл. Охридски 1, ректорат, ет. 1,
научен секретар, стая 139, тел. 064/884-172.
3915
59. – Медицинският университет – Плевен,
обявява конкурс за доцент по 03.01.45 акуршество
и гинекология в катедра „Акушерски грижи“ за
нуждите на Клиниката по онкогинекология на
УМБАЛ – ЕАД, Плевен, със срок 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Справки
и документи – в университета, Плевен, ул. Кл.
Охридски 1, ректорат, ет. 1, научен секретар, стая
139, тел. 064/884-172.
3998
43. – Медицинският университет – Пловдив,
обявява конкурси за академични длъжности:
в област на висше образование 4. Природни
науки, математика и информатика за доценти
по: 4.3. Биологическ и нау к и: Биоорганична
химия, химия на природните и физиологично
активните вещества за нуждите на преподаването на английски език към катедра „Химия и
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биохимия“ – един; Фармакогнозия към катедра
„Фармакогнозия и фармацевтична химия“ – един;
в област на висше образование 7. Здравеопазване
и спорт за: доцент по 7.1. Медицина: Клинична
лаборатория за нуждите на преподаването на
английски език към катедра „Клинична лаборатория“ – един; професори по: 7.1. Медицина:
Медицинска радиол огия и рентгенология към
катедра „Образна диагностика“ – един; Социална
медицина, организация на здравеопазването и
фармацията към катедра „Управление на здравните грижи“ – един, всички със срок 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Справки
и документи – в ректората на Медицинския университет – Пловдив, Научен отдел, бул. Васил
Априлов 15а, 4002 Пловдив, тел. (032) 602 224;
е-mail: nauchen.otdel@gmal.com.
3905
6. – Висшето училище по агробизнес и раз
витие на регионите – Пловдив, обявява конкурс
за доцент в област на висше образование 3.
Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.7. Администрация и
управление; научна специалност „Организация
и управление извън сферата на материалното
производство (Здравен мениджмънт)“ със срок
2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Документи – в ректората на ВУАРР – Пловдив,
бул. Дунав 78, стая № 1, тел. 032/960 360.
3916
558. – Националният археологически инсти
тут с музей на БАН – София, обявява конкурс
за главен асистент по шифър 05.03.12 археология
(професионално направление 2.2. История и археология) за нуждите на Секцията за тракийска
археология – един, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в
института, ул. Съборна 2, тел. 02/988-24-06.
3880
92. – Институтът по океанология – БАН –
Варн а, обявява конкурс за заемане на академичната длъжност „главен асистент“ в област на висше образование 4. Природни науки, математика
и информатика, професионално направление 4.4.
Науки за земята, научна специалност „Геология
на океаните и моретата“, научно направление
„Палеоекология и геоархеология“, за нуждите на
отдел „Природа“ при РИМ – Варна, със срок 2
месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Документи – в института, експерт, управление
на човешките ресурси, тел.: 052/370 486, в. 116.
3853
48. – Институтът по зеленчукови култури
„Марица“ – Пловдив, към Селскостопанската
академия – София, обявява конкурс за академичната длъжност главен асистент в професионално направление 6.2. Растителна защита,
научна специалност Растителна защита (ентомология) със срок 2 месеца от обнародването в
„Държавен вестник“. Справки и документи – в
института, Пловдив 4003, ул. Брезовско шосе 32,
тел. 032/952296.
3948
99. – УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ – ЕА Д,
София, обявява конкурс за главен асистент в
област на висше образование 7. Здравеопазване
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и спорт, по професионално направление 7.1. Медицина и научна специалност „Анестезиология
и реаниматология“ за нуждите на Клиниката
по детска анестезиология и реаниматология със
срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Документи: София, бул. Тотлебен 21,
тел. 9154 400.
3854
35. – Службата по геодезия, картография и
кадастър – Ловеч, на основание чл. 46, ал. 1 и
2 ЗКИР съобщава, че са приети кадастралната
карта и кадастралните регистри за землищата
на селата Деветаки, Дренов и Къкрина, община
Ловеч. Кадастралната карта и кадастралните
регистри са в службата по геодезия, картография
и кадастър. В 30-дневен срок от обнародването
„Държавен вестник“ заинтересуваните лица
могат да направят писмени възражения по тях
пред Службата по геодезия, картография и кадастър – Ловеч.
3994
1 3. – Ст о л и ч н ат а общ и н а на о снова н ие
чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план – изменение
на улична регулация на улици Петко Станоев
и Любомир Пипков, между квартали 1, 21, 25
и 55 и изменение на план за регулация за контактни територии, м. Киноцентър – връзката – 1
и 2 част и м. Киноцентър – 1 част. Проектът
е изложен в район „Витоша“. На основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от датата
на обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общината чрез район „Витоша“.
3973
55. – Общ и н а Б а н с ко, о т де л „ТС У“, н а
основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е
изработен подробен устройствен план – парцеларен план за трасе на водопровод за обект:
„Допълнително водоснабдяване на гр. Банско
от м. Караманица, гр. Банско, община Банско“.
Документацията по изработения проект е на
разположение всеки работен ден в стая 309 в
сградата на общинската администрация – Банско. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ писмени
възражения, предложения и искания по проекта
могат да бъдат направени до общинската администрация в 30-дневен срок от обнародването
в „Държавен вестник“.
3981
56. – Община Банско, отдел „ТСУ“, на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен
подробен устройствен план – парцеларен план
за трасе на кабелна линия ел.н.н. и слаботокова
линия за обект: „Допълнително водоснабдяване
на гр. Банско от м. Караманица, гр. Банско, община Банско“. Документацията по изработения
проект е на разположение всеки работен ден в
стая 309 в сградата на общинската администрация – Банско. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ
писмени възражения, предложения и искания по
проекта могат да бъдат направени до общинската
администрация в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“.
3982
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51. – Община Пазарджик на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ обявява, че е изработен ПУП – парцеларен план за трасета на захранващ електропровод с дължина на трасето 43 м, започващ
от нов ЖР стълб на ВЕЛ 20 kV „Добровница“ и
водопровод с дължина на трасето 20 м, започващ
от съществуващ главен водопровод ∅ 160ПЕ до
ПИ с идентификатор 55155.19.37, м. Азмъка, по
КККР на землище Пазарджик, преминаващ през
републикански път ІІІ-3703 – ПИ № 55155.9.162,
и напоителен канал – ПИ № 55155.19.348, съгласно изчертаните с червено и зелено трасета
и сервитути и регистъра на засегнатите имоти.
Проектът е изложен в общината, ет. 5, стая 503.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения до общинската администрация.
3901
52 . – Общ и н а П а з ард ж и к на о снова н ие
чл. 128, а л. 1 ЗУ Т обявява, че е изработен
ПУП – парцеларен план за трасета на захранващи електропровод и водопровод до ПИ с
идентификатор 55155.9.47, местност Бахче пара
по КККР на землище Пазарджик, преминаващи
през ПИ № 55155.9.269 – за второстепенна улица,
55155.9.178 – отводнителен канал, 55155.9.183 и
55155.9.184 – селскостопански, горски, ведомствен
път, местност Бахче пара, землище Пазарджик,
съгласно приложения регистър на засегнатите
имоти. Проектът е изложен в общината, ет. 5,
стая 503. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да
направят писмени възражения до общинската
администрация.
3912
18. – Община Пловдив на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработена план-схема
за обект: „Кабелна далекосъобщителна мрежа на
„ЦКТ“ – ООД – допълнение към съществуваща
подземна канална мрежа в район „Централен“
в обхвата на ПУП – ПРЗ на кварталите: Първа
гр. част – север, и Първа гр. част – юг, гр. Пловдив. План-схемата се намира за запознаване в
сградата на Община Пловдив на пл. Централен 1, ет. 8, стая 6. Съгласно чл. 128, ал. 5 ЗУТ
в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта до администрацията на
Община Пловдив.
3951
64. – Община Първомай на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
ПУП – парцеларен план за прокарване на ел. кабел за захранване на обект: „Съоръжение за електрозахранване (Наредба № 19 от 25.10.2012 г.)“,
в землището на с. Брягово, община Първомай,
област Пловдив, местност Демиралан, поземлен
имот № 057016. Проектът за плана е изложен
в общинската администрация – гр. Първомай,
стая № 107. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересованите лица могат да подават писмени
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възражения по проекта в едномесечен срок от
обнародването в „Държавен вестник“ в общинската администрация – Първомай.
3986
47. – Общ и на Сви лен г ра д на о снова н ие
чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава на всички заинтересовани лица, че е изработен ПУП – парцеларен план за изграждане на ел. захранване
към строеж: „Стопанска постройка“, намираща
се в ПИ № 13004, м. Речни лозя, землището
на гр. Свиленград, през поземлен имот ПИ
№ 001017, м. Речни лозя, землището на гр. Свиленград, който е изложен в сградата на общината,
стая № 210. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да
направят писмени възражения, предложения и
искания по проекта до общината.
3921
94. – Община Смолян на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ обявява на заинтересуваните лица, че
с Решение № 949 на Общинския съвет – гр. Смолян, взето на заседанието му, състояло се на
30.04.2015 г., протокол № 48, се разрешава и
одобрява задание за изработването на проект за
подробен устройствен план – парцеларен план
за обект: „Външен водопровод към конна база
в УПИ І-20522 в кв. 43 по плана на с. Левочево,
с трасе, преминаващо през поземлени имоти с
№ 2.278, 2.298, 2.951 и 3.557 в землището на с. Левочево, община Смолян. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица
по чл. 131 ЗУТ могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за
подробен устройствен план – план за регулация
и застрояване, до общинската администрация
Смолян – Смолян, бул. България 12.
3949
6. – Община Созопол на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица,
че е изработен проект за подробен устройствен
план за улична регулация на улица тупик с
о.т. 40-41-137-138, с ширина 5,50 м, завършваща с
обръщало, осигуряваща достъп до ПИ 67800.35.32,
с трасе и сервитут в обхват на части от поземлени имоти с идентификатори 67800.35.110 и
67800.35.106, местност Света Марина, землище
гр. Созопол. Проектът се намира в сградата на
Община Созопол. На основание чл. 128, ал. 5
ЗУТ в едномесечен срок от обнародване на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересуваните
лица могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта за подробен
устройствен план до общинската администрация.
3879
1. – Община Стражица на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ обявява на всички заинтересовани и
пряко засегнати страни, че е изработен проект
за ПУП – парцеларен план на обект: „Реконструкция и подмяна на довеждащ водопровод
за с. Бряговица от ПС „Джулюница“ до връзка
с вътрешна водопроводна мрежа“. Възложител:
Община Стражица. Преписката се намира в стая
№ 112 в общинската администрация. Заинтересуваните и пряко засегнати страни имат право
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на писмени възражения, предложения и искания
по проекта в едномесечен срок до общинската
администрация на основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ.
3875
551. – Община Шабла на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ обявява на заинтерeсуваните лица, че
е изработен проект за ПУП – ПП (парцеларен
план) за линейна инфраструктура – трасе на
електропровод, свързващ ветрогенератори в поземлени имоти 58596.14.57, 58596.9.52, 58596.10.68,
58596.10.65, 58596.13.202 и 58596.11.157 по КК на
с. Пролез, община Шабла, и ПИ 16095.18.218,
16095.18.222, 16095.18.220, 16095.16.72, 16095.16.74,
16095.15.130, 16095.14.193, 16095.14.191, 16095.14.189,
16095.14.187, 16095.14.185, 16095.14.183, 16095.14.181
и 16095.28.134 по КК на с. Горичане, община
Шабла, с подстанция с възложител „ВЕП Пролез“ – ЕООД, като правоприемник на „Варна
Грийн Енерджи“ – ООД. В едномесечен срок
от обнародването на основание чл. 128, ал. 5
ЗУТ заинтересованите лица могат да направят
писмени възражения, предложения и искания
по проекта за подробен устройствен план до
общинската администрация, гр. Шабла (Техническа служба), стая 105.
3876
554. – Община Шабла на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ обявява на заинтерeсуваните лица,
че е изработен проект за ПУП – ПП (парцеларен план) за линейна инфраструктура – трасе
на електропровод, свързващ ветрогенератори
в поземлени имоти за ПУП – ПП (парцеларен
план) за линейна инфраструктура – трасе на
електропровод, свързващ ветрогенератори в поземлени имоти и ПИ 16095.33.191, 16095.30.200,
16095.30.198, 16095.29.87, 16095.29.85, 16095.32.59,
16095.30.202, 16095.27.169, 16095.27.171, 16095.28.136,
16095.31.110, 16095.31.113, 16095.30.204, 16095.31.101,
16095.31.104, 16095.30.206, ПИ 16095.27.173 по КК
на с. Горичане, община Шабла, и ПИ 14.131 по
КК на с. Раковски, община Каварна, с подстанция
с възложител „Недялков Проджект Мениджмънт“ – ООД. В едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ на обявлението на
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересованите
лица могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта за подробен
устройствен план до общинската администрация,
гр. Шабла (Техническа служба), стая 105.
3877
1. – Община с. Горна Малина, Софийска област, на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава,
че е изработен проект за ПУП – ПП за трасе
на оптична кабелна линия „18 – 19“ в обхват:
ПИ 000337, 000339, 000356 в землището на с.
Макоцево, община Горна Малина; ПИ 000018,
000502, 000603, 000516 в землището на с. Байлово, община Горна Малина; ПИ 000160, 000259,
000595, 000453, 000561, 000565, 000579, 077003,
077002, 077013, 000537 в землището на с. Долно
Камарци, община Горна Малина; ПИ 000267,
000185, 000035, 000064, 000175 в землището на
с. Стъргел, община Горна Малина; ПИ 000853,
000932, 160001, 340001, 339008, 000936, 000036,
000012, 300002, 306001, 307001, 314005, 010086,
315001, 000048, 000035, 000147 в землището на с.
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Буново, община Мирково; ПИ 000829 в землището
на с. Мирково, община Мирково. Проектът за
ПУП – ПП е изложен за разглеждане в сградата
на Община Горна Малина, стая № 29, ет. 3. 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“.
3985
2. – Община с. Руен, област Бургас, на основание чл. 128, ал. 1 и чл. 136, ал. 1 ЗУТ и чл. 21,
ал. 7 ЗОС обявява, че е изработен проект за
изменение на действащ подробен устройствен
план (ПУП) – план за регулация (ПР) и план
за регулация и застрояване (ПРЗ) – с. Рупча, в
териториален обхват квартал 06, община Руен,
област Бургас. Същият е изложен в стая № 23
в сградата на Община Руен с административен
адрес: с. Руен 8540, община Руен, област Бургас,
ул. Първи май 18. В едномесечен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“
заинтересуваните лица могат да направят своите
писмени възражения, предложения и искания
по проекта за изменение на действащ ПУП до
общинската администрация на основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ.
3878

С ЪД И Л И Щ А
Върховният административен съд на основание чл. 181, ал. 1 и 2 във връзка с чл. 188
АПК съобщава, че е допуснато оспорване от
„Еолика България“ – ЕАД, срещу Правила за
търговия с електрическа енергия (ПТЕЕ), приети с протоколно решение № 110 от 18.07.2013 г.
от Държавната комисия за енергийно и водно
регулиране (ДВ, бр. 66 от 2013 г.), с искане за
отмяна в цялост на основание чл. 146, т. 4 и 5
АПК, по което е образувано адм.д. № 11171/2013 г.
по описа на Върховния административен съд,
насрочено за 16.12.2015 г.
3909
Върховният административен съд, първо отделение, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181,
ал. 1 АПК съобщава, че е постъпила жалба от
Дарина Стефанова Димова, Сергей Юриев Логозаров, Георги Тодоров Лилов, Славчо Николов
Петров и Антон Атанасов Цонков с общ адрес
за призоваване София, ж.к. Сухата река, бл.
225, вх. А, ап. 17, с искане за отмяна на чл. 21а,
ал. 1 от Наредбата за пенсиите и осигурителния
стаж (НПОС), приета с Постановление № 161
от 23.07.2002 г. на Министерския съвет (ПМС)
(ДВ, бр. 21 от 2000 г.), в редакцията є, изменена
с § 6 от ПМС № 63 от 17 март 2004 г., в частта
относно израза „а за лицата по чл. 127, ал. 4 КСО
осигурителният доход след 31 декември 2003 г.“,
по която е образувано адм. дело № 5825/2015 г. по
описа на Върховния административен съд, първо
отделение, насрочено за 29.09.2015 г.
3989
Върховният административен съд на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 АПК
съобщава за оспорването от Манол Димитров
Петров от София на § 3 и 7 от Наредбата за
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изменение и допълнение на Наредба № Н-32 от
16.12.2011 г. за периодичните прегледи за проверка
на техническата изправност на пътните превозни
средства, издадена от министъра на транспорта,
информационните технологии и съобщенията (наредбата) (ДВ, бр. 73 от 2014 г.), с които се изменят
и допълват съответно чл. 11, ал. 3, т. 18 и чл. 30,
ал. 1, т. 4 от наредбата, по което е образувано
адм. д. № 5469/2015 г., по описа на Върховния
административен съд.
3990
Върховният административен съд на основание чл. 181 АПК съобщава, че е постъпило
оспорване от Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране от София на Наредбата
за изменение и допълнение на Наредба № 4 от
2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, издадена от министъра на инвестиционното проектиране (сега Министерство
на регионалното развитие и благоустройството)
(ДВ, бр. 93 от 2014 г.), а именно: разпоредбата
на § 1, с която в чл. 1 се приема нова ал. 3 за
задължителните части на инвестиционния проект
за обекти ІV и V категория по чл. 137 ЗУТ във
връзка с Наредба № 1 от 2003 г. за номенклатурата на видовете строежи и свързаната с нея
разпоредба на § 50 за създаването на приложение
№ 1 към чл. 1, ал. 3, визиращо изискуемите проекти по отделните части за посочените строежи.
Разпоредбата на § 40 от Наредбата за изменение и допълнение, с която се отменя глава 22
от действащата преди редакция, като отпада
част „Проект за организация и изпълнение на
строителството“, издаден от министъра на инвестиционното проектиране (сега Министерство
на регионалното развитие и благоустройството),
по което е образувано адм. д. № 1649/2015 г. по
описа на Върховния административен съд.
3919
Административният съд – Бургас, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181 АПК съобщава,
че е постъпило оспорване от областния управител
на област Бургас на Наредбата за изменение и
допълнение на Наредба № 3 от 2006 г. за опазване
на обществения ред на територията на община
Айтос в частта относно следните разпоредби:
1. Член 27 се изменя и придобива следната редакция: „Чл. 27. Забранява се отглеждането на
селскостопански животни и птици в централната
част на гр. Айтос, зони І и ІІ.“ 2. Алинеи 2, 3,
4, 5 и 6 на чл. 27 се отменят. 3. Създава се нов
чл. 27а със следния текст: „Чл. 27а. (1) В населените места на територията на община Айтос
могат да се отглеждат селскостопански животни
и птици в сгради, както следва: „птици“ са кокошки, пуйки, патици, гъски, гълъби и токачки,
отглеждани в затворени помещения и в кафези
за лични нужди.“ Оспорената Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 2006 г.
за опазване на обществения ред на територията
на община Айтос е приета с Решение № 280 от
27.03.2013 г. на Общинския съвет – гр. Айтос,
взето по т. 7 от дневния ред на заседанието,
отразено в протокол № 18 от 27.03.2013 г. По оспорването е образувано адм. дело № 901/2015 г.,
което е насрочено за 24.09.2015 г. в 10,20 ч.
3936
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Административният съд – Бургас, съобщава, че предмет на адм. дело № 2490/2014 г. по
описа на съда е оспорване по жалба на Никола
Петров Андреев и Марийка Тодорова Андреева
от Бургас, к-с Зорница, бл. 30, вх. В, ет. 8, на
Решение № 39-7 от 12.08.2014 г. на Общинския
съвет – гр. Бургас, взето на 39 заседание, с което е
одобрено изменение на ПУП – план за регулация
и застрояване на кв. 4 по плана на в.з. Росенец,
землище кв. Крайморие, гр. Бургас, в частта, с
която с одобрения план се определя трасето на
тупиковата улица от о.т. 6а до о.т. 6г от кв. 4,
предвидена за обслужване на УПИ VIII-19, УПИ
VII-20, кв. 4, и собствените на жалбоподателите
имоти – дворно място, съставляващо УПИ VI18, кв. 4, и идеална част от ПИ с идентификатор
07079.832.168, съставляващ УПИ V-168 по плана
на гр. Бургас, вилна зона Росенец. Жалбоподателите са поискали трасето на тупиковата
улица да се предвиди съгласно първоначалното
местоположение по действащия подробен устройствен план от 1991 г. Заинтересованите лица
могат да поискат да бъдат конституирани като
ответници в съдебното производство по делото
в едномесечен срок от деня на обнародването в
„Държавен вестник“.
3937
Административният съд – София-град, уведомява всички заинтересовани лица, че е образувано
адм. д. № 3682/2015 г. по описа на ІІ отделение,
28 състав, по жалба на „Алфа Пропърти 1“ –
А ДСИЦ – в лик видаци я, представл явано от
ликвидатора Джени Николова Георгиева, срещу
Решение № 833 по протокол № 73 от 18.12.2014 г.
на Столичния общински съвет в частта му на
поземлен имот с идентификатор 68134.4334.9281,
попадащ в УПИ І – за спорт и озеленяване, УПИ
ІІ-2013, 9363, 9281 – за жилищно и обществено
обслужване, УПИ ІІІ-9363, 9281, 1503 – за жилищно и обществено обслужване, и УПИ V – за
спорт и озеленяване, кв. 115а, м. ж.к. Овча купел, и е насрочено за 30.09.2015 г. В едномесечен
срок от деня на обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересованите страни могат да се
конституират като ответници по делото чрез
подаване на заявление до съда със съдържанието,
определено в чл. 218, ал. 4 ЗУТ, и приложенията,
посочени в чл. 218, ал. 5 ЗУТ. Със заявлението
е недопустимо да се правят искания за отмяна
на индивидуалния административен акт, както
и за присъединяване към подадени жалби.
3938
Административният съд – София-град, второ
отделение, 31 състав, съобщава, че по жалба против Решение № 696 от 19.07.2007 г. на Столичния
общински съвет, с което е одобрен ПУП – план
за регулация и план за застрояване за м. ж.к.
Малинова долина – 1-ва, 2-ра, 3-та, 4-та, 5-а и
6-а част, в частта, с която е одобрен план за
регулация и застрояване за ПИ № 4108, ПИ
№ 4109, ПИ № 4892, включени в УПИ VІ-3589, кв.
7, УПИ ІІ-3452, кв. 14, УПИ І-3294, кв. 52, УПИ
VІ-жс, кв. 52а, и улици от о.т. 58-о.т. 59-о.т. 105
и о.т. 31-о.т. 59-о.т. 60, м. Малинова долина по
плана на гр. София, район „Студентски“ – СО,
е образувано адм. дело № 2556/2015 г. по описа
на съда, насрочено за разглеждане в открито
съдебно заседание на 14.09.2015 г. в 13,30 ч. Указ-
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ва на заинтересуваните лица, че имат право в
едномесечен срок от деня на обнародването в
„Държавен вестник“ да се конституират като
ответници по делото, като подадат заявление в
Административния съд – София-град, което да
отговаря на изискванията на чл. 218, ал. 5 и 6 ЗУТ.
3996
Плевенският районен съд призовава в двуседмичен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ ответника Джакелин Бахена ЕрнандесВрачански от Мексико да се яви в канцеларията
на съда, за да получи препис от исковата молба
и приложенията към нея за отговор по чл. 131
ГПК по гр. д. № 2546/2015 г. по описа на съда,
заведено от Константин Илиев Врачански от
Плевен, по чл. 49, ал. 1 СК. В случай че не се
яви, за са получи съдебните книжа в указания
срок, съдът ще му назначи особен представител
на основание чл. 48, ал. 2 ГПК.
3939
Пловдивският районен съд, ІV гр. състав,
призовава Георги Георгиев Генов с последен
адрес Пловдив, сега с неизвестен адрес, да се
яви в съда на 16.09.2015 г. в 13,30 ч. като ответник по гр. д. № 13322/2014 г., заведено от Цонка
А. Атанасова, за делба. Ответникът да посочи
служебен адрес, в противен случай делото ще се
гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК (отм.).
3940
Софийският районен съд призовава в двуседмичен срок от обнародването в „Държавен вестник“
Питър Чарлз Дикинсън, гражданин на Република
Южна Африка, роден на 24.06.1970 г., с неизвестен
адрес в България, да се яви в канцеларията на
Софийски районен съд, ІІІ гражданско отделение,
91 състав, София, бул. Цар Борис ІІІ № 54, да
получи препис от искова молба и приложенията, подадена от Десислава Георгиева Тенева по
чл. 127 СК. В случай че не се яви, за да получи
съдебните книжа в указания срок, съдът ще му
назначи особен представител.
3991
Хасковският районен съд уведомява Джума
али Кая, роден на 15.11.1990 г. в Турция, гражданин
на Турция, без адресна регистрация на територията
на Република България, че е ответник по гр. д.
№ 202/2015 г., заведено от Мария Андреева Кая
от Хасково, с правно основание чл. 49 СК, да се
яви в съда в двуседмичен срок от обнародване на
съобщението в „Държавен вестник“ за получаване
на съобщението с приложените книжа. Ако не
се яви, за да получи съобщението с книжата в
указания срок, те ще се приложат към делото и
ще се считат за редовно връчени. Ответникът да
посочи съдебен адрес, в противен случай делото
ще се гледа при условията на чл. 48 ГПК.
3997
Хасковск и ят окръжен съд на основание
ч л. 14 , а л. 4 ЗЮЛ Н Ц о б я в я в а , че по т. д.
№ 128/2014 г. с молител НАП – София, и ответник сдружение с нестопанска цел „Общинско
сдружение на малкия и среден бизнес“ – Хасково,
ЕИК 126592478, е постановено Решение № 29 от
23.03.2015 г., с което: обявява неплатежоспособността на сдружение с нестопанска цел „Общинско сдружение на малкия и среден бизнес“ със
седалище и адрес на управление Хасково, ул. Сан
Стефано 3, офис 411, като определя начална

ВЕСТНИК

С Т Р. 4 7

дата на неплатежоспособността – 25.06.2011 г.;
открива производство по несъстоятелност; обявява в несъстоятелност сдружение с нестопанска
цел „Общинско сдружение на малкия и среден
бизнес“; прекратява дейността на сдружение
с нестопанска цел „Общинско сдружение на
малкия и среден бизнес“; лишава сдружение с
нестопанска цел „Общинско сдружение на малкия и среден бизнес“ от правото да управлява
и да се разпорежда с имуществото, включено в
масата на несъстоятелността; постановява обща
възбрана и запор върху имуществото на сдружение с нестопанска цел „Общинско сдружение на
малкия и среден бизнес“; допълва фирмата на
сдружение с нестопанска цел „Общинско сдружение на малкия и среден бизнес“ с добавката
„в несъстоятелност“, а именно – сдружение с
нестопанска цел „Общинско сдружение на малкия и среден бизнес“ – в несъстоятелност; спира
производството по несъстоятелност.
3902

ПОК А Н И И С ЪОБЩ ЕН И Я
13. – Управителният съвет на Сдружение за
териториален и екологичен просперитет – Со
фия, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно
годишно общо събрание на 30.07.2015 г. в 14 ч.
в офиса на сдружението, София, ул. Андрей
Сахаров 11, офис 21, при следния дневен ред: 1.
приемане на годишен финансов отчет на сдружението за 2014 г.; 2. приемане на отчет за дейността
за 2014 г.; 3. разглеждане на молба за членство
в СТЕП; 4. промени на правилата за реда за
осъществяване на общественополезна дейност
и за набиране и разходване на имущество; 5.
разни. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе един час покъсно на същото място и при същия дневен ред.
3953
1. – Управителният съвет на сдружение „Обе
динени за милосърдие“, София, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 15 от устава на сдружението
свиква редовно общо събрание на членовете на
27.07.2015 г. в 14 ч. на адреса на сдружението в
София, ул. Света София 5, залата на ет. 2, при
следния дневен ред: 1. отчет на управителния
съвет на сдружението за дейността и изпълнението
на бюджета на сдружението за 2014 г.; 2. избор
на членове на управителния съвет; 3. избор на
председател на управителния съвет; 4. обсъждане
и приемане на цели на сдружението за 2015 г.;
5. разни. Членовете на сдружението се поканват
да вземат участие в общото събрание лично или
чрез упълномощени от тях лица. Регистрацията
на участниците започва от 13 ч. в деня на общото
събрание на адреса на сдружението. При липса
на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото
събрание ще се проведе същия ден в 15 ч., на
същото място и при същия дневен ред. Писмените
материали по дневния ред са на разположение
на членовете на адреса на сдружението в София,
ул. Света София 5, тел. 02/811-29-42.
3975
1. – Управителният съвет на юридическо
лице с нестопанска цел „Настоятелство към
ЦДГ 6 Вълшебство“, Бургас, на основание чл. 26
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ЗЮЛНЦ и чл. 27, ал. 1 и 3 от устава на сдружението свиква общо събрание на сдружението
на 28.07.2015 г. в 18 ч. в Бургас, община Бургас,
ж.к Братя Миладинови, ул. Одрин 1, в сградата
на ЦДГ № 6 „Вълшебство“, при следния дневен
ред: 1. избор на нов председател на сдружението; 2. избор на нови членове на управителния
съвет; 3. избор на нови членове на контролния
съвет; 4. изменение и допълнение на устава на
сдружението; 5. разни. При липса на необходимия кворум за провеждане на заседанието на
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ то ще бъде отложено
с един час по-късно и ще се проведе на същото
място и при същия дневен ред.
3918
1. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Клуб Трабант“, Лозница, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на членовете на сдружението на 5.09.2015 г. в 18 ч.
в гр. Лозница на адрес: ул. Дружба 21 – заседателна зала на НЧ „Пробуда – 1912 г.“, при следния
дневен ред: 1. разглеждане и приемане на отчет
на УС за дейността на сдружението; 2. освобождаване на членовете на управителния съвет
поради изтичане на мандата; 3. освобождаване от
отговорност на членовете на управителния съвет;
4. избор на нов управителен съвет; 5. промяна в
устава – наименованието на сдружението и начина
на свикване на общото събрание; 6. разни. При
липса на кворум за провеждане на събранието
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ същото ще бъде
проведено на същото място и при същия дневен
ред в 19 ч.
4001
16. – Управителният съвет на сдружение
Ловно-рибарско дружество „Сокол“, Оря хо
во, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и протокол
№ 32 от 15.05.2015 г. свиква общо събрание на
7.08.2015 г. в 10 ч. в сградата на сдружението в
Оряхово, Ловен дом, при следния дневен ред:
1. приемане отчет за дейността на сдружението
за периода 1.01.2014 – 31.12.2014 г.; 2. приемане
отчет за финансовото състояние на сдружението
за периода 1.01.2014 – 31.12.2014 г.; 3. приемане
финансов план, план за дейността и щатно разписание за 2015 г.; 4. запознаване със заповедта
за ловуване през ловен сезон 2015/2016 г.; 5. обсъждане и вземане решение по водените срещу
сдружението дела от Румян Илиев Цветанов от
гр. Козлодуй; 6. организационни. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
ще се състои същия ден в 11 ч. на същото място.
3925
1. – Управителният съвет на Хандбален клуб
„Панагюрище“, Панагюрище, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 20, ал. 1 от устава свиква
извънредно общо събрание на членовете на
сдружението на 12.08.2015 г. в 17,30 ч. в Клуб
„Орфей“, ул. 20-ти април 10, Панагюрище, при
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следния дневен ред: 1. приемане на дневния ред
на събранието, избор на председател на събранието, протоколчик и преброител/и; 2. доклад за
дейността на сдружението за 2014 г.; 3. доклад за
финансовото състояние на сдружението, приемане
на годишния счетоводен отчет на сдружението
за 2014 г.; 4. промяна в състава на управителния
съвет (приемане на оставката на членове от УС
и попълване на състава с нови) и избор на нов
председател; 5. изменение и допълнение на устава
(промяна на седалището и адреса на управление;
промени в чл. 17, чл. 20, ал. 2 и 3, чл. 24, ал. 4 от
устава); 6. разни. Поканват се всички членове да
присъстват на извънредното общо събрание. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
общото събрание ще се проведе същия ден, на
същото място и при същия дневен ред в 18,30 ч.
4002
5. – Управителният съвет на Асоциацията на
плевенската черноглава овца, Плевен, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква годишно отчетно
събрание на 24.07.2015 г. в 10 ч. в заседателната
зала, ет. 15 в сградата на бившия ОАПС на ул. Васил Левски 1, Плевен, при следния дневен ред: 1.
приемане и изключване членове на сдружението;
2. отчетен доклад на УС на АПЧО за периода
1.01.2014 г. – 31.12.2014 г.; 3. отчетен доклад на
ревизионната комисия; 4. разни. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
ще се проведе един час по-късно същия ден, на
същото място и при същия дневен ред.
3952
1. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Културно-просветно друже
ство „Тракия“, Първомай, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква годишно отчетно събрание на
29.08.2015 г. в 10,30 ч. в офиса на дружеството в
Първомай, ул. Княз Борис І № 10, при следния
дневен ред: 1. доклад на УС за изтеклия период; 2.
освобождаване на досегашните членове на УС; 3.
доклад на ревизионната комисия; 4. избор на нов
УС и ревизионна комисия; 5. разни. При липса
на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото
събрание ще се проведе същия ден в 11 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
4003
Дариана Александрова Георгиева – ликвидатор на „Фондация Бъдеще 2“, в ликвидация по
ф.д. № 825/2004 г. на СГС, на основание чл. 14,
ал. 4 ЗЮЛНЦ кани кредиторите на същата да
предявят вземанията си в 6-месечен срок от
обнародването на поканата до кредиторите в
„Държавен вестник“. Вземанията могат да бъдат
предявени на адрес: София, район „Красно село“,
ул. Кюстендил 37, вх. Б, ет. 6, ап. 16.
3995
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