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ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ПРЕЗИ ДЕН Т
Н А РЕП У БЛИК АТА
УКАЗ № 107
На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Награждавам професор д-р Антонио Анибал
Каваку Силва – президент на Португалската
република, с орден „Стара планина“ с лента
за изключителните му заслуги за развитието
и задълбочаването на българо-португалските
отношения и за неговия принос към политиката за изграждане на силна, решителна и
единна Европа.

§ 3. В чл. 19 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 6 след думите „зоните и районите
на летищата“ се поставя запетая, добавя се
„с изключение на летище София (LBSF)“ и
се поставя запетая.
2. Създава се ал. 7:
„(7) Размерът на таксата за аеронавигационно обслужване в зоните и в района на летище
София при вътрешни полети се определя по реда
на ал. 2.“
Заключителна разпоредба
§ 4. Постановлението влиза в сила от
1 януари 2015 г.
За министър-председател:
Томислав Дончев

Издаден в София на 8 юни 2015 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Министър на външните работи:
Даниел Митов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Христо Иванов
4024

МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 149
ОТ 12 ЮНИ 2015 Г.
за изменение и допълнение на Наредбата
за таксите за използване на летищата за
обществено ползване и за аеронавигационно
обслужване в Република България, приета
с Постановление № 280 на Министерския
съвет от 1998 г. (обн., ДВ, бр. 2 от 1999 г.;
изм. и доп., бр. 15 от 2000 г., бр. 9 и 62 oт
2001 г., бр. 19 от 2002 г., бр. 16 от 2003 г.,
бр. 32 и 71 от 2004 г., бр. 15 и 96 от 2005 г.,
бр. 22 от 2006 г., бр. 1 и 25 от 2007 г., бр. 34
и 92 от 2008 г., бр. 28 от 2010 г., бр. 20 и 107
от 2011 г., бр. 94 от 2012 г., бр. 38 от 2013 г. и
бр. 41 и 67 от 2014 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 7, ал. 2 числото „10,24“ се заменя
с „10,30“.
§ 2. В чл. 18, ал. 3 числото „37,53“ се заменя с „30,99“.

За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
4078

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 150
ОТ 12 ЮНИ 2015 Г.
за изменение на Наредбата за придобиване
и отнемане от сдруженията за напояване
правото на ползване върху обектите от хидромелиоративната инфраструктура и обслужващата техника на територията на сдружението
(обн., ДВ, бр. 21 от 2002 г.; изм., бр. 31 от
2003 г. и бр. 41 от 2010 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Параграф единствен. В § 1 от допълнителната разпоредба т. 1 се изменя така:
„1. „Голям язовир“ е язовир, на който
язовирната стена отговаря на поне едно от
условията за определянето на големи язовирни
стени по смисъла на чл. 7, ал. 3 от Наредба
№ 13 от 29 януари 2004 г. за условията и реда
за осъществяване на техническата експлоатация на язовирните стени и съоръженията
към тях (ДВ, бр. 17 от 2004 г.).“
За министър-председател:
Томислав Дончев
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
4079
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МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
СПОРАЗУМЕНИЕ

между Министерството на образованието и
науката на Република България и Министерството на образованието, културата и науката
на Монголия за реализация на стипендиална
програма в областта на аграрните науки за
обучение на монголски студенти в български
държавни висши училища
(Одобрено с Решение № 308 от 8 май 2015 г.
на Министерския съвет. В сила от датата на
подписването му – 11 май 2015 г.)
Министерството на образованието и науката на Република България и Министерството
на образованието, културата и науката на
Монголия, наричани по-нататък „договарящи
страни“,
– в изпълнение на разпоредбите на чл. 5,
ал. 2 от Допълнението към Споразумението между правителството на Република
България и правителството на Монголия, подписано на 22 февруари 2013 г. в
гр. София,
– к ато целят подготвянето на висококвалифицирани специалисти и насърчават
допълнително развитието на сътрудничеството и обмена на опит в областта
на селското стопанство,
се съгласиха за следното:
Член 1
1. Съгласно изготвената от монголска
страна Стипендиална програма в областта на
аграрните науки българската страна приема
ежегодно трима студенти за придобиване на
образователно-квалификационна степен „бакалавър“, четирима за придобиване на образователно-квалификационна степен „магистър“
и един за придобиване на образователна и
научна степен „доктор“, граждани на Монголия, и им предоставя възможност да следват
в български държавни висши училища, при
условие че тези граждани имат легализирано
или удостоверено с апостил свидетелство за
завършено средно образование, даващо им
право да продължат своето образование във
всеки университет в държавата, в която е
придобито средното образование.
2. Ежегодно Страните договарят размера
на средствата за издръжка на обучението и
другите разходи, посочени в член 5 на това
споразумение, отнасящи се до монголските
студенти, провеждащи обучение в България,
до 30 юни на всяка година.
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3. Лицата, обучаващи се в образователно-квалификационна степен „магистър“ или
образователна и научна степен „доктор“, провеждат обучението си на английски език или
на български език, докато лицата в образователно-квалификационна степен „бакалавър“
провеждат обучението си на български език.
Лицата, обучаващи се на български, провеждат подготвителен и специализиран курс по
български език.
Член 2
1. Монголската страна предоставя документите на кандидатите, посочени в чл. 1,
т. 1, чрез посолството на Монголия в Република България до 15 май. Тези документи
вк л юч ват: к а н д и дат с т у ден т ск а молба за
прием в университет, придружена с копие от
документ за самоличност и удостоверение за
завършено средно образование или диплома
за висше образование, придобита в Монголия
или друга държава.
2. Българската страна информира посолството на Монголия в Република България и
посолството на Република България в Монголия, както и Министерството на финансите
на Република България за резултатите от
съгласувателната процедура по приема на
кандидатите до 30 юни всяка година.
Член 3
1. Граж даните на Монголия, които са
одобрени за обучение в български държавни
висши училища по чл. 1, т. 1, могат да получат
български национални визи за дългосрочно
пребиваване вид „Д“ със срок на валидност
до 6 месеца и с право на пребиваване до
180 дни при спазване на реда и условията,
предвидени в българското законодателство.
Визите се издават без събиране на такси.
2. След влизане на територията на Република България лицата по ал. 1 получават
разрешения за продължително пребиваване
с валидност до 1 година по реда и условията
на българското законодателство, които се
продължават периодично до приключване на
срока на обучение за съответната образователно-квалификационна степен. Разрешенията за
пребиваване се издават без събиране на такси
за приемане и за обработка на документите.
3. По време на пребиваването в Република
България лицата по ал. 2 следва да притежават
медицински застраховки, разходите за които
са за сметка на изпращащата страна или на
кандидатите.
4. Издадената виза по т. 1 може да бъде
отменена, а разрешеният срок на пребиваване по т. 2 – намален, по реда и условията на
българското законодателство, в това число и
когато посолството на Монголия в Република
България уведоми, че срокът на обучение на
лице по чл. 1, ал. 1 се прекратява предсрочно.
При предсрочно прекратяване на срока на
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обучение от монголската страна отмяната на
визата, намаляването на срока на пребиваване
или отказът за продължаване на пребиваването
не могат да бъдат обжалвани по съдебен ред.
Член 4
1. Общото финансиране на Споразумението е 1 000 000 щатски долара.
2. Необходимите средства за финансиране
обучението на монголски студенти по Стипендиалната програма за аграрни науки се
осигуряват чрез бюджета на Министерството
на образованието и науката на Република България за съответната година по бюджетите
на висшите училища, обучаващи монголски
граждани по Стипендиалната програма.
3. До 31 март всяка календарна година
българското Министерство на образованието
и науката ще информира договарящите се
страни, посолството на Монголия в Република България, монголското Министерство на
външните работи и българското Министерство на външните работи и Министерството
на финансите за общия размер на изплатените средства от Стипендиалната програма
за аграрни науки.
Член 5
1. Министерството на образованието и
науката на Република България извършва
следните плащания от средствата на Стипендиалната програма в областта на аграрните
науки:
а) по сметката на висшите училища, в
които се обучава одобреното лице – средствата, отговарящи на разходите за издръжка
на обучението;
б) чрез висшите училища по сметките на
лицата, посочени в чл. 1, т. 1, обучаващи
се в България – средства в левове, равностойни на 100 щатски долара на месец за
бакалавър, 130 щатски долара на месец за
магистър, 200 щатски долара на месец за
докторант, като те покриват средствата за
живеене (стипендия за издръжка), както и
равностойни на български левове 50 долара
на месец, които да покриват разходите за
квартира през учебната година. Обменният
курс „щатски долар/лев“, който ще се прилага, следва да бъде курс купува, обявен
от съответната българска банка в деня на
превода на парите;
в) чрез висшите училища по сметките
на лицата, посочени в чл. 1, т. 1, одобрени
за обучение в България, се възстановяват
разходите за двупосочен билет от Монголия
до Република България веднъж на всеки
две години, равни на цената на билета, както
и възстановяване на разходите за придобиване на медицинска застраховка съгласно
ч лен 3 – с у мат а , ра вн а н а и зв ършен и т е
разноски и разходооправдателни документи, както и възстановяването на разходите,
свързани с удължаването на престоя им в
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Република България. Ако разходите са извършени в щатски долари или в монголски
тугриг (MNT), приложимият обменен курс
щатски долар/лев следва да бъде курс купува, обявен от съответната българска банка
в деня на превода, а приложимият обменен
ку рс т угриг/лев следва да бъде средният
курс за тази валута, обявен от съответната
българска банка в деня на плащане.
Член 6
1. Свидетелствата за завършено средно
образование или дипломите за висше образование на лицата, посочени в чл. 1, т. 1,
които те са получили в Монголия или друга
държава, се признават в съответствие с изискванията на българската страна.
2. Мон г олск ата с т ра на гара н т и ра, че
дипломите за висше образование, получени от граждани на Монголия, след като са
завършили своето обучение в България съгласно Стипендиалната програма в областта
на аграрните науки, ще се признават като
равносилни на съответните документи за завършено образование, издавани в Монголия.
Член 7
1. За неуредените в това Споразумение
въпроси, които нямат финансов характер,
отнасящи се до монголските студенти, които
са записани за обучение в български висши
училища съгласно това Споразумение, се прилага относимото българско законодателство.
2. В случаите, в които това Споразумение
и българското законодателство предвиждат
права със сходен характер за студентите,
приети по този ред, за тези студенти ще се
прилагат разпоредбите на Споразумението.
3. Всички спорове, отнасящи се до тълкуването на разпоредбите на това Споразумение
за реализация се решават от договарящите
се страни по пътя на преговори.
Член 8
Разпоредбите на това Споразумение за
реализация не се прилагат към граждани
на Монголия, които се обучават в България
съгласно Програмата между правителството
на Република България и правителството на
Монголия за сътрудничеството в областта
на културата, образованието и науката, подписана на 18 септември 2012 г. в гр. София.
Член 9
1. Това Споразумение за реализация влиза в сила от деня на неговото подписване,
като първи те ст уден т и ще бъдат п риет и
от учебната 2016 – 2017 година, и остава в
сила, докато финансовите ресурси, налични
по линия на Стипендиалната програма в
областта на аграрните науки и възлизащи
на общата сума от 1 000 000 щатски долара,
бъдат изплатени.
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2. Монголската страна поема задължението да изплати необходимата сума за покриване
на разходи над определената в чл. 4, т. 1, до
завършването на вече приети студенти.
3. Това Споразумение може да бъде изменяно или допълвано по взаимно писмено
съгласие от Страните, като измененията и
допълненията ще бъдат неразделна част от
Споразумението.
Това Споразумение за реализация е подписано в гр. Улан Батор на 11 май 2015 г. в
два еднакви екземпляра, всеки на български,
монголски и английски език, като и трите
текста имат еднак ва правна стойност. В
случай на различия при тълкуване на това
Споразумение за реализация договарящите
се страни признават английския текст за
решаващ.
За Министерството
на образованието
и науката на
Република България:
Валентин Порязов,
заместник-министър 
на външните работи
4005

За Министерството
на образованието,
културата и науката
на Монголия:
Буяагийн Тулга,
заместник-министър

МИНИСТЕРСТВО
НА ТРАНСПОРТА,
ИНФОРМАЦИОННИТЕ
ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА
СПОРАЗУМЕНИЕ

за признаване на обучението и свидетелствата
за правоспособност на моряци за работа на
борда на кораби, регистрирани в Йордания,
между Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията
на Реп ублика Бъ лгари я – Изпъ лнителна
агенция „Морска администрация“, и Министерството на транспорта на Хашемитско кралство Йордания – „Морска администрация“
(Одобрено с Решение № 618 от 17 октомври
2013 г. на Министерския съвет. В сила от
датата на подписването – 7 май 2015 г.)
(Признаване на свидетелствата за право
способност съгласно изискванията на Международната конвенция за вахтената служба
и нормите за подготовка и освидетелстване
на моряците от 1978 г., както е изменена)
1. Това Споразумение се отнася за признаване на националните свидетелства за
правоспособност и е в съответствие с изискванията на Международната конвенция за
вахтената служба и нормите за подготовка
и освидетелстване на моряците от 1978 г.,
както е изменена. Конвенцията се нарича
по-долу „Конвенцията STCW“, а Кодексът,
приложен към Конвенцията STCW – „Кодек-
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сът STCW“. Това Споразумение е в съответствие с националното законодателство на
всяка от Страните.
2. За целите на това Споразумение:
· Терминът „А дминистрация“ означава
Морската комисия на Йордания.
· Терминът „Издаващ орган“ означава
Изпълнителна агенция „Морска администрация“ на Република България.
· А дминистрацията и издаващият орган
са наричани по-долу „Страните“.
3. Компетентните органи на Страните,
отговорни за прилагането на това Споразумение (наричани по-долу „компетентни
органи“), са:
А дминистрация: Морската комисия на
Йордания
Длъжност: Генерален директор
Тел.: +962-3-2015858
Факс: +962-3-2031553
Адрес: П.К. 171, гр. Акаба 77110, Йордания
Е лектронен адрес: jma@jma.gov.jo; jma_
register@jma.gov.jo
Електронна страница: http://www.jma.gov.jo
И здаващ орган: Изпълнителна агенция
„Морска администрация“ на Република
България
Длъжност: Изпълнителен директор
Тел: +359-2-9300910
Факс: +359-2-9300920
А дрес: ул. „Дякон Игнатий“ 9, Софи я
1000, България
Електронен адрес: bma@marad.bg
Електронна страница: http://www.marad.bg
4. (1) Компетентните органи могат да определят едно или повече лица да изпълняват
от тяхно име всякакви дейности, произтичащи
от това Споразумение, като взаимно се уведомяват в писмен вид за имената, длъжностите
и данните за контакт на определените лица.
(2) Компетентните органи взаимно се
уведомяват с факс или по електронен път за
промяна на имената, длъжностите и данните
за контакт на лицата, определени по ал. 1.
5. Отчитайки препоръката за сътрудничество между държавите – страни по Конвенцията
STCW, одобрена от Комитета по морска безопасност (MSC) към Международната морска
организаци я (ИМО) по време на 73-тата
сесия на Комитета през май 2000 г. (MSC/
Circ. 950), и разпоредбите на Правило I/10 на
Конвенцията STCW, включително относимите
разпоредби на Кодекса STCW, Страните се
споразумяха за следното:
(1) Издаващият орган е страната, чиито
национални свидетелства се признават, а
администрацията е страната, която издава
потвърждение за признаване на свидетелство (наричано по-долу „Потвърждение за
признаване от Държавата на знамето“) като
доказателство за такова признаване.
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(2) Администрацията издава Потвърждение
за признаване от Държавата на знамето в
съответствие с Правило I/2, ал. 7 на Конвенцията STCW след установяване на съответствие на издаващия орган с изискванията на
Правило I/7 на Конвенцията STCW и Раздел
A-I/7 на Кодекса STCW.
(3) Издаващият орган гарантира, че подготовката и оценяването на моряците в съответствие с изискванията на Конвенцията
STCW е администрирана и контролирана в
съответствие с разпоредбите на Раздел A-I/6
на Кодекса STCW, както и че се поддържа
регистър или регистри на всички свидетелства
за правоспособност, както и на потвърдени
такива и информацията ще бъде достъпна в
съответствие с изискванията на Правило І/2,
алинеи 14 и 15 на Конвенцията STCW.
(4) Издаващият орган освен това гарантира, че лицата, отговорни за подготовката и
оценяването на моряците, притежават квалификация, съответстваща на разпоредбите
на A-I/6 на Кодекса STCW, относно вида и
нивото на подготовка и оценяване.
(5) С цел признаване на свидетелствата
за п равоспособност о т а дминист рац и я та
като Държава на знамето издаващият орган
гарантира и потвърждава с всички необходими средства, че изпълнява разпоредбите
на Конвенцията STCW и продължава да го
прави, като дава своето съгласие на администрацията да:
i. посети тренировъчните съоръжения с
цел да извърши проверка на тренировъчните
съоръжения и процедурите на издаващия орган, като администрацията изпраща известие
30 дни преди очакваната дата на посещението
чрез факс или по електронен път от името
на ръководното лице на администрацията,
адресирано до ръководното лице на издаващия орган; известието съдържа:
– целта на посещението;
– тренировъчните съоръжения и процедури, които ще бъдат посетени и инспектирани
от администрацията;
– списък на представителите на администраци ята, които ще вземат у частие в
посещението;
ii. извърши проверка на п роцед у ри те,
прилагани от издаващия орган, или
iii. преглед на одобрените или използвани
политики от издаващия орган с цел изпълнение на изискванията на Конвенцията STCW
във връзка със следното:
– стандарти за компетентност;
– издаване, потвърждаване, препотвърждаване и отмяна на свидетелствата за правоспособност;
– регистрация на свидетелствата за правоспособност;
– стандарти за медицинска годност на
моряците;
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– процес на комуникация и отговор на
запитвания за потвърждаване.
(6) Издаващият орган дава на администрацията достъп до резултатите от оценката
на качеството, извършена в съответствие с
Правило I/8 на Конвенцията STCW.
(7) Издаващият орган предприема необходимите действия, за да осигури и поддържа
подходящи средства за улесняване на комуникацията и бързия отговор, по-конкретно
в писмен вид, чрез факс или по електронен
път, за проверка на автентичността на свидетелствата за правоспособност и за постоянно
прилагане Правилата на Конвенцията STCW.
В допълнение издаващият орган отговаря
писмено чрез факс или по електронен път
в период от 5 работни дни на запитвания
по иск а не на а д м и н ис т ра ц и я та о т носно
автентичността на свидетелствата за правоспособност, като те подлежат на обработка
от непрекъснато работеща електронна база
данни на издаващия орган.
(8) i. В случай на значителни промени
във връзка с договореностите относно подготовката и издаването на свидетелствата за
правоспособност издаващият орган трябва в
период от 90 дни да уведоми писмено администрацията за тях.
ii. За целите на ал. i за значителни промени се считат:
а) промени на длъжността или данните за
контакт на компетентния орган, отговорен
за прилагане на това Споразумение;
б ) промени на процедурите, посочени в
това Споразумение или в произтичащи
от него;
в) промени, които значително променят
информацията, подадена до Международната морска организация (ИМО) в съответствие с Раздел A-I/7 на Кодекса STCW.
(9) Издаващият орган признава в съответствие с разпоредбите на Правило I/10, ал. 6
от Конвенцията STCW, че издадените от нея
потвърждения от Държавата на знамето на
свидетелствата за правоспособност, издадени
от друга държава – страна по Конвенцията
STCW, няма да изискват последващо признаване от администрацията.
(10) А дминист раци ята изиск ва от мо ряците, които са на управленско ниво, да
имат познания в областта на морското є
законодателство за целите на функциите,
които изпълняват.
(11) Администрацията има право да прекрати, отмени или да откаже потвърждаването
като Държава на знамето на свидетелства за
правоспособност поради дисциплинарни или
други целесъобразни причини. Администрацията уведомява по съответния ред издаващия
орган, като се мотивира за своето решение
в период от 90 дни от прекратяването, отмяната или отказване на потвърждаването на
свидетелства за правоспособност.
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6. (1) Споразумението влиза в сила от
датата на неговото подписване от Страните.
(2) Споразумението е в сила 5 години от
датата на неговото подписване от Страните
и се подновява автоматично за следващите
5 години, освен ако една от Страните не прекрати действието му с писмено уведомление
до другата страна най-малко 90 дни преди
датата на изтичане на Споразумението.
(3) Това С пора зу мен ие може да б ъде
същест вено измен яно само с писмено т о
съгласие на двете Страни. Неспазването на
това изискване може да доведе до прекратяване на Споразумението от другата страна.
Действието на Споразумението се прекратява
90 дни от датата на получаване на писменото
искане за неговото прекратяване.
(4) Допълнителните разпоредби към Споразумението, които не го променят по същество,
а само го допълват, могат да бъдат добавяни
по взаимно съгласие на двете Страни.
(5) Съставено в два екземпляра на български, арабски и английски език, всеки с
еднаква сила. В случай на разминаване в
тълкуването на това Споразумение за меродавен се приема текстът на английски език.
За правителството на
За правителството
Република България:
на Хашемитско
Ивайло Московски,
кралство Йордания:
министър на транспорта,
Лина Шбийб,
информационните
министър
технологии и съобщенията
на транспорта
Дата: 7.05.2015 г.
Дата: 7.05.2015 г.
4014

СПОРАЗУМЕНИЕ

за признаване на обучението и свидетелствата за правоспособност на моряци за работа
на борда на кораби, регистрирани в Република България, между Министерството на
транспорта, информационните технологии и
съобщенията на Република България – Изпълнителна агенция „Морска администрация“, и Министерството на транспорта на
Хашемитско кралство Йордания – „Морска
администрация“
(Одобрено с Решение № 618 от 17 октомври
2013 г. на Министерския съвет. В сила от
датата на подписването – 7 май 2015 г.)
(Признаване на свидетелствата за правоспособност съгласно изискванията на Международната конвенция за вахтената служба
и нормите за подготовка и освидетелстване
на моряците от 1978 г., както е изменена)
1. Това Споразумение се отнася за признаване на националните свидетелства за
правоспособност и е в съответствие с изискванията на Международната конвенция за
вахтената служба и нормите за подготовка
и освидетелстване на моряците от 1978 г.,
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както е изменена. Конвенцията се нарича
по-долу „Конвенцията STCW“, а Кодексът,
приложен към Конвенцията STCW – „Кодексът STCW“. Това Споразумение е в съответствие с националното законодателство на
всяка от Страните.
2. За целите на това Споразумение:
· Терминът „А дминистрация“ означава
Изпълнителна агенция „Морска администрация“ на Република България.
· Терминът „Издаващ орган“ означава
Морската комисия на Йордания.
· А дминистрацията и издаващият орган
са наричани по-долу „Страните“.
3. Компетентните органи на Страните,
отговорни за прилагането на това Споразумение (наричани по-долу „компетентни
органи“), са:
А дминистрация: Изпълнителна агенция
„Морска администрация“ на Република
България
Длъжност: Изпълнителен директор
Тел.: +359-2-9300910
Факс: +359-2-9300920
А дрес: ул. „Дякон Игнатий“ 9, Софи я
1000, България
Електронен адрес: bma@marad.bg
Електронна страница: http://www.marad.bg
И здаващ орган: Морската комиси я на
Йордания
Длъжност: Генерален директор
Тел: +962-3-2015858
Факс: +962-3-2031553
Адрес: П.К. 171, гр. Акаба 77110, Йордания
Е лектронен адрес: jma@jma.gov.jo; jma_
register@jma.gov.jo
Електронна страница: http://www.jma.gov.jo
4. (1) Компетентните органи могат да определят едно или повече лица да изпълняват
от тяхно име всякакви дейности, произтичащи
от това Споразумение, като взаимно се уведомяват в писмен вид за имената, длъжностите
и данните за контакт на определените лица.
(2) Компетентните органи взаимно се
уведомяват с факс или по електронен път за
промяна на имената, длъжностите и данните
за контакт на лицата, определени по ал. 1.
5. Отчитайки препоръката за сътрудничество между държавите – страни по Конвенцията STCW, одобрена от Комитета по морска
безопасност (MSC) към Меж д у народната
морска организаци я (ИМО) по време на
73-тата сесия на Комитета през май 2000 г.
(MSC/Circ. 950), и разпоредбите на Правило I/10 на Конвенцията STCW, включително
относимите разпоредби на Кодекса STCW,
страните се споразумяха за следното:
(1) Издаващият орган е страната, чиито
национални свидетелства се признават, а
администрацията е страната, която издава
потвърждение за признаване на свидетелство (наричано по-долу „Потвърждение за
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признаване от Държавата на знамето“) като
доказателство за такова признаване.
(2) Администрацията издава Потвърждение
за признаване от Държавата на знамето в
съответствие с Правило I/2, ал. 7 на Конвенцията STCW след установяване на съответствие на издаващия орган с изискванията на
Правило I/7 на Конвенцията STCW и Раздел
A-I/7 на Кодекса STCW.
(3) Издаващият орган гарантира, че подготовката и оценяването на моряците в съответствие с изискванията на Конвенцията
STCW е администрирана и контролирана в
съответствие с разпоредбите на Раздел A-I/6
на Кодекса STCW, както и че се поддържа
регистър или регистри на всички свидетелства
за правоспособност, както и на потвърдени
такива и информацията ще бъде достъпна в
съответствие с изискванията на Правило І/2,
алинеи 14 и 15 на Конвенцията STCW.
(4) Издаващият орган освен това гарантира, че лицата, отговорни за подготовката и
оценяването на моряците, притежават квалификация, съответстваща на разпоредбите
на A-I/6 на Кодекса STCW, относно вида и
нивото на подготовка и оценяване.
(5) С цел признаване на свидетелствата
за п равоспособност о т а дминист рац и я та
като Държава на знамето издаващият орган
гарантира и потвърждава с всички необходими средства, че изпълнява разпоредбите
на Конвенцията STCW и продължава да го
прави, като дава своето съгласие на администрацията да:
i. посети тренировъчните съоръжения с
цел да извърши проверка на тренировъчните
съоръжения и процедурите на издаващия орган, като администрацията изпраща известие
30 дни преди очакваната дата на посещението
чрез факс или по електронен път от името
на ръководното лице на администрацията,
адресирано до ръководното лице на издаващия орган; известието съдържа:
– целта на посещението;
– тренировъчните съоръжения и процедури, които ще бъдат посетени и инспектирани
от администрацията;
– списък на представителите на администраци ята, които ще вземат у частие в
посещението;
ii. извърши проверка на п роцед у ри те,
прилагани от издаващия орган, или
iii. преглед на одобрените или използвани
политики от издаващия орган с цел изпълнение на изискванията на Конвенцията STCW
във връзка със следното:
– стандарти за компетентност;
– издаване, потвърждаване, препотвърждаване и отмяна на свидетелствата за правоспособност;
– регистрация на свидетелствата за правоспособност;
– стандарти за медицинска годност на
моряците;
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– процес на комуникация и отговор на
запитвания за потвърждаване.
(6) Издаващият орган дава на администрацията достъп до резултатите от оценката
на качеството, извършена в съответствие с
Правило I/8 на Конвенцията STCW.
(7) Издаващият орган предприема необходимите действия, за да осигури и поддържа
подходящи средства за улесняване на комуникацията и бързия отговор, по-конкретно
в писмен вид, чрез факс или по електронен
път, за проверка на автентичността на свидетелствата за правоспособност и за постоянно
прилагане Правилата на Конвенцията STCW.
В допълнение издаващият орган отговаря
писмено чрез факс или по електронен път
в период от 5 работни дни на запитвания
по иск а не на а д м и н ис т ра ц и я та о т носно
автентичността на свидетелствата за правоспособност, като те подлежат на обработка
от непрекъснато работеща електронна база
данни на издаващия орган.
(8) i. В случай на значителни промени
във връзка с договореностите относно подготовката и издаването на свидетелствата за
правоспособност издаващият орган трябва в
период от 90 дни да уведоми писмено администрацията за тях.
ii. За целите на ал. i за значителни промени се считат:
а) промени на длъжността или данните за
контакт на компетентния орган, отговорен
за прилагане на това Споразумение;
б ) промени на процедурите, посочени в
това Споразумение или в произтичащи
от него;
в) промени, които значително променят
информацията, подадена до Международната морска организация (ИМО) в съответствие с Раздел A-I/7 на Кодекса STCW.
(9) Издаващият орган признава в съответствие с разпоредбите на Правило I/10, ал. 6
от Конвенцията STCW, че издадените от нея
потвърждения от Държавата на знамето на
свидетелствата за правоспособност, издадени
от друга държава – страна по Конвенцията
STCW, няма да изискват последващо признаване от администрацията.
(10) А дминист раци ята изиск ва от мо ряците, които са на управленско ниво, да
имат познания в областта на морското є
законодателство за целите на функциите,
които изпълняват.
(11) Администрацията има право да прекрати, отмени или да откаже потвърждаването
като Държава на знамето на свидетелства за
правоспособност поради дисциплинарни или
други целесъобразни причини. Администрацията уведомява по съответния ред издаващия
орган, като се мотивира за своето решение в
период от 90 дни от прекратяването, отмяната или отказването на потвърждаването на
свидетелства за правоспособност.
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6. (1) Споразумението влиза в сила от
датата на неговото подписване от Страните.
(2) Споразумението е в сила 5 години от
датата на неговото подписване от Страните
и се подновява автоматично за следващите
5 години, освен ако една от Страните не прекрати действието му с писмено уведомление
до другата страна най-малко 90 дни преди
датата на изтичане на Споразумението.
(3) Това С пора зу мен ие може да б ъде
същест вено измен яно само с писмено т о
съгласие на двете Страни. Неспазването на
това изискване може да доведе до прекратяване на Споразумението от другата страна.
Действието на Споразумението се прекратява
90 дни от датата на получаване на писменото
искане за неговото прекратяване.
(4) Допълнителните разпоредби към Споразумението, които не го променят по същество,
а само го допълват, могат да бъдат добавяни
по взаимно съгласие на двете Страни.
(5) Съставено в два екземпляра на български, арабски и английски език, всеки с
еднаква сила. В случай на разминаване в
тълкуването на това Споразумение за меродавен се приема текстът на английски език.
За правителството на
За правителството
Република България:
на Хашемитско
Ивайло Московски,
кралство Йордания:
министър на транспорта,
Лина Шбийб,
информационните
министър
технологии и съобщенията
на транспорта
Дата: 7.05.2015 г.
Дата: 7.05.2015 г.
4015

ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ
ПО СИГУРНОСТТА НА
ИНФОРМАЦИЯТА
СПОРАЗУМЕНИЕ

за изменение на Споразу мение то меж д у
правителството на Република България и
правителството на Обединеното кралство
Великобритания и Северна Ирландия относно
защитата на класифицирана информация
(Утвърдено с Решение № 197 от 26 март
2015 г. на Министерския съвет. В сила от
1 юли 2015 г.)
Правителството на Република България
и правителството на Обединеното кралство
Великобритания и Северна Ирландия (наричано по-нататък „Обединеното кралство“)
(наричани по-нататък „Страни“),
Искайк и да измен я т „Споразу мението
между правителството на Република България
и правителството на Обединеното кралство
Великобритания и Северна Ирландия относно
защитата на класифицирана информация‘‘,
подписано на 11 септември 2012 г.,
се договориха, както следва:
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Член 1
1. В чл. 4 (Нива на класификация за сигурност) ал. 2 се променя по следния начин:
„(2) Страните приемат, че следните нива на
класификация за сигурност на информацията
са съответни и се считат за еквивалентни:
За Република
България

За Обединеното кралство Великобритания
и Северна Ирландия
CТPOГO CEКРЕТНО
UK TOP SECRET
CEКРЕТНО

UK SECRET

ПОВЕРИТЕЛНО

Няма еквивалент

ЗА СЛУЖЕБНО
ПОЛЗВАНЕ

UK
OFFICIAL – SENSITIVE

“
2. В чл. 4 (Нива на класификация за сигурност) се добавя нова ал. 3 в следния смисъл:
„(3) Обединеното кралство ще осигурява
на класифицирана информация с ниво на
класификация ПОВЕРИТЕЛНО защита, съответстваща на класифицирана информация
с ниво на класификация UK SECRET.“
3. Досегашната ал. 3 от чл. 4 (Нива на
класификация за сигурност) се трансформира
в ал. 4 на същия член.
Член 2
В чл. 5 (Защита на класифицирана информация), ал. 3 буква а) се променя по
следния начин:
„а) Да осигури на класифицираната информация еквивалентно (или по-високо) ниво на
класификация за сигурност и правна защита,
каквито Получателят би определил за собствената си информация с еквивалентно ниво
на сигурност. Това ниво на защита не трябва
да бъде по-ниско от това, което се изисква
за класифицирана информация на НАТО;“.
Член 3
1. В ч л. 6 (Дост ъп до к ласифици рана
информация) ал. 6 се променя по следния
начин:
„6. На лице, което е гражданин само на
една от държавите, Страни по Споразумението, или има двойно гражданство на двете
държави, Страни по Споразумението, достъп
до класифицирана информация с ниво СЕКРЕТНО/UK SECRET и ПОВЕРИТЕЛНО/
UK SECRET се предоставя без предварителното писмено разрешение от Автора на
информацията.“
2. В ч л. 6 (Дост ъп до к ласифицирана
информация) ал. 7 се променя по следния
начин:
„7. На лице, което не е гражданин на
нито една от държавите, Страни по Споразумението, достъп до класифицирана информация с ниво СЕКРЕТНО/UK SECRET и
ПОВЕРИТЕЛНО/UK SECRET се предоставя
с предварителното писмено разрешение от
Автора на информацията.“

С Т Р.

10

ДЪРЖАВЕН

3. В ч л. 6 (Дост ъп до к ласифици рана
информация) ал. 8 се променя по следния
начин:
„8. Не се изиск ва разрешение за дост ъп до к ласифицирана информаци я с
н и в о З А С Л У Ж Е БНО ПОЛ ЗВ А Н Е/ U K
OFFICIAL – SENSITIVE. Достъпът до такава
информация трябва да бъде ограничен до
лица, които отговарят на принципа „Необходимост да се знае“.“
Член 4
1. В чл. 7 (Предаване на класифицирана
информация) ал. 2 се променя по следния
начин:
„2. К ласифицирана информация с ниво
СЕКРЕТНО/UK SECRET, ПОВЕРИТЕЛНО/
UK SECRET, както и такава с по-високо ниво,
обикновено се предава между Страните чрез
дипломатически канали на правителствено
ниво. Други начини за предаване могат да
бъдат договорени между съответните национални органи по сигурността или компетентни органи по сигурността в съответствие с
националното им законодателство.“
2. В чл. 7 (Предаване на класифицирана
информация) ал. 3 се променя по следния
начин:
„3. Полу чателят трябва да потвърди в
писмен вид получаването на класифицирана
информация с ниво СТРOГО СЕКРЕТНО/
UK TOP SECRET, СЕКРЕТНО/UK SECRET
и ПОВЕРИТЕЛНО/UK SECRET. За да улесни
това, Авторът на информацията трябва да
приложи към к ласифицираната информация разписка, която да бъде подписана от
Получателя и да му бъде върната обратно.“
3. В чл. 7 (Предаване на класифицирана
информация) ал. 5 се променя по следния
начин:
„5. Класифицирана информация с ниво ЗА
СЛУЖЕБНО ПОЛЗВАНЕ/UK OFFICIAL –
SENSITIVE се предава физически в съответствие с националното законодателство
на Автора на информацията, което може да
включва използването на одобрени национални пощенски служби и търговски дружества,
които извършват куриерска дейност.“
4. В чл. 7 (Предаване на класифицирана
информация) ал. 6 се променя по следния
начин:
„6. К ласифицирана информация с ниво
СТРOГО СЕКРЕТНО/UK TOP SECRET, СЕКРЕТНО/UK SECRET и ПОВЕРИТЕЛНО/UK
SECRET се предава по електронен път само
чрез използване на криптографски системи,
одобрени от съответните национални органи
по сигурността или Компетентни органи по
сигурността на двете Страни.“
5. В чл. 7 (Предаване на класифицирана
информация) ал. 7 се променя по следния
начин:
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„7. К л а с и ф и ц и р а н а и н ф о р м а ц и я с
н и в о З А С Л У Ж Е БНО ПОЛ ЗВ А Н Е/ U K
OFFICIAL – SENSITIVE е достъпна или се
предава по електронен път чрез публична
електронна мрежа само ако тя е защитена
с подходящи криптографски средства, взаимно одобрени от националните органи по
сигурността или компетентните органи по
сигурността на двете Страни.“
Член 5
1. В чл. 10 (К ласифицирани договори)
ал. 1 се променя по следния начин:
„1. Ако Националният орган по сигурността или Компетентният орган по сигурността на една от Страните предложи да се
сключи (или упълномощи Контрагент под
своята юрисдикция да сключи) класифициран договор, включващ информация с ниво
СТРOГО СЕКРЕТНО/UK TOP SECRET, СЕКРЕТНО/UK SECRET и ПОВЕРИТЕЛНО/
UK SECRET, с Контрагент под юрисдикцията
на другата Страна, този Национален орган
по сигурността или Компетентен орган по
сигурността трябва да получи писмено потвърж дение от другия Национален орган
по сигурността или Компетентен орган по
сигурността в съответствие с член 11 от това
Споразумение, че на Контрагента е издадено
удостоверение за сигурност/разрешение за
достъп до класифицирана информация до
съответното ниво.“
2. В чл. 10 (К ласифицирани договори)
ал. 7 се променя по следния начин:
„7. К ласифицирани договори, включващи
к л ас ифи ц и ра н а и нф орм а ц и я с н и в о ЗА
СЛУЖЕБНО ПОЛЗВАНЕ/UK OFFICIAL –
SENSITIVE, следва да съдържат клауза, регламентираща минималните мерки за защита
на такава информация.“
3. В чл. 10 (К ласифицирани договори)
ал. 8 се променя по следния начин:
„8. Не се изисква удостоверение за сигурност за класифицирани договори, които са
ограничени до класифицирана информация
с ниво ЗА СЛ У Ж ЕБНО ПОЛЗВА НЕ/UK
OFFICIAL – SENSITIVE.“
Член 6
1. В чл. 12 (Посещения) ал. 1 се променя
по следния начин:
„1. За посещения, изискващи достъп до
класифицирана информация с ниво СТРOГ О С Е К РЕ Т НО/ U K T OP SEC R E T, С Е КРЕТНО/UK SECRET и ПОВЕРИТЕЛНО/
UK SECRET, е необходимо предварително
писмено разрешение от Националния орган
по сигурността или Компетентния орган по
сигурността на организационната единица,
приемаща посетителите. Искания за такива посещения трябва да бъдат подадени от
организационната единица, която изпраща
посетителите чрез съответния Национален
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орган по сигурността или Компетентен орган
по сигурността на организационната единица,
която приема посетителите.“
2. В чл. 12 (Посещения) ал. 9 се променя
по следния начин:
„9. Посещения, свързани с класифицирана информация с ниво ЗА СЛУЖЕБНО
ПОЛЗВА НЕ/UK OFFICI A L – SENSITI V E,
трябва да се договарят директно между организационната единица в Страната, подала
искане за посещението, и организационната
единица домакин.“
Член 7
1. Всяка Страна трябва да уведоми другата, след като бъдат завършени националните
процедури, необходими за влизане в сила на
това Споразумение.
2. Това Споразумение влиза в сила на
първия ден от втория месец от получаването
на последното писмено уведомление.
3. К ласифицирана информация, предоставена в съответствие със Споразумението
между правителството на Република Българи я и правителството на Обединеното
кралство Великобритания и Северна Ирландия относно защитата на класифицирана
информация, но преди влизането в сила на
това Споразумение, ще бъде защитавана от
Страните в съответствие с разпоредбите,
предвидени в това Споразумение.

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 1

4. След влизане в сила на това Споразумение Страната, на чиято територия е
сключено, трябва незабавно да предприеме
мерки за регистрация на Споразумението
от Секретариата на Организацията на Обединените нации (ООН) в съответствие с
чл. 102 от Хартата на ООН. Другата Страна
трябва да бъде уведомена за регистрацията
и регистрационния номер в регистъра на
договорите на ООН, веднага щом Секретариатът на ООН го регистрира.
В уверение на това надлежно упълномощените представители на Страните подписват
това Споразумение
В София на 28.10.2014 г. в два оригинални
екземпляра, всеки от които на български и
английски език, като всеки от текстовете
има еднаква сила.
За правителството на
Република България:
Борис Димитров,
председател на 
Държавната комисия
по сигурността на
информацията
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За правителството на
Обединеното кралство
Великобритания и
Северна Ирландия:
Джонатан Алън,
посланик на
Обединеното кралство
Великобритания и
Северна Ирландия в
Република България
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО
НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
ЗАПОВЕД № РД-01-102
от 11 май 2015 г.
На основание чл. 11, ал. 1, т. 2 от Закона за
съсловната организация на медицинските сестри,
акушерките и асоциираните медицински специалисти нареждам:
Утвърждавам Кодекс за професионална етика
на медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти, приет на
Първия конгрес на Българската асоциация на
професионалистите по здравни грижи, състоял
се на 4 декември 2005 г., съгласно приложението.
Министър:
П. Москов

Приложение
КОДЕКС
за професионална етика на медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински
специалисти
Въведение
Професията на медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти
по здравни грижи (медицинските лаборанти,
рентгеновите лаборанти, лекарските асистенти,
рехабилитаторите, фелдшерите, ортопедичните
техници и масажистите), обединени под названието „професионалисти по здравни грижи”, се
свързва със следните фундаментални отговорности: промоция на здравето; профилактика на
заболяванията; възстановяване на здравето и
облекчаване на страданието.
Присъщо за изпълнителите на тази професия е
уважението към правата на човека, всеотдайност
и чувство за отговорност. Професионалистът по
здравни грижи е длъжен да упражнява своята
професия по съвест и да оправдава доверието,
което му се предоставя.
Етиката на професионалистите по здравни
грижи е съвкупност от норми на поведение,
които служат изцяло на живота и здравето на
индивида и обществото.
Етичните норми регулират поведението на
професионалистите по здравни грижи и отношенията им с пациента и неговите близки, колегите,
лекарите и обществото.
Правилата на професионалната етика, регламентирани чрез този кодекс, са задължителни
за всички професионалисти по здравни грижи.

Раздел I
Общи положения
Чл. 1. Професията на професионалистите по
здравни грижи може да се упражнява само от
лице със съответната професионална квалификация, призната в Република България.
Чл. 2. Професията на професионалистите по
здравни грижи се основава на:
1. професионална квалификация, компетентност и отговорност;
2. хуманност, честност и милосърдие;
3. добросъвестност и добронамереност;
4. тактичност в отношенията с пациентите,
колегите, личността и обществото;
5. вежливост към пациента и неговите близки;
6. толерантност към религиозните убеждения,
етническите традиции и политическата принадлежност на пациентите;
7. безпристрастност към болните с различно
обществено, социално и материално положение.
Чл. 3. Със своята специфична роля и професионална отговорност, компетентност и умения
професионалистът по здравни грижи допринася
за изпълнение на основните задачи на здравеопазването:
1. укрепване и подобряване здравето на пациента и общественото здраве;
2. предотвратяване на заболяванията, преждевременната неработоспособност и смърт;
3. лечение на заболелите и възможно найпълно възстановяване на физическото и душевното състояние на болния по време и след
заболяването;
4. увеличаване продължителността на активния и творческия живот на човека;
5. осигуряване на качествен живот без болка
и достойна смърт.
Чл. 4. (1) Професионалистът по здравни грижи трябва да служи като пример на честност и
почтеност и по този начин да защитава достойнството на професията.
(2) Професионалистите по здравни грижи
трябва да спазват научните принципи, принципите на етиката и деонтологията и правилата
на този кодекс.
Чл. 5. Професионалистът по здравни грижи
трябва да спазва изискванията за работно облекло,
външен вид и приветливост при изпълнението на
професионалните си задължения, като по този
начин защитава авторитета на професията.
Чл. 6. Професионалистът по здравни грижи е
длъжен да познава и спазва своите професионални права и задължения, произтичащи от Закона
за съсловната организация на медицинските
сестри, акушерките и асоциираните медицински
специалисти, нормативните актове в областта на
здравеопазването, Устава на Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи
(БАПЗГ) и този кодекс.
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Чл. 7. Професионалистът по здравни грижи
има право да откаже изпълнение на професионални задължения в случаи на пряка заплаха за
здравето и живота му.
Раздел II
Отношения между професионалистите по здравни
грижи, пациента и неговите близки
Чл. 8. (1) Професионалистите по здравни
грижи, като осигуряващи здравни грижи, са
преди всичко заинтересовани от посрещането
и удовлетворяването на нуждите на хората като
био-психо-социални и интелектуални личности.
(2) Професионалистът по здравни грижи трябва да използва всички научни и професионални
познания, умения, опит и квалификация в полза
на пациентите с цел превенция и лечение на болести, рехабилитация и облекчаване на болката,
без да компрометира собствената си научна и
професионална независимост.
Чл. 9. (1) Задължение на професионалиста по
здравни грижи е да се грижи за пациента, като
създава лечебна среда, която подобрява колкото
е възможно повече физическото и психо-социалното му състояние.
(2) При предоставянето на здравните грижи
трябва да се вземат предвид личността и желанието на пациентите, особено на тези, ненавършили
12 години, преди изпълнението на медицински
манипулации с цел намаляване на чувството за
тревожност и снижаване на стреса.
Чл. 10. При изпълнение на задълженията си
професионалистът по здравни грижи трябва да
се въздържа от всякакви действия, които могат
да доведат до предположението, че:
1. незаконно практикува професията;
2. сътрудничи с непрофесионалисти;
3. цели лична публичност или друга облага;
4. извършва измама или манипулира пациентите;
5. участва в нелоялна конкуренция.
Чл. 11. Професионалистът по здравни грижи
оказва пълно уважение на личността, честността
и почтеността на пациента. Той трябва да предприема всякакви действия, които спомагат, но
и да се въздържа от всякакви действия, които
могат да засегнат чувството на лична свобода
на пациента.
Чл. 12. Професионалистът по здравни грижи
се въздържа от всякакви действия, които могат
да застрашат живота на пациента.
Чл. 13. Професионалистът по здравни грижи
трябва да предоставя услугите си изключително в
интерес на пациента и в рамките на задълженията
и компетентността си, в съответствие с научните
принципи, медицинските стандарти, Наредба № 1
от 2011 г. за професионалните дейности, които
медицинските сестри, акушерките, асоциираните
медицински специалисти и здравните асистенти
могат да извършват по назначение или самостоятелно и другите нормативни актове, които
регламентират професионалните му задължения.
За тази цел той трябва да бъде информиран и
да подобрява уменията си чрез продължаващо
обучение.
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Чл. 14. Професионалистът по здравни грижи
трябва да помага на пациента с всички законни
средства и да го защитава от всякакви вреди при
изпълнение на професионалните си задължения.
Чл. 15. Професионалистът по здравни грижи
осигурява на пациента и неговите близки информация от своята компетентност преди всяка
лечебно-диагностична процедура.
Чл. 16. Професионалистът по здравни грижи
избягва всяка злоупотреба поради привилегированите си взаимоотношения с пациентите и
поради привилегирования достъп до тяхната
личност, имущество, дом и работно място.
Чл. 17. Професионалистът по здравни грижи
отказва подаръци, услуги или гостоприемство
от пациентите, за които се грижи в момента,
тъй като те могат да бъдат изтълкувани като
възмож ност за у пра ж н яване на вли яние за
получаване на преференциално внимание или
други ползи.
Чл. 18. (1) Предоставянето на здравни грижи
изисква уважение към човешкия живот при всякакви обстоятелства, както и към достойнството
и свободния избор на пациента.
(2) В случаите на нелечими болести в последен
стадий професионалистите по здравни грижи могат да се ограничат до облекчение на физическата
и душевната болка на пациента, като осигурят
подходяща подкрепа за него и неговите близки.
Чл. 19. Професионалистът по здравни грижи
съблюдава конфиденциалността по отношение
на личната информация за пациента и преценява
внимателно предоставянето на тази информация
съгласно нормативната уредба.
Раздел III
Отношения между професионалистите по здравни грижи
Чл. 20. (1) Професионалистите по здравни грижи си дължат морална и професионална помощ.
(2) Забранява се оклеветяването на колега,
злословенето и разпространяването на неверни
и недоказани обвинения срещу него.
(3) Лични разногласия между професионалисти
по здравни грижи не могат да бъдат предмет на
публични полемики.
Чл. 21. Недопустимо е професионалист по
здравни грижи да злепоставя колегата си чрез
преценка и критика на неговата професионална
дейност или чрез изказвания срещу неговата
личност.
Чл. 22. Интересът на пациента, както и колегиалността изискват доверие в отношението
между членовете на терапевтичния екип.
Чл. 23. Професионалистът по здравни грижи
трябва да е в коректни отношения с колегите си,
като оставя настрана различията си с тях в името
на интересите на пациента. Той трябва да уважава
и да отдава внимание на колегите си независимо
от ранга, образованието или квалификацията им
и да уважава йерархията.
Чл. 24. (1) Споровете от етичен и деонтологичен характер между професионалисти по
здравни грижи се отнасят към комисиите по
професионална етика към регионалните колегии
на БАПЗГ.
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(2) Професионалистът по здравни грижи трябва
да информира своевременно регионалните комисии по професионална етика и когато установи
злоупотреба с обема на работа и натовареността
на своите колеги.
Раздел IV
Отношения между професионалистите по здравни
грижи и лекарите
Чл. 25. Професионалистът по здравни грижи
трябва да следва с точност лекарските предписания и да поддържа едновременно с това професионалната си компетентност.
Чл. 26. Професионалистът по здравни грижи
е равнопоставен член на терапевтичния екип.
Чл. 27. Професионалистът по здравни грижи
трябва да се въздържа от действия или коментари,
които биха уронили честта и достойнството на
терапевтичния екип.
Чл. 28. Професионалистът по здравни грижи
трябва да уведомява своевременно лекарите и
съответно другите отговорни лица и институции
за всякакви промени и обстоятелства, които могат да поставят живота на пациента в опасност.
Раздел V
Отношения между професионалистите по здравни
грижи и обществото
Чл. 29. Професионалистът по здравни грижи
е активен член на обществото и съдейства за
популяризирането на здравословен начин на
живот и обществената хигиена.
Чл. 30. Професионалистът по здравни грижи
осигурява промотивни профилактични, диагностични, терапевтични и здравни грижи с цел
опазване на общественото здраве.
Чл. 31. Професионалистите по здравни грижи
съдействат за развитието на професията, прилагат
и повишават стандартите на здравните грижи.
Чл. 32. Професионалистът по здравни грижи не трябва с поведението и действията си, с
думи или публикации да уронва престижа на
професиите, на съсловната организация и на
колегите си.
Чл. 33. Обществото дължи на професионалистите по здравни грижи уважение при изпълнение
на професионалните им задължения и опазване
на достойнството им.
Заключителни разпоредби
§ 1. Изпълнението на нормите на професионалната етика по този кодекс се контролира от
БАПЗГ, като нарушенията се санкционират по
реда на Закона за съсловната организация на
медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти, Устава на БАПЗГ
и Правилника за дейността на комисиите по
професионална етика на БАПЗГ.
§ 2. Кодексът е приет на Първия конгрес на
Българската асоциация на професионалистите
по здравни грижи на основание чл. 11, ал. 1,
т. 2 от Закона за съсловната организация на медицинските сестри, акушерките и асоциираните
медицински специалисти.
4080
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МИНИСТЕРСТВО
НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
ЗАПОВЕД № РД-363
от 28 май 2015 г.
На основание чл. 28, а л. 1 във връзка с
чл. 27 от Закона за биологичното разнообразие
и чл. 16, ал. 1 и 5 от Наредбата за условията
за разработване и утвърждаване на планове
за управление на защитени зони (ДВ, бр. 7 от
2009 г.) утвърждавам:
П л а н з а у п р а в лен ие н а з а щ и т ен а з он а
BG0002099 „Кочериново“ за опазване на дивите
птици, разположена в землищата на гр. Рила,
община Рила, област Кюстендил, гр. Кочериново, с. Стоб, с. Пороминово, с. Бараково, община
Кочериново, област Кюстендил, и с. Дъбрава,
община Благоевград, област Благоевград, за
период от 10 години, считано от датата на обнародването му в „Държавен вестник“.
Разписаните мерки в плана за управление
на защитена зона BG0002099 „Кочериново“ за
опазване на дивите птици не отменят забраните
и ограниченията на дейности, наложени с нормативни и други влезли в сила административни
актове.
Заповедта може да бъде обжалвана по реда
на Административнопроцесуалния кодекс пред
Върховния административен съд в едномесечен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
И. Василева
4052
ЗАПОВЕД № РД-365
от 28 май 2015 г.
На основание чл. 28, а л. 1 във връзка с
чл. 27 от Закона за биологичното разнообразие
и чл. 16, ал. 1 и 5 от Наредбата за условията
за разработване и утвърждаване на планове
за управление на защитени зони (ДВ, бр. 7 от
2009 г.) утвърждавам:
П л а н з а у п р а в лен ие н а з а щ и т ен а з он а
BG0002101 „Мещица“ за опазване на дивите
птици, разположена в землищата на с. Бабица,
с. Велковци, с. Гоз, с. Сопица, община Брезник,
област Перник, с. Виск яр, с. Витановци, с.
Мещица, с. Радуй, с. Расник, община Перник,
област Перник, с. Делян и с. Златуша, община
Божурище, Софийска област, за период от 10
години, считано от датата на обнародването му
в „Държавен вестник“.
Разписаните мерки в плана за управление на
защитена зона BG0002101 „Мещица“ за опазване
на дивите птици не отменят забраните и ограниченията на дейности, наложени с нормативни
и други влезли в сила административни актове.
Заповедта може да бъде обжалвана по реда
на Административнопроцесуалния кодекс пред
Върховния административен съд в едномесечен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
И. Василева
4053
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СТОЛИЧНА ОБЩИНА
РЕШЕНИЕ № 220
от 23 април 2015 г.
В Н а п р а в л ен ие „ А рх и т ек т у р а и г р а до 
устройство“ на Столична община е постъпило
заявление с вх. № ГР-94-М-57 от 6.07.2009 г.
от Милена Георгиева Петрова с адрес София,
ж.к. Люлин, бл. 714, вх. Б, ет. 3, собственик на
поземлен имот № 818, к.л. В-2-8-А, с искане за
разрешаване изработване на подробен устройствен план – изменение на план за регулация и
план за застрояване, ПИ № 818, м. Мало Бучино,
район „Овча купел“.
Към заявлението са приложени: нотариален
акт № 73, том VII, peг. № 10669, дело № 986 от
20.10.2004 г.; задание; мотивирано предложение;
скица от 25.01.2005 г. на дирекция „Софийски
кадастър“.
Действащият подробен устройствен план е
одобрен със Заповед № 132 от 5.10.1989 г.; Заповед № РД-09-50-1412 от 12.11.2007 г. и Заповед
№ РД-09-50-318 от 12.06.1998 г.
Отдел „Общ устройствен план“ е удостоверил,
че имотът попада в устройствена зона: „Жилищна
зона с преобладаващо малкоетажно застрояване“ (Жм), съгласно приложението към чл. 3,
ал. 2 ЗУЗСО, с устройствени показатели: плътност – 40 %, Кинт. – 1,3, озеленяване – 40 %,
к. к. 10 м.
Заявлението и мотивираното предложение
са разгледани и приети на ОЕСУТ с протокол
№ ЕС-Г-97 от 27.10.2009 г., т. 17.
Със Заповед № РД-09-50-1209 от 16.11.2009 г.
на главния архитект на Столична община и на
основание чл. 134, ал. 2, т. 6 във връзка с чл. 134,
ал. 1, т. 1, чл. 135, ал. 5, чл. 135, ал. 6 ЗУТ е
разрешено да се изработи проект за подробен
устройствен план – план за застрояване и регулация в териториален обхват: м. Мало Бучино,
ПИ № 818, к.л. Б-2-8-А.
С писмо с изх. № ГР-94-М-57 от 17.11.2009 г.
на началник-отдел „Градоустройство“ заповедта
е изпратена до кмета на район „Овча купел“ за
сведение и изпълнение и до заявителя.
Със заявление с вх. № ГР-94-М-57/2009 г.
от 15.04.2010 г. е внесен за одобряване проект
за ПУП – план за регулация и застрояване на
нов УПИ I-818 от кв. 16а, м. Мало Бучино, и
изменение на улична регулация между о.т. 66 и
о.т. 69 с обяснителна записка; скица; документ
за собственост; трасировъчен карнет; експертна
оценка на съществуващата дървесна растителност
и геодезическа снимка, заверена от дирекция
„Зелена система“ – СО, на 14.04.2010 г.
На основание чл. 128, ал. 3 ЗУТ проектът е
изпратен за съобщаване в район „Овча купел“ с
писмо с изх. № ГР-94-М-57/2009 г. от 27.04.2010 г.
на началник-отдел „Градоустройство“.
Обявеният проект е върнат след приключена
процедура по съобщаване с писмо с вх. № ГР94-М-57/2009 г. от 18.10.2010 г. на кмета и главния архитект на район „Овча купел“, с което се
удостоверява, че в законоустановения срок няма
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постъпили възражения, и изразяват становище
за определяне и фиксиране на строителната линия; разширяване на улица от о.т. 66 до о.т. 69.
Приложено е съобщение по чл. 128, ал. 3 ЗУТ с
подписите на заинтересуваните лица и протокол
от 7.07.2010 г. на района.
Проектът и становището на район „Овча
купел“ са разгледани на заседание на ОЕСУТ
и с протокол № ЕС-Г-101 от 16.11.2010 г., т. 1, е
уважено становището на РЕСУТ при район „Овча
купел“ за разширяване профила на улица от о.т.
66 до о.т. 69 и проектът да се изработи като ПРЗ.
Със заявление с вх. № ГР-94-М-57/2009 г. от
9.12.2010 г. е внесен коригиран проект.
С п ротокол № ЕС-Г-18 от 1.03.2011 г. на
ОЕСУТ проектът отново е разгледан и е дадено
служебно предложение улица о.т. 66 до о.т. 69 да
запази профила от 5 м на пътното платно, като
се предвиди тротоар от 1,50 м в южната є част
с цел обслужване на бъдещите УПИ.
С п исмо с изх. № Г Р-94 -М-57/20 09 г. о т
22.04.2011 г. на началник-отдел „Градоустройство“
проектът е изпратен на кмета на район „Овча купел“ за съобщаване на заинтересованите страни.
Проектът е върнат след съобщаване с писмо
с вх. № АБ-6602-166/4 от 14.10.2011 г. на кмета и
главния архитект на район „Овча купел“, с което
се удостоверява, че са изпълнени процедурите
по чл. 128 ЗУТ и в законния срок за обжалване
е постъпило едно възражение.
Проектът и възражението от собственика на
ПИ № 693 са разгледани от ОЕСУТ. С протокол
№ ЕС-Г-92 от 15.11.2011 г. е взето решение за неуважаване на подаденото възражението; приемане
на проекта и изпращане в СОС за одобряване
на основание чл. 21, ал. 7 ЗОС.
С п исмо с изх. № Г Р-94 -М-57/20 09 г. о т
4.06.2013 г. на началник-отдел „ПУП“ проектът
за ИПР и ПРЗ, УПИ I, кв. 16а, м. Мало Бучино,
е изпратен отново за съобщаване на заинтересованите страни в съответствие със становището
на отдел „Правен“ от 31.05.2013 г.
Приключване на процедурата по обявяване
на проекта и непостъпване на възражения в
законния срок за обжалване се удостоверява с
писмо с вх. № ГР-94-М-57/2009 г. от 25.10.2013 г.
и приложени съобщение; протоколи и обратни
разписки.
С поредно писмо от 8.05.2014 г. проектът
отново е върнат в район „Овча купел“ за съобщаване на заинтересованите страни, като с
писмо с изх. № АБ-6602-166/8 от 2.07.2014 г. район „Овча купел“ информира, че е приключило
дообявяването на проекта и в законния срок за
обжалване е постъпило едно възражение.
Проектът за ИПР и ПРЗ, УПИ I, кв. 16а, м.
Мало Бучино, отново е разгледан на заседание на
ОЕСУТ и с протоколи № ЕС-Г-73 от 7.10.2014 г.,
т. 6, и № ЕС-Г-6 от 27.01.2015 г., т. 4, е взето решение за приемане на проекта и изпращане в СОС
за одобряване на основание чл. 21, ал. 7 ЗОС.
При горната фактическа обстановка се установява от правна страна следното:
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Допускането на изработването на проекта
със Заповед № РД-09-50-1209 от 6.11.2009 г. на
главния архитект на Столична община е преди
влизане в сила на ЗИД на ЗУТ – ДВ, бр. 82 от
26.11.2012 г., поради което на основание § 124
ПЗРЗИДЗУТ производството следва да се довърши по реда, действал преди 26.11.2012 г.
Искането за разрешаване изработването на
П У П – ПРЗ е направено от заинтересовано
лице по смисъла на чл. 124а, ал. 5 във връзка с
чл. 131, ал. 1 и ал. 2, т. 1 ЗУТ като собственик
на поземлен имот № 818, к.л. В-2-8-А, кв. 16а,
м. Мало Бучино, район „Овча купел“, съгласно
представените документи за собственост, с което
е спазена разпоредбата на чл. 124а, ал. 5 ЗУТ по
отношение изработването на ПРЗ за създаване на
нов УПИ I-818 и изменение на план за регулация
на улица от о.т. 66 до о.т. 69, с цел създаване на
транспортен достъп до новопредвидения УПИ
съгласно чл. 14, ал. 4 ЗУТ.
Действащият подробен устройствен план е
одобрен със Заповед № 132 от 5.10.1989 г.; Заповед № РД-09-50-1412 от 12.11.2007 г. и Заповед
№ РД-09-50-318 от 12.06.1998 г.
Кадастралната карта е одобрена със Заповед
№ РД-18-15 от 17.03.2010 г. на изпълнителния
директор на АГКК.
Предвид горното, за разрешаване изработването на ПУП – ИПР на улица по о.т. 66 до о.т.
69 (ул. Свежест), м. Мало Бучино, във връзка
с осигуряването на транспортен достъп до новосъздаден УПИ I-818 „за офиси, автосервиз и
ГТП“ е налице основание по чл. 134, ал. 2 във
връзка с чл. 134, ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 2 във връзка
с чл. 14, ал. 3 и 4 ЗУТ.
По действащия ОУП на СО имотът попада в
„Жилищна зона с преобладаващо малкоетажно
застрояване“ (Жм), с устройствени показатели: плътност – 40 %, К инт. – 1,3, озеленяване – 40 %, к. к. 10 м. С проекта се предвижда
изграждането на двуетажна жилищна сграда на
пълни отстояния от регулационните граници,
която е допустима в устройствена зона (Жм),
съгласно приложението към чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО.
Предвид горното, проектът не противоречи
на ОУП на СО, с което е спазено изискването
на чл. 103, ал. 4 и чл. 104, ал. 1 ЗУТ.
Застрояването е съобразено с изискванията
за разстояния по чл. 31 и 32 ЗУТ.
Предвид горното, с ПЗ не се допускат намалени разстояния до имотни граници и между
сгради, включително през улица.
Достъпът до новосъздадения УПИ е по улична
регулация с о.т. 66 – о.т. 69, с което е спазено
изискването на чл. 14, ал. 3 и 4 ЗУТ.
Спазени са административнопроизводствените правила при издаване на акта – сезиране
на административния орган от заинтересовани
лица по чл. 131, ал. 2, т. 1 ЗУТ със заявление по
образец, разрешено е изработването на проект за
ИПРЗ от компетентния за това орган, внесеният
проект е съобщен на заинтересованите лица,
разгледан е и е приет от ОЕСУТ.
Спазени са материалноправните разпоредби
на ЗУЗСО, ЗУТ и актовете по прилагането му.
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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.
Проектът е изработен при спазване изискванията на Наредба № 8 от 2001 г. за обема и
съдържанието на устройствените планове.
Проектното решение е целесъобразно и отговаря на изискванията на чл. 108, ал. 5 ЗУТ.
Компетентен да одобри ПУП е Столичният
общински съвет, тъй като с плана се предвижда
отчуждаване на част от недвижими имоти – собственост на физическо лице, за изграждане на
обект „улица“ – публична общинска собственост – основание по чл. 21, ал. 7 във връзка с
ал. 1 ЗОС.
Реализацията на проекта не предвижда изразходване на бюджетни средства на Столична
община.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 21, ал. 1 и 7 ЗОС, чл. 135, ал. 6 във връзка с
чл. 15, ал. 1, изр. 2 и чл. 134, ал. 1, т. 1 във връзка
с ал. 2 и ал. 2, т. 2 и 6, чл. 134, ал. 2 във връзка с
ал. 1, т. 1 и чл. 14, ал. 3, т. 1 и ал. 4, чл. 108, ал. 5,
чл. 110, ал. 1, т. 1, чл. 115, ал. 1 и 2, чл. 31 и 32
ЗУТ, чл. 19, ал. 4 ЗУЗСО, т. 4 от приложението
към чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО и протоколи № ЕС-Г-73
от 7.10.2014 г., т. 6, и № ЕС-Г-6 от 27.01.2015 г.,
т. 4, Столичният общински съвет реши:
1. Одобрява проект за план за регулация на м.
Мало Бучино, нов кв. 16а, нов УПИ I-3851.818 – „за
ж.с.“, по червените и сините линии, цифри,
букви и корекциите с виолетов и оранжев цвят
съгласно приложения проект.
2. Одобрява проект за изменение на план за
регулация на улица от о.т. 66 до о.т. 69 по кафявите линии, цифри и корекциите с оранжев цвят.
3. Одобрява проект за план за застрояване за м.
Мало Бучино, нов кв. 16а, нов УПИ I-3851.818 – „за
ж.с.“, съгласно приложения проект.
Строителното разрешение ще бъде издадено
след провеждане на процедури по ЗОЗЗ.
Въз основа на одобрения план за застрояване
не може да се издава виза за проектиране, да се
одобрява или съгласува инвестиционен проект и
да се издава разрешение за строеж с допускане
на намалени разстояния към съседни имоти и/
или сгради, включително през улица.
Решението и одобреният проект на подробен
устройствен план да се публикуват на интернет
страницата на 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 „Овча купел“ и се
изпращат в Административния съд – София-град,
от отдел „Правен“ на Направление „Архитектура
и градоустройство“ на Столична община.
Председател:
Е. Герджиков
4045
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РЕШЕНИЕ № 261
от 14 май 2015 г.
В Направление „Архитектура и градоустройство“ на Столична община е постъпило писмо
с вх. № ИБК-70-00-706 от 14.10.2013 г. от г-жа
Ирина Савина – заместник-кмет на СО, с искане за разрешаване изработване на проект за
изменение на подробен устройствен план – изменение на план за регулация. Към писмото е
приложена скица с предложение за изменението,
протокол от 26.05.2005 г. на ЕТИС, писмо с изх.
№ 14-07-00309 от 10.10.2013 г. от управителя на
„Софинвест“ – ЕООД.
Писмото с приложените към него доказателства е разгледано от отделите в НАГ, като са
представени съответните изисквания и становища
към проекта за ИПР.
Със Заповед № РД-09-50-593 от 22.07.2014 г. на
главния архитект на СО на основание чл. 135,
ал. 5 ЗУТ е разрешено изработването на проект
за подробен устройствен план (ПУП) – изменение на план за регулация (ИПР) в териториален
обхват: УПИ II – „за парк“, кв. 187а, м. Южен
парк, район „Триадица“.
Заповедта е изпратена за сведение на кмета
на район „Триадица“ с писмо с изх. № ИБК-7000-706 от 23.07.2014 г.
С писмо с изх. № ИБК-70-00-706 от 19.08.2014 г.
е възложено на „ГИС – София“ – ЕООД, изработване на ПУП.
Изработен е проект за ИПР на кв. 187а, УПИ
II – „за парк“, от „ГИС – Софи я“ – ЕООД,
който съгласно приемно-предавателен протокол от 7.10.2014 г. е предаден в НАГ. Проектът
е придружен от обяснителна записка, цифров
модел на магнитен носител и удостоверение
за ограничена проектантска правоспособност.
Проектът е съобщен по реда на чл. 128, ал. 3
ЗУТ на заинтересованите лица.
Изработеният проект на основание чл. 12
ЗУЗСО подлеж и на обществено обсъж дане,
което е наредено със Заповед № РД-09-2-533 от
16.12.2014 г. на кмета на район „Триадица“. Резултатите от проведеното обществено обсъждане
са отразени в протокол и обобщени в доклад.
С писмо № 6602-274/5 от 27.01.2015 г. на район
„Триадица“ проектът е върнат с други документи
от процедурата по съобщаването, като съгласно
същото в законоустановения срок не са постъпили възражения, предложения и искания. Постъпило е писмо от „Виваком“ – ЕАД, с което
се удостоверява, че в обхвата на разработката
не преминава електронна съобщителна мрежа,
собственост на „БТК“ – ЕАД.
Видно от писмото на район „Триа дица“,
представянето и обществената дискусия са извършени съвместно с район „Лозенец“ заедно с
процедурата за ул. Богатица.
С писмо № АБ-66-02-290 от 29.01.2015 г. на
район „Лозенец“ е изпратена преписката по
съобщаването и съвместното обществено обсъждане за настоящия проект и проекта за ИПР
и план-схеми на техническата инфраструктура
на ул. Богатица в участъка от бул. Арсеналски
до бул. Джеймс Баучер, м. Лозенец I част и м.
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Жилищна група „Южен парк“. Приложени са
констативен протокол и становище с вх. № АБ66-02-290 от 28.01.2015 г.
Проектът, постъпилите писмо и становище
са разгледани от ОЕСУТ и с решение по протокол № ЕС-Г-13 от 24.02.2015 г., т. 6, проектът
е приет по реда на чл. 128, ал. 7 ЗУТ, като е
предложено да бъде одобрен след изпълнение на
направеното служебно предложение, а именно
да се изработи експертна оценка и заснемане
на съществуващата растителност и съгласно
изискването на чл. 19, ал. 4 ЗУЗСО да бъдат
заверени от дирекция „Зелена система“ – СО.
С писмо № ЗС-6600-250[3] от 25.03.2015 г. дирекция „Зелена система“ – СО, изпраща в НАГ
заверени експертна оценка и геодезическо заснемане на растителността в обхвата на проекта.
Приложено е становище от ПКО – ОСЗГ при
СОС, от което е видно, че комисията подкрепя
проекта, при условие че се запази седемстъблен
кестен и компесаторното озеленяване се разположи в близост до обекта.
С оглед на горната фактическа обстановка се
установява от правна страна следното:
С изработения план се изменя планът за регулация с цел обезпечаване в градоустройствено
отношение на сервитут за отливен канал, т.е.
обект публична общинска собственост, което
обосновава наличие на основания за изменение
на действащия ПУП по чл. 134, ал. 1, т. 2 във
връзка с ал. 2 ЗУТ, а именно: влезлите в сила
подробни устройствени планове могат да се
изменят, когато възникнат нови държавни или
общински нужди за обекти – собственост на
държавата, на общините и на експлоатационните дружества.
Проектът за ИПР предвижда изменение на
плана за регулация на УПИ II – „за парк“, с цел
разполагането на сервитут за отливен канал,
като одобряването му е от компетенциите на
Столичния общински съвет на основание чл. 62,
ал. 9 ЗУТ.
Трасето на съоръжението и размерите на сервитута са обозначени на чертежите с кафяв цвят.
Спазени са административнопроизводствените правила при издаване на акта – допускане изработването на ПУП при наличие на
основание по чл. 134, ал. 2 във връзка с ал. 1,
т. 2 ЗУТ, изработеният проект е съобщен на заинтересованите лица, проведено е обществено
обсъждане, съгласуван е от отделите в НАГ и
е приет от ОЕСУТ.
Спазени са материалноправните разпоредби
на ЗУЗСО, ЗУТ и актовете по прилагането му.
По действащия ОУП на СО имотът попада
в устройствена зона „Зона за градски паркове и
градини“ (Зп), в която съгласно приложението
към чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО е допустимо предвиденото
застрояване на отливен канал по бул. Арсеналски
от ул. Богатица до заустване в р. Дреновичка.
Предвид горното, изменението на ПР не
противоречи на ОУП на СО, с което е спазено
изискването на чл. 103, ал. 4 и чл. 104, ал. 1 ЗУТ.
Предвиденият отливен канал попада в дефиницията за техническа инфраструктура по § 5,
т. 31 ДРЗУТ.
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Ра зпор ед бат а н а ч л. 12 ЗУ ЗСО доп уск а
строителство на съоръжения на техническата
инфраструктура, каквото съоръжение е каналът,
в устройствени зони и самостоятелни терени на
зелената система след провеждане на обществено
обсъждане.
В настоящия случай е спазено изискването
на чл. 12 ЗУЗСО за провеждане на обществено
обсъждане.
Спазено е изискването на чл. 19, ал. 4 ЗУЗСО,
което се установява от представените експертна
оценка и геодезическо заснемане на съществуваща дървесна растителност, заверени от дирекция
„Зелена система“ – СО.
Проектът е изработен при спазване изискванията на Наредба № 8 от 2001 г. за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове.
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. 62, ал. 9, чл. 136, ал. 1 във връзка с чл. 134,
ал. 1, т. 2 във връзка с ал. 2, чл. 103, ал. 4 и
чл. 104, ал. 1, изр. 2 ЗУТ, чл. 12 ЗУЗСО, т. 32 от
приложението към чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО и решение
по протокол на ОЕСУТ № ЕС-Г-13 от 24.02.2015 г.,
т. 6, Столичният общински съвет реши:
Одобрява проект за изменение на плана за
регулация на м. Южен парк, кв. 187а, УПИ
II – „за парк“, с предвиждане на сервитут на
отливен канал, район „Триадица“, по кафявите
линии и цифри съгласно приложения проект.
Решението и одобреният проект на подробен
устройствен план да се публикуват на интернет
страницата на Столична община – Направление
„Архитектура и градоустройство“ (sofia-agk.com),
на основание чл. 129, ал. 5 ЗУТ.
Решението да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 129, ал. 1 ЗУТ.
Решението може да бъде обжалвано по реда
на чл. 215, ал. 4 ЗУТ пред Административния
съд – София-град, в 30-дневен срок от съобщаването.
Жалбите се подават в район „Триадица“ и се
изпращат в Административния съд – София-град,
от отдел „Правен“ на Направление „Архитектура
и градоустройство“ на Столична община.
Председател:
Е. Герджиков
4077
РЕШЕНИЕ № 311
от 28 май 2015 г.
На основание чл. 3, ал. 2 и ал. 3, т. 2, чл. 4,
ал. 4, чл. 5, ал. 2, чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3
ЗПСК и чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА Столичният
общински съвет реши:
1. Открива процеду ра за приватизация и
определя метод за извършване на приватизация: чрез публичен търг за следните обекти:
самостоятелен обект в сграда с идентификатор
68134.4089.186.5.93 (магазин № 3), София, ж.к.
Младост 4, бл. 477, ет. 1, общински нежилищен
имот, стопанисван от район „Младост“, с АОС
№ 2093/11.02.2015 г., със съответното му право
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на строеж и поземлен имот с идентификатор
68134.4091.695, съставляващ УПИ IV-110, кв. 11,
София, ж.к. Младост 2, общински нежилищен
имот, стопанисван от район „Младост“, с АОС
№ 1954/12.08.2013 г. (064-15).
2. Забранява извършването на разпоредителни
сделки с имуществото на обектите, сключването на договори за дялово участие, за наем, за
съвместна дейност, обезпечаване на вземания
и сключване на договори за кредити, отнасящи
се до обектите.
3. Възлага на главния изпълнителен директор
на Столичната общинска агенция за приватизация сключването на приватизационните сделки
за обектите.
Председател:
Е. Герджиков
4030

СТОЛИЧНА ОБЩИНСК А АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ
РЕШЕНИЕ № 1802
от 5 юни 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 № 561 от
10.10.2013 г. на Столичния общински съвет Надзорният съвет на Столичната общинска агенция
за приватизация реши:
1. На 20.07.2015 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 магазинно помещение,
София, ж.к. Хаджи Димитър, бл. 180, м/у вх. А
и вх. Б, общински нежилищен имот, стопанисван от район „Подуяне“, със съответното право
на строеж.
2. Начална тръжна цена – 186 000 лв. (Сделката не се облага с ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 10 000 лв.
4. Депозитът за участие – 18 600 лв., се внася
по банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска
банка“ – АД, клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG 49 SOMB 9130 33 26474601,
BIC – SOMBBGSF). Краен срок за внасяне на
депозитите – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 16.07.2015 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
4025
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РЕШЕНИЕ № 1803
от 5 юни 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 9.07.2015 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 УПИ I, кв. 57, м. Лагера,
София, ул. Звездел 2 – 10, общински нежилищен
имот, стопанисван от район „Красно село“.
2. Начална тръжна цена – 262 000 лв. (Сделката се облага с 20 % ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 10 000 лв.
4. Депозитът за участие – 26 200 лв., се внася
по банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска
банка“ – АД, клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG 49 SOMB 9130 33 26474601,
BIC – SOMBBGSF). Краен срок за внасяне на
депозитите – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 7.07.2015 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
4026
РЕШЕНИЕ № 1804
от 5 юни 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 № 74 от 12.02.2015 г. на
Столичния общински съвет Надзорният съвет
на Столичната общинска агенция за приватизация реши:
1. На 14.07.2015 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 поземлен имот с
идентификатор 68134.4090.498 в УПИ XXII и УПИ
XVIII, кв. 2, м. в.з. Американски колеж – I ч.,
София, ул. 182, общински нежилищен имот,
стопанисван от район „Младост“.
2. Начална тръжна цена – 55 000 лв. (Сделката
се облага с 20 % ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 5000 лв.
4. Депозитът за участие – 5500 лв., се внася
по банковата сметка на Столичната общин-
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ска агенция за приватизация при „Общинска
банка“ – АД, клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG 49 SOMB 9130 33 26474601,
BIC – SOMBBGSF). Краен срок за внасяне на
депозитите – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 10.07.2015 г. вкл. в приемното време
на СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.
Цената на тръжната документация – 360 лв. (с
вкл. ДДС), е платима в брой в сградата на СОАП,
пл. Славейков 6, ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия в търга – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга, в приемното време
на СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.,
в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на документация.
Председател на Надзорния съвет:
В. Чилова
4027
РЕШЕНИЕ № 1805
от 5 юни 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 № 176 от
26.03.2015 г. на Столичния общински съвет Надзорният съвет на Столичната общинска агенция
за приватизация реши:
1. На 15.07.2015 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 магазин 2, София, ж.к.
Христо Смирненски, бл. 32А, ет. 1, общински
нежилищен имот, стопанисван от район „Слатина“, със съответното право на строеж.
2. Начална тръжна цена – 44 000 лв. (Сделката
не се облага с ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 3000 лв.
4. Депозитът за участие – 4400 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 13.07.2015 г. вкл. в приемното време
на СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.
Цената на тръжната документация – 360 лв. (с
вкл. ДДС), е платима в брой в сградата на СОАП,
пл. Славейков 6, ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия в търга – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга, в приемното време
на СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.,
в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на документация.
Председател на Надзорния съвет:
В. Чилова
4028
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РЕШЕНИЕ № 1810
от 5 юни 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 № 176 от 26.03.2015 г.
на Столичния общински съвет Надзорният съвет
на Столичната общинска агенция за приватизация реши:
1. На 16.07.2015 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 магазин № 2, София,
ж.к. Христо Смирненски, бл. 33, ет. 1, общински
нежилищен имот, стопанисван от район „Слатина“, със съответното право на строеж.
2. Начална тръжна цена – 42 000 лв. (Сделката
не се облага с ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 3000 лв.
4. Депозитът за участие – 4200 лв., се внася
по банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска
банка“ – АД, клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG 49 SOMB 9130 33 26474601,
BIC – SOMBBGSF). Краен срок за внасяне на
депозитите – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 14.07.2015 г. вкл. в приемното време
на СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.
Цената на тръжната документация – 360 лв. (с
вкл. ДДС), е платима в брой в сградата на СОАП,
пл. Славейков 6, ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия в търга – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга, в приемното време
на СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.,
в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на документация.
Председател на Надзорния съвет:
В. Чилова
4029

ОБЩИНА АЙТОС
РЕШЕНИЕ № 780
от 27 май 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУ Т (редакция – ДВ, бр. 17 от
2009 г.) във връзка с § 124, ал. 1 ПЗРЗИДЗУТ
(ДВ, бр. 82 от 2012 г.) Общинският съвет – гр.
Айтос, реши:
Одобрява подробен устройствен план – план
за регулация и застрояване за поземлен имот
№ 083004, м. Юртата, землище на с. Лясково,
община Айтос, с цел промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди.
Образува се УПИ І-4 с отреждане „За жилищни
нужди“, с ниско свободно застрояване, с височина до 10 м и показатели за устройствена
зона „Жм“: плътност – до 60 %, минимално
озеленяване – от 40 %, и Кинт. – 1,2. Всички
промени са нанесени с червени пунктирни линии,
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червени и сини плътни линии и сини и червени надписи и по определените ограничителни
линии на застрояване на приложения проект.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ решението
може да бъде оспорено от заинтересуваните
лица в 30-дневен срок от обнародването му в
„Държавен вестник“.
Председател:
Р. Хасан
4006

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ
НА ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД
ЗАПОВЕД № ОА-РР-483
от 10 юни 2015 г.
На о снова н ие ч л. 32 , а л. 1 ЗА , § 4к ,
ал. 6 ПЗРЗСПЗЗ във връзка с чл. 28б, ал. 8
ППЗСПЗЗ и съгласно протокол № 1 от 1.07.2014 г.
и протокол № 2 от 4.06.2015 г. на комисия, назначена със заповеди № ОА-РР-319 от 20.06.2014 г.
и № ОА-РР-471 от 1.06.2015 г. на областни я
управител на област Благоевград одобрявам
плана на новообразуваните имоти в графичен
и цифров вид в М 1:1000 и регистъра към него
на земеделските земи, предоставени за ползване на граждани въз основа на актове по § 4
ПЗРЗСПЗЗ, за местностите Раплево-2, Света
Катерина, Кошольовото, Балкьовица, Голям
Чурулец, Скалата-2 и Мразеница, попадащи в
землището на гр. Разлог, община Разлог, област
Благоевград.
Жалби срещу одобрения план на новообразуваните имоти могат да се подават на основание
§ 4к, ал. 6 ПЗРЗСПЗЗ в 14-дневен срок от обнародването на заповедта в „Държавен вестник“ от
заинтересованите лица чрез областния управител
на област с административен център Благоевград
пред Районния съд – гр. Разлог.
Областен управител:
Б. Михайлов
4040

ОБЩИНА БРЕЗОВО
РЕШЕНИЕ № 688
от 5 юни 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Брезово, одобрява подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) за трасе за нов подземен
кабел 20 kV от ВКП на стълб № 35 до нов БКТП
в ПИ № 000828 по КВС на гр. Брезово, община
Брезово, за обект „Фотоволтаична електроцентрала 260 kWp в ПИ 000828“.
Заинтересованите лица могат да обжалват
решението в 30-дневен срок от обнародването
му в „Държавен вестник“ чрез Община Брезово
пред Административния съд – Пловдив.
Председател:
М. Сарафов
4037
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ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК
РЕШЕНИЕ № 101
от 28 май 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 във връзка
с ал. 2 ЗМСМА, чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският
съвет – гр. Пазарджик, реши:
Одобрява ПУП – парцеларен план за трасе на
захранващ електропровод с дължина на трасето
11 м, започващ от място на разкъсване на съществуващ кабел 20 kV до ПИ с идентификатор
55155.27.25, м. Татар Мезар, по КККР на землище
Пазарджик, преминаващ през път I клас – ПИ
№ 55155.27.120 (през сервитута на гореописания
кабел), съгласно изчертаните с червено трасе и
сервитути и приложения регистър на засегнатите имоти.
Председател:
Х. Харалампиев
4017
РЕШЕНИЕ № 102
от 28 май 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 във връзка
с ал. 2 ЗМСМА, чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският
съвет – гр. Пазарджик, реши:
Одобрява ПУП – парцеларен план за трасе
на захранващ водопровод с дължина 241 м, започващ от края на регулацията на с. Мокрище,
съвпадаща със землищната граница до ПИ с
идентификатор 55155.27.25, местност Татар Мезар,
по КККР на землище Пазарджик, преминаващ
през селскостопански път – ПИ № 55155.27.120,
съгласно изчертаните със синьо трасе и сервитути
и приложения регистър на засегнатите имоти.
Председател:
Х. Харалампиев
4018

ОБЩИНА ПЛЕВЕН
РЕШЕНИЕ № 1484
от 28 май 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21,
ал. 1, т. 8 и 11 ЗМСМА, чл. 8 ЗОС 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 пътна
връзка, преминаващо през следните поземлени имоти – ПИ 103018, ПИ 103029, 103030 и
103031 – частна собственост, и трасе на водопровод, преминаващо със сервитут през ПИ 0.276,
с начин на трайно ползване – пасище, публична
общинска собственост, до поземлен имот 103016
в местността Съдовете в землището на с. Брестовец, собственост на Тони Цветанов Илиев.
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 му в „Държавен вестник“.
Председател:
Д. Ангелов
4039
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ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ
НА ОБЛАСТ ПЛОВДИВ
ЗАПОВЕД № ДС-12-4
от 8 юни 2015 г.
На основание чл. 129, ал. 3, т. 1 ЗУТ одобрявам: ПУП – парцеларен план, по чл. 110, ал. 1,
т. 5 ЗУТ за линеен обект: „Захранващ подземен
ел. кабел 20 kV за ПИ 000192, местност Козбен,
землище гр. Перущица“, попадащ на териториите на общините Стамболийски и Перущица,
област Пловдив, с трасе, нанесено с червена
непрекъсната линия на чертежите, с възложител
Мирослав Емилов Денков, с адрес: Асеновград,
ул. Ореховска 6.
Съгласно чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ заповедта може
да се обжалва относно законосъобразността є
чрез областния управител на област Пловдив пред
Административния съд – Пловдив, в 30-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“.
Областен управител:
Р. Петков
4062

ОБЩИНА „РОДОПИ“ –
ОБЛАСТ ПЛОВДИВ
РЕШЕНИЕ № 172
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
електроснабдяване и водоснабдяване за УПИ
721.169, 171, 172, 173, 833 – жил. стр. и разширение на полски път.
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
4038

ОБЩИНА ПОРДИМ
РЕШЕНИЕ № 566
от 27 май 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2, чл. 27,
ал. 5 ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка
с Решение № 544 по т. 5 от протокол № 45 от
30.04.2015 г. Общинският съвет – гр. Пордим,
реши:
Одобрява парцеларни планове на
„Арго – ленд“ – ООД, с. Одърне, на инфраструктурни обекти извън урбанизираните територии – водопровод и ел. кабел 20 kV, местността
Горна Шаварна, в землището на с. Одърне,
община Пордим, проводи като линеен обект
на техническата инфраструктура през имоти
от общинския поземлен фонд в землището на
с. Одърне по приложените парцеларни плано-
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ве за ел. проводното и водопроводното трасе за
захранване на помпена станция, намираща се
в поземлен имот № 000128 в землището на с.
Одърне, община Пордим.
Председател:
А. Събев
4060

ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА
РЕШЕНИЕ № 1895
от 28 май 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМ А
във връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският
съвет – гр. Стара Загора, реши:
Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за външно ел. захранване за ПИ
№ 083044 и ПИ № 083043 от КВС на землище
с. Малка Верея, община Стара Загора, с обща
дължина на кабелното трасе 128 м за нуждите
на Бойка Йовчева Тончева.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Стара Загора до Административния съд – Стара
Загора.
Председател:
Е. Христов
4007
РЕШЕНИЕ № 1896
от 28 май 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМ А
във връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският
съвет – гр. Стара Загора, реши:
Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за трасе на външно ел. захранване
на ПИ с идентификатор 68850.137.23 от кадастралната карта на местност Герена, землище гр.
Стара Загора, с обща дължина на кабелното трасе
361 м за нуждите на „Металимпекс 53“ – ООД,
Пловдив.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Стара Загора до Административния съд – Стара
Загора.
Председател:
Е. Христов
4008
20. – Министърът на енергетиката на основание постъпило заявление за проучване на подземни
богатства и във връзка с чл. 39, ал. 1, т. 3 от Закона
за подземните богатства открива производство
по предоставяне на разрешение за проучване на
подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона
за подземните богатства – строителни материали,
в площ „Владиславци“, разположена в землищата
на с. Несла и с. Владиславци, община Драгоман,
област Софийска, описана със следните гранични
точки в координатна система 1970 г.:
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№

X (m)

Y (m)

1.

4629269

8456848

2.

4629186

8457616

3.

4628231

8457432

4.

4628540

8456895

4076
14. – Министърът на регионалното развитие и
благоустройството на основание чл. 149, ал. 4 във
връзка с чл. 154, ал. 5 ЗУТ съобщава, че е издал
Заповед № РС-41 от 22.05.2015 г. за допълване на
Разрешение за строеж № РС-44 от 13.09.2011 г.,
издадено от министъра на регионалното развитие
и благоустройството, на АЕЦ „Козлодуй“ – ЕАД,
за строеж „Подмяна на тръбопроводи UJ външен противопожарен пръстен в „АЕЦ Козлодуй“ – ЕАД“ – промяна на трасето на външния
противопожарен пръстен на ЕП-2 в клон 1, 2, 3,
4, 9, 10, 11, 12, отклонение от кл. 1 към склад 2,
отклонение от кл. 1 (от шахта 51) покрай ИЛК и
построяване на нови шахти. На основание чл. 149,
ал. 4 ЗУТ заповедта подлежи на обжалване от
заинтересованите лица пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването
є в „Държавен вестник“ чрез МРРБ.
4032
24. – Висшият съдебен съвет:
1. Обявява на основание чл. 194а, ал. 1 от
Закона за съдебната власт свободните длъжности
за административни ръководители в органите на
съдебна власт, както следва:
1.1. Административен ръководител – районен
прокурор на Районна прокуратура – Лом – свободна длъжност.
1.2. Административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура – Смолян – свободна длъжност.
1.3. Административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура – Карлово – свободна длъжност.
1.4. Административен ръководител – председател на Районен съд – Велинград – свободна
длъжност.
1.5. Административен ръководител – председател на Районен съд – Мадан – свободна длъжност.
1.6. Административен ръководител – районен
прокурор на Районна прокуратура – Белоградчик – свободна длъжност.
1.7. Административен ръководител – председател на Районен съд – Свищов – свободна
длъжност.
2. В 14-дневен срок от датата на обнародване
на свободната длъжност в „Държавен вестник“
кандидатите следва да подадат в администрацията на ВСС заявление (по образец – чл. 4,
ал. 1 от Правилата за избор на административни ръководители на органите на съдебната
власт по чл. 167, ал. 1, т. 2 – 4 ЗСВ), че желаят
да участват в избора за административен ръководител на съответния орган на съдебната
власт. Към заявлението се прилагат: подробна
автобиография, подписана от кандидата; нотариално заверено копие от диплома за завършено
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висше образование по специалността „Право“;
нотариално заверено копие от удостоверение
за придобита юридическа правоспособност;
свидетелство за съдимост, издадено за участие
в конкурс по Закона за съдебната власт; медицинско удостоверение, издадено в резултат от
извършен медицински преглед, че лицето не
страда от психическо заболяване; нотариално
заверено копие от трудова/служебна книжка и/
или осигурителна книжка; концепция за работата
им като административен ръководител, която
трябва да съдържа: лична мотивация за заемане
на длъжността; анализ и оценка на състоянието
на органа на съдебната власт; очертаване на
достиженията и проблемите в досегашната му
дейност; набелязване на цели за развитието и
мерки за тяхното достигане; удостоверение от
Националната следствена служба, Столичната
следствена служба или от окръжните следствени
отдели към окръжните прокуратури за образувани
досъдебни производства; декларация за имотното
състояние и произход на средствата за придобиване на имуществото по образец, утвърден от
ВСС, документи, удостоверяващи наличието на
стажа по чл. 170 ЗСВ, и други документи, които
по преценка на кандидата имат отношение към
професионалните или нравствените му качества.
4048
23. – Висшият съдебен съвет:
1. Обявява на основание чл. 189, ал. 1 и чл. 178,
ал. 3 във връзка с чл. 190 ЗСВ 7 свободни длъжности за прокурор в апелативните прокуратури,
които да се заемат след конкурс за повишаване
в длъжност и преместване чрез събеседване
и след конкурс за първоначално назначаване,
както следва:
Орган на съ- Свободни Конкурс Конкурс
дебната власт
длъжза пре- за първоности
местване начално
„прокув длъжназначарор“ в
ност
ване –
апелатив20 %
ните прокуратури
Апелативна
специализирана прокуратура

1

1

-

Апелативна
прокуратура
гр. София

3

3

-

Апелативна
прокуратура
гр. Пловдив

1

1

-

Апелативна
прокуратура
гр. Велико
Търново

1

1

-

Апелативна
прокуратура
гр. Бургас

1

-

1
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2. Обявява на основание чл. 189, ал. 1 във
връзка с чл. 180 ЗСВ конкурс за повишаване в
длъжност и преместване чрез събеседване за
заемане на 6 свободни длъжности за прокурор в
апелативните прокуратури, както следва:
– Апелативна специализирана прокуратура – 1 свободна длъжност;
– Апелативна прокуратура гр. София – 3
свободни длъжности;
– Апелативна прокуратура гр. Пловдив – 1
свободна длъжност;
– Апелативна прокуратура гр. Велико Търново – 1 свободна длъжност.
3. На основание чл. 191 ЗСВ и чл. 32, ал. 1 и
3 от Правилата относно реда за провеждане на
конкурси за младши съдии и младши прокурори,
за първоначално назначаване и за повишаване
в длъжност и преместване на съдии, прокурори и следователи в 14-дневен срок от датата на
обнародване на обявата в „Държавен вестник“
кандидатите подават в администрацията на ВСС,
София, ул. Екзарх Йосиф 12, заявление за участие
в конкурса (по образец), към което се прилагат:
служебна бележка от административния ръководител, удостоверяваща наличие на стаж по чл. 164
ЗСВ; кадрова справка от административния
ръководител на съответния орган на съдебната
власт (по образец), съпроводена с 3 акта, постановени от кандидата през последните 3 години
от дейността му, избрани на случаен принцип;
копие от 3 акта, изготвени от кандидата през
последните 3 години от дейността му, избрани
от него; други документи по негово желание,
свързани с притежаваните професионални и
нравствени качества.
4. Конкурсът да се проведе чрез събеседване
по практически въпроси, свързани с прилагането на законите, касаещи дейността на органа в
съдебната власт, за който кандидатства.
5. Датата, часът и мястото за провеждане на
събеседването да се определят от конкурсната комисия след конституирането є и да се публикуват
на интернет страницата на Висшия съдебен съвет.
4049
10. – Националната агенция за приходите,
Териториална дирекция – Бургас, на основание чл. 253 ДОПК и Постановление № 26 от
29.05.2015 г. за възлагане на недвижим имот
възлага на купувача Дражо Василев Дражев с
адрес за кореспонденция гр. Търговище, община
Търговище, бул. Трайко Китанчев 45, вх. Б, ет. 7,
ап. 49, следния недвижим имот, отнет в полза на
държавата, представляващ: самостоятелен обект
в сграда с идентификатор 51500.505.142.1.87 по
кадастралната карта и кадастралните регистри,
одобрени със Заповед № РД-18-46 от 18.08.2006 г.
на изпълнителния директор на АК, съгласно
схема № 38481 от 6.10.2011 г. на самостоятелен
обект в сграда, издадена от Службата по геодезия, картография и кадастър – Бургас, с адрес:
гр. Несебър, п.к. 8230, Слънчев бряг-изток № 1,
вх. 1, ет. 4, представляващ обект 8, разположен
в сграда № 1, построена в поземлен имот с

С Т Р.

24

ДЪРЖАВЕН

идентификатор 51500.505.142, с предназначение на
обекта: за офис, брой нива: 2, с площ 64 кв. м,
с прилежащи части: 9,60 кв. м, при съседни
самостоятелни обекти в сградата за ниво 1: на
същия етаж 51500.505.142.1.88, 51500.505.142.1.86,
под обекта: 51500.505.142.1.68, 51500.505.142.1.67,
над обекта: 51500.505.142.1.88; за ниво 2: на същия етаж: 51500.505.142.1.88, 51500.505.142.1.85,
под обекта: 51500.505.142.1.85, 51500.505.142.1.86,
над обекта няма, а съгласно нотариален акт за
покупко-продажба на недвижим имот № 13, том
IV, рег. № 1834, дело № 584 от 2004 г. на Стоян
Ангелов – нотариус, вписан под № 208 на нотариалната камара, с район на действие Районен
съд – Несебър, и по акта за отнемане в полза
на държавата: Решение № 112 от 28.04.2010 г.
по гр.д. № 476/2008 г. на ОС – гр. Бургас: офис
№ 8 на мансарден етаж на две нива, на първо
ниво с площ 37,95 кв. м, състоящо се от стая
и баня-тоалетна, и на второ ниво – с площ
26,52 кв. м, или общо с площ 64,47 кв. м, при
граници на първо ниво: от изток – коридор, от
запад – външен зид, от север – офис № 7, от
юг – офис № 9, при граници на второ ниво: от
изток – офис № 6, от запад – външен зид, от
север – външен зид, от юг – офис № 9, ведно
със съответните 1,79 % ид. части от общите
части на сградата, равняващи се на 9,6 кв. м
ид. части от общите части на сградата и 1,79 %
ид. части от правото на строеж върху терена,
представл яващ дворно м ясто, съставл яващо
парцел IV в кв. 27, целият с площ 1457,50 кв. м,
от които собствени на продавача 921,25 кв. м
идеални части, при граници на парцела: от север – пешеходна зона, от изток и запад – улици,
от юг – парцел X, намиращ се в офис-сграда,
представляваща корпус № 1 и корпус № 2, изградени в УПИ IV, кв. 27 по плана на Слънчев
бряг-изток, к.к. Слънчев бряг, община Несебър,
област Бургас, с протокол № 17 от 22.05.2015 г.
за купувач е обявен Дражо Василев Дражев с
адрес: гр. Търговище, община Търговище, бул.
Трайко Китанчев 45, вх. Б, ет. 7, ап. 49. Имотът
се продава такъв, какъвто е към момента на
продажбата, и купувачът не може да претендира
за недостатъци на закупения имот. На основание
чл. 246, ал. 8 ДОПК собствеността преминава у
купувача от датата на постановлението.
4056
14. – Софийският университет „Св. Климент
Охридски“ на основание заповед на ректора № РД
20-920 от 8.06.2015 г. прави следните промени в
обявата за конкурси (ДВ, бр. 15 от 24 февруари
2015 г.), като в приложение № 1 за Юридическия
факултет за докторските програми по Международни отношения, Право на ЕС и Международно
публично право конкурсът се прекратява.
4019
90. – ВТУ „Т. Каблешков“ – София, обявява
конкурс за главен асистент в област на висше
образование 5. Технически науки, професионално направление 5.5. Транспорт, корабоплаване и
авиация (Градски транспорт) със срок 2 месеца
от обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в деловодството на ВТУ „Т. Каблешков“,
София, кв. Слатина, ул. Гео Милев 158, тел.
9709-209.
4059
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32. – Тех ническ и ят у ниверситет – Варна,
обявява конкурси за доценти: в професионално
направление 5.5 Транспорт, корабоплаване и
авиация, учебна дисциплина „Навигация“ към
Факултет по морски науки и екология, катедра
„Корабоводене, управление на транспорта и опазване чистотата на водните пътища“ – един, със
срок 6 месеца; в професионално направление 5.3
Комуникационна и компютърна техника, учебна
дисциплина „Бази от данни“ към Факултет по
изчислителна техника и автоматика, катедра
„Компютърни науки и технологии“ – един, със
срок 3 месеца; в професионално направление 5.4
Енергетика, научна специалност „Електроснабдяване и електрообзавеждане (по отрасли)“ към
Електротехнически факултет, катедра „Електроснабдяване и електрообзавеждане“ – един, със
срок 2 месеца; в професионално направление 5.4
Енергетика, научна специалност „Електрически
мрежи и системи“ към Електротехнически факултет, катедра „Електроенергетика“ – един, със
срок 2 месеца; в професионално направление
5.2 Електротехника, електроника и автоматика,
учебна дисциплина „Физика“ към Електротехнически факултет, катедра „Физика“ – един, със
срок 2 месеца; в професионално направление
5.2 Електротехника, електроника и автоматика,
научна специалност „Електротехнологии“ към
Електротехнически факултет, катедра „Електротехника и електротехнологии“ – един, със
срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Документи – в университета, отдел
„Човешки ресурси“, тел. 052/383-284.
4033
718. – Великотърновският университет „Св.
св. Кирил и Методий“ обявява конкурси за прием
и обучение на докторанти през уч. 2015/2016 г.
по следните научни специалности: Теория на
възпитанието и дидактика – 1 р.о.; Теория на
възпитанието и дидактика (Социална педагогика) – 1 р.о.; Теория на възпитанието и дидактика
(Предучилищна педагогика) – 1 р.о.; Специална
педагогика (Инклузивно образование) – 1 з.о.;
Методика на обучението по математика – 2 р.о. и
1 з.о.; Методика на обучението по география – 1
р.о.; Методика на обучението по български език
и литература (I – IV клас) – 1 р.о.; Методика
на обучението по български език и литература
(Методика на обучението по литература) – 1 р.о.;
Методика на обучението по музика – 1 р.о. и 1
з.о.; Методика на обучението по изобразително
изкуство (I – IV клас) – 1 р.о.; Теория и методика
на физическото възпитание и спортната тренировка – 1 р.о. и 3 з.о.; Българска литература (След
освобождението) – 1 р.о.; Българска литература
(меж ду двете войни) – 1 р.о.; Общо и сравнително езикознание (Психолингвистика) – 1
р.о.; Български език (Съвременен български
език) – 1 р.о.; Български език (Старобългарски
език) – 1 р.о.; Литература на народите на Европа,
Америка, Африка, Азия и Австралия (Арабска
литература) – 1 р.о.; Литература на народите на
Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия
(Древнокитайска литература) – 1 р.о.; Литература на народите на Европа, Америка, Африка,
Азия и Австралия (Славянски литератури) – 1
з.о.; История на България (Нова история на
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България ХVIII – ХIX в. – Възраждане) – 2 р.о.
и 1 з.о.; История на България (Нова история на
България 1878 – 1944 г.) – 2 р.о. и 1 з.о.; История
на България (Съвременна история на България) – 1 р.о.; История на България (История на
българските земи ХV – ХVII век) – 1 р.о.; Нова и
най-нова обща история (Нова обща история) – 2
р.о.; Нова и най-нова обща история (История
на балканските народи) – 1 р.о.; Средновековна
българска история – 1 р.о.; Средновековна обща
история (История на Византия и Средновековна
история на балканските народи) – 1 р.о.; Стара
история (История на стария свят) – 1 р.о. и 1 з.о.;
Археология (Римска епоха) – 1 р.о.; Философия
на правото и политиката – 2 р.о.; Теология (Пастирско богословие) – 1 з.о.; Теология (Християнско изкуство) – 1 р.о.; Теология (Нов завет) – 1
р.о.; Теология (Стар завет) – 1 р.о.; Етнология – 1
р.о. и 1 з.о.; Педагогическа и възрастова психология – 3 р.о. и 4 з.о.; Социална психология – 2
р.о. и 1 з.о.; Политология – 4 р.о. и 1 з.о.; Наказателно право – 2 р.о. и 1 з.о.; Административно
право и административен процес – 2 р.о. и 2 з.о.;
Финансово право – 2 р.о. и 1 з.о.; Гражданско и
семейно право – 1 р.о. и 1 з.о.; Конституционно
право (Конституционно право на РБългария) – 1
р.о. и 1 з.о.; Теория на държавата и правото – 1
р.о. и 1 з.о.; История на правото (Римско частно право) – 2 р.о. и 1 з.о.; История на правото
(История на българската държава и право) – 1
р.о. и 1 з.о.; История на правото (Конституционна история на балканските държави) – 1
з.о.; Икономика и управление (Индустрия) – 1
р.о. и 1 з.о.; Политическа икономия – 1 р.о. и
1 з.о.; Социално-икономическа география (Регионално развитие – 1 з.о.; Информатика – 3
р.о. и 1 з.о.; Изкуствознание и изобразително
изкуство – Скулптура – 3 р.о.; Изкуствознание
и изобразително изкуство – Графичен дизайн и
визуална комуникация – 1 р.о.; Изкуствознание
и изобразително изкуство – Живопис – 2 р.о.;
Изкуствознание и изобразително изкуство – Рисуване – 1 р.о.; Изкуствознание и изобразително
изкуство – Стенопис – 2 р.о.; Изкуствознание и
изобразително изкуство – Църковни изкуства – 2
р.о. В срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“ кандидатите подават следните
документи на хартиен и електронен носител:
заявление до ректора; автобиография; диплом
с приложението за придобитата образователноквалификационна степен „бакалавър“ и диплом с
приложението или уверение за придобита образователно-квалификационна степен „магистър“;
допустими са и други документи, удостоверяващи техните интереси и постижения в научната
област. Съгласно чл. 11, ал. 8 от Правилника
за условията и реда за придобиване на научни
степени и заемане на академични длъжности във
ВТУ приемът се извършва в отдел „НИХТИД“,
каб. 505 – ВТУ, ректорат. За справки и повече
информация: тел. 062/618-312 и сайта на ВТУ:
www.uni-vt.bg.
4046
35. – А г рарн и я т у н и верси те т – П ловд и в,
обявява конкурс за заемане на академичната
длъжност главен асистент в област на висше
образование 6. Аграрни науки и ветеринарна
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медицина, професионално направление 6.1 Растениевъдство, научна специалност „Мелиорации“,
със срок 3 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Документи – в университета, отдел
„Човешки ресурси“, тел. 65 44 54.
4034
63. – Шу менск ият у ниверситет „Епископ
Константин Преславски“ обявява конкурси за:
доцент в област на висше образование 1. Педаго
гически науки, професионално направление 1.3.
Педагогика на обучението по... (Методика на
обучението по музика) – един; главен асистент
в област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2.
Педагогика (Теория на възпитанието и дидактика – Социална работа) – един, двата със срок 2
месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Документи – в ректорската канцелария на ШУ,
Шумен, ул. Университетска 115, корпус 1, каб.
107; за информация: тел.: 054/830 495, в. 121,
GSM: 0899 901943.
4057
64. – Шу менск ият у ниверситет „Епископ
Константин Преславски“ прекратява обявения
в „Държавен вестник“ (бр. 23 от 27.03.2015 г.)
конкурс за заемане на академичната длъжност
доцент в област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.8. Икономика (Политическа
икономия) със срок за подаване на документи
3 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
4058
266. – Институтът по невробиология при
БАН – София, обявява конкурс по професионално направление 4.3. Биологически науки,
научна специалност „Физиология на животните
и човека“, за нуждите на направление „Когнитивна психофизиология“ за главен асистент – един.
Конкурсът е със срок 2 месеца от обнародването
в „Държавен вестник“. Информация и подаване
на документи – в канцеларията на института,
София 1113, ул. Акад. Г. Бончев, блок 23, стая
213, тел. 02-979-2151.
4084
81. – Националният център по заразни и
паразитни болести – София, обявява конкурс
за академична длъжност доцент в област на
висше образование 7. Здравеопазване и спорт,
професионално направление 7.1. Медицина, по
научна специалност „Епидемиология“ за нуждите
на „НПЦВЕХ“ – ВМА, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи
и справки: в служба Личен състав на НЦЗПБ,
София 1504, бул. Янко Сакъзов 26, тел. за справки
9446-999, в. 321.
4081
57. – Община Банско, отдел „ТСУ“, на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен
подробен устройствен план – частично изменение
на план за регулация и план за застрояване на
квартали 1; 239А, 301, 302 по плана на гр. Банско (корекция на река Глазне и нова улица от
о.т. 827 до о.т. 1080 (нова), изменение на улична
регулация от о.т. 1056 до о.т. 1075 (нова) и от
о.т. 1080 (нова) до о.т. 1050, образуване на нов
УПИ II, кв. 1 от УПИ VIII (ПИ 02676.501.4485),
УПИ VII (ПИ 02676.501.4295) и част от УПИ II
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(ПИ 02676.501.4495) с отреждане „За медицински
център“, изменение на външни регулационни
линии по имотни граници за УПИ IV (нов УПИ
I (ПИ 02676.501.2111) в кв. 239А, УПИ VI-2810,
3150, 3233 (ПИ 02676.501.2810) в кв. 1, УПИ I-4625
(ПИ 02676.501.4625), УПИ XII-3177, 3178, 3211
(ПИ 02676.501.5501), УПИ XI-3177, 3178, 3211 (ПИ
02676.501.5500) в кв. 301 и промяна на номера на
УПИ за ПИ 02676.501.2112 от УПИ V на УПИ II,
промяна на номера на УПИ за ПИ 02676.501.211
от УПИ IV на УПИ I в кв. 239А), община Банско, област Благоевград. 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“.
3983
87. – Общ ина Благоевг ра д на основа н ие
чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за трасе на външно ел. захранване за „два броя вилни сгради и магазин
за музикални инструменти“ в имот с № 000158,
местността Чуката в землището на с. Изгрев,
община Благоевград, минаващо през имоти с
№ 008400 (пасище, мера – частна собственост,
сервитут ВЕЛ 20 kV), № 000100 (полски път – общинска публична собственост), № 000104 (път
V I к лас – общинска п ублична собственост),
№ 000165 (нива, орна земя – частна собственост),
№ 000176 (полск и път – общинска п ублична
собственост) и „ж илищна сграда“ в имот с
№ 000204, местността Чуката в землището на
с. Изгрев, община Благоевград, минаващо през
имоти с № 008400 (пасище, мера – частна собственост, сервитут ВЕЛ 20 kV), № 000100 (полски
път – общинска публична собственост), № 000104
(път VI клас – общинска публична собственост),
№ 000165 (нива, орна земя – частна собственост),
№ 000106 (полск и път – общинска публична
собственост), № 000154 (полски път – общинска
публична собственост). На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ заинтересованите лица
могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската
администрация. Проектът се намира в отдел
„Арх и т ек т у ра и п роек т и ра не“ п ри Общ ина
Благоевград.
4042
266. – Община Благоевград на основание
чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект
за подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за битова канализация до имоти с
идентификатори 04279.38.26 и 04279.38.29 в местността Кури дере – Ш.22, по кадастралната карта
на Благоевград до включване в съществуваща
шахта, минаваща през имот с идентификатор
04279.38.52 (общинска собственост – полски път)
по кадастралната карта на Благоевград, без да се
нарушава пътната настилка във връзка с гаранционните срокове на бул. Пейо Яворов, със сервитут,
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ограничаващ ползването на имоти с идентификатори 04279.38.10 (нива – частна собственост),
04279.38.19 (търговски обект, комплекс – частна
собственост), 04279.38.21 (нива – частна собственост), 04279.38.25 (нива – частна собственост),
04279.38.26 (незастроен за жилищни нужди – частна собственост), 04279.38.28 (нива – частна собственост), 04279.38.29 (незастроен за жилищни
ну ж ди – частна собственост), 04279.38.62 (за
друг обществен обект, комплекс – частна собственост) и 04279.38.70 (за друг обществен обект,
комплекс – частна собственост) по кадастралната
карта на Благоевград. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ заинтересованите лица
могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската
администрация, Благоевград. Проектът се намира в отдел „Архитектура и проектиране“ при
Община Благоевград.
3868
267. – Община Благоевград на основание
чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект
за подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за трасе на водопровод ∅ 90 РЕ и
трасе на канализация ∅ 300 до имот с идентификатор 04279.26.13, местност Стара гара – Ш.14, по
кадастралната карта на Благоевград, минаващи
през имоти с идентификатори 04279.26.320 (полски път – общинска собственост), 04279.28.731
(полски път – общинска собственост), 04279.29.44
(полски път – общинска собственост), 04279.29.45
(водни течения – държавна частна собственост
(М3Х – ХМС), по кадастралната карта на Благоевград, със сервитут, ограничаващ ползването на
имот с идентификатор 04279.28.93 (водна площ, съоръжение – държавна собственост (М3Х – ХМС),
местност Стара гара – Ш.14, по кадастралната
карта на Благоевград. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ заинтересованите лица
могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската
администрация, Благоевград. Проектът се намира в отдел „Архитектура и проектиране“ при
Община Благоевград.
3869
7. – Областният управител на област Бургас
на основание чл. 149, ал. 4 във връзка с чл. 148,
ал. 3 ЗУТ съобщава на заинтересованите лица,
че е одобрен работен инвестиционен проект и е
издадено Разрешение за строеж № 5 от 1.06.2015 г.
на основание чл. 148, ал. 1, 3 и 4 и чл. 152, ал. 1
ЗУТ за строителство на обект: „Дренажна система на писта за излитане и кацане на летице
Бургас“, в ПИ с идентификатор 07079.690.72 по
КК, съответстващ на УПИ VI в кв. 1. На основание чл. 149, ал. 4 ЗУТ разрешението за строеж
подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването
в „Държавен вестник“.
3980
23. – Община Велико Търново на основание
чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект
за частично изменение на подробен устройствен
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план – план за регулация за кв. 42 и кв. 42А по
ПУП на с. Присово, община Велико Търново:
закриване на улица от ОК № 140 до нова ОК
140а между кв. 42 и кв. 42А по ПУП на с. Присово, община Велико Търново; сливане на кв.
42 и кв. 42А по ПУП на с. Присово в един нов
квартал с № 42; заличаване на УПИ І – „За жил.
строителство“ от кв. 42 по ПУП на с. Присово;
преномериране на: УПИ ІІ-487 в УПИ ХІV-487;
УПИ ІV-487 в УПИ ХVІ-487; УПИ V-492 в УПИ
ХVІІ-492; УПИ VІ-493 в УПИ ХVІІІ-493; УПИ
VІІ-487 в УПИ ХV-487 от кв. 42 на с. Присово;
създаване на четири нови УПИ в кв. 42 и отреждането им: УПИ ІХ – „За озеленяване“, УПИ
ХІ-482, УПИ ХІІ-485 и УПИ ХІІІ-486; промяна
на регулацията между новосъздаден УПИ ХІ482 и терен – „За озеленяване“; Преномериране
на квартала за всички УПИ: от кв. 42А в кв.
42 по ПУП на с. Присово. Проектът се намира в общинската администрация, стая 520. На
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересованите
лица могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта до кмета
на община Велико Търново в 30-дневен срок от
обнародването в „Държавен вестник“.
3924
16. – Община Велинград на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изготвен ПУП – парцеларен план за трасе на водопровод за минерална
вода от сондаж № 1 ВКП „КЕИ К-8 Вельова
баня“ до ПИ 151059 по К ВС на Велинград,
и дава съгласието си за учредяване на право
на прокарване по смисъла на чл. 193 ЗУТ за
подземен водопровод за минерална вода през
общински имоти № 150025, 150102 и 150104 по
КВС на Велинград и през УПИ ІІІ – парк, в
кв. 184 от регулационния план на Велинград за
присъединяване от сондаж № 1 ВКП КЕИ „К-8
Вельова баня“ до ПИ 151059, местност Санаториума, в землището на Велинград, ЕКАТТЕ 10450.
Проектът се намира в отдел „КРЗП“, Община
Велинград, бул. Хан Аспарух 35, ет. 1, стая № 2,
и може да се прегледа от заинтересуваните и да
се възрази в срок един месец от обнародване на
обявлението в „Държавен вестник“ до кмета на
община Велинград.
4068
6. – Община гр. Добрич, област Добрич,
на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че
е изработен проект за подробен устройствен
план – парцеларен план за линейни обекти на
техническата инфраструктура извън границите
на населените места и селищни образувания за
ПИ № 72624.904.440 по кадастралната карта на
гр. Добрич във връзка с изграждане на канализация на ПИ № 72624.904.525 в землището на гр.
Добрич. Проектът е изложен в Центъра за услуги
и информация на Община гр. Добрич, работно
място № 8. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересуваните лица могат да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта за подробен устройствен план – парцеларен план до общинската администрация на
Община гр. Добрич.
4009
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3. – Община Златарица на основание чл. 128,
ал. 1 във връзка с чл. 134, ал. 1, т. 1 и ал. 2,
т. 6, чл. 208 и чл. 61, чл. 62а, ал. 4 ЗУТ при прилагане разпоредбите на § 8 ПРЗУТ и Заповед
за допускане № 113 от 24.02.2015 г. и становище
№ 3-ЧИ-ПУП-ПР-2015 от 24.02.2015 г. съобщава,
че е изработен проект за: частично изменение
на действащия подробен устройствен план – ПР
на гр. Златарица, община Златарица, в обхват
част от кв. 97, 97А, 98, 101 и 102 по действащия
подробен устройствен план на гр. Златарица,
община Златарица. С внесения проект-предложение е предвидено: промяна на трасето на
улица с о.т. № 239-238а-238-240-241-245-246 по
новата улична ос с о.т. 239а-238б-240а-241а-245а246а; източната уличнорегулационна граница
на новопроектираната улица покрива имотните
граници на съществуващите имоти при спазване
разпоредбите на § 8 ЗУТ; обособяване на два нови
урегулирани поземлени имота за „озеленяване“
към кв. 103, между УПИ І и западната граница
на новопроектираната улица; терените за озеленяване в западните части на кв. 97а, 98, 101 и
102 се преотреждат за съответните поземлени
имоти, при запазване на установената зона Ж(м)
за жилищните имоти с пределно допустими показатели за преобладаващо застрояване с малка
височина Нм (до 10 м), плътност на застрояване – Пзастр. – от 20 % до 60 %, интензивност на
застрояване – Кинт. – от 0,5 до 1,2, необходима
озеленена площ – от 40 % до 60 %, и при спазване
на действащата нормативна уредба по устройство
на територията. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ
заинтересованите собственици на недвижимите
имоти могат да направят мотивирани писмени
възражениия до кмета на общината в 14-дневен
срок от обнародване на обявлението в „Държавен
вестник“. Проектът е на разположение в стая № 4
на Община Златарица.
4069
14. – Община Каварна на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
подробен устройствен план – парцеларен план
за елементи на техническата инфраструктура
извън урбанизирани територии ,,Подземен електропровод 20 kV, свързващ ветроенергиен парк,
състоящ се от 18 ветрогенератора, разположени
на територията на с. Горичане, община Шабла,
и с. Раковски, община Каварна“, със засегнати
имоти на територията на община Каварна, както следва: имоти с идентификатори 62092.12.93,
62092.13.122, 62092.14.131 (стар 14.20) в землище
с. Раковски, община Каварна, област Добрич.
Проектът се намира в отдел ,,ТУС“ при Община
Каварна и на основание чл. 128 ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в ,,Държавен
вестник” заинтересованите могат да се запознаят
с него, като при необходимост могат да направят
писмени искания, предложения и възражения до
общинската администрация, Каварна.
4070
15. – Община Каварна на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
подробен устройствен план – парцеларен план
(ПУП – ПП) за изграждане на елементи на техническата инфраструктура за обект: „Подземен
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електропровод 20 kV, свързващ 20 ветрогенератора, разположени на територията на с. Пролез и
с. Горичане, община Шабла, и с. Видно, община
Каварна“, със засегнат имот на територията
на община Каварна – имот с идентификатор
11003.25.146 в землище с. Видно, община Каварна,
област Добрич. Проектът се намира в отдел ,,ТУС“
при Община Каварна и на основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването
в ,,Държавен вестник“ заинтересованите могат
да се запознаят с него, като при необходимост
могат да направят писмени искания, предложения
и възражения до общинската администрация,
Каварна.
4071
19. – Община Казанлък на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
подробен устройствен план – парцеларен план
на подземен електропровод за захранване на
поземлени имоти № 105053, местност Валът,
собственост на фондация „Бодичита“, преминаващ п рез ПИ: полск и път ища, п убли чна
общинска собственост с № 00078, № 000051,
№ 000053 и № 000492; пасище, мера – публична общинска собственост – № 000368, и път
IV клас – № 000060, всички в землището на с.
Копринка, ЕК АТТЕ 38563, община Казанлък,
с обща дължина на ЕЛ трасето 1174,5 м и общ
сирвитут 2349 кв. м. На основание чл. 128, ал. 5
ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересу ваните лица
могат да разгледат проекта в стая 11 на Община
Казанлък и да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта.
3923
20. – Община Казанлък на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
подробен устройствен план – парцеларен план
на подземен електропровод за захранване на
поземлен имот № 000004 – собственост на „Боби
М Транс“ – ЕООД, преминаващ през поземлен
имот № 022045 – полски път, в землището на с.
Бузовград, ЕКАТТЕ 06848, община Казанлък, с
дължина на ЕЛ трасето 139 м и сервитут 278 кв. м.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да разгледат проекта
в стая 11 на Община Казанлък и да направят
писмени възражения, предложения и искания
по проекта.
3922
10. – Община Кърджали на основание чл. 25,
ал. 4 от Закона за общинската собственост поради
обстоятелството, че не е известен постоянният
и настоящият адрес на заинтересованото лице,
съобщава на Райчо Тодоров, собственик по запис
в разписния лист на засегнатия имот от прилагането на улична регулация за прокарване на
улица с ос.т. 50-51, кв. 18 и кв. 23 по ПУП на с.
Резбарци, община Кърджали: Заповед № РД-47
от 21.05.2015 г. на кмета на община Кърджали за
отчуждаване на част в размер на 45,84 кв. м от
поземлен имот с пл. сн. № 298, кв. 18 по ПУП
на с. Резбарци, община Кърджали, с площ на
целия имот по цифров модел – 789 кв. м, издадена на основание чл. 44, ал. 2 ЗМСМА във
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връзка с чл. 21, ал. 1 и чл. 25, ал. 2 от Закона
за общинската собственост, съгласно влязъл в
сила ПУП – ПРЗ, одобрен със Заповед № 145 от
28.02.2001 г. на кмета на община Кърджали, и
обявление за откриване на процедура по принудително отчуждаване на части от недвижими
имоти, намиращи се в кв. 18 и кв. 23 по ПУП
на с. Резбарци, община Кърджали, собственост
на физически лица, публикувано във в. „Труд“,
бр. 82 от 27.03.2015 г., в. „24 часа“, бр. 82 от
27.03.2015 г., в. „Родопи“, бр. 347 от 27.03.2015 г.
и в. „Арда нюз“, бр. 40 от 27.03.2015 г., и с оглед
задоволяване на важни обществени нужди, които
не могат да бъдат задоволени по друг начин.
Размерът на дължимото парично обезщетение е
2119,55 лв. Обезщетението за частта от имота ще
бъде внесено по сметка на Община Кърджали
в „Търговска банка Д“ – АД – финансов център
Кърджали, след изтичане на 14-дневен срок от
обнародването на обявлението в „Държавен
вестник“. Изплащането на обезщетението на
заинтересованото лице ще бъде извършено след
доказване на собствеността на поземлен имот
с пл. сн. № 298, кв. 18 по ПУП на с. Резбарци,
община Кърджали. Копие от заповедта е поставено на видно място в сградата на кметство с.
Резбарци, община Кърджали, и е публикувана
на интернет страницата на Община Кърджали:
www.kardjali.bg. Заповед № РД-47 от 21.05.2015 г.
на кмета на община Кърджали подлежи на
обжалване пред Административния съд – Кърджали, в 14-дневен срок от обнародването на
обявлението в „Държавен вестник“.
3778
1. – Община Любимец на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
ПУП – план за регулация за: изменение регулацията на улица с о.т. 550-551-554-555-1287 и на улица с
о.т. 543- 542; премахване на улици: с о.т. 1290-556553-552-545, с о.т. 546- 545-550, с о.т. 556- 555, с о.т.
553-554, с о.т. 552-551, с о.т. 544-535а; премахване
на площад с о.т. 546а-546-545-544; премахване на
УПИ I-1 в кв. № 195, УПИ I-2 в кв. № 198, УПИ
I-3 в кв. № 199, УПИ I-4 в кв. № 200; изменение
регулацията на УПИ I-24 в кв. № 203 и УПИ
VII-12 в кв. № 205; прокарване на нова улица с
о.т. 546-546а-544б-544а; заличаване на квартали с
номера 195, 198, 199, 200, 203; отреждане на един
УПИ VI – за пазар на производителя; промяна
на УПИ I-16 в УПИ VII-16; обединяване на УПИ
I-24, УПИ III-18, УПИ IV-17, УПИ V-17, УПИ
VII-16, УПИ VI – за пазар на производителя, в
един квартал № 204 по плана на гр. Любимец.
Проектът се намира в отдел „УТ“, пл. Трети март
1, ет. 1, стая № 9, и може да се разгледа по всяко
време на работния ден. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването
на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация.
3984
4. – Община Нови пазар на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ обявява на заинтересуваните лица,
че е изработен проект на ПУП – парцеларен
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план за техническа инфраструктура – водопроводно отклонение с дължина 6,90 м и канализационно отклонение с дължина 8,50 м до ПИ
52009.131.944 (лозе) в землището на гр. Нови пазар,
община Нови пазар, област Шумен. Трасетата
преминават през земеделска територия – ПИ
52009.126.212 – полски пътища, публична общинска собственост. Проектът е изложен в сградата
на Община Нови пазар, стая № 402, и може
да бъде разгледан всеки присъствен ден. На
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересуваните
лица могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта за подробен
устройствен план до кмета на община Нови
пазар в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ на обявлението.
3908
4. – Община Перник на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица,
че е изработен проект за подробен уст ройствен план – план за застрояване (ПУП – ПЗ)
за елементи на техническата инфраструктура
извън границите на урбанизираната територия
на напорен резервоар с обем V – 500 м 3 в ПИ
55871.641.1, Перник, ЕК АТТЕ 55871, община
Перник. Част от поземлен имот № 55871.641.1,
местност Душманов дол, по КК на гр. Перник, при граници: полски път, поземлен имот
55871.641.31, поземлен имот 55871.641.2 и поземлен
имот 55871.641.4, с площ 2019 кв. м, начин на
трайно ползване – нива, се преотрежда в имот
за застрояване, отреден „За резервоар“. Преотредената част от имота е с площ 896 кв. м.
Имотът е собственост на Община Перник с акт
за общинска собственост № 8274 от 30.07.2014 г.
Проектът за ПУП – ПЗ и ПП се намира в стая
№ 5, ет. 12, сградата на Община Перник. На
основание чл. 128, ал. 5 ЗУ Т в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересуваните могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация Перник.
4072
8. – Община Петрич на основание чл. 128, ал. 1
ЗУТ съобщава на заинтересуваните, че е изработен проект за ПУП – парцеларен план за „Трасе
на външно ел. захранване“ до поземлен имот с
идентификатор 56126.235.1 по кадастралната карта
и кадастралните регистри на гр. Петрич, м. Кумли.
Трасето и сервитутите към него са предвидени да
преминат през поземлени имоти по кадастралната
карта на гр. Петрич, като подробно описание на
имотите е приложено в регистъра на засегнатите
имоти, заверен от СГКК – Благоевград, неразделна част към ПУП – ПП, както следва: поземлени
имоти с идентификатори 56126.128.11 – паркинг,
и 56126.128.50 – републиканска пътна мрежа, по
КККР на гр. Петрич. Проектът се намира в сградата на Община Петрич. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица
могат да се запознаят с проекта и да направят
писмени възражения, предложения и искания
по проекта за подробен устройствен план до
общинската администрация.
4010
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16. – Община Пордим на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересованите лица, че
е изработен проект за изменение на подробен устройствен план – план за застрояване за поземлен
имот № 000128 по КВС на с. Одърне – общинска
собственост. Проектът се намира в стая № 13,
ет. 2 на общината, и може да бъде разгледан в
понеделник, вторник, сряда, четвъртък и петък от
9 до 12 ч. и от 13 до 15 ч. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от деня на обнародването на обявлението в „Държавен вестинк“
заинтересованите могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската адмиинстрация в Информационния
център на Община Пордим, ул. Иван Божинов 1.
4011
4. – Община Разград на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУ Т съобщава, че е изработен проект
за подробен уст ройствен план – парцеларен
план – трасе за водопровод, преминаващо през
общински полски път с идентификатор 61710.53.1
по кадастралната карта на землище Разград. Проектът се намира в стая 202 на Община Разград.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в 30-дневен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до кмета на общината.
4041

СЪДИЛИЩА
Административният съд – Благоевград, на
основание чл. 218, ал. 1 ЗУТ обявява, че по жалба на Зойка Асенова Пешова, Благойка Асенова
Ковачева, Стойна Асенова Петрова и Даниела
Асенова Самоковлийска, всички от Благоевград,
против Заповед № 451 от 27.03.2015 г. на кмета на община Благоевград, с която е одобрен
ПУП – ПЗ, за промяна предназначението на имот
№ 000210, м. Делвино, землището на с. Делвино,
община Благоевград, от „нива“ за „жилищно строителство“, е образувано адм. дело № 410/2015 г.
по описа на съда и е насрочено за разглеждане
в открито съдебно заседание на 15.07.2015 г. от
10 ч., зала 001. Заинтересуваните лица могат да
се конституират като ответници в производството
пред съда в едномесечен срок от обявяване на
оспорването в „Държавен вестник“ чрез подаване
на заявление до съда, което трябва да съдържа: а)
трите имена, адреса, телефон, факс и електронен
адрес, ако има такъв – за българските граждани;
б) трите имена и личния номер за чужденец и
адреса, заявен в съответната администрация,
телефон, факс и електронен адрес, ако има такъв;
в) фирмата на търговеца или наименованието на
юридическото лице, изписани и на български език,
седалището и последния посочен в съответния
регистър адрес на управление и електронния му
адрес; г) номер на делото; д) акта, който се оспорва, и органа, който го е издал; е) изявление,
че заинтересуваното лице желае да бъде конституирано в производството като ответник; ж)
подпис на заявителя. Към заявлението се прилагат
писмени доказателства, удостоверяващи качеството на заинтересувано лице на заявителя. Със
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заявлението е недопустимо да се правят искания
за отмяна на индивидуалния административен
акт, както и за присъединяване към подадени
жалби в законоустановения срок.
4063
Софийският градски съд, въззивно отделение,
ІVб състав, призовава Антонио Валентинов Ангелов с последен адрес София, ул. Любляна 56,
вх. А, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда
на 23.11.2015 г. в 10,30 ч. като въззиваема страна
по в.гр.д. № 4829/2012 г., заведено от Кръстанка
Христова и Виолета Ангелова срещу решение на
Софийския районен съд, 74 състав, постановено
по гр.д. № 8810/2004 г. Въззиваемата страна да
посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще
бъде гледано при условията на чл. 48, ал. 2 ГПК.
4054
Софийският градски съд, въззивно отделение,
ІVб състав, призовава Даниела Валентинова Ангелова с последен адрес София, ул. Любляна 56,
вх. А, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда
на 23.11.2015 г. в 10,30 ч. като въззиваема страна
по в.гр.д. № 4829/2012 г., заведено от Кръстанка
Христова и Виолета Ангелова срещу решение на
Софийския районен съд, 74 състав, постановено
по гр.д. № 8810/2004 г. Въззиваемата страна да
посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще
бъде гледано при условията на чл. 48, ал. 2 ГПК.
4055
Добричкият районен съд, гражданска колегия,
VІ състав, съобщава на Селчук Чагдаш, роден
на 21.11.1979 г. в Република Турция, гражданин
на Република Турция, сега с неизвестен адрес,
че следва да се яви в съда на 17.09.2015 г. в 10 ч.
и да получи съдебните книжа като ответник по
гр. д. № 975/2015 г. на РС – Добрич, заведено от
Къймет Раймова Чагдаш за иск за прекратяване
брака на страните. Ако въпреки обнародването в
„Държавен вестник“ ответникът не се яви в съда
при разглеждане на делото, съдът ще му назначи
особен представител. На основание чл. 40 ГПК
ответникът, който живее в чужбина, е длъжен
да посочи лице в седалището на съда, на което
да се връчват съобщенията – съдебен адресат,
ако няма пълномощник по делото в Република
България. Ако не стори това, всички съобщения
се прилагат към делото и се смятат за връчени.
4036
Поморийският районен съд, гражданска колегия, четвърти състав, уведомява Сергей Владимирович Чужмаров, Руска федерация, с неизвестен адрес, че е ответник по гр.д. № 156/2015 г.,
образувано по предявен от „Водоснабдяване и
канализация“ – ЕАД, Бургас, граждански иск
за сумата 182,99 лв., като му се указва, че в двуседмичен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ следва да се яви в канцеларията на
Районния съд – Поморие, за връчване на съобщение по чл. 131 ГПК ведно с исковата молба
и приложенията към нея. При неявяване на
ответника в указания срок ще му бъде назначен
особен представител по ЗПП.
4065
Сливенският районен съд призовава Кумар
Сандийп, индийски гражданин, с неизвестен адрес
в Република България, да се яви в двуседмичен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ в
деловодството на съда за получаване на препис
от исковата молба и приложенията за отговор
по чл. 131 ГПК по гр.д. № 1813/2015 г. с правно
основание чл. 49 СК, заведено от Тодорка Радева
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Димитрова. Ответникът да посочи съдебен адрес,
в противен случай делото ще се гледа с назначен
особен представител.
4035
Хасковският районен съд уведомява Александр
Васильевич Копьев, ответник по гражданско дело
№ 997 по описа на Районния съд – Хасково, за
2015 г., с правно основание чл. 49 СК, да се яви
в съда в двуседмичен срок от обнародването 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.
4064
Софийският градски съд, І гражданско отделение, 13 състав, на основание чл. 76, ал. 1
ЗОПДНПИ уведомява, че има образувано гр.д.
№ 4421/2015 г. въз основа на постъпило мотивирано искане от Комисията за отнемане на
незаконно придобито имущество срещу Василка
Петрова Карчина с постоянен адрес с. Бистрица,
район „Панчарево“, ул. Младен Ангелов (39)
№ 25, и Васил Райчов Карчин с постоянен адрес
с. Бистрица, район „Панчарево“, ул. Младен Ангелов (39) № 25, и същото е насрочено за първо
открито съдебно заседание на 1.10.2015 г. от 11 ч.
Определя двумесечен срок на заинтересованите
лица да предявят претенции върху имуществото,
описано, както следва:
От Василка Петрова Карчина
– Сумата в размер 488 960,43 лв., внесена по
депозитна сметка в евро № BG 10 BUIB 9888 2427
9836 00, открита в „Сибанк“ с титуляр Василка
Петрова Карчина.
– Сумата в размер 53 807,97 лв., представляваща лихви по депозити по разплащателна сметка
в евро № BG 17 BUIB 9888 4427 9836 00, открита
в „Сибанк“ с титуляр Василка Петрова Карчина.
От Васил Райчов Карчин
– Сумата в размер 556,12 лв., представляваща внесени погасителни вноск и по договор № 4126038766 от 8.11.2012 г. в „Ти Би Ай
Банк“ – ЕАД, с титуляр Васил Райчов Карчин.
– Сумата в размер 106,17 лв., представляваща внесени погасителни вноск и по договор № 4126041578 от 17.09.2013 г. в „Ти Би Ай
Банк“ – ЕАД, с титуляр Васил Райчов Карчин.
– Сумата в размер 4029,44 лв., представляваща внесени погасителни вноски по кредитна
карта EURO LINE в „Юробанк България“ – АД,
с титуляр Васил Райчов Карчин.
– Сумата в размер 14 942,60 лв., представляваща внесени погасителни вноски по сметка BG
21 UNCR 7630 1077 8871 42, открита в „УниКредит
Булбанк“ – АД, с титуляр Васил Райчов Карчин.
От Василка Петрова Карчина и Васил Райчов
Карчин
Сумата в размер 30 460 лв., представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаване на лек
автомобил марка „Мерцедес“, модел „Е 320 ЦДИ“
с рег. № С 2030 НМ, рама № WDB2110261A267921,
двигател № 64896130019489, цвят светлосив металик,
с дата на първоначална регистрация 20.03.2003 г.,
придобит на 31.05.2004 г. и продаден с договор за
покупко-продажба на МПС от 29.01.2009 г.
4061
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С о фи й с к и я т г р а дс к и с ъд н а о снов а н ие
чл. 17, ал. 1, т. 8 ЗПП вписва промени по ф.д.
№ 1969/1990 г. за политическа партия „Българска
социалистическа партия“: вписва промени в устава
на политическа партия „Българска социалистическа партия“, приети на V заседание на 48-ия
конгрес на партията, проведено на 5.04.2015 г.,
представляваща неразделна част от решението.
4016
С о фи й с к и я т г р а дс к и с ъд н а о с нов а н ие
чл. 17, ал. 1, т. 8 ЗПП вписва промени по ф.д.
№ 1309/1997 г. за политическа партия с наименование „Обединен блок на труда Български
лейбъристи“, както следва: вписва промени в
устава на ПП „Обединен блок на труда Български
лейбъристи“, приети с решение на Петия редовен конгрес на партията от 15.11.2014 г., които
са неразделна част от това решение и които се
приложиха и приподписаха като неразделна част
от това решение; вписва Национален съвет на
ПП „Обединен блок на труда Български лейбъристи“ в състав: Албена Костадинова Жекова,
Албена Соколова Христова, Александър Алексиев
Иванов, Анелия Маринова Сиракова, Антоанета
Живкова Ангелова, Атанас Кирилов Дюлгеров,
Биляна Красимирова Добрева, Бисер Спасов
Колев, Бистра Николова Колева, Благой Кузманов Калфов, Васил Марков Симеонов, Венета
Добрева Катрекова, Веселин Добрев Василев,
Виктория Стефанова Карадимова, Владимир
Руменов Лафчийски, Володя Петров Сурдов, Гено
Дачев Генов, Георги Димитров Димитров, Георги
Спасов Славов, Георги Щерев Керкенезов, Даниела Светославова Ямболиева, Денка Христова
Ангелова, Дияна Жечева Сярова, Диана Миткова
Кирова, Димитър Димитров Мирчев, Димитър
Янчев Гальов, Димчо Стайков Димов, Донка
Анастасова Недялкова, Донка Николова Вълкова, Екатерина Иванова Атанасова, Елисавета
Васкова Маджарова, Живка Николова Атанасова,
Иван Вълчев Петров, Иван Николов Георгиев,
Иванка Василева Грозданова, Иванка Георгиева
Фетваджиева, Иванка Николова Марчева, Ина
Вескова Иванова, Йовчо Янков Яков, Йорданка
Великова Ненчева, Йорданка Николова Радева,
Кирил Ефтимов Савов, Магдалена Александрова
Куртева, Марийка Великова Дюлгерова, Марияна
Божидарова Иванова, Марияна Тинчева Щерева, Милан Войнов Миланов, Мина Атанасова
Сокурова, Мирослав Бернардов Славов, Надка
Стойчева Георгиева, Недялка Петрова Василева,
Незабравка Богомилова Осенарова, Никола Христов Янакиев, Парашкев Тодоров Христов, Петя
Димитрова Господинова, Петя Добрева Габровска,
Радан Василев Мирянов, Радостина Атанасова
Дюлгерова, Радостина Василева Иванова, Райна
Маринова Вълкова, Роза Иванова Парашкевова,
Росица Колева Казакова, Росица Костадинова
Денева, Румяна Йорданова Петрова, Румяна
Николова Христова, Румяна Стойчева Атанасова,
Светлана Ангелова Драганова, Светослав Калчев
Калевски, Светослав Петров Славов, Станчо
Стоянов Станков, Стефка Александрова Георгиева, Стефка Иванова Атанасова, Таня Симеонова
Крумова, Тодор Иванов Мутафов, Тодорка Иванова
Зашева, Христа Тодорова Маринова, Христинка
Христова Бондокова, Хугас Гарабедов Месропов,
Цанко Иванов Цонев, Цветан Валериев Донков,
Юлия Николова Янакиева; вписва Изпълнително
бюро на ПП „Обединен блок на труда Български
лейбъристи“ в състав: председател – Екатерина
Иванова Атанасова, зам.-председател – Тодор
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Иванов Мутафов, Димитър Янчев Гальов, Владимир Руменов Лафчийски; членове на Секретариата: Анелия Маринова Сиракова, Благой
Кузманов Калфов, Бисер Спасов Колев, Гено
Дачев Генов, доц. Светослав Калчев Калевски,
Иванка Василева Грозданова, Никола Христов
Янакиев. Партията се представлява от председателя Екатерина Иванова Атанасова.
4103

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
11. – Управителният съвет на Фенклуб Челси
България – София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква редовно годишно общо събрание на членовете на сдружението на 15.08.2015 г. в 15 ч. на
следния адрес: София, ул. Средна гора 97, партер,
при следния дневен ред: 1. отчет за дейността
на сдружението за периода от учредяването до
15.08.2015 г.; проект за решение – ОС приема
отчета за дейността на сдружението за периода от учредяването до 15.08.2015 г.; 2. отчет за
дейността на УС за периода от учредяването до
15.08.2015 г.; проект за решение – ОС приема
отчета за дейността на УС за периода от учредяването до 15.08.2015 г.; 3. отчет за приходи и разходи на сдружението за периода от учредяването
до 15.08.2015 г.; проект за решение – ОС приема
отчета за приходи и разходи на сдружението за
периода от учредяването до 15.08.2015 г.; 4. приемане на бюджета на сдружението за следващия
отчетен период; проект за решение – ОС приема
отчета за приходи и разходи на сдружението за
следващия отчетен период; 5. приемане на нов
устав на сдружението; проект за решение – ОС
приема нов устав на сдружението; 6. освобождаване на член на управителния съвет на сдружението; проект за решение – ОС освобождава
член на управителния съвет на сдружението; 7.
избор на нов управителен съвет на сдружението;
проект за решение – ОС приема нови двама членове на управителния съвет на сдружението; 8.
разни. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ (чл. 23 от устава) общото събрание ще
се проведе същия ден в 16 ч., на същото място
и при същия дневен ред независимо от броя на
присъстващите членове.
4073
8. – Управителният съвет на Училищното
настоятелство при ОУ „П. Р. Славейков“, Велико
Търново, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 20,
ал. 1 от устава на настоятелството свиква редовно
общо събрание на 19.08.2015 г. в 17 ч. във Велико Търново, ул. Освобождение 29, при следния
дневен ред: 1. избор на членове на управителния
съвет и председател; 2. приемане на промени в
устава на настоятелството. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе на същото място на посочената дата и
при същия дневен ред с един час по-късно – 18 ч.,
независимо от броя на присъстващите членове.
4105
14. – Управителният съвет на Ромска академия
за култура и образование, Сливен, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ и раздел III, буква А, чл. 25 от устава на сдружението свиква редовно годишно общо
събрание на сдружението на 30.07.2015 г. в 11,30 ч.
в офиса на сдружението при следния дневен ред: 1.
изключване, приемане на нови членове на сдружението; 2. избор на управителен съвет на сдружението; 3. избор на председател на сдружението; 4. изменение и допълнение на устава на сдружението; 5.
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приемане на доклад по чл. 41, ал. 2 ЗЮЛНЦ до
2014 г.; 6. приемане на бюджет за 2015 г.; 7. определяне размера на членския внос за 2015 г.; 8.
разни. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ и раздел III, буква А, чл. 27 от устава
общото събрание ще бъде проведено същия ден,
на същото място в 12,30 ч., при същия дневен
ред. Материалите за общото събрание са на разположение на членовете в офиса на сдружението
в Сливен, бул. Цар Освободител 34Г, ет. 5.
4043
1. – Съветът на настоятелите на сдружение
с дейност в обществена полза „Градинско настоятелство при ОДЗ „Родопчанче“, Смолян,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 23, ал. 3 във
връзка с ал. 4 и 5 от устава на сдружението
свиква редовно общо събрание на членовете на
сдружението на 29.07.2015 г. в 17,30 ч. в сградата
на ОДЗ „Родопчанче“ в Смолян, кв. Райково,
при следния дневен ред: 1. приемане на отчет
за дейността на сдружението за 2009 г., 2010 г.,
2011 г., 2012 г., 2013 г. и 2014 г.; 2. приемане на
финансов и счетоводен отчет на сдружението за
2009 г., 2010 г., 2011 г., 2012 г., 2013 г. и 2014 г.;
3. освобождаване от отговорност членовете на
съвета на настоятелите за дейността им през
предходни периоди; 4. освобождаване членовете
на съвета на настоятелите на сдружението поради
изтичане на мандата им; 5. избор на нов съвет на
настоятелите на сдружението; 6. освобождаване
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членове на контролния съвет и избор на нови
членове на КС на сдружението; 7. приемане на
план за дейността и бюджет на сдружението; 8.
промяна на устава на сдружението, както следва:
предложение за промяна на чл. 23, ал. 3 и 5; 9.
разни. Проектът за промяна на устава на сдружението е на разположение на желаещите да се
запознаят с него при председателя на съвета на
настоятелите на сдружението. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ и чл. 26, изр. 2 от
устава общото събрание се отлага с решение на
съвета на настоятелите с един час по-късно, на
същото място и при същия дневен ред независимо
от броя на членовете.
4044
Поправка. Столичната общинска агенция за
приватизация прави следната поправка в Решение
№ 1775 от 22.05.2015 г. на Надзорния съвет на
същата (ДВ, бр. 41 от 2015 г.): Думите в т. 1 „с
идентификатор 68134.4082.6191.3.183“ да се четат:
„с идентификатор 68134.4082.6191.3.163“.
4031
Поправка. Частно висше училище „Колеж
по туризъм“ – Благоевград, прави следната поправка в обявлението за конкурс в ДВ, бр. 36 от
2015 г.: Думите „раздел II, чл. 18 от Закона за
развитието на академичния състав“ да се четат
„раздел IV, чл. 29 от Закона за развитието на
академичния състав“.
4074

СЪОБЩЕНИЯ НА РЕДАКЦИЯТА
Съгласно Заповед № 450-05-147 от 22.07.2014 г. на председателя на Народното събрание (ДВ, бр. 63
от 2014 г.):
І. Таксите за обнародване в неофициалния раздел на „Държавен вестник“ за 2015 г. са:
1. за призовки на съдилища, обявяване на конкурси, обявления и съобщения на министерства,
други ведомства на бюджетна издръжка, общини и техни органи:
• с обем до 1/2 стандартна страница – 20 лв.;
• с обем до 1 стандартна страница (30 реда, 60 знака на ред) – 40 лв.;
• с обем, по-голям от 1 стандартна страница – 40 лв., и по 35 лв. за всяка следваща страница;
2. за покани и други обявления:
• с обем до 1/2 стандартна страница – 35 лв.;
• с обем до 1 стандартна страница (30 реда, 60 знака на ред) – 70 лв.;
• с обем, по-голям от 1 стандартна страница – 70 лв., и по 60 лв. за всяка следваща страница;
3. за обнародване до 15 дни от датата на постъпването в редакцията на съответния акт таксите
се заплащат в двоен размер (не се прилага през м. декември);
за публикуване в електронната страница на „Държавен вестник“ – за всяка една публикация на
обявления за концесии – 50 лв.
ІІ. Цената на отделен брой „Държавен вестник“ за 2015 г. е 0,80 лв. Цените за абонамент за „Държавен вестник“ за 2015 г. са: за един месец – 8 лв.; за три месеца – 24 лв.; за шест месеца – 48 лв.;
за девет месеца – 72 лв.; за една година – 96 лв. Редакцията не извършва абонамент за „Държавен
вестник“.
Абонаментът може да се направи на следните адреси на спечелилите обществената поръчка за
разпространение на печатното издание на „Държавен вестник“ за 2015 г.:
• „Български пощи“ – ЕАД, София 1700, ж.к. Студентски град, ул. Акад. Ст. Младенов 1, бл. 31,
тел.: 02 9493280, 02 9493289, факс: 02 9625329, електронен адрес: info@bgpost.bg;
• „Доби прес“ – ЕООД, Софи я 1164, ул. Йоан Екзарх 63, тел.: 02 9633081, 02 9633082,
факс: 02 9633093, електронен адрес: dobi@dobipress.bg.
Адрес на редакцията: 1169 София, пл. Княз Александър I № 1, тел. 939-35-17, тел./факс 939-36-74, 981-17-11
e-mail: DVest@parliament.bg, rumen@parliament.bg.
Електронна страница на „Държавен вестник“: http://dv.parliament.bg
IBAN номерът на банковата сметка на „Държавен вестник“ е:
BG10BNBG96613100170401, BIC на БНБ – BNBGBGSD
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