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София
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СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФИЦИАЛНИЯ РАЗДЕЛ
Президент на републиката
 Указ № 164 за назначаване на Катя
Петрова Тодорова за постоянен представител на Република България при
Съвета на Европа със седалище в Страсбург, Френската република
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 Указ № 165 за награждаване на проф.
д-р Илия Цветанов Ватев с орден „Стара планина“ първа степен

2

Министерски съвет
 Постановление № 238 от 3 септември 2015 г. за определяне на реда за ликвидация на имуществото на Гаранционния фонд, прекратен на основание
на Закона за закриване на Националната служба по зърното
 Постановление № 240 от 4 септември 2015 г. за приемане на Тарифа, по
която партиите, коалициите и инициативните комитети заплащат предизборните предавания по Българската национална телевизия и Българското национално радио и техните регионални центрове при произвеждането
на изборите за общински съветници
и за кметове и в рамките на информационно-разяснителната кампания
за националния референдум с въпрос
„Подкрепяте ли да може да се гласува и дистанционно по електронен път
при произвеждане на изборите и референдумите?“ на 25 октомври 2015 г.
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Министерство
на регионалното развитие
и благоустройството
Министерство
на вътрешните работи
Държавна агенция
за закрила на детето
 Наредба за изменение и допълнение
на Наредба № 1 от 2009 г. за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра
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Министерство
на регионалното развитие
и благоустройството
Министерство на правосъдието
 Наредба за изменение на Наредба
№ РД-02-20-6 от 2012 г. за издаване на
удостоверения въз основа на регистъра на населението
20
Министерство на финансите
 Наредба за изменение на Наредба
№ H-17 от 2006 г. за прилагане на
разпоредбите на Приложение № 37 и
Приложение № 38 от Регламент (ЕИО)
№ 2454/93 на Комисията относно писмено деклариране чрез Единния административен документ
20
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Комисия за регулиране
на съобщенията
 Решение № 408 от 20 август 2015 г.
за приемане на Регулаторна политика за управление на радиочестотния
спектър
20

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ПРЕЗИ ДЕН Т
Н А РЕП У БЛИК АТА
УКАЗ № 164
На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Назначавам Катя Петрова Тодорова за
постоянен представител на Република Бъл-

гария при Съвета на Европа със седалище в
Страсбург, Френската република.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на външните работи.
Издаден в София на 24 август 2015 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
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УКАЗ № 165
На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Награждавам проф. д-р Илия Цветанов
Ватев с орден „Стара планина“ първа степен
за изключително големите му заслуги за развитието на българската и световната наука в
областта на медицината.
Издаден в София на 24 август 2015 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Христо Иванов
5978

МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 238
ОТ 3 СЕПТЕМВРИ 2015 Г.

за определяне на реда за ликвидация на имуществото на Гаранционния фонд, прекратен
на основание на Закона за закриване на
Националната служба по зърното
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. Ликвидацията на имуществото на
Гаранционния фонд, прекратен със Закона
за закриване на Националната служба по
зърното, се извършва от ликвидатори, избрани с мнозинство две трети от участниците
в Съвета на участниците в Гаранционния
фонд, наричан по-нататък „Съвета“.
Чл. 2. Ликвидаторите:
1. осигуряват изпълнението на решенията
на Съвета;
2. изготвят начален и заключителен ликвидационен баланс на имуществото на Гаранционния фонд;
3. подготвят и внасят в Съвета отчет за
дейността на Гаранционния фонд и годишен
финансов отчет;
4. правят предложение за вземане на решение от Съвета по исканията на влогодатели
и държатели на складови записи;
5. приемат план за работата си;
6. вземат решения по освобождаване на
служители, които осъществяват оперативната
дейност на Гаранционния фонд;
7. събират вземанията на Гаранционния
фонд;
8. изготвят описи на счетоводните документи и регистри от създаването на Гаранционния фонд до датата на ликвидирането
му и закриват ползваните от Гаранционния
фонд банкови сметки.
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Чл. 3. (1) Ликвидаторите съставят протоколи за взетите от тях решения по време на
ликвидацията и ги докладват на контролния
съвет на Гаранционния фонд.
(2) Решенията на ликвидаторите са валидни само след одобрение от Съвета.
Чл. 4. (1) Ликвидаторите извършват ликвидацията на прекратения Гаранционен фонд
в срок до три месеца от избирането им.
(2) Ликвидаторите изготвят начален ликвидационен баланс в 14-дневен срок от избирането им.
(3) Ликвидаторите са длъжни в 7-дневен
срок от датата на изготвяне на началния ликвидационен баланс да поканят кредиторите на
Гаранционния фонд да предявят вземанията
си. Поканата се отправя писмено до известните кредитори и се публикува най-малко
в един национален ежедневник, както и на
интернет страницата на Министерството на
земеделието и храните.
Чл. 5. (1) Ликвидаторите може да разходват
средствата на Гаранционния фонд за:
1. изплащане на безспорно изиск уемо
вземане на влогодател или легитимиран
държател на складов запис – при установено
неизпълнение от страна на публичния склад;
2. изплащане на задължения на публични
складове, участващи в Гаранционния фонд,
за които е открито производство по несъстоятелност към вложители или легитимирани
държатели на складови записи;
3. оперативно обслужване на Гаранционния фонд, средствата за което се определят
с решение на Съвета.
(2) При постъпило писмено искане от влогодател, държател на складов запис или от
синдик по несъстоятелността на публичния
склад, към което е приложен изпълнителен лист, издаден по реда на Гражданския
п роцесуа лен кодекс, и д ру г и док у мен т и,
установяващи основателността на искането,
лик видаторите правят предложение пред
Съвета за изплащане на исканата сума или
за отказ. Въз основа на направеното предложение Съветът се произнася с решение.
(3) Сумите по ал. 1, т. 1 и 2 се изплащат
в 3-дневен срок от решението по ал. 2 след
приспадане на сумата, получена или дължима
по неотменяемата банкова гаранция по чл. 9,
ал. 4 и 5 от отменения Закон за съхранение
и търговия със зърно (ДВ, бр. 57 от 2015 г.),
изплатените обезщетения от наложените в
полза на влогодателя обезпечителни мерки
и други обезщетения.
(4) Ликвидаторите изплащат вземанията
на влогодатели и държатели на складови
записи, при условие че на Гаранционния
фонд бъдат прехвърлени всички права на
кредиторите по тези вземания.
Чл. 6. Ликвидаторите разпределят имуществото, което остава след удовлетворяване
на кредиторите, между участниците в Гаранционния фонд съгласно заключителния
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 240
ОТ 4 СЕПТЕМВРИ 2015 Г.

ликвидационен баланс. Ликвидаторите съставят протокол за разпределението, който
се одобрява от Съвета.
Чл. 7. След приключване на дейностите по
чл. 4 – 6 ликвидаторите изготвят и представят на министъра на земеделието и храните
заключителен доклад и отчет, одобрен от
Съвета, за извършените от тях действия по
ликвидацията.
Чл. 8. Архивите на закрития Гаранционен
фонд се предават съгласно Закона за Националния архивен фонд.
Чл. 9. Разходите по ликвидацията са за
сметка на средствата за оперативно и административно обслужване на Гаранционния фонд.

за приемане на Тарифа, по която партиите,
коалициите и инициативните комитети заплащат предизборните предавания по Българската национална телевизия и Българското
национално радио и техните регионални
центрове при произвеждането на изборите
за общински съветници и за кметове и в
рамките на информационно-разяснителната
кампания за националния референдум с въпрос „Подкрепяте ли да може да се гласува
и дистанционно по електронен път при произвеждане на изборите и референдумите?“
на 25 октомври 2015 г.

Преходни и заключителни разпоредби
§ 1. Трудовите правоотношения със служителите от закрития Гаранционен фонд
се уреждат съгласно чл. 328, ал. 1, т. 1 от
Кодекса на труда.
§ 2. Постановлението се приема на основание § 4, ал. 4 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за закриване
на Националната служба по зърното.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Член единствен. Приема Тарифа, по която партиите, коалициите и инициативните
комитети заплащат предизборните предавания по Българската национална телевизия
и Българското национално радио и техните
регионални центрове при произвеждането на
изборите за общински съветници и за кметове
и в рамките на информационно-разяснителната кампания за националния референдум
с въпрос „Подкрепяте ли да може да се гласува и дистанционно по електронен път при
произвеждане на изборите и референдумите?“
на 25 октомври през 2015 г., както следва:
1. Телевизионни предавания:

6002

Агитационни клипове
телевизионна
програма

БНТ 1

БНТ 2

ден от
седмицата

часови пояс

08,00
понеделник – 12,30
петък
17,30
20,30
понеделник –
четвъртък
22,00
петък
23,00
08,30
12,30
събота –
17,30
неделя
20,30
23,00
08,00
понеделник – 12,30
петък
17,30
20,30
понеделник –
четвъртък
22,00
петък

С Т Р. 3

цена в лв.
до 30 сек.
клип

–
–
–
–

09,00 ч.
13,00 ч.
18,00 ч.
21,00 ч.

825
550
715
2 255

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

22,30 ч.
23,30 ч.
09,30 ч.
13,00 ч.
18,00 ч.
21,00 ч.
23,30 ч.
09,00 ч.
13,00 ч.
18,00 ч.
21,00 ч.

1 650
1 650
880
960
905
2 800
1 200
180
120
250
220

– 22,30 ч.

220

23,00 – 23,30 ч.

100

портрет

Други платени форми –
цена лв./минута
дискуанке- сионни интерта
форми
вю
(дебати)

репортаж

1150*

1150*

200

215

1380*

600*

600*

135

100

300*

С Т Р.
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Други платени форми –
цена лв./минута

Агитационни клипове
телевизионна
програма

ден от
седмицата

събота –
неделя

понеделник
петък

БНТ Свят

понеделник
четвъртък
петък

събота –
неделя

часови пояс
08,30
12,30
17,30
20,30
23,00
08,00
– 12,30
17,30
20,30
–
22,00
23,00
08,30
12,30
17,30
20,30
23,00
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цена в лв.
до 30 сек.
клип

–
–
–
–
–
–
–
–
–

09,30 ч.
13,00 ч.
18,00 ч.
21,00 ч.
23,30 ч.
09,00 ч.
13,00 ч.
18,00 ч.
21,00 ч.

180
120
250
220
100
130
250
250
320

–
–
–
–
–
–
–

22,30 ч.
23,30 ч.
09,30 ч.
13,00 ч.
18,00 ч.
21,00 ч.
23,30 ч.

320
190
130
250
250
320
190

портрет

анкета

дискусионни
форми
(дебати)

интервю

репортаж

–

–

–

–

–

БНТ 1 – Национална политематична програма с излъчване
24 часа в денонощието
БНТ 2 – Национална политематична програма с излъчване
24 часа в денонощието, с регионална насоченост
БНТ Свят – Програма за българите, живеещи извън територията на страната, 24 часа в денонощие
* Забележка. В цената на портрет, анкета и репортаж е включена такса за изработка.

Цените за агитационните клипове
над 30" се калкулират по следните коефициенти:
Продължителност на агитаКоефициенти:
ционен клип
33 – 37"

120 % × цена 30"

38 – 42"

140 % × цена 30"

43 – 47"

160 % × цена 30"

48 – 52"
53 – 57"
58 – 60"

180 % × цена 30"
190 % × цена 30"
200 % × цена 30"

2. Агитационни клипове по програмите на Българското национално радио:
а) излъчване на клипове по програма „Хоризонт“:
Понеделник – неделя
Часови пояс

До 30 секунди

До 1 минута

06,00 – 13,00 ч.

200 лв.

400 лв.

13,00 – 23,00 ч.

180 лв.

360 лв.

б) излъчване на клипове по програма „Христо Ботев“:
Понеделник – неделя
Часови пояс

До 30 секунди

До 1 минута

06,00 – 13,00 ч.

90 лв.

180 лв.

13,00 – 23,00 ч.

50 лв.

100 лв.

в) стойност на клипове по програма „Радио София“ и останалите регионални радиостанции:
Понеделник – неделя
Часови пояс

До 30 секунди

До 1 минута

06,00 – 13,00 ч.

35 лв.

70 лв.

13,00 – 23,00 ч.

25 лв.

50 лв.
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3. Хроники (отразяване на актуални събития) по програма „Хоризонт“ – до една
минута – 300 лв.
4. Диспути (извън определените по споразумението с БНР 480 безплатни минути
диспу ти за националните програми и 60
минути за РРС):
а) по програма „Хоризонт“ – 70 лв. за една
минута;
б) по програма „Христо Ботев“ – 50 лв. за
една минута;
в) по регионални радиостанции и по програма „Радио София“ – 25 лв. за една минута.
5. Други форми:
а) дискусии по програма „Хоризонт“ –
300 лв./1 минута:
аа) визитка – 600 лв. (до 3 мин.);
бб) интервю – 990 лв. (до 5 мин.);
вв) репортаж – 600 лв. (до 3 мин.);
б) програма „Христо Ботев“:
аа) визитка – 200 лв. (до 3 мин.);
бб) интервю – 450 лв. (до 5 мин.);
вв) репортаж – 200 лв. (до 3 мин.);
в) програма „Радио София“ и останалите
регионални радиостанции:
аа) визитка – 100 лв. (до 3 мин.);
бб) интервю – 250 лв. (до 5 мин.);
вв) репортаж – 150 лв. (до 3 мин.).
* Забележка. Цените са в левове без ДДС.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 197 от Изборния кодекс и чл. 16, ал. 1
от Закона за пряко участие на гражданите в
държавната власт и местното самоуправление.
§ 2. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
6003

МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ
И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
МИНИСТЕРСТВО
НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ
ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2009 г. за условията и реда за
устройството и безопасността на площадките
за игра (обн., ДВ, бр. 10 от 2009 г.; изм.,
бр. 27 от 2013 г.)
§ 1. В чл. 5 се правят следните изменения:
1. В ал. 2 думите „да не се групират, а“ се
заменят с „при възможност“.

ВЕСТНИК
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2. Алинея 3 се отменя.
3. Създава се ал. 5:
„(5) Площадките за игра за ползватели
от 3 до 12 години може да се комбинират с
площадки за ползватели до 3 години, като
се осигурят съоръжения за игра и за двете
възрастови групи, обособени в отделни зони.“
§ 2. В чл. 7, ал. 1 т. 2 се изменя така:
„2. в територии с умерено ослънчаване,
като за площадките за игра или за зоните от
площадки за игра, предназначени за деца до 3
години, се предвижда подходящо засенчване;“.
§ 3. В чл. 9 се правят следните изменения:
1. В табл. 1, в колона 4 след думата „Пясъчник“ се заличават думите „- с площ наймалко 10 m 2 “.
2. Алинея 3 се отменя.
§ 4. В чл. 10, ал. 3 се правят следните
изменения и допълнения:
1. В т. 2 думите „за които е предназначена площадката“ се заменят със „за които са
предназначени съоръженията“.
2. Точка 8 се изменя така:
„8. телефон за спешни повиквания – 112;“.
3. Създават се т. 9 и 10:
„9. потенциално опасни за здравето дървесни видове, които се намират на територията
на площадката по реда на чл. 15, ал. 2;
10. забрана за тютюнопушене на територията на площадката за игра.“
§ 5. В чл. 11 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2 думите „които не застрашават
здравето“ се заменят с „които не са потенциално опасни за здравето“.
2. Създава се ал. 4:
„(4) Разстоянието от долната повърхност на
оградата до прилежащата настилка е до 0,11 m.“
§ 6. В чл. 12, ал. 1 след думата „изхода“
се поставя запетая, добавя се „разположени
при възможност на различни страни на площадката“ и се поставя запетая.
§ 7. В чл. 13 се правят следните изменения:
1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) До съоръженията за игра, предназначени за деца до 3 години, се разполагат
най-малко две пейки или други подходящи
места за сядане.“
2. Алинея 3 се изменя така:
„(3) На територията на площадките за игра
за възрастови групи на ползвателите от 3 до
12 години и от 12 до 18 години се предвижда
беседка.“
§ 8. Създава се чл. 14а:
„Чл. 14а. Изискванията на чл. 10, 11, 12, 13
и 14 не се прилагат за площадки за игра на
открито на територията на детски градини и
ясли и учебно-възпитателни заведения.“
§ 9. Член 15 се изменя така:
„Чл. 15. (1) На територията на площадките
за игра се засаждат растителни видове, които
не са потенциално опасни за здравето на ползвателите и на придружителите. Информация
за растителните видове, които са неподходящи
за засаждане на територията на площадките
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за игра и могат да бъдат потенциално опасни
за здравето на ползвателите и на придружителите, е дадена в приложение № 1.
(2) Изключения по ал. 1 се допускат само
при съществу ващи открити площадк и за
игра по отношение на посочените за допустими в приложение № 1 декоративни видове
дървета, когато те са с добро фитосанитарно
състояние, като на видимо място на стъблото
на съответните дървесни видове се нанася
маркировка с черно-жълта лента и за тях се
дава сигнална предупредителна информация
на информационната табела на площадката
за игра. Пример за предупредителна сигнална
информация за потенциално опасни за здравето декоративни видове дървета е даден в
приложение № 1.
(3) При планирането на нови открити
площадки за игра не се допуска наличието
на растителни видове с токсично действие
и с опасни морфологични белези съгласно
приложение № 1 на разстояние до 10 m от
границата на площадката за игра.“
§ 10. В чл. 16 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) точка 5 се изменя така:
„5. биологичните и морфологичните особености на растителните видове и местата за
засаждането им;“
б) създава се т. 6:
„6. потенциални опасности в зависимост
от конкретните съществуващи условия.“
2. Създава се ал. 4:
„(4) За съоръжения за игра с височина на
свободно падане, по-малка от 0,60 m, за които не са определени специфични изисквания
както за ударопоглъщащата настилка, така и
за минималното свободно пространство, се
предвижда минимално свободно пространство
1,5 m извън периферията на съоръжението.
Това изискване не се отнася за самостоятелни занимателни панели и къщички за игри.“
§ 11. В чл. 20 думите „от 0,45 до 0,62 m“
се заменят с „от 0,40 до 1,20 m“.
§ 12. В чл. 21 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 след думите „предвижда и изпълнява“ се добавя „извън минималните
пространства за разполагане на съоръженията
за игра“, а думите „с площ най-малко 10 m 2 “
се заличават.
2. Алинея 4 се изменя така:
„(4) За пясъчника се използва промит пясък
с фракция от 0,2 до 2 mm, без глинести частици, който след полагане се дезинфекцира.“
3. Алинея 6 се отменя.
4. В ал. 7, изречение трето думите „За
осигуряване на свободно преминаване и разполагане“ се заменят със „За осигуряване на
свободно разполагане“.
§ 13. В чл. 24 се правят следните изменения
и допълнения:
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1. В ал. 1:
а) точка 1 се изменя така:
„1. осигуряват се евакуационни пътища и
изходи съгласно Наредба № Iз-1971 от 2009 г.
за строително-технически правила и норми за
осигуряване на безопасност при пожар (ДВ,
бр. 96 от 2009 г.);“
б) точка 3 се отменя.
2. Създава се ал. 5:
„(5) На входа/изхода на закритите площадки за игра се осигурява ограничителен
режим за достъп (чрез подходящи технически
средства, физически лица и др.), който не е
в противоречие с нормативните изисквания
за пожарна безопасност.“
§ 14. В чл. 25 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 след думите „площадки за игра“
се добавя „може да“.
2. Създава се нова ал. 2:
„(2) В закритите площадки за игра се обособяват отделни зони за игра за възрастова
група до 3 години и за възрастова група от
3 до 12 години.“
3. Досегашната ал. 2 става ал. 3.
4. Досегашната ал. 3 става ал. 4.
5. Досегашната ал. 4 става ал. 5.
6. Досегашната ал. 5 се отменя.
§ 15. В чл. 26 ал. 3 се изменя така:
„(3) Температурата на течащата вода при
водочерпните кранове не трябва да надвишава 38 °С.“
§ 16. В чл. 27, ал. 2 след думата „Стените“
се поставя запетая и се добавя „хоризонталните повърхности“.
§ 17. В чл. 29, ал. 2 се правят следните
изменения и допълнения:
1. В т. 1 накрая се добавя „(когато има
такъв)“.
2. В т. 3 думите „дълбочината на басейна“
се заменят с „дълбочината на слоя топки“.
§ 18. В чл. 31 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 1 думите „между 40 и 60 mm“ се
заменят с „до 60 mm“;
б) в т. 3 думите „модулно съоръжение за
игра“ се заменят с „достъпните за ползвателите зони на изцяло затворено и заградено
съоръжение за игра“.
2. Създава се ал. 3:
„(3) При възможност поне един от входовете/изходите на изцяло затвореното съоръжение
за игра се устройва от различна страна на
съоръжението.“
§ 19. В чл. 33 се правят следните изменения:
1. В т. 1 буква „б“ се изменя така:
„б) сигнатурни означения и/или предупреждения за игра и забрани (забрани за
целене с топки и други предмети и за влизане в игралната площ с обувки, бижута,
храни, напитки и др.; означения за места за
обувки и др.), както и друга целесъобразна
информация;“.
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2. Точка 2 се изменя така:
„2. табели и сигнатурни означения и/или
предупреждения, предназначени за безопасно ползване на всяко едно от съоръженията
за игра в съответствие с инструкциите на
производителя (брой на ползвателите на съоръжението за игра; правила за ползване на
съоръжението за игра; възрастова група на
ползвателите, максимална височина на ползвателите при изцяло затворено и заградено
съоръжение за игра и друга изисквана от
производителя/доставчика за предоставяне
информация), както и друга целесъобразна
информация.“
§ 20. В чл. 34 ал. 2 се изменя така:
„(2) В закритите площадки за игра се осигурява персонал, който отговаря на следните
изисквания:
1. познава и спазва изискванията на Закона
за закрила на детето;
2. обучен е за специфичните особености на
съответната възрастова група ползватели до
3 години и/или от 3 до 12 години, за която е
предназначена площадката;
3. обучен е за оказване на първа помощ
и за извършване на необходимите действия
при евакуация.“
§ 21. В чл. 38, ал. 1 думата „стълбища“ се
заменя със „стълби“.
§ 22. В чл. 40, ал. 2 цифрата „2“ се заменя
с числото „25“.
§ 23. В чл. 42 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2 след думата „рампи“ се добавя
„стълбища“ и се поставя запетая.
2. В ал. 3, изречение първо думите „не помалко“ се заменят с „не по-голямо“.
§ 24. В чл. 43, ал. 1, изречение първо думата
„Стълбите“ се заменя със „Стълбищата“, а в
изречение второ думата „стълби“ се заменя
със „стълбища“.
§ 25. В чл. 44 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „до 15 %“ се заменят с
„до 15°“, а след думата „диаметър“ се добавя
„на отворите при входовете/изходите“.
2. В ал. 2 думите „над 15 %“ се заменят
с „над 15°“.
§ 26. В чл. 49 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Ударопоглъщаща настилка от пясък
може да се предвижда за открити площадки
за игра за съоръжения с максимална височина на свободно падане до 3 m, както следва:
1. за максимална височина на свободно
падане до 2 m – с минимална дълбочина във
всяка точка на слоя 0,20 m;
2. за максимална височина на свободно
падане от 2 до 3 m – с минимална дълбочина
във всяка точка на слоя 0,30 m.“
2. Създава се нова ал. 2:

ВЕСТНИК

С Т Р. 7

„(2) В зоната около фундаментите на носещите вертикални подпори на съоръженията за
игра минималната дебелина на слоя е 0,40 m
(приложение № 3).“
3. Досегашната ал. 2 става ал. 3.
§ 27. В чл. 50 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Насипни ударопоглъщащи настилки
от дървесен (растителен) материал може да
се предвиждат за открити площадки за игра
за съоръжения с максимална височина на
свободно падане до 3 m, както следва:
1. за максимална височина на свободно
падане до 2 m – с минимална дълбочина във
всяка точка на слоя 0,20 m;
2. за максимална височина на свободно
падане от 2 до 3 m – с минимална дълбочина
във всяка точка на слоя 0,30 m.“
2. Създава се нова ал. 2:
„(2) В зоната около фундаментите на носещите вертикални подпори на съоръженията за
игра минималната дебелина на слоя е 0,40 m
(приложение № 3).“
3. Досегашната ал. 2 става ал. 3.
4. Досегашната ал. 3 става ал. 4.
§ 28. В чл. 58 ал. 1 се изменя така:
„(1) На територията на площадките за
игра се допуска разполагане на съоръжения
за игра с оценено и удостоверено съответствие по реда на Наредбата за съществените
изисквания и оценяване съответствието на
играчките, приета с Постановление № 300
на Министерския съвет от 2010 г. (ДВ, бр. 99
от 2010 г.), които отговарят на БДС EN 71-8
„Безопасност на детски играчки. Част 8:
Играчки за активни игри, използвани в домашни условия“.“
§ 29. В чл. 59, ал. 2 думите „БДС EN 1177
„Ударопоглъщаща повърхност за площадки за
игра. Изисквания за безопасност и методи за
изпитване“ се заменят с думите „БДС EN 1177
„Ударопоглъщаща повърхност за площадки за
игра. Определяне на критичната височина на
свободно падане“.
§ 30. В чл. 60 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Част паркоустройство и благоустройство на инвестиционния проект на площадка
за игра, разположена на открито, се разработва
с обхват съгласно изискванията на Наредба
№ 4 от 2001 г. за обхвата и съдържанието
на инвестиционните проекти (ДВ, бр. 51 от
2001 г.), като се изясняват и следните специфични параметри:
1. на ситуационния план на терена на площадката за игра се нанасят данни от картотекирането на съществуващата растителност
заедно с дендрологична ведомост във и около
площадката за игра (ако има такава);
2. на чертежите на площадката за игра се
представя следното:
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а) разположението и видът на съоръженията
и/или заниманията за игра;
б) подробно се котират и се определят
настилките и повърхностите;
в) изясняват се благоустройствените дейности, озеленяването, означенията и огражденията;
3. определят се техническите характеристики на съоръженията за игра;
4. определят се изискванията към ударопоглъщащите настилки (технически характеристики и необходими площи за разполагане),
когато такива се предвиждат в съответствие
с изискванията на наредбата;
5. определят се изискванията към предвижданите твърди настилки;
6. представя се техническа документация
(количествени сметки, посадъчни схеми и др.)
за предвижданите строителни и монтажни и
залесителни работи;
7. определят се изискванията към предвижданите за влагане строителни продукти.“
2. Създават се нови ал. 3 и 4:
„(3) Към инвестиционния проект на откритите площадки за игра се изработва част
геодезическа (трасировъчен план и вертикална
планировка).
(4) В случаите, когато е необходимо да се
реши дрениране и отводняване на открита
площадка за игра или със заданието за проектиране на открита площадка за игра се
предвижда водоснабдяване и канализация
на поземления имот, електроснабдяване и
външно художествено осветление, конструкт и вно оразмеря ва не на елемен т и, кои т о
представляват строителни конструкции, или
се определят други изисквания към инвестиционния проект, се допълват съответните
части на проекта.“
3. Досегашната ал. 3 става ал. 5.
4. Досегашната ал. 4 става ал. 6 и в нея
думата „извършените“ се заменя с „предвидените“.
§ 31. В чл. 63 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2, изречение второ текстът след
думата „наредбата“ до края на изречението
се заличава.
2. Алинея 4 се изменя така:
„(4) В слу чаите, когато с документите
по ал. 2 се констатират несъответствия на
площадката за игра с изискванията на наредбата, те се отстраняват преди въвеждане
на площадката в експлоатация за сметка на
страната, допуснала несъответствията.“
3. Създава се ал. 5:
„(5) В случай че при извършен контрол
на площадка за игра от орган за контрол се
установи спорно различие между техническите
характеристики на монтирано съоръжение за
игра с тези, декларирани в техническата му
документация (в т.ч. сертификати или протоколи от изпитвания), предоставена от произ-
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водителя/доставчика, или със стандартите по
приложение № 7, се извършват необходимите
измервания и/или изпитвания от независима
страна в присъствието на представители на
производителя/доставчика и органа за контрол
за доказване на установените несъответствия.
Разходите за измерванията и/или изпитванията са за сметка на страната, чиито твърдения
бъдат оборени в резултат на измерванията и/
или изпитванията.“
§ 32. Създава се чл. 63а:
„Чл. 63а. Минималният обхват на доклада
и/или сертификата за извършения контрол
от органа за контрол е съгласно приложение
№ 7а.“
§ 33. В чл. 67, ал. 3 след думата „Съоръжения“ се добавя „и настилки за площадки“.
§ 34. В чл. 68, ал. 6 се създава изречение
трето: „Минималният обхват на доклада и/
или сертификата за извършения контрол от
органа за контрол е съгласно приложение
№ 7а.“
§ 35. В чл. 69, ал. 1 думите „постоянни и
оперативни“ се заменят с думата „периодични“.
§ 36. В допълнителните разпоредби се
правят следните изменения и допълнения:
1. Точка 8 се изменя така:
„8. „Стълбище“ е елемент на съоръжение
на игра, чрез който се осигурява достъп до
съоръжението за ползвателите от всички
възрасти. Състои се от стъпала, по които
ползвателят може да се качва или да слиза.“
2. Създават се т. 29 – 33:
„29. „Засенчване“ е осигуряване на сянка
върху площадка за игра чрез дървесна растителност или чрез трайна конструкция за
засенчване.
30. „Граница на открита площадка за игра“
се счита оградата, когато има такава, а при
паркове – контурът на разстояние 3 m от
съоръженията за игра.
31. „Стълба“ е средство за достъп на съоръжение за игра, по което ползвателят може
да се качва или да слиза.
32. „Пространствена мрежа“ е триизмерна
структура за катерене, изпълнена от меки
материали, която поддава на натиск.
33. „Изц яло затворени (заградени) съоръжения за игра“ са структури за игра,
предназначени за ползватели до 14 години,
които може да се разполагат на площадки
за игра както на открито, така и на закрито.
Включват елементи, на които или с които
ползвателите могат да играят в самите затворени триизмерни структури, с определени
входове/изходи.“
§ 37. В § 3 от преходните и заключителните
разпоредби думите „31 декември 2016 г.“ се
заменят с „31 декември 2018 г.“, като текстът
докрая се заличава.
§ 38. Приложение № 1 към чл. 15, ал. 2
се изменя така:
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„Приложение № 1
към чл. 15, ал. 1, 2 и 3
Таблица 1

Токсични декоративни видове дървета
Научно наименование на вида

Токсична/алергенна част
листа

цветове

пло- семе- други
дове
на
части

всички части
1

2

3

4

5

6

Мерки при заварени дървесни видове
на съществуващи площадки за игра

Степен
на токПремахване/Предупредителен надпис с сичност
съгласно
текст съгласно таблица 2
таблица 3
8

9

ВНИМАНИЕ!
Контактът с растението може да предизвика алергична реакция!
Cupressocyparis leylandii (A.B.Jacks.)
M.L.Green
Лейландов лъжекипарис

A

Съществуващи женски индивиди се
премахват.
При ново строителство се допуска използване само на мъжки индивиди.

PA

ВНИМАНИЕ!
Видът е вреден при консумация!
Juniperus excelsa M. Bieb.
Дървовидна смрика

P

ВНИМАНИЕ!
Видът е вреден при консумация!
Juniperus virginiana L.
Виргинска смрика (Моливно дърво)

P

VC I

+

Премахва се – не се допуска за площадки за игра по смисъла на чл. 15,
ал. 2

P

+

ВНИМАНИЕ!
Видът е вреден при консумация!
Thuja occidentalis L.
Западна туя

P

+

ВНИМАНИЕ!
Видът е вреден при консумация!
Thuja orientalis L.
Източна туя

PW

+

ВНИМАНИЕ!
Видът е вреден при консумация!
Aesculus hippocastanum L.
Обикновен конски кестен
ВНИМАНИЕ!
Видът може да предизвика алергична
кожна
реакция и дразнене на очите!
Ailanthus altissima (Mill.) Swingle
Обикновен айлант

I AW

7
Голосеменни (Gymnospermae)
Cupressocyparis
leylandii (A.B.Jacks.)
M.L.Green

+

Ginkgo biloba L.

+

Juniperus excelsa M.
Bieb.

+

Juniperus virginiana L.
+

Taxus baccata L.

Thuja occidentalis L.

Thuja orientalis L.

Покритосеменни (Angiospermae)
Aesculus spp.

Ailanthus altissima
(Mill.) Swingle
+

+

Сок;
полен

С Т Р.
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ВНИМАНИЕ!
Видът е вреден при консумация!
Buxus sempervirens L.
Вечнозелен (обикновен) чимшир

P

7
Buxus sempervirens L.
+
Fagus sylvatica L.

ВНИМАНИЕ!
Плодът е вреден при консумация!
Fagus sylvatica L.
Обикновен бук

+
*Ficus carica L.

Премахва се – не се допуска за площадки за игра по смисъла на чл. 15,
ал. 2
(Видът може да предизвика алергична
кожна реакция в комбинация със слънце.)

IA

Млечен
сок
Слуз
между
семената

ВНИМАНИЕ!
Видът е вреден при консумация!
Gymnocladus dioicа (L.) K.Koch
Двудомен гимнокладус

P

Премахва се – не се допуска за площадки за игра по смисъла на чл. 15, ал. 2

PC

Премахва се – не се допуска за площадки за игра по смисъла на чл. 15, ал. 2

P

Премахва се – не се допуска за площадки за игра по смисъла на чл. 15, ал. 2

P

+

Премахва се – не се допуска за площадки за игра по смисъла на чл. 15, ал. 2

VC W

+

Премахва се – не се допуска за площадки за игра по смисъла на чл. 15, ал. 2

AC W

+

Премахва се – не се допуска за площадки за игра по смисъла на чл. 15, ал. 2

P

+

Премахва се – не се допуска за площадки за игра по смисъла на чл. 15, ал. 2

P

+

Премахва се – не се допуска за площадки за игра по смисъла на чл. 15, ал. 2

AC W

ВНИМАНИЕ!
Видът е вреден при консумация, кожен
и очен дразнител!
…
…

P AW

+

Gymnocladus dioicus
(L.) K.Koch

Ilex aquifolium L.

+
+
+

+

Maclura pomifera
(Raf.) C. K. Schneid.

Сок

*Malus spp.

+

Melia azedarach L.
Prunus racemosa Lam.
Padus racemosa Gilib. =
*Prunus armeniaca =
Armeniaca vulgaris

+

*Prunus dulcis =P.
amygdalus = Amygdalus
communis

+

*Prunus cerasifera
Ehrh.

+

Quercus spp.

+

P

+

+

Пъпки

Robinia pseudoacacia L.

+

Премахва се – не се допуска за площадки за игра по смисъла на чл. 15,
ал. 2

VIW

Sorbus aucuparia L.

+

ВНИМАНИЕ!
Плодът е вреден при консумация!
Sorbus aucuparia L.
Офика

P

Sophora japonica L.

+

ВНИМАНИЕ!
Видът е вреден при консумация!
Sophora japonica L.
Японска софора

P

Забележка. Плодните видове не са подходящи за паркоустрояване на площадки за игра, тъй като
замърсяват средата с плодовете си. Тези видове са обект на интерес за децата, които нанасят механични повреди на короната (пречупване на клони).
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Таблица 2

Значение на предупредителния текст при обозначаване на потенциално опасни декоративни видове
дървета
Текст

Значение

Вреден при консумация Вид, съдържащ токсини.
Обикновено цялото растение съдържа токсини, но най-често плодовете или
семената са тези, които се консумират.
Децата са най-рискови за инцидентно отравяне, особено децата под 5 години,
които са привлечени от плодовете или други части за ядене.
Кожен дразнител

Вид, предизвикващ кожна реакция при държане.
Симптомите често включват дерматитен тип реакция, локално възпаление,
сърбеж и изприщване. Понякога това е само временно и без последващо
значение, като добре познатия „зюмбюлов сърбеж“, но в някои случаи реакцията може да е много сериозна.

Очен дразнител

Дразнението на очите се предизвиква от попадане на сокове или малки
власинки от растението, при изпръскване или докосване на окото със замърсена ръка.
Таблица 3
Степен на токсичност на вида

Степен на
токсичност

Описание

V
Силно отровно

Тези видове може да причинят трайни увреждания, сериозно заболяване или смърт.
Предизвикват тежко отравяне, дори и от малки количества.

P
Отровно

Тези видове може да предизвикат неразположение, като повръщане или диария,
но не са опасни за живота.
Незначителни симптоми може да се проявят, ако се консумират големи количества.
Родителите и възпитателите трябва внимателно да наблюдават и контролират за
контакт на децата с тези растения.

A
Алергенно

Тези видове може да предизвикат множество алергични реакции, като сенна
хрема, астма и други дихателни проблеми, дразнене (възпаление) на лигавицата,
дерматит, гадене, повръщане, диария и гастроентерит.

I
Дразнещо средство/иритант

Тези видове може да предизвикат обриви, изприщване, дерматит на кожата или
дразнене (възпаление) на очите, носа или устата.

W
Инвазивно

Отровни видове, за които е известно, че са инвазивни в природни или в селскостопански райони.

PC

С индекса „C“ се обозначава токсична характеристика, която е особено вредна
за деца.
Таблица 4

Токсични декоративни видове храсти
Научно наименование на
вида

Токсична/алергенна част
листа

1

2

цветове

плодове

семена

други части

Степен на токсичност
(по табл. 3)

5

6

8

всички части
3

4
7

Голосеменни (Gymnospermae)
Juniperus
communis
Juniperus
sabina

+

шишарки
+

P
P

Покритосеменни (Angiospermae)
Aucuba
japonica

+

P

С Т Р.
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8

+

P I

7
Berberis
vulgaris
Caesalpinia
gilliesii

+

Calycanthus
floridus
= C. fertilis;
Calycanthus
occidentalis
Campsis radicans
= Tecoma
radicans

PC

+

P

+

I

Celastrus
orbiculatus

+

Clematis spp.

+

Colutea
arborescens

P
P I
+

Cornus florida
Cornus
sanguinea

+

P

+

P I

+

P I

Coronilla
emerus

+

P

Coronilla
varia

+

P

Cotinus coggygria

+

Cotoneaster spp.

I

+

P W
C

Cytisus scoparius
= S arothamnus
scoparius

+

VW

Daphne
mezereum

+

V

Ephedra spp.

+

P

Euonymus
europaeus

+

VC

Euonymus
japonica

+

VC

Genista tinctoria

+

P

Hedera helix

+

VIW

Hydrangea
macrophylla =
Hydrangea
hortensia

+

PC I

Kalmia spp.

+

P

Laburnum
anagyroides =
Cytisus laburnum
= L. vulgare

+

VC

Ligustrum
ovalifolium
Ligustrum vulgare

+

+

Полен
+

VA I
VA I
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6

8

7
Lonicera
periclymenum

+

P

Lonicera
tatarica

+

+

P

Lonicera
xylosteum

+

+

P

Lonicera japonica

+

+

PC I W

Lycium barbarum
= L. halmifolium
= L. vulgare

+

Mahonia
aquifolium
Parthenocissus
quinquefolia =
A mpelopsis
quinquefolia

+

+

P

+

PC I W

Periploca graeca
Pieris japonica

+

P

+

Poncirus trifoliata
Prunus
laurocerasus =
Laurocerasus
officinalis

P

Нектар от цветовете
Неузрели
плодове

+

+

P
P

+

Стъблo

VC I W

Pyracantha
coccinea

+

Rhamnus
cathartica

+

+

Корa

P

Rhamnus
frangula
= Frangula alnus

+

+

Кора

P

Rhododendron
spp.

+

Rhodotypos
scandens
= R. kerrioides

VI

+

Rhus coriaria
Sambucus nigra

P

P

+
+

P

+

Sambucus
racemosa

Кора, корен,
стъбло
+

Spartium junceum

PW
P

+

VC W

Symphoricarpos
spp.

+

P

Toxicodendron
radicans = Rhus
radicans

+

AV I

Viburnum
opulus

+

+

Кора

P

С Т Р.
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8

Кора

P

7
Viburnum
lantana

+

+

Vinca spp.

+

P

Viscum album

+

P

Vitex agnus-castus

+

I

Wisteria spp.

+

P

Таблица 5
Токсични декоративни видове, използвани за интериорно и екстериорно озеленяване – цъфтящи и листнодекоративни
Научно наименование
на вида

Токсична/алергенна част
листа

цветове плодове семена други части
всички части

1

2

3

4

5

Степен на
токсичност
(по табл. 3)

6

8

Приложение
във:
инте
риора
9

7
+

P I

Achillea millefolium = A.
borealis = A. lanulosa

+

P I

Acokanthera spp.

+

P I

Aconitum spp.

+

VC

+

Adenium spp.
Agapanthus praecox subsp.
orientalis

+

+
+

Сок

Allamanda cathartica

+

+
+
+
+
+

PC I W

+

+

IW

+

+

P I

+

+
+

P
+

Кора и сок

+
+

P
Сок

Agrostemma githago =
Lychnis githago

+

P I
P

+

Agave
americana
Aglaonema spp.

Корени
+

Adonis spp.

10
11

Acalypha spp.

Actaea spp.

екстериора

+

P IW

+

Alocasia spp.

+

P I

+

Aloe spp.

+

P

+

+

Alstroemeria spp.

+

AW

+

+

VC A I W

+

Amaryllis spp.
Hippeastrum spp.

Луковици

Anemone spp.
Pulsatilla spp.

+

PC I

Anthurium spp.

+

P I

Aquilegia vulgaris

+

P

Arisaema spp.

+

P I

+

Aristolochia spp.

+

VW

+

Artemisia spp.

+

P I

+

Arum spp.

+

V IW

+

Asarum europeum

+

P

+

Asclepias spp.

+

P I

+

Asparagus spp.

+

PA

Atropa belladonna

+

VC I

+
+
+

C

+

+

+
+
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8

9

7

11

Brugmansia spp.

+

VC

+

Caladium bicolor

+

P I

+

Calla palustris

+

P I

+

Caltha palustris

+

Capsicum spp. (декоративни култивари)

+

Caryota mitis
C. urens

+

P
+

+

P I

+

P I

+

Catharanthus roseus

+

PC W

+

Cestrum spp.

+

PC AW

+

Chelidonium majus

+

P I

Chrysanthemum spp.

+

AI

+

Clivia miniata

+

P I

+

Codiaeum variegatum
C. variegatum var.
variegatum= C.
variegatum var. pictum =
Croton variegatus

+

P I

+

Colchicum spp.

+

VW

+*

Colocasia spp.
C. esculenta (=C.
esculenta var. antiquorum;
C. antiquorum;
C. gigantea

+

P I

+

Consolida spp.

+

VC I W

Convallaria majalis

+

Crassula argentea
Crinum spp.
Cycas revoluta

+

+

+

+

V I

+*

+

P I

+

+

P IA

+

C

+

+

+

C

+

10

+

Стъбло

V I

+

Cyclamen hederifolim

Грудка

P

+

+

Cyclamen persicum

Грудка

P

+

+

Datura spp.

+

V

+

Delphinium spp.

+

VC I

+

Dicentra spectabilis

+

I

+

Dictamnus albus

+

IA

+

Dieffenbachia spp.

+

P I

Digitalis spp.

+

VW

Dracunculus spp.

+

P I

Dryopteris filix-mas

+

P

+

Echium plantagineum
(= E. lycopsis)

+

P IA

+

Epipremnum aureum
(= Epipremnum
pinnatum; Pothos aureus;
Raphidophora aurea;
Scindapsus aureus

+

P I

C

C

+
+
+

+
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8

9

7

10
11

Erysimum cheiri =
Cheiranthus cheiri

+

P

+

Eschscholzia californica

+

PW

+

Euphorbia spp.

+

Fatsia japonica
Ficus spp.

C

P I

+

+

P

+

+

A

+

Луковица

P

+*

+

Луковица

P I

+*

+
+

Fritillaria spp.
Galanthus
nivalis

+

+

Gloriosa superba (= G.
rothschildiana)

+

VIW

+

Grevillea spp.

+

A

+

Gypsophila paniculata

+

I

+

I

+

Helianthus annuus

Власинки
Полен

Helleborus spp.

+

VI

+

Hepatica
nobilis

+

P

+

Hyacinthus orientalis

+

PC I

+*

P I

+

Hymenocallis spp.
Hyoscyamus niger

Луковици
+

Ipomoea spp.

+

+

P

+

P W

+

C

Iris spp.

+

P IW

Jatropha spp.

+

VC I

+

Lantana camara

+

VC I W

+

Lathyrus odoratus

+

P W

+

Leucojum aestivum

+

P I

+

Lobelia spp. (с изключение на L. erinus)
L. cardinalis
L. siphilitica

+

P

Lupinus spp.

+

PC W

Lysichiton spp.

+

Mirabilis spp.

+

C

C

P I
+

Корен

+

+

+
+

PC I W

+
+

Monstera deliciosa

+

P I

+

Muscari armeniacum

+

P

+*

+

Narcissus spp.

+

V AI W

+*

+

Nerium
oleander = N. indicum =
N. odorum

+

VC I W

+

+

Nicotiana spp.

+

PAIW

Ornithogalum spp.

+

P IW

Papaver nudicaule

+

P

+

Papaver rhoeas

+

PW

+

Papaver somniferum

+

VIW

+

C

C

+
+

+
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6

8

9
+

7

11

Passiflora caerulea

Не
узрял
плод

P

Phaseolus coccineus

Сурови
плодове

P

Philodendron spp.

+

Physalis spp.

10

PC I
Не
узрял
плод

+

+
+

P

+

Phytolacca аmericana
(= P. decandra)

+

VC I

+

Podophyllum peltatum

+

P

+

Polygonatum spp.

+

P I

+

Polyscias spp.

+

P I

+

Primula spp.

+

AI

+

Pteridium aquilinum
= P. aquilinum var.
esculentum = P.
aquilinum var. latiusculum
= P. esculentum = P.
latiusculum = Pteris
aquilina

+

V

Ranunculus spp.

+

VA I

Rheum x cultorum (=R.
rhabarbarum) (хибрид, включващ R.
rhaponticum)
R. x cultorum

+

Стъбла

Ricinus communis
Schefflera actinophylla =
Brassaia actinophylla

+
+

Сок

+
+

+

+

P I

+

VC I W

+

PA

+

Scilla spp.

+

P

+*

+

Sedum spp.

+

P I

+

+

Senecio spp.

+

P I

Solanum spp.

+

+

+

C

V IW

+
+

+

Spathiphyllum spp.

+

P I

Symphytum spp.

+

P

+

Tanacetum vulgare

+

P AI W

+

Tulipa spp.

+

PAI

Veratrum spp.

+

V
P I

+

+

P IW

+

Xanthosoma spp.

+

Xiphium spp.
Zantedeschia aethiopica
Zigadenus spp. =
Zygadenus spp.
* – за форсаж

+

C

C

+
+

V IW

+

V

+*

C

+

+*

+
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Таблица 6
Декоративни растителни видове с неблагоприятни за здравето морфологични белези
Растителен вид/род

ВЕСТНИК
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ПРИМЕРНА ТАБЕЛА:

Морфологичен белег

Голосеменни (Gymnospermae)
Juniperus oxycedrus

Бодливи листа

Picea pungens

Бодливи листа

Pinus coulteri

Едри шишарки с
шипове

Pinus jeffreyi

Едри шишарки с
шипове

Pinus pinaster

Едри шишарки със
заострена апофиза

Покритосеменни (Angiospermae)
Berberis spp.

Бодли

Castanea sativa

Купула с игловидни
израстъци

Chaenomeles spp.

Бодли

Crataegus spp.

Шипове

Elaeagnus spp.

Шипове

Gleditsia triacantos

Шипове

Robinia pseudoacacia

Бодли

Hippophae rhamnoides

Шипове

Lycium halimifolium

Шипове

Maclura aurantiaca

Бодли

Mahonia japonica

Бодливо назъбени листа

Populus spp.

Семена с власинки
(женски индивиди)

Poncirus trifoliata

Бодли

Punica granatum

Бодли

Pyracantha coccinea

Бодли

Pyrus communis

Шипове

Ribes uva-crispa (Ribes
grossularia)

Бодли

Rosa spp.

Бодли

Rhamnus cathartica

Шипове

Ruscus aculeatus

Бодливо заострени
филокладии

Rubus spp.

Бодли

Salix spp.

Семена с власинки
(женски индивиди)

Zanthoxylum spp.

Шипове

Zizyphus jujuba

Шипове

Yucca spp.

Шипове

Cacti – пустинни видове

Бодли

Sanseviera trifasciata

Шипове

Agave spp.

Шипове

Bougainvillea spp.

Шипове

“
§ 39. В приложение № 5 към чл. 45 се
правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 1.3 след думата „Седалките“ се добавя
„са от полимерни материали или“.
2. В т. 1.4 накрая се добавя „или въжета“.
3. Легендата под фиг. 2 се изменя така:
„Легенда:
А ≥ 0,2 х L + 200 mm;
В ≥ 0,2 х L + 300 mm;
D ≥ 0,05 х L + С;
L е перпендикулярното разстояние между
хоризонталната подпора и съответно равнината, определена от горната повърхност на
седалката в покой;
С – разстоянието между точките на фик
сиране на веригата към седалката.“
4. В т. 2.2.2 думата „пързалката“ се заменя
с думите „секцията за пързаляне“.
5. В т. 2.2.4 изречение четвърто се заличава.
6. Точка 2.2.5.2 се изменя така:
„2.2.5.2. при дължина на изходната секция,
по-голяма от 30 % от дължината на секцията
за пързаляне, изходната секция е със среден наклон 5° спрямо повърхността на настилката;“.
7. В т. 3.4 след думата „Седалките“ се добавя
„са от полимерен материал или“.
8. В т. 3.6 след думата „слизане“ се добавя
„от всяка тяхна позиция“.
9. Точка 4 се изменя така:
„4. Въртележки с радиус на платформата,
по-голям от 0,50 m“.
10. Фигура 4 се изменя така:
„

Фиг. 4 “
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§ 40. В приложение № 6 към чл. 47, ал. 2 в
т. 2.1, изречение трето думите „Към минималната дължина L“ се заменят с „При синтетични
настилки към минималната дължина L“.
§ 41. В приложение № 7 към чл. 56, ал. 1
и ал. 2, т. 2, чл. 63, ал. 2 и чл. 68, ал. 4 се
правят следните допълнения:
1. В т. 1 – 6 след думата „Съоръжения“ се
добавят думите „и настилки“.
2. Създават се т. 7 и 8:
„7. БДС EN 1176-10 „Съоръжения и настилки
за площадки за игра. Част 10: Допълнителни специфични изисквания за безопасност
и методи за изпитване на изцяло заградени
съоръжения за игра“
8. БДС EN 1176-11 „Съоръжения и настилки
за площадки за игра. Част 11: Допълнителни
специфични изисквания за безопасност и методи за изпитване на пространствени мрежи“.
§ 42. Създава се приложение № 7а към
чл. 63а и чл. 68, ал. 6:
„Приложение № 7а
към чл. 63а и чл. 68, ал. 6
Минимален обхват на доклада и/или сертификата
за извършения контрол на площадка за игра
I. Минимален обхват на доклада и/или сертификата за извършения контрол на открита
площадка за игра
1. Общата част на доклада и/или сертификата
за извършения контрол включва най-малко обща
информация за:
а) площадката за игра (наименование, местоположение и друга приложима информация);
б) данни за органа за контрол(наименование,
адрес, телефон, копие от сертификата за акредитация), дата на провеждане на контрола и друга
приложима информация;
в) специфична описателна информация относно изпълнението на изискванията на наредбата
по отношение на: чл. 4, 7, 9, 13, 14, 35, чл. 46,
ал. 1, 2 и 3, чл. 52, 53, 54 и чл. 55, ал. 1.
2. Основната част на доклада и/или сертификата за извършения контрол съдържа точно
и еднозначно определяне на съответствието с
изискванията на наредбата по отношение на:
чл. 5, 8, 10, 11, 12, чл. 15, ал. 1 и 2, чл. 16, 17,
18, 19, 20, 21, 22, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44,
45, чл. 46, ал. 4, чл. 47, ал. 1, 2 и 3, чл. 48, 49,
50, 51, чл. 55, ал. 2, чл. 56, чл. 57, ал. 2, чл. 58 и
чл. 60, ал. 2 и съответните приложения.
ІI. Минима лен обх ват на док лада и/или
сертификата за извършения контрол на закрита
площадка за игра
1. Общата част на доклада и/или сертификата
за извършения контрол включва най-малко обща
информация за:
а) площадката за игра (наименование, местоположение и друга приложима информация);
б) данни за органа за контрол (наименование, адрес, телефон, копие от сертификата за
акредитация), дата на провеждане на контрола
и друга приложима информация;
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в) специфична описателна информация относно изпълнението на изискванията на наредбата
по отношение на: чл. 4, 23, чл. 24, ал. 1, т. 1 и
ал. 5, чл. 25, ал. 1, 3 и 4, чл. 26, чл. 27, ал. 4,
чл. 35, чл. 46, ал. 1, 2 и 3, чл. 52 и 54.
2. Основната част на доклада и/или сертификата за извършения контрол съдържа точно
и еднозначно определяне на съответствието с
изискванията на наредбата по отношение на:
чл. 5, чл. 24, ал. 1, т. 2, 4, 5, 6 и 7, чл. 25, ал. 2 и
3, чл. 27, ал. 1, 2, 3 и 5, чл. 28, 29, 30, 31, 32, 33,
34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, чл. 46, ал. 4,
чл. 47, ал. 1, 2 и 3, чл. 55, ал. 2, чл. 56, чл. 57,
ал. 2 и чл. 58 и съответните приложения.“

§ 43. В заглавията на приложение № 9
към чл. 69, ал. 4 и приложение № 10 към
чл. 69, ал. 4 думата „оперативен“ се заменя
с „периодичен“.

Допълнителна разпоредба
§ 44. Наредбата е преминала процедурата
за обмен на информация в областта на техническите регламенти по реда на Постановление
№ 165 на Министерския съвет от 2004 г. за
организацията и координацията на обмена
на информация за технически регламенти
и правила за услуги на информационното
общество и за установяване на процедурите,
свързани с прилагането на някои национални
технически правила за продукти, законно
предлагани на българския пазар (ДВ, бр. 64 от
2004 г.), с което е въведена Директива 98/34/
ЕС, изменена с Директива 98/48/ЕС.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 45. (1) Започналите производства по одобряване на инвестиционен проект и издаване
на разрешение за строеж се довършват по
досегашния ред.
(2) За започнато производство по одобряване на инвестиционен проект и издаване на
разрешение за строеж се счита датата на внасяне на инвестиционния проект за одобряване
от компетентния орган. За започнато производство се счита и наличието на съгласуван
идеен инвестиционен проект.
§ 46. Наредбата влиза в сила един месец
след обнародването є в „Държавен вестник“
с изключение на чл. 25, ал. 2, който влиза
в сила една година след обнародването є в
„Държавен вестник“.
Министър на регионалното развитие
и благоустройството:
Лиляна Павлова
Министър на вътрешните работи:
Румяна Бъчварова
Председател на Държавната агенция
за закрила на детето:
Ева Жечева
5802
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КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ
НА СЪОБЩЕНИЯТА

МИНИСТЕРСТВО
НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ
И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
МИНИСТЕРСТВО
НА ПРАВОСЪДИЕТО
Наредба за изменение на Наредба № РД-0220-6 от 2012 г. за издаване на удостоверения
въз основа на регистъра на населението (обн.,
ДВ, бр. 37 от 2012 г.; изм., бр. 69 от 2012 г.;
бр. 82 от 2013 г. и бр. 53 от 2015 г.)
§ 1. В чл. 8, ал. 1 думите „5-дневен“ се
заменят с „3-дневен“.
Заключителна разпоредба
§ 2. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър на регионалното
развитие и благоустройството:
Лиляна Павлова
За министър на правосъдието:
Вергиния Мичева-Русева
5875

МИНИСТЕРСТВО
НА ФИНАНСИТЕ
Наредба за изменение на Наредба № H-17
от 2006 г. за прилагане на разпоредбите на
Приложение № 37 и Приложение № 38 от
Регламент (ЕИО) № 2454/93 на Комисията
относно писмено деклариране чрез Единния
административен документ (обн., ДВ, бр. 105
от 2006 г.; изм. и доп., бр. 7 и 51 от 2007 г.,
бр. 3 от 2008 г.; доп., бр. 5 и 30 от 2009 г.;
изм., бр. 45, 92 и 97 от 2009 г.; изм. и доп.,
бр. 49 от 2010 г.; доп., бр. 67 от 2010 г.; изм.,
бр. 6 от 2011 г.; изм. и доп., бр. 30 от 2011 г.;
изм., бр. 36 и 64 от 2011 г.; изм. и доп., бр. 14
от 2012 г., бр. 4 и 63 от 2013 г.; доп., бр. 30 и
52 от 2014 г.; изм. и доп., бр. 100 от 2014 г.)
§ 1. В приложение № 18 към чл. 6, т. 22,
40 и 41, чл. 8, т. 22, в т. 1 „Митнически учреждения в Република България“ се заличава
следният ред:
„Пирдоп

Митническо бюро

BG005806“.

Заключителна разпоредба
§ 2. Наредбата влиза в сила от 15 септември 2015 г.
Министър:
Владислав Горанов
5979
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РЕШЕНИЕ № 408
от 20 август 2015 г.
за приемане на Регулаторна политика за управление на радиочестотния спектър
На основание чл. 32, т. 1, буква „а“ във
връзка с чл. 36 от Закона за електронните
съобщения Комисията за регулиране на съобщенията приема
РЕГУЛАТОРНА ПОЛИТИКА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РАДИОЧЕСТОТНИЯ СПЕКТЪР
I. Въведение.
Тази Регулаторна политика за управление
на радиочестотния спектър за граждански
нужди се изготвя от Комисията за регулиране
на съобщенията в изпълнение на разпоредбата на чл. 32, т. 1, буква „а“ от Закона за
електронните съобщения.
При изработването на регулаторната политика са взети предвид Актуализираната
политика в областта на електронните съобщения1, Решение № 243/2012/ЕС 2 , решенията
и препоръките на Европейската комисия и на
Европейския парламент и Съвета и тенденциите в развитието на електронните съобщения
в световен и европейски мащаб. Отчетени са
също разпоредбите на Радиорегламента на
Международния съюз по далекосъобщения,
Европейската таблица за разпределение на
радиочестотния спектър, както и решенията
и препоръките на Комитета по електронни
съобщения към Европейската конференция
по пощи и далекосъобщения.
Радиочестотният спектър е национален
п ри роден ресу рс, кой т о и ма знач и т ел но
влияние върху развитието на съобщителния
сектор и от там на националната икономика
като цяло. За да се отговори на непрекъснато
нарастващите потребности на съобщителния
пазар, Комисията за регулиране на съобщенията в съответствие със своите правомощия
трябва да осигури подходящ радиочестотен
спектър за мобилни комуникации, за мобилен
широколентов достъп, за радиоразпръскване
и други съобщителни услуги.
Управлението на радиочестотния спектър
включва комбинация от административни,
регулаторни и технически процедури, които
да осигуряват неговото ефикасно използване
и ефективно управление. Най-важната цел
Обн., ДВ, бр. 21 от 2015 г.
Решение 243/2012/ЕС на Европейския парламент и на Съвета за създаване на многогодишна
програма за политиката в областта на радиочестотния спектър.
1
2
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при управлението на радиочестотния спектър е осигуряването на неговото оптимално
използване.
Съгласно разпоредбите на Закона за електронните съобщения Комисията за регулиране
на съобщенията управлява разпределения за
граждански нужди радиочестотен спектър.
В изпълнение на своите правомощия и
в съответствие с Решение № 243/2012/ЕС
Комисията за регулиране на съобщенията
съблюдава следните основни регулаторни
принципи:
· прилагане на възможно най-подходяща и
облекчена система за даване на разрешения
при спазване на принципите на законоустановеност, предвидимост, прозрачност, публичност, консултативност, равнопоставеност
и пропорционалност, при която регулаторната
намеса е сведена до минимално необходимото;
· стимулиране развитието на единни я
пазар чрез насърчаване появата на бъдещи
цифрови услуги и стимулиране на ефективна
конкуренция;
· насърчаване на конкуренцията и иновациите, като се отчита необходимостта от
избягване на вредни смущения и от гарантиране на техническото качество на услугите,
с цел да се улесни достъпността на широколентовите услуги;
· определяне на техническите условия за
използване на радиочестотния спектър при
цялостно съобразяване със съответното право на Европейския съюз и с националните
особености;
· прилагане на неутралността по отношение
на технологиите и услугите при правата на
ползване на радиочестотния спектър, когато
това е възможно;
· насърчаване на хармонизираното използване на радиочестотния спектър.
Регулаторната политика определя основните цели, механизми и подходи за управление
на радиочестотния спектър за граждански
нужди за периода 2016 – 2018 г.
II. Основни цели.
В съответствие с политиката в областта
на електронните съобщения в рамките на
Европейския съюз и със своите правомощия и
компетенции Комисията за регулиране на съобщенията си поставя следните основни цели,
свързани с управлението на радиочестотния
спектър за граждански нужди:
· създаване на условия за ефикасно използване и ефективно управление на радиочестотния спектър;
· разпределяне на достатъчен и подходящ
радиочестотен спектър за предоставяне на
електронни съобщителни услуги;
· насърчаване изграждането на безжични
широколентови връзк и и осиг у ряване на
възможност всички граждани да разполагат с
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широколентов достъп с възможно най-висока
скорост и капацитет с цел преодоляване на
цифровото разделение;
· определяне на достатъчен радиочестотен
спектър в ефективни от икономическа гледна
точка честотни ленти, за да се осигури широк
достъп до безжичните широколентови електронни съобщителни услуги;
· оси г у ря ва не на услови я за г ъвк а во
използване на радиочестотния спектър, за
прилагане на принципите на неутралност
по отношение на технологиите и услугите и
за реална търговия с права за ползване на
радиочестотен спектър;
· облекчаване на достъпа до радиочестотния
спектър и осигуряване на условия за ползване
на радиочестотен спектър въз основа на общо
разрешение (свободно ползване на радиочестотен спектър или в случай че се осъществяват
обществени електронни съобщения – след
подаване на уведомление до КРС);
· избягване на прекомерното натрупване
на права за ползване на радиочестоти от определени предприятия с оглед поддържане и
развиване на ефективна конкуренция;
· осигуряване на условия за координирано
и хармонизирано използване на радиочестотния спектър.
III. Основни механизми за управление на
радиочестотния спектър.
1. Права за ползване на радиочестотен
спектър.
Комисията за регулиране на съобщенията
се стреми да прилага Европейската политика
в областта на радиочестотния спектър, насочена основно към неговото хармонизирано
използване, прилагане на принципа на технологична неутралност по отношение на мрежите
и предоставяните електронни съобщителни
услуги и свеждане на регулаторната намеса
до минимално необходимото.
Правото за ползването на радиочестоти
и радиочестотни ленти е неутрално по отношение на вида на предоставяните услуги или
използваните технологии, доколкото това е
възможно.
Ограничения на правата за ползване на
радиочестоти и радиочестотни ленти по отношение на използваните технологии се допускат
само в случаите, когато това е необходимо за:
· избягване на вредни смущения;
· защита на общественото здраве от въздействието на електромагнитните полета;
· гарантиране на техническото качество
на услугата;
· гарантиране на максимално съвместно
използване на радиочестоти;
· защита на ефикасното използване на
радиочестотния спектър;
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· гарантиране изпълнението на цели от
общ интерес при спазване принципа на не
утралност по отношение на услугите.
Ограничения на правата за ползване на
радиочестоти и радиочестотни ленти по отношение на предоставяните услуги се допускат само с оглед постигане на цели от общ
интерес, преди всичко отнасящи се до:
· безопасността на живота;
· насърчаване на социално, регионално
или териториално сближаване;
· избягване на неефикасно използване на
радиочестоти;
· насърчаване на културното и езиковото многообразие и медийния плурализъм,
включително чрез осъществяване на радио- и
телевизионна дейност.
Забрана за предоставяне на други електронни съобщителни услуги в специфична
радиочестотна лента може да бъде наложена
само при необходимост от защита на работата
на радиослужбите, свързани с безопасността
на живота. В изключителни случаи обхватът
на такава забрана може да бъде разширен
с други цели от общ интерес, определени в
съответствие с правото на Европейския съюз.
Осъществяването на електронни съобщения може да се извършва чрез ползване на
радиочестотен спектър, който не е необходимо да бъде индивидуално определен, или
чрез ползване на индивидуално определен
ограничен ресурс – радиочестотен спектър.
1.1. Ползване на радиочестотен спектър,
който не е необходимо да бъде индивидуално
определен.
В съответствие с Европейската политика в
областта на радиочестотния спектър, когато
за осъществяването на електронни съобщения
не е необходимо радиочестотният спектър
да бъде индивидуално определен, Комисията за регулиране на съобщенията осигурява
използването му при по-облекчени условия
в сравнение с тези, налагани при издаване
на разрешения за ползване на индивидуално
определен ограничен ресурс – радиочестотен
спектър. В този случай не се издава индивидуален административен акт и радиочестотният
спектър не е необходимо да бъде индивидуално
определен, т.е. той се ползва от неограничен
кръг лица и условията и редът за неговото
ползване са еднакви за всички ползватели.
При ползването на радиочестотен спектър,
който не е необходимо да бъде индивидуално
определен, не трябва да се причиняват вредни смущения на други ползватели на същата
радиочестотна лента или радиосъоръжения
от други радиослужби и не се претендира за
защита от вредни смущения, произхождащи
от други ползватели на същата радиочестотна
лента или радиосъоръжения от други радио-
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служби, при условие че не се нарушават изискванията за несъздаване на смущения при
ползване на радиочестотния спектър.
Подзаконовите актове, в които са определени условията (радиочестотна лента, максимална излъчена мощност, максимална напрегнатост на полето, максимална плътност на
мощността, допълнителни параметри и други
ограничения за използването), са Правилата
за осъществяване на електронни съобщения
чрез радиосъоръжения, които ползват радио
честотен спектър, който не е необходимо да
бъде индивидуално определен, и Списъкът
на радиосъоръженията, използващи хармонизирани в рамките на Европейския съюз
радиочестотни ленти, и крайните електронни
съобщителни устройства.
Електронни съобщения за собствени нужди
чрез радиосъоръжения, които ползват радиочестотен спектър, който не е необходимо да
бъде индивидуално определен, се осъществяват
свободно. Обществени електронни съобщения
чрез радиосъоръжения, които ползват радиочестотен спектър, който не е необходимо да
бъде индивидуално определен, се осъществяват
след подаване на уведомление до Комисията
за регулиране на съобщенията.
Радиочестотният спектър, определен за
любителска радиослужба, също не се счита
за индивидуално определен ресурс. Той може
да се ползва само от лице, което притежава
разрешително за правоспособност на радиолюбител или хармонизирано радиолюбителско
свидетелство (HAREC). Условията за извършване на тази дейност, както и изискванията по
отношение на лицата, които я извършват, са
регламентирани в Техническите изисквания
за осъществяване на електронни съобщения
чрез радиосъоръжения от любителската радиослужба.
Радиочестотният спектър, който не е необходимо да бъде индивидуално определен, заема
голяма част от общия спектър. Комбинацията
от категории хармонизирани устройства и техническите условия за ползването им създават
благоприятна среда за споделяне на спектъра
по начин, който позволява устройствата да
използват съвместно радиочестотния спектър
при неизключителен достъп, независимо от
целта на това използване, като се прилагат
принципите за неутралност на технологиите
и услугите. Това се постига главно чрез налагане на изисквания, свързани с максимално
разрешената мощност, използването на „интелигентни“ технологии и различни техники
за ограничаване на радиосмущенията.
Комисията за регулиране на съобщенията
определя радиочестотния спектър, който не е
необходимо да бъде индивидуално определен,
както и условията и реда за неговото ползване в съответствие с Националния план за
разпределение на радиочестотния спектър,
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Решенията и Препоръките на Европейската
комисия и Комитета по електронни комуникации към Европейската конференция по
пощи и далекосъобщения.
1.2. Ползване на индивидуално определен
ограничен ресурс – радиочестотен спектър.
Комисията за регулиране на съобщенията
издава разрешения за ползване на индивидуално определен радиочестотен спектър, когато
е необходимо да бъдат избегнати вредни радиосмущения, да се гарантира техническото
качество на услугата, да се защити ефективното
използване на радиочестотния спектър или
да се постигнат други цели от общ интерес,
определени в съответствие с правото на Европейския съюз. Електронни съобщения се
осъществяват след издаване на разрешение в
случаите, когато е необходим индивидуално
определен ограничен ресурс.
Условията за използване на индивидуално
определен ограничен ресурс – радиочестотен
спектър, са определени в технически изисквания за работа на електронните съобщителни
мрежи от съответните радиослужби.
1.3. Лицен зиран с ъвмес тен дос тъп до
радиочес тотен с пектър (Licensed Shared
Access – LSA).
Съвместното използване на радиочестотния
спектър чрез прилагането на концепцията за
лицензиран съвместен достъп е предпоставка
за осигуряване на ефективно управление и
използване на радиочестотния спектър, което
от своя страна допринася за задоволяване
на нарастващото търсене на радиочестоти и
нуждите на крайните потребители от модерни
и качествени услуги.
Този подход е насочен към улесняване на
въвеждането на радиосъобщителни системи,
експлоатирани от ограничен брой предприятия
въз основа на издадени разрешения за ползване на индивидуално определен ограничен
ресу рс – радиочестотен спектър, в радио
честотна лента, която вече е предоставена
или се очаква да бъде предоставена на един
или повече съществуващи притежатели на
права за ползване на спектър (съществуващи
предприятия). При този подход т.нар. допълнителни ползватели (нови предприятия) се
допускат до ползване на спектър или на част
от него в съответствие с правила за споделено
ползване, включени в техните разрешения,
така че всичк и оторизирани ползватели,
включително съществуващите, да могат да
предоставят услуги с определено качество.
Концепцията за лицензиран съвместен достъп е допълнителен инструмент за управление
на радиочестотния спектър, който се вписва
в рамките на „индивидуален разрешителен
режим“. Това позволява прецизно управление на разгръщане на мрежата и ефективен
контрол на съвместното ползване, за разлика
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от подхода, прилаган при съвместно ползване
на радиочестотния спектър от неопределен
брой ползватели без издаване на разрешение. Концепцията за лицензиран съвместен
достъп има за цел да осигури определено
ниво на гаранция по отношение на достъп
до радиочестотен спектър и защита срещу
вредни смущения както за съществуващите
ползватели на радиочестотния спектър, така
и за допълнителните ползватели. По този
начин ще се осигури и предвидимо качество
на обслужване от съществуващите и новите
предприятия.
Процес ът по изда ва не на разрешен ие
за ползване на радиочестотен спектър при
условията на лицензиран съвместен достъп
се определя от регулатора по справедлив,
прозрачен и недискриминационен начин, в
съответствие с предварително определени
условия. В тази връзка провеждането на обществени консултации на национално ниво ще
даде възможност на всички заинтересовани
страни да представят коментарите си относно
проекта от мерки, свързани с прилагането на
тази концепция.
Правилата за споделено ползване, включително техническите условия, трябва да бъдат
определяни на национално ниво за всеки
отделен случай, за да отразяват националните особености, които зависят от типа на
съществуващите ползватели на радиочестотния спектър.
При прилагането на концепцията за съвместен лицензиран достъп може да се наложи
измение на предназначението на определени
честотни обхвати/ленти от Националния план
за разпределение на радиочестотния спектър,
като в тях се въведат нови потребители с нови
приложения.
2. Пазарни механизми.
2.1. Провеждане на състезателни процедури – търг или конкурс.
Комисията за регулиране на съобщенията
провежда състезателни процедури в съответствие с разпоредбите на Закона за електронни
съобщения.
Съгласно Закона за електронните съобщения Комисията за регулиране на съобщенията
провежда търг, когато с оглед характера на
осъществяването на обществени електронни
съобщения от съществено значение е размерът
на предложената тръжна цена, и конкурс, когато има необходимост от комплексна оценка
за издаване на разрешение.
Комисията за регулиране на съобщенията
обявява търг или конкурс по своя инициатива
или по инициатива на заинтересовано лице.
Броят на издаваните разрешения за ползване на определен радиочестотен спектър или
позиция на геостационарна орбита може да
бъде ограничаван само от съображения за
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ефективно използване на спектъра, увеличаване в максимална степен на ползата за потребителите и насърчаване на конкуренцията.
2.2. Тарифна политика.
Комисията за регулиране на съобщенията прилага тарифна политика, съобразена
с нарастващото търсене на радиочестоти и
социалната, културна и икономическа стойност на спектъра.
С оглед осигуряването на оптимално използване на радиочестотния спектър размерът
на таксите за ползване на честотен ресурс се
определят въз основа на един или повече от
следните критерии в зависимост от вида на
електронните съобщителни мрежи или услуги:
· брой на регистрираните жители, които
могат да бъдат обслужени от електронната
съобщителна мрежа, за която е издадено
разрешение за ползване на индивидуално
определен ограничен ресурс;
· териториален обхват, предвиден в разрешението;
· мощност на изхода на предавателя;
· заемана честотна лента;
· брой на използваните радиостанции;
· брой на използваните радиочестотни
канали;
· вид на радиочестотния канал (радиочестотна лента) – симплексен/дуплексен;
· вид на електронната съобщителна мрежа,
за която е издадено разрешение за ползване
на индивидуално определен ограничен ресурс;
· брой на използваните електронни съобщителни мрежи;
· предназначение на радиостанциите и
електронните съобщителни мрежи;
· срок на ползване на радиочестотния
спектър.
Размерът на годишните такси за ползване
на радиочестотния спектър трябва да стимулира неговото ефективно използване.
Прилагането на правилна тарифна политика
води до стимулиране развитието на вътрешния пазар, насърчаване на конкуренцията,
насърчаване навлизането на нови технологии
и задоволяване на потребителите с нови качествени услуги.
2.3. Прехвърляне и отдаване под наем на
права за ползване на радиочестотен спектър.
С изменението на Закона за електронни
съобщения през 2011 г. се създадоха условия
предприятие, на което е издадено разрешение
за ползване на радиочестотен спектър, да може
не само да прехвърля разрешението или част от
правата и съответните задължения, включени
в него, а и да отдава под наем предоставения
му радиочестотен спектър.
Условията и редът, при които предприятията, осъществяващи електронни съобщения,
могат: да прехвърлят издадените им разрешения за ползване на индивидуално определен
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ограничен ресурс – радиочестотен спектър;
да прехвърлят част от правата и съответните
задължения, включени в разрешения за ползване на индивидуално определен ограничен
ресурс – радиочестотен спектър, и да отдават
под наем индивидуално определен ограничен
ресурс – радиочестотен спектър, са определени
в Правилата за условията и реда за прехвърляне
на разрешения за ползване на индивидуално
определен ограничен ресурс.
Съгласно тези правила предприятие, на
което е издадено разрешение за ползване на
радиочестотен спектър, може да прехвърли
разрешение или част от правата и съответните
задължения, включени в него, или да отдаде
под наем радиочестотен спектър само след
разрешение от Комисията за регулиране на
съобщенията. Прехвърлянето и отдаването
под наем на радиочестотен спектър не се
разрешава, преди да са изтекли две години
от получаването на разрешение чрез конкурс
или търг.
Разрешение за прехвърляне на разрешението или част от правата и съответните
задължения, включени в него, и отдаване
под наем на радиочестотен спектър се дава,
когато са налице следните условия:
· прехвърлянето и отдаването под наем
не нарушава конкуренцията в сектора на
електронните съобщения в частта ползване
на радиочестотен спектър, вкл. не води до
преминаване на разрешението или на част от
правата и съответните задължения, включени
в разрешение за радиочестотен спектър, към
предприятие с отнето разрешение за ползване на радиочестотния спектър за същия вид
електронни съобщения за срока, определен
от комисията;
· прехвърлянето и отдаването под наем не
води до промени в условията за ползване на
радиочестотния спектър;
· прехвърлянето на разрешение за осъществяване на електронни съобщения чрез
използване на налични и/или нови аналогови
електронни съобщителни мрежи за наземно
аналогово радиоразпръскване не води до
промяна на разпространяваните от предприятията, лицензирани от Съвета за електронни
медии, радио- и телевизионни програми на
обществените оператори, субекти на публичното право.
С цел осигуряване на публичност на страницата на комисията в интернет се публикува
информация за прехвърлените права по издадени разрешения за ползване на индивидуално
определен ограничен ресурс – радиочестотен
спектър, и отдадения под наем радиочестотен
спектър.
Осигуряването на възможността за прехвърляне на пълните права или част от правата и съответните задължения по издадено
разрешение за ползване на радиочестотен
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спектър и за отдаване под наем на предоставен радиочестотен спектър създава условия
за реално развитие на вторичен пазар на
спектъра. С въвеждане на вторичния пазар се
осигуряват условия за развитие на конкурентен
съобщителен сектор, което от своя страна би
допринесло до предоставяне на по-качествени
услуги на крайните потребители.
3. Контрол и мониторинг.
Ефективното и без радиосмущения използване на радиочестотния спектър за граждански нужди се осигурява и чрез контрол на
действителното използване на радиочестотите
и радиочестотните ленти. Необходимо е непрекъснато повишаване на ефективността
на контролната дейност като регулаторен
механизъм за осигуряване на прозрачност на
осъществяването на електронни съобщения
и изпълнение на задълженията на предприятията, определени в съответствие с изискванията на ЗЕС, в подкрепа на интересите на
крайните потребители. Контролът е насочен
към спазване на изискванията за ползването
на радиочестотите и радиочестотните ленти,
осигуряване на нормалната работа и равнопоставеност на законните ползватели на спектъра
и гарантиране на определено качество на предоставяните услуги на крайните потребители.
Необходимостта от създаване на условия за
нормална работа, без наличие на вредни
см у щени я, на изг радените радиомреж и
може да бъде гарантирана единствено чрез
осъществяване на постоянен мониторинг
и контрол, които спомагат за своевременно
локализиране и елиминиране на източници
на радиосмущения и незаконните радиоизлъчващи средства. Извършват се мониторинг,
проверка, анализ на резултатите и контрол
за спазването на действащите нормативни
актове, наложените технически и експлоатационни изисквания и ограничения, свързани
с използването на спектъра, и условията на
издадените разрешения.
Непрекъснатото развитие на електронните
съобщителни мрежи и въвеждането на нови
системи и технологии, използващи радиочестотен ресурс (неподвижни, мобилни, спътникови,
цифрово радио- и телевизионно разпръскване,
широколентови технологии и др.), изискват
и съответното тех ническо оборудване за
мониторинг и модернизация на прилаганите
подходи за осъществяване на контрол с цел
ефективно използване на спектъра и защита
на интересите на крайните потребители.
Осъществяването на ефективен контрол
и мониторинг на радиочестотния спектър от
Комисията за регулиране на съобщенията
се извършва чрез изградената Национална система за мониторинг в съответствие
с изискванията на Международния съюз по
далекосъобщения. С помощта на стационарни
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и мобилни станции за радиомониторинг на
територията на цялата страна се осъществява периодичен контрол с цел осигуряване на
равнопоставеност на законните ползватели на
спектъра и гарантиране на определено качество
на предоставяните електронни съобщителни
услуги на крайните потребители.
В международен план постигнатите договорености със съседните страни целят провеждане на едновременни кампании по мониторинг
и разработване на общоприети методики за
измерване на трансграничните замърсявания и взаимно признаване на резултатите.
В по-дългосрочен план предстои обсъждане
на възможности за взаимно дистанционно
управление на станциите за мониторинг в
пограничните райони при разрешаване на
проблеми с радиосмущения и трансгранични
замърсявания.
IV. Фактори, които влияят върху определянето на политиката за управление на
радиочестотния спектър.
– Нарастване на потребителското търсене
и интереса на бизнеса за неговото задоволяване:
В последните години пот ребителското
търсене на безжични услуги от всякакви
видове крайни устройства, по всяко време и
от всяко място непрекъснато нараства. Тази
тенденция се подкрепя от разпространението
на смартфони, таблети и други потребителски
устройства с безжична връзка (телевизори,
камери, игри и т.н.). Все повече нараства и
необходимостта от увеличаване на капацитета на безжичните мрежи, за да се гарантира
високо качество на обслужване на крайните
потребители. Това от своя страна води до
нарастване на търсенето на радиочестотен
спектър за изграждане на високоскоростни
безжични електронни съобщителни мрежи.
– Възпрепятстване на развитието на мрежите:
С нарастването на ползването на безжични
съобщителни услуги и мултимедийно съдържание нараства и рискът от претоварване на
безжичните мрежи. Това може да повлияе
на качеството на предоставяните услуги и
навлизането на пазара на нови услуги. За да
се намали този риск, ще бъде необходимо да
се осигури достатъчен радиочестотен ресурс
за предприятията, които от своя страна да
инвестират както в развитието на своите
мрежи (чрез изграждане на повече съоръжения за безжичен пренос като радиорелейни
линии и конфигуриране на повече капацитет
за предаване на информация), така и по отношение на използването на нови иновационни
решения (чрез въвеждане на по-ефективни
спектрални технологии).
– Развитие на технологиите:
Подобрението на мрежовите технологии
като еволюция от HSPA към HSPA+ и LTE и

С Т Р.

26

ДЪРЖАВЕН

когнитивни техники или използване на белите
петна дават възможност за по-ефективно и
иновативно използване на радиочестотния
спектър.
Други технологични фактори, които оказват влияние при определянето на политиката
за управление на радиочестотния спектър, са
тези, които биха могли да намалят търсенето
на спектрален капацитет, като например решения за намаляване на трафика в мобилните
мрежи, пренасочвайки го към WiFi мрежите
там, където това е възможно, намаляване
на трафика чрез така наречените femto или
pico клетки. От друга страна, нарастването
на комуникациите машина-машина (М2М),
включително приложенията за радиочестотна идентификация (RFID), появата на все
повече радиосъоръжения с малък обсег на
действие ще доведат до продължаване на
търсенето на радиочестотен ресурс за този
вид приложения.
– Насърчаване на конкуренцията и предотвратяване на натрупването на радиочестотен
спектър:
Концент раци ята на права за ползване
на радиочестотен спектър в малко на брой
предприятия би довело до намаляване на
конк у ренци ята в сектора. Осиг у ряването
на конкурентни условия при използването
на радиочестотния спектър ще доведе до
неговото ефективно използване, каквато е
една от основните цели при управлението
на радиочестотния спектър. В някои случаи
предприятията не използват част от предоставения им радиочестотен спектър, което
води до натрупване на права за ползване на
радиочестотен спектър, т.нар. „презапасяване“.
От страна на регулатора следва да се налагат
по-строги мерки, които да предотвратяват
продължителното неизползване на предоставен радиочестотен спектър и съответно
неговото неефективно използване. Такива
мерки могат да бъдат налагане на крайни
срокове за ефективно упражняване на предоставените права за ползване на радиочестотен
спектър, налагане на глоби, включително и
финансови, при неизпълнение на наложени
от регулатора задължения. При наличие на
обосновани обстоятелства и причини Комисията за регулиране на съобщенията може да
определя мерки за съкращаване на сроковете
на издадени разрешения, прилагайки принципа „използвай го или ще го загубиш – use
it or lose it“ в онези случаи, в които предоставеният честотен ресурс не се използва от
предприятията. Такива мерки следва да бъдат
прилагани само когато е целесъобразно за
целите на оптимизиране на ползването на
радиочестотния спектър.
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Друг механизъм, който може да се използва
с цел предотвратяване на натрупването на
радиочестотен спектър, е определянето на
„spectrum caps“ при провеждането на търгове и
контрол при прехвърлянето на радиочестотен
спектър от едно предприятие на друго.
– Европейската политика, хармонизацията
на използването на радиочестотния спектър:
Европейската политика в област та на
управлението на радиочестотния спектър
играе все по-голяма роля при провеждането
на националната политика по отношение на
радиочестотния спектър.
Осигуряването на условия за хармонизирано използване на радиочестотния спектър
в съответствие с политиката на Европейския
съюз ще доведе до стимулиране развитието на
вътрешния пазар и хармонизираното използване на радиочестотния спектър в рамките
на Съюза.
Европейската комисия е приела редица
решения за хармонизирано използване на
радиочестотния спектър. Комисията за регулиране на съобщенията, в съответствие с
националните особености, осигурява условия за изпълнението на тези решения, като
прилага техните разпоредби в съответните
подзаконови актове.
V. Преглед на настоящото използване на
радиочестотния спектър за граждански нужди.
1. Наземни мрежи, позволяващи предоставянето на електронни съобщителни услуги.
1.1. Европейската рамка.
Европейската комисия е приела решения
за хармонизирано използване на обхвати
800 MHz (радиочестотна лента 790-862 MHz),
900 MHz (радиочестотни ленти 880-915 MHz
и 925-960 MHz), 1800 MHz (радиочестотни
ленти 1710 -1785 и 1805-1880 MHz), 2 GHz
( ра д иоче с т о т н и лен т и 192 0 -198 0 и 2110 2170 MHz), 2.6 GHz (радиочестотна лента
2500-2690 MHz) и 3.6 GHz (радиочестотна
лента 3400-3800 MHz) от наземни мрежи,
позволяващи предоставянето на електронни
съобщителни услуги.
Разпоредбите на Решение 2011/251/ЕС
(обхвати 900 MHz и 1800 MHz) за изменение
на Решение 2009/766/EO3, Решение 2012/688/
ЕС 4 (обхват 2 GHz), Решение 2014/276/ЕС за
Решение 2009/766/ЕО относно хармонизирането на радиочестотните обхвати 900 MHz и
1800 MHz за наземни системи за предоставяне
на общоевропейски електронни съобщителни
услуги в Общността.
4
Решение 2012/688/ЕС относно хармонизирането на радиочестотните ленти 1920-1980 MHz и
2110-2170 MHz за наземни системи, позволяващи
предоставяне на електронни съобщителни услуги
в Съюза.
3
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изменение на Решение 2008/411/ЕО5 (обхват
3.6 GHz) и Решение 2008/477/ЕО 6 (обхват
2.6 GHz) за хармонизирано използване на
радиочестотния спектър от наземни мрежи,
позволяващи предоставянето на електронни
съобщителни услуги са приложени в българското законодателство. С това са осигурени
условия за технологично неутрално използване
на радиочестотни обхвати 900 MHz, 1800 MHz,
2 GHz, 2.6 GHz и 3.6 GHz.
През месец май Европейската комисия
прие решение за хармонизирано използване
на радиочестотен спектър в обхват 1.5 GHz
(радиочестотна лента 1452-1492 MHz).7
Във връзка с непрекъснато растящото търсене на радиочестотен спектър за безжични
широколентови услуги на европейско ниво
през следващите години предстои да бъдат
приети още решения за хармонизирано използване на радиочестотен спектър в обхвати
2 GHz (радиочестотни ленти 1900-1920 MHz
и 2010-2025 MHz), 2.3 GHz (радиочестотна
лента 2300-2400 MHz) и обхват 700 MHz (радиочестотна лента 694-790 MHz).
1.2. Обхвати 900 MHz и 1800 MHz.
Комисията за регулиране на съобщенията
е предоставила за ползване радиочестотен
спектър от обхвати 900 MHz и 1800 MHz,
като предприятията имат право да ползват
честотния ресурс за изграждане на GSM,
UMTS, LTE и WiMAX наземни системи.
Целият радиочестотен спектър в обхват
900 MHz равнопоставено е предоставен за
ползване на три мобилни предприятия. В
обхват 1800 MHz са предоставени 106 MHz.
Към настоящия момент обхват 1800 MHz е
единственият подходящ обхват за развитие на
LTE в България, в който все още е наличен
свободен честотен ресурс. В резултат на това
предприятията насочиха своето внимание
именно към него и в Комисията за регулиране на съобщенията постъпиха искания за
предоставяне на спектър от този обхват.
Предвид това през 2014 г. Комисията за
регулиране на съобщенията откри процедура
за провеждане на обществени консултации
във връзка с перспективите за ползване на
свободния ресурс в радиочестотен обхват
1800 MHz.
Решение 2008/411/ЕО относно хармонизирането на радиочестотната лента 3400-3800 MHz за
наземни системи, позволяващи предоставяне на
електронни съобщителни услуги в Общността.
6
Решение 2008/477/ЕО за хармонизиране на
радиочестотната лента 2500-2690 MHz за наземни
системи, позволяващи предоставяне на електронни съобщителни услуги в Общността.
7
Решение 2015/750/ЕС относно хармонизирането на радиочестотната лента 1452-1492 MHz за
наземни системи, позволяващи предоставянето
на електронни съобщителни услуги в Съюза.
5
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Комисията за регулиране на съобщенията предвижда наличният свободен честотен
ресурс да бъде предоставен за ползване за
разширяване, модернизиране и развитие на
електронните съобщителни мрежи на действащите мобилни предприятия при спазване
на принципите и съобразно изискванията на
Закона за електронните съобщения. С оглед
осигуряване на компактни и непрекъснати
честотни блокове и ефективно използване на
радиочестотния спектър в обхват 1800 MHz
при необходимост Комисията за регулиране
на съобщенията може да извърши преразпределение на предоставения на предприятията
честотен ресурс.
1.3. Обхват 2 GHz.
В обхват 2 GHz са издадени три разрешения
за ползване на радиочестотен спектър, като
предприятията могат да използват предоставения им честотен ресурс от ленти 1920-1980 MHz
и 2110-2170 MHz без ограничения по отношение
на използваните технологии и предоставяните
услуги. На трите предприятия равнопоставено
е предоставен еквивалентен спектър 2×10 MHz
(FDD) в ленти 1920-1980 MHz и 2110-2170 MHz
и 1×5 MHz (TDD) в лента 2010-2025 MHz.
Свободният радиочестотен спектър в обхват
2 GHz е 2×30 MHz (FDD) и 1×20 MHz (TDD)
в лента 1900-1920 MHz.
С цел осигуряване на ефективно използване
на радиочестотния спектър ще бъдат предприети действия за предоставяне на честотен
ресурс от сдвоените ленти 1920-1980 MHz и
2110-2170 MHz.
1.4. Обхват 3.6 GHz.
Предоставеният честотен ресурс в радиочестотната лента 3400-3600 MHz е 112 MHz.
Свободният спектър в лента 3400-3600 MHz
е в размер на 63,0 MHz и условно свободна
лента в размер на 12.5 MHz, образувана от
свободна лента и централната междина.
В последната година се наблюдава тенденция към спад на предоставянето на услуги
чрез мрежи за широколентов безжичен достъп
(Broadband Wireless Access, BWA) в радиочестотната лента 3400-3600 MHz. Общият брой
приемопредаватели по технология WiMAX се
е намалил с близо 3 %, което не повлиява на
значителното предлагане на широколентови
услуги за фиксирана свързаност, свързаност
при ограничена степен на движение и мобилна
свързаност.
Общ и я т п редос та вен чес т о т ен ресу рс
за радиочестотната лента 3600-3800 MHz е
108 MHz, като той се използва от мрежи
от неподвижна радиослужба с разделяне на
каналите по честота FDD. В радиочестотна
лента 3600-3800 MHz, в национален мащаб
са свободни 2×35 MHz (включително необ-
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ходимите два рестриктивни блока). Заетите
към настоящия момент канали могат да се
ползват само в някои райони на България.
През 2014 г. Европейската комисия прие
Решение № 2014/276/ЕС за изменение на Решение № 2008/411/ЕО. С Решение № 2014/276/
ЕС се определят нови условия и технически
параметри за ползването на радиочестотната
лента 3400-3800 MHz. Решението определя
дуплексния режим с разделяне на каналите
по време (TDD) като предпочитан режим
на работа в подлентата 3400-3600 MHz, като
допуска и използване на дуплексен режим с
разделяне на каналите по честота (FDD) в
тази подлента. В радиочестотна лента 36003800 MHz трябва да се използва само режим с
разделяне на каналите по време TDD. Размерът
на разпределяните блокове трябва да е кратен
на 5 MHz. Определени са и нови изисквания
за маската за границите на радиочестотните
блокове. Новите условия за ползването на
3400-3800 MHz не следва да се прилагат към
съществуващи наземни електронни съобщителни мрежи.
С прилагането на новите условия за ползването на радиочестотна лента 3400-3800 MHz
за наземни мрежи, позволяващи предоставянето на електронни съобщителни услуги, ще
се създадат условия за разгръщане на гъста
и високоскоростна безж ична широколентова мрежа, чрез която да се предоставят
новаторски електронни съобщителни услуги
на крайните потребители. Използването на
тази радиочестотна лента за безжичен широколентов интернет следва да допринася за
постигането на икономическите и социалните
цели на политиката на програмата в областта
на цифровите технологии за Европа.
С изменението и допълнението на Техничес
ките изисквания за работа на наземни мрежи,
позволяващи предоставянето на електронни
съобщителни услуги, разпоредбите на Решение
№ 2014/276/ЕС са приложени в българското
законодателство.
С оглед осигуряване на ефективно използване на радиочестотния спектър в обхват
3.6 GHz ще бъдат предприети действия за
предоставяне на честотен ресурс в този обхват
за ползване по условията на разпоредбите на
Решение № 2014/276/ЕС.
1.5. Обхват 2.6 GHz.
В Техническите изисквания за работа на
наземни мрежи, позволяващи предоставянето
на електронни съобщителни услуги, са осигурени условия за технологично неутрално
използване на обхват 2.6 GHz за наземни
мрежи, позволяващи предоставянето на електронни съобщителни услуги. Към настоящия
момент обхватът все още не е напълно свободен за граждански нужди, което съгласно
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Националния план за разпределение на радио
честотния спектър следва да стане най-късно
до 31 август 2015 г.
С оглед изпълнение на разпоредбите на
чл. 6, параграф 2 на Решение № 243/2012/
ЕС през 2013 г. Комисията за регулиране на
съобщенията обяви намерение за провеждане
на търг за издаване на разрешения за ползване (под условие) на индивидуално определен
ограничен ресурс – радиочестотен спектър, в
радиочестотна лента 2500-2690 MHz и стартира процедура по обществени консултации
относно обявеното намерение. В постъпилите
от предприятията становища по обявените
обществени консултации не бе изразен интерес
към предоставяне на спектър под условие.
След пълното освобождаване на обхват
2.6 GHz за граждански нужди ще бъдат предприети действия за предоставяне на честотен
ресурс в този обхват.
1.6. Обхват 800 MHz.
Решение на Европейската комисия 2010/267/
ЕС 8 въвежда хармонизирани технически условия за използването на радиочестотната лента
790-862 MHz за наземни системи, позволяващи
предоставяне на електронни съобщителни
услуги в Европейския съюз. Съгласно разпоредбите на решението държавите членки
имат задължение, когато определят или предоставят радиочестотната лента 790-862 MHz
за ползване различно от радиоразпръскване
с голяма мощност, да извършват това на неизключителен принцип за наземни системи,
позволяващи предоставянето на електронни
съобщителни услуги, в съответствие с посочени в решението параметри.
В обхват 800 MHz само 64-ти телевизионен
канал (радиочестотната лента 814-822 МHz) е
разпределен за радиоразпръскване за граждански нужди. Радиочестотните ленти 790814 МHz и 822-862 MHz се ползват за нуждите
на Министерството на отбраната. Прилагането
на разпоредбите на Решение 2010/267/ЕС
ще стане възможно, когато радиоч естотната
лента 790-862 MHz стане реално достъпна за
въвеждане на наземни системи, позволяващи
предоставянето на електронни съобщителни
услуги, различни от радиоразпръскване, а
именно след освобождаването на честотния
ресурс, използващ се за нуждите на националната сигурност.
Комисията за регулиране на съобщенията проведе редица обществени консултации
през последните години с оглед осигуряване
на ефективно ползване на радиочестотния
8
Решение 2010/267/ЕС на Комисията от 6 май
2010 г. относно хармонизирани технически условия за използването на радиочестотната лента
790-862 MHz за наземни системи, позволяващи
предоставяне на електронни съобщителни услуги
в Европейския съюз.
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спектър и създаване на условия за развитие на
конкурентен съобщителен сектор. Въпреки че
принципът на неутралност относно използваните технологии е приложен по отношение на
обхвати 900 MHz, 1800 MHz, 2 GHz, 2.6 GHz
и 3.6 GHz, резултатите от консултациите показаха, че интересът на бизнеса за развитие
на LTE в България е насочен предимно към
обхват 800 MHz (т. нар. „цифров дивидент“).
След приемане на решение на национално
ниво и освобождаване на радиочестотната
лента 790-862 MHz за граждански нужди ще
се предприемат действия по осигуряване на
условия за ползване на обхват 800 MHz в
съответствие с Решение 2010/267/ЕС, като
бъдат изменени Техническите изисквания
за работа на наземни мрежи, позволяващи
предоставянето на електронни съобщителни
услуги и съответно Тарифата за таксите, които
се събират от Комисията за регулиране на съобщенията. След тяхното публикуване следва
да бъдат предприети действия за предоставяне
на радиочестотен спектър от този обхват.
1.7. Обхват 700 MHz.
Обхват 700 MHz все още не е освободен за
граждански нужди. По-малката част от обхвата
е предоставена за използване за наземно циф
рово телевизионно радиоразпръскване (DVB-T),
а останалата част се използва за нуждите
на националната сигурност. Радиоч естотни
ленти 694-726 MHz (от 49 до 52 ТВ канал) и
758-766 MHz (57 ТВ канал) са определени за
граждански нужди. Радиочестотните ленти
726-758 MHz (от 53 до 56 ТВ канал) и 766790 MHz (от 58 до 60 ТВ канал) се използват
от Министерството на отбраната (с изключение
на 5 канала, които могат да се използват за
определени зони на обслужване за DVB-T) 9.
В Становището на Групата за политика по
радиочестотния спектър RSPG15-595 Final се
препоръчва Европейската комисия в сътрудничество с държавите членки да се стремят
към координиран подход, включващ определяне възможно най-скоро на хармонизирани
технически условия за използване на обхват
700 MHz за безжични широколентови услуги
и приемането на обвързващ законодателен
акт, в който да се посочи крайната дата, към
която държавите членки трябва да направят
наличен обхват 700 MHz за ползване за безжични широколентови услуги, и крайната
дата, към която трябва да приключи процесът
по предоставяне на радиочестотен спектър на
предприятията. В Становището се препоръчва,
9
726-734 MHz – в зони на обслужване София,
Варна-град и Видин; 742-750 MHz – в зони на
обсл у ж ва не Бу ргас, Смол я н и Софи я-г ра д;
750-758 MHz – в зона на обслужване Шумен;
766-774 MHz – в зони на обслужване Смолян и
Русе; 782-790 MHz – в зони на обслужване Варна
и Кърджали.
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предвид предизвикателствата, пред които са
изправени държавите членки, преходът към
определянето на обхват 700 MHz за предоставяне на електронни съобщителни услуги да
започне възможно най-скоро. Групата за политика по радиочестотния спектър препоръчва
още държавите членки да направят наличен
обхват 700 MHz за безжични широколентови
съобщения до края на 2020 г., като се отбелязва, че някои от тях могат да забавят това
с две години поради надлежно обосновани
причини и без да е необходимо искане на
отлагателен срок (дерогация). В тази връзка
държавите членки следва да разработят план за
миграцията на радиоразпръскването в лентите
под 700 MHz, като уведомят своевременно
заинтересованите страни за това.
Предвижда се работата по приемане на
решението за хармонизирано използване на
радиочестотния спектър в обхват 700 MHz
за предоставяне на електронни съобщителни
услуги да започне през третото или четвъртото тримесечие на 2015 г., а приемането на
решението през 2016 г.
Съгласно Актуализираната политика на Република България в областта на електронните
съобщения ще се стартира процес по оценка
на ефективността на ползването на обхват
700 MHz за спектъра, определен за граждански нужди, в контекста на възможностите
за бъдещо преразпределение от гледна точка
на потенциалните ползи и в зависимост от
инвеститорския интерес преди провеждането
на следващата Световна радиоконференция.
1.8. Обхват 1.5 GHz.
На 12 май 2015 г. беше публикувано Решение 2015/750/ЕС относно хармонизиране
на радиочестотна лента 1452-1492 MHz за
наземни системи, позволяващи предоставянето на електронни съобщителни услуги в
Общността. В срок не по-късно от 6 месеца
след влизане в сила на решението Република
България като държава – членка на Европейския съюз, трябва да определи и да направи
налична радиочестотна лента 1452-1492 MHz
за наземни системи, позволяващи предоставянето на електронни съобщителни услуги в
Общността в съответствие с приложението
към проекта на Решение.
В този срок ще бъдат допълнени Техничес
ките изисквания за работа на наземни мрежи,
позволяващи предоставянето на електронни
съобщителни услуги, като в тях се определят
условия за използване на радиочестотна лента
1452-1492 MHz в съответствие с разпоредбите
на Решението, както и Тарифата за таксите,
които се събират от Комисията за регулиране на съобщенията. След публикуването на
тези два акта ще се предприемат действия
за предоставяне на радиочестотен спектър
от този обхват.
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1.9. Обхват 2.3 GHz.
Предвижда се през 2015 г. да бъде прието решение за изпълнение на Европейската
комисия относно хармонизираните технически условия за използване на радиочестотна
лента 2300-2400 MHz за наземни системи,
позволяващи предоставянето на електронни
съобщителни услуги в Европейския съюз. С
проекта на решение се цели да се хармонизират
условията за достъп и ефективно използване
на радиочестотна лента 2300-2400 MHz при
прилагане на концепцията на лицензиран съвместен достъп (LSA – Licensed Shared access).
В Приложението към проекта на Решение
са определени техническите условия, които
осигуряват съвместимост между наземните
мрежи, позволяващи предоставянето на електронни съобщителни услуги, в лента 23002400 MHz, от една страна, и съвместимост
на тези мрежи с приложенията, работещи
над 2400 MHz, от друга страна. Следва да се
гарантира, че наземните системи могат да
работят заедно със съществуващите системи
в лента 2300-2400 MHz и в съседните ленти,
като възможността за прилагане на споделено
използване на спектъра трябва да се определя
за всеки отделен случай.
В България радиочестотната лента 23002400 MHz е определена за ползване от радио
съоръжения от електронни съобщителни мрежи SAP/SAB, включително ENG/OB (безжични
камери, портативни и мобилни видеовръзки).
Електронните съобщения от мрежи SAP/SAB,
включително ENG/OB, се осъществяват при
спазване разпоредбите на Правилата за осъществяване на електронни съобщения чрез
радиосъоръжения, които ползват радиочестотен спектър, който не е необходимо да бъде
индивидуално определен. Съгласно Правилата
мрежите SAP/SAB, включително ENG/OB, не
следва да причиняват вредни смущения на
други ползватели на същата радиочестотна
лента или радиосъоръжения от други радиослужби и не следва да претендират за защита
от вредни смущения, произхождащи от други
ползватели на същата радиочестотна лента
или радиосъоръжения от други радиослужби,
при условие че не се нарушават изискванията
за несъздаване на смущения при ползване на
радиочестотния спектър.
Радиочестотната лента 2300-2400 MHz е
определена за ползване и от радиосъоръжения
от любителска радиослужба на вторична основа при спазване на определени изисквания.
Съгласно Националния план за разпределение
на радиочестотния спектър радиослужбите на
вторична основа не трябва да създават вредни
смущения и не могат да имат претенции за
защита от вредни смущения от радиослужбите
на първична основа, на които честотите вече
са присвоени или могат да бъдат присвоени
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по-късно. Любителската радиостанция не
следва да причинява смущения на други радиосъоръжения и на други електронни мрежи, отговарящи на съответните стандарти.
Осъществяването на електронни съобщения
чрез радиосъоръжения от любителската радиослужба се извършва при спазване на Техническите изисквания за осъществяване на
електронни съобщения чрез радиосъоръжения
от любителската радиослужба.
Съгласно българското законодателство съществуващите мрежи (SAP/SAB, включително
ENG/OB, и любителските радиостанции) не
следва да причиняват вредни смущения и
да претендират за защита от други мрежи,
включително наземните мрежи, позволяващи
предоставянето на електронни съобщителни
услуги, за които се предвижда радиочестотна
лента 2300-2400 MHz.
За да бъде приложено решението в България, след неговото приемане ще е необходимо
да бъде извършен анализ и проведени консултации за начина на изпълнение на неговите
разпоредби и изменение на съответните подзаконови актове.
1.10. Развитието на мрежите от четвърто
поколение (LTE).
За разлика от повечето европейски страни
развитието на мрежите от четвърто поколение
(LTE) в България все още е относително слабо. Три предприятия са подали уведомления
в КРС за намеренията си да осъществяват
електронни съобщения чрез LTE наземна
мрежа. Две от тях са уведомили Комисията
за регулиране на съобщенията, че предлагат
на крайните потребители услуги за пренос на
данни чрез изградената LTE мрежа в обхват
1800 MHz.
Комисията за регулиране на съобщенията проведе редица обществени консултации
през последните години с оглед осигуряване
на ефективно ползване на радиочестотния
спектър и създаване на условия за развитие на
конкурентен съобщителен сектор. Въпреки че
принципът на неутралност относно използваните технологии е приложен по отношение на
обхвати 900 MHz, 1800 MHz, 2 GHz, 2.6 GHz
и 3.6 GHz, резултатите от консултациите показаха, че интересът на бизнеса за развитие
на LTE в България е насочен предимно към
обхват 800 MHz (т. нар. „цифров дивидент“).
Тази тенденция се наблюдава и на европейско ниво, където в повечето случаи за
развитие на широколентови мобилни мрежи
от ново поколение се ползва ресурс от обхвати
800 MHz, 1800 MHz и 2.6 GHz.
Забавянето на процеса по освобождаване на
обхват 800 MHz оказва негативно влияние не
само върху развитието на новите технологии
в страната, но може да въздейства неблагоприятно и върху интереса към обхват 2.6 GHz.
Добрите европейски практики показват, че
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за изграждането на мобилни широколентови
мрежи се ползва спектър в комбинация от
двата обхвата. Обхват 2.6 GHz предстои да бъде
напълно освободен за граждански нужди до
31 август 2015 г., т.е. преди освобождаването
на обхват 800 MHz. Това би могло да доведе
до липса на интерес от страна на бизнеса към
обхват 2.6 GHz и до намаляване вероятността
за продажба на спектър в този обхват, което
ще ограничи възможността за превръщане
на ресурса в източник на социални ползи и
икономически растеж.
След освобождаването на обхвати 800 MHz
и 2.6 GHz Комисията за регулиране на съобщенията ще има възможност да ги предостави
за неутрално ползване по отношение на технологиите и предоставяните услуги.
2. Електронни съобщителни мрежи за
наземно цифрово и ана логово ра диоразпръскване.
2.1. DVB-T.
Комисията за регулиране на съобщенията
ще предприеме действия по препланиране на
телевизионни канали във връзка с освобождаването на обхват 700 MHz за технологично
неутрално използване.
2.2. Радиоразпръскване на радиосигнали.
Наземното аналогово радиоразпръскване
по стандарт УКВ-ЧМ (ултракъсовълново честотно модулирано радиоразпръскване) ще
продължи да се извършва в глобално хармонизирания честотен обхват 87.5-108 MHz. Ресурсът на този обхват на практика е изчерпан
поради големия брой действащи радиостанции. Сред всички радиоуслуги ЧМ обхватът
е най-важен за търговските постъпления на
предприятията и предпочитан от слушателите.
Бъдещето на обхват 87.5-108 MHz ще се определи от успеха на внедряване на цифровата
технология за наземно радиоразпръскване
на звукови сигнали T-DAB (Terrestrial Digital
Audio Broadcasting) и/или T-DAB+.
Окончателното преустановяване на наземното аналогово телевизионно радиоразпръскване доведе до освобождаване на честотния
спектър от III обхват (174 MHz-230 MHz).
Дотогава този честотен обхват бе използван
за наземно аналогово радиоразпръскване на
телевизионни програми. Освободеният от
аналоговите телевизионни мрежи ресурс може
да бъде ефективно използван за въвеждане
на наземно цифрово радиоразпръскване на
радиосигнали по технологии Т-DAB и/или
T-DAB+. Въвеждане на наземното цифрово
радиоразпръскване на радиосигнали би било
една нова стъпка напред, която ще обогати
цифровите услуги.
С цел да се проучи и обсъди на национално
ниво заинтересоваността на бизнеса, както и
предпочитаният честотен обхват и технология
за въвеждане на цифрово радиоразпръскване
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на радиопрограми Комисията за регулиране
на съобщенията проведе процедура по обществени консултации относно перспективите за
въвеждане на наземно цифрово радиоразпръскване на радиосигнали в Република България.
Обществените консултации бяха направени
с оглед осигуряване на възможност за ефективно ползване на свободния радиочестотен
спектър в обхват 174-230 MHz и създаване
на предпоставки за развитие на мрежи за
наземно цифрово радиоразпръскване на радиосигнали в обхват 174-230 MHz. За реализиране на тази възможност за България са
защитени 34 радиочестотни разпределения в
този обхват. В резултат на получените становища се установи, че към момента е налице
принципен интерес за въвеждане на наземно
цифрово радиоразпръскване на радиопрограми
в обхват 174-230 MHz, като предпочитаната
технология е T-DAB+. Обхват 174-230 MHz
остава основен за внедряването на цифровото радиоразпръскване за семейството на
DAB стандартите. През следващите години
Комисията за регулиране на съобщенията
ще продължи периодично да проучва чрез
обществени консултации пазарния интерес за
изграждане на национална обществена мрежа
за наземно цифрово радиоразпръскване по
стандарта Т-DAB.
С проведените обществени консултации
бе направено проучване и относно въвеждане на наземно цифрово радиоразпръскване
на радиосигнали в обхват 526.5-1606.5 kHz.
Свободният честотен ресурс в обхвата на
средни вълни може да се използва освен за
наземно аналогово и за наземно цифрово
радиоразпръскване по технология DRM. Не
бе проявен интерес за осъществяването на
цифрово радиоразпръскване в този обхват.
Наземното радиоразпръскване на звукови
сигнали в обхватите под 30 MHz, а именно
дълговълновия (150-253 kHz), средновълновия (500-1620 kHz) и късовълновия (162030 000 kHz) обхват, ще продължи да се осъществява както по класическата технология с
амплитудна модулация, така и по цифровите
технологии на основата на DRM (Digital Radio
Mondiale) стандарта. Към настоящия момент
по технология DRM се осъществява излъчване
в обхвата на къси вълни, за което Комисията
за регулиране на съобщенията е издала разрешение през 2012 г. на едно предприятие. На
базата на същото разрешение се осъществява
и аналоговото излъчване в обхвата на къси
вълни за търговски радиопредавания.
3. Електронни съобщителни мрежи от
неподвижна радиослужба.
3.1. Мрежи от вида „точка към точка“.
При мрежите от неподвижна радиослужба
от вида „точка към точка“ в обхвати 6 GHz,
7 GHz, 11 GHz, 13 GHz, 18 GHz, 23 GHz, 28 GHz
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и 38 GHz се забелязва устойчиво насищане.
Отчита се използването на по-усъвършенствани технологии, което обусловя изграждането
на мрежи с общ цифров капацитет от 150 до
900 Mbit/s и модулационни нива от порядъка
на 256/512/1024 QAM или 2048 QAM в едно
направление. Продължава тенденцията за
изграждане на високотехнологични цифрови
системи с използване на технологии XPIC/
CCDP. Обхват 18 GHz запазва тенденцията
за най-предпочитан обхват с дял около 1/3.
Изграждат се електронни съобщителни мрежи
с висока плътност, ползващи най-високочестотните обхвати.
През 2012 г. бяха въведени условия за
работа на сдвоените радиочестотни обхвати
71-76 GHz и 81-86 GHz, като бяха изменени
Техническите изисквания за работа с електронни съобщителни мрежи от неподвижна
радиослужба и съоръженията, свързани с тях,
като във връзка с нарасналата нужда от широколентова свързаност през 2014 г. започна
предоставяне за ползване на радиочестотен
спектър от обхвати 74-76 GHz и 84-86 GHz за
висококапацитетни радиорелейни участъци
(над 1500 Mbps).
Интересът към използването на високите
обхвати от страна на бизнеса се запазва. С
цел определяне на техническите условия за
използване на радиочестотна лента 57-64 GHz
от неподвижна радиослужба във връзка с
проявен интерес към нейното ползване предстои изменение на Техническите изисквания
за работа с електронни съобщителни мрежи
от неподвижна радиослужба и съоръженията,
свързани с тях.
3.2. Мрежи от вида „точка към много
точки“.
През 2012 г. бяха проведени консултации за
перспективите за ползване на свободния ресурс
в радиочестотния обхват 26 GHz. В рамките
на тези консултации не е отчетен интерес от
бизнеса към мрежи от вида неподвижен безжичен достъп (Fixed Wireless Access, FWA). В
тази връзка бе извършено преразпределение
на радиочестотния спектър в обхвата, като
за FWA мрежите се определиха за използване канали от 1 до 12, а канали от 14 до 25
(с лента 28 МHz всеки) бяха определени за
мрежи от вида „точка към точка“.
4. Позиции на геостационарна орбита.
Комисията за регулиране на съобщенията
е издала две разрешения за предоставяне на
позиция на геостационарната орбита, определена за Република България за осъществяване
на електронни съобщения чрез спътникова
система „BUL02000“ от радиослужба радиоразпръскване – спътниково (по Приложение
30 и Приложение 30А от Радиорегламента)
и ч рез сп ът никова сист ема BU L SAT-30B
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(BALK ANSAT AP30B) от неподвижна – спътникова радиослужба (по Приложение 30Б от
Радиорегламента).
Предстоящите срокове за изст релване
на първия български спътник увеличават
интензивността на процеса по координация.
Целта на този процес е предотвратяването
на потенциални смущения към българските
планови системи, разположени на 1.2° W (BSS)
и на 56.02° Е (FSS), както и на направената
допълнителна модификация на плановата
позиция за BSS на 1.9° Е.
През 2014 г. съвместно с Министерството
на транспорта, информационните технологии
и съобщенията беше започната нова процедура пред Международния съюз по далекосъобщения за реализацията на българската
планова спътникова система от радиослужба
неподвижна – спътникова (FSS) на позиция
на геостационарната орбита 56.02° Е.
Защитата на орбиталните ресурси на Република България за радиослужби неподвижна – спътникова и радиоразпръскване – спътниково от други спътникови системи е важен
фактор за безпроблемното реализиране и
опериране на националните системи и направената модификация от радиослужба радиоразпръскване – спътниково. В допълнение, координацията дава възможност за безпроблемно
функциониране на радиослужби, работещи в
обхвати на споделена първична основа.
През следващия четиригодишен период
ще продължи процесът по координация с
цел успешно провеждане на процедурите по
международна координация на спътниковите
системи на геостационарната орбита. В този
период се очаква да бъде изстрелян и първият
български спътник на планова позиция на
геостационарна орбита за Република България.
5. Спътникови електронни съобщителни
мрежи за предоставяне на мобилни спътникови услуги.
С Решение 2009/449/EО10 Inmarsat Ventures
Limited и Solaris Mobile Limited са определени
за оператори на мобилни спътникови системи,
имащи право да предоставят мобилни спътникови услуги на територията на Общността,
като са им предоставени съответно следните
радиочестотни ленти 1980-1995 MHz/21702185 MHz и 1995-2010 MHz/2185-2200 MHz. С
Решение 2011/667/ЕС11 са определени условията за съгласувано прилагане на правилата за
привеждане в изпълнение по отношение на
мобилни спътникови услуги (МСУ).
10
Решение 2009/449/EО относно подбора на
оператори на общоевропейски системи, предоставящи мобилни спътникови услуги (МСУ).
11
Решение 2011/667/ЕС относно условията за
съгласувано прилагане на правилата за привеждане в изпълнение по отношение на мобилни
спътникови услуги.
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Комисията за регулиране на съобщенията
е създала условия за предоставяне на МСУ на
територията на Република България, като е
изменила съответните подзаконови актове с
оглед изпълнение на разпоредбите на Решение
2007/98/ЕО12 и Решение № 626/2008/ЕО13.
6. Ползване на радиочестотен спектър,
който не е необходимо да бъде индивидуално
определен.
Осигуряването на достатъчно радиочестотен спектър, който не е необходимо да бъде
индивидуално определен, хармонизиран на
равнището на Европейския съюз, улеснява
индустрията, потребителите в ежедневието,
бизнеса и стимулира научноизследователската
и развойната дейност. Това от своя страна
укрепва единния Европейски пазар в сектора
на електронните съобщения.
6.1. Устройства с малък обсег на действие.
Устройствата с малък обсег на действия
ползват радиочестотен спектър, който не е
необходимо да бъде индивидуално определен
и заема голяма част от общия спектър.
Комбинацията от категории хармонизирани
устройства с малък обсег на действие и техническите условия за ползването им създават
благоприятна среда за съвместно използване
на спектъра по начин, който позволява устройствата да използват спектъра при условията
на неизключителен достъп, независимо от
целта на това използване, като се прилагат
принципите за неутралност на технологиите
и услугите.
Устройствата с малък обсег на действие
са навлезли много широко в ежедневието на
потребителите и са от голямо значение за
развитието на единния пазар и икономиката
като цяло. Те лесно могат да бъдат пренасяни и използвани от една държава в друга,
което води до необходимост от осигуряване
на условия за хармонизирано използване на
радиочестотния спектър.
С Решение 20 06/771/ ЕО14 , изменено с
Решение 2013/752/ЕС, са определени хармонизираните условия за използване на радио
честотния спектър от радиосъоръжения с
малък обсег на действие. Разпоредбите на
Решение 2006/771/ЕО са напълно въведени
в българското законодателство.
Решение 2007/98/ЕО относно хармонизиране
на използването на радиочестотния спектър в
честотния обхват от 2 GHz за въвеждането на
системи, предоставящи мобилни спътникови
услуги.
13
Решение 626/2008/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно подбора и издаването на разрешения за системите, предоставящи
мобилни спътникови услуги.
14
Решение 2006/771/ЕО относно хармонизиране на радиочестотния спектър за използване
от устройства с малък обсег на действие.
12
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Устройствата с малък обсег на действие
включват многообразие от различни по вид
устройства, като например неспецифични
устройства с малък обсег на действие, приложения за железопътния транспорт, транспортни телематични устройства, устройства
за радиоопределяне, устройства за управление
на радиомодели, мрежи за широколентов
пренос на данни (WAS/RLANs), индуктивни
приложения, радиомикрофони, спомагателни
слухови устройства и безжично звукотехническо оборудване за подготовка на програми
и специални събития (PMSE), устройства за
радиочестотна идентификаци я, безж ични
аудиоприложения, устройства, използващи
свръхшироколентова технология (UWB), и др.
Комисията за регулиране на съобщенията
ще продължи да осигурява условия за хармонизирано използване на радиочестотния
спектър от устройства с малък обсег на действие в съответствие с европейските решения
и националните особености при ползването
на радиочестотния спектър.
6.2. Оборудване за подготовка на програми
и специални събития.
Безжичното звуко- и видеотехническо оборудване за подготовка на програми и специални събития (Making and Special Events – PMSE)
е от ключово значение при отразяването на
новини, културни и спортни събития, създаването на програми за радио- или телевизионни предавания. Радиооборудването включва
безжични радиомикрофони и видеокамери,
както и други съпътстващи ги съоръжения,
като оборудването за портативни и мобилни
видеовръзки. Нарастващото търсене на спектър за PMSE в европейски мащаб доведе до
разглеждането на възможността за определяне
на допълнителен честотен спектър, който да
бъде технически подходящ и достатъчен за
такъв вид оборудване. Насоките към стандартизационните организации и производителите
са за по-ефикасно използване на спектъра и
по-ефективни технологии. Развитието по темата непрекъснато се следи с особен интерес
и решенията на европейско ниво ще продължават да бъдат хармонизирани с българското
законодателство.
Предстои приемане от страна на Европейската комисия на Решение за използването
на радиочестотни ленти 1900-1920 MHz и
2010-2025 MHz, като в него се предвижда
радиочестотна лента 2010-2025 MHz да бъде
определена за безжични камери, портативни
и мобилни видеовръзки (video PMSE).
Комисията за регулиране на съобщенията
ще предприема действия, с които да осигурява
условия за хармонизирано използване на радиочестотния спектър от оборудване за подготовка на програми и специални събития с цел
улесняване на ползване на такова оборудване.
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6.3. „Машина-Машина“ (Machinе to MachinеМ2М).
Поради бързите промени в технологиите
и обществените нужди на пазара се появяват
нови приложения, като интелигентни мрежи и
измервателни уреди, машина-машина (М2М)
ком у никации, интернет на нещата (IoT),
здравни грижи в дома, системи за спешни
повиквания в превозните средства (eCall) и
др. Очаква се повечето от тези приложения да
обменят информация посредством безжични
мрежи, използващи спектър – индивидуално
предоставен или не. Нуждите от радиочестотен
спектър за подобни устройства ще нарастват
непредвидимо, предвид което Комисията за
регулиране на съобщенията внимателно ще
следи развитието на технологиите и съпътстващите ги европейски решения с оглед
осигуряването на достатъчно радиочестотен
спектър за тяхното развитие.
Вли янието на интелигентните м реж и,
интелигентните измервателни уреди, интелигентните транспортни системи, интернет на
нещата и машина-машина комуникации върху
необходимостта от радиочестотен спектър за
устройства с малък обсег на действие е непредсказуемо, предвид което тези тенденции
ще бъдат внимателно наблюдавани от страна
на Комисията за регулиране на съобщенията
с оглед осигуряване на условия за използване на радиочестотен спектър за такъв вид
комуникации.
7. Използване на несдвоените ленти от
обхват 2 GHz.
През следващата година от страна на Европейската комисия предстои приемане на
решения за използването на радиочестотни
ленти 1900-1920 MHz и 2010-2025 MHz. Целта
е да се хармонизират техническите условия за
използването на радиочестотни ленти 19001920 MHz и 2010-2025 MHz, като се предвижда
следното:
– радиочестотна лента 1900-1920 MHz да
бъде определена за връзка между станция
на борда на самолета и наземна станция
DA2GC (Direct Air to Ground Communications)
за предоставяне на пътниците на достъп до
широколентови съобщителни услуги;
– радиочестотна лента 2010-2025 MHz да
бъде определена за безжични камери, портативни и мобилни видеовръзки (video PMSE).
Към настоящия момент в радиочестотна
лента 1900-1920 MHz няма издадени разрешения и честотният спектър в тази лента е
свободен. С оглед горното тази лента може
да бъде определена за DA2GC.
Радиочестотна лента 2010-2025 MHz е предоставена равнопоставено на три мобилни
предприятия, по 5 MHz на всяко от тях.
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Във връзка с предстоящото приемане на
решението Комисията за регулиране на съобщенията ще предприеме съответните действия
по прилагане на изискванията, които ще залегнат в него, в съответствие с националните
особености на страната.
VI. Основни задачи.
С оглед изпълнението на основните цели,
залегнали в тази Регулаторна политика, Комисията за регулиране на съобщенията ще
продължава да осигурява ефикасно използване
и ефективно управление на радиочестотния
спектър за граждански нужди, следвайки
новите тенденции и напредъка на технологиите, свързани с условията за използване на
спектъра и неговата значимост за обществото
и икономиката на страната.
В съответствие със своите правомощия и
Закона за електронните съобщения Комисията за регулиране на съобщенията си поставя
следните задачи, свързани с управлението на
радиочестотния спектър за граждански нужди:
· предприемане на действия с цел предоставяне на честотен ресурс в обхват 1800 MHz;
· предприемане на действия с цел предоставяне на честотен ресурс от сдвоените ленти
1920-1980 MHz и 2110-2170 MHz;
· предприемане на действия с цел предоставяне за ползване на радиочестотен спектър
в обхват 3.6 GHz по условията на разпоредбите
на Решение 2014/276/ЕС;
· предприемане на действия с цел предоставяне на честотен ресурс в обхват 2.6 GHz
след напълно освобождаване на обхвата за
граждански нужди;
· определяне на условията за използване
на радиочестотна лента 1452-1492 MHz в съответствие с Решение 2015/750/ЕС относно
хармонизиране на радиочестотна лента 14521492 MHz за наземни системи, позволяващи
предоставянето на електронни съобщителни
услуги в Общността; изменение и допълнение
на съответните подзаконови актове и пред
приемане на действия с цел предоставяне за
ползване на радиочестотен спектър;
· анализ и провеждане на обществени
консултации за начина на изпълнение на
разпоредбите на Решение на Европейската
комисия относно хармонизираните техничес
ки условия за използване на радиочестотна
лента 2300-2400 MHz за наземни системи,
позволяващи предоставянето на електронни
съобщителни услуги в Европейския съюз,
след неговото публикуване; определяне на
условията за използване на радиочестотна
лента 2300-2400 MHz в съответствие с решението; изменение и допълнение на съответните подзаконови актове и предприемане на
действия с цел предоставяне за ползване на
радиочестотен спектър;
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· определяне на техническите условия за
използване на радиочестотна лента 57-64 GHz
от неподвижна радиослужба, като бъдат изменени Техническите изисквания за работа
с електронни съобщителни мрежи от неподвижна радиослужба и съоръженията, свързани
с тях, след изменение на Националния план
за разпределение на радиочестотния спектър;
· извършване на анализ и провеждане
на обществени консултации за изпълнение
разпоредбите на решенията на Европейската
комисия за използването на радиочестотни
ленти 1900-1920 MHz и 2010-2025 MHz, след
неговото публикуване, в съответствие с националните особености; изменение и допълнение на съответните подзаконови актове и
предприемане на действия с цел предоставяне
за ползване на радиочестотен спектър;
· предприемане на действия по осигуряване
на условия за ползване на обхват 800 MHz
в съответствие с Решение 2010/267/ЕС, след
освобождаването на обхвата за граждански
нужди; изменение и допълнение на съответните подзаконови актове и предприемане на
действия с цел предоставяне за ползване на
радиочестотен спектър;
· стартиране на процес по оценка на ползването на определения за граждански нужди
спектър в обхват 700 MHz;
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· предприемане на действия по препланиране на телевизионни канали във връзка
с освобождаването на обхват 700 MHz за
технологично неутрално използване.
VII. Заключение.
Комисията за регулиране на съобщенията
прилага политика за управление на радио
честотния спектър за граж дански нуж ди,
насочена към осигуряване на ефективно и
ефикасно използване на честотния ресурс,
задоволяване на потребителското търсене
за нови качествени услуги и осигуряване на
сигурна инвестиционнна среда за бизнеса.
Следването на такава политика води до насърчаване на конкуренцията, развитие на икономиката на страната и единния Европейски
пазар в сектора на електронните съобщения.
Заключителни разпоредби
§ 1. Регулаторната политика за управление
на радиочестотния спектър влиза в сила от
деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
§ 2. Регулаторната политика за управление
на радиочестотния спектър за граждански
нужди, приета с Решение № 259 от 27.03.2008 г.
на Комисията за регулиране на съобщенията – ДВ, бр. 41 от 2008 г., се отменя.
Председател:
Веселин Божков
5800
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО
НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ
И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
ЗАПОВЕД № РД-02-15-112
от 17 август 2015 г.
Във връзка с необходимостта от изграждане на кабелно захранване на Военен учебен
полигон Ново село, писма от „ЕВН България
Електроразпределение“ – ЕАД, с вх. № АУ14-6
от 22.05.2015 г. и от 6.08.2015 г., на основание
§ 52, ал. 2 и 4 от преходните и заключителните
разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията
(ДВ, бр. 98 от 2014 г., в сила от 28.11.2014 г.) и
чл. 129, ал. 3, т. 2, буква „а“ ЗУТ (в редакцията
преди изм. и доп. на ЗУТ – ДВ, бр. 98 от 2014 г.)
във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 5 и чл. 128, ал. 2,
5, 6 и ал. 12, т. 2, буква „а“ ЗУТ (в редакцията
преди изм. и доп. на ЗУТ – ДВ, бр. 98 от 2014 г.),
Заповед № РД-02-15-104 от 7.07.2014 г. на министъра на регионалното развитие за разрешаване
изработването на парцеларен план за обекта,
разгласена по реда на чл. 124б ЗУТ, извършено
съобщаване на изработения проект по реда на
чл. 128, ал. 1 и 2 ЗУТ със съобщения в „Държавен
вестник“, бр. 18 от 10.03.2015 г. – Община Сливен
и Община Котел, и бр. 19 от 13.03.2015 г. – Община Стралджа, на интернет страницата на
съответната община и местен вестник, документи за непостъпили възражения, издадени
от цитираните общини, влязло в сила Решение
№ 15-ОС/2014 г. на министъра на околната среда
и водите за преценяване на вероятната степен на
значително отрицателно въздействие по чл. 31,
ал. 7 от Закона за биологичното разнообразие,
писмо изх. № 26-00-3189 от 10.10.2014 г. от Министерството на околната среда и водите, Решение
№ КЗЗ-01 от 22.01.2015 г., т. І, 6 на Комисията
за земеделските земи към Министерството на
земеделието и храните за утвърждаване на трасе,
становище с изх. № 33-НН-1126 от 7.01.2014 г.
на Министерството на културата, становища с
изх. № АДС 09-225, АДС 09-226 от 13.03.2013 г.,
АСД-11- 0892 от 20.10.2014 г., АСД- 09-1118 от
12.11.2014 г. и АСД-09-1071 от 31.10.2014 г. на
Регионална дирекция по горите – гр. Сливен;
становище с изх. № АСД-09-253 от 18.03.2013 г.
на Регионална дирекция по горите – гр. Сливен;
писмо с изх. № 363 от 15.10.2014 г. от „ЮИДП“
ДП – ТП ДГС „Тунджа“ – Ямбол; решения № 1245
от 24.04.2014 г. и № 1493 от 30.10.2014 г. на Общинския съвет – гр. Сливен, Решение № 441 от
18.03.2014 г. на ОС – Котел, и Решение № 400 от
27.03.2014 г. на ОС – Стралджа, за предварително
съгласие за преминаване на трасето на кабела
през имоти – общинска собственост; здравни
заключения с изх. № 74 от 30.10.2013 г. от Регионална здравна инспекция – Сливен, и РД-04-2462
от 1.11.2013 г. от Регионална здравна инспек-

ция – Ямбол; писма с изх. № ВК-01-63, ВК-01-64
и ВК-01-65 от 5.08.2014 г. от Басейнова дирекция
за управление на водите – Източнобеломорски
район с център Пловдив; писмо с изх. № РД-02-303
от 27.04.2015 г. от „Напоителни системи“ – ЕАД,
клон Средна Тунджа – гр. Сливен; писмо с изх.
№ 66-Сл-329 от 9.10.2013 г. от Агенция „Пътна
инфраструктура“; писмо с изх. № ИРД-397 от
20.05.2013 г. от Областно пътно управление – Ямбол; разрешения за специално ползване на пътищата № РСПП-90 от 5.09.2014 г. от А „ПИ“ и
РСПП-3 от 27.08.2014 г. от ОПУ – Ямбол; писма с
изх. № 241 от 31.10.2013 г. и № БТГ-24-00-2710 от
29.06.2015 г. от „Булгартрансгаз“ – ЕАД; писмо
с изх. № 978 от 5.04.2013 г. от „В и К“ – ЕООД,
Ямбол; писмо с изх. № РД-04-521 от 8.04.2013 г.
от „В и К“ – ООД, Сливен; писмо с рег. № 95Е-424 от 4.05.2015 г. от „БТК“ – ЕАД, протокол
на НЕСУТРП № УТНЕ-01-02-10 от 18.06.2015 г.
и Заповед № РД- 02-15- 43 от 17.03.2015 г. на
министъра на регионалното развитие и благоустройството за предоставяне изпълнението на
функции по ЗУТ одобрявам подробен устройствен
план – парцеларен план за обект „Кабел 20 kV
от подстанция „Стралджа“, община Стралджа,
област Ямбол, до възлова станция в ПИ 0430045,
м. Червенката, с. Мокрен, община Котел, област
Сливен“, за електрозахранване на Военен учебен
полигон Ново село, преминаващ през землищата
на гр. Стралджа, с. Зимница – община Стралджа,
област Ямбол, с. Горно Александрово, община
Сливен, с. Мокрен – община Котел, област Сливен, съгласно приетата и одобрена графична и
текстова част на документацията, представляваща
неразделна част от заповедта.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ във връзка
с чл. 132, ал. 1 и 2 АПК заповедта подлежи на
обжалване от заинтересуваните лица пред Административния съд – Ямбол, за имотите, попадащи
в района на действие на АС – Ямбол, и пред
Административния съд – Сливен, за имотите,
попадащи в района на действие на АС – Сливен,
в 30-дневен срок от обнародването є в „Държавен
вестник“ чрез Министерството на регионалното
развитие и благоустройството.
За министър:
Н. Нанков
5876

КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА
НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ
КЪМ МИНИСТЕРСТВОТО
НА ИКОНОМИКАТА
ЗАПОВЕД № 548
от 29 юли 2015 г.
На основание чл. 8, ал. 1 и ал. 2, т. 9 от Устройствения правилник на Комисията за защита
на потребителите към министъра на икономиката и на нейната администрация, Решение на
Комисията по т. 26 съгласно протокол № 30 от
16.07.2015 г., чл. 92, ал. 1, 2 и 5 във връзка с
чл. 87 и чл. 88, ал. 1, т. 2 от Закона за защита на
потребителите, Наредбата за условията и реда за
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изтегляне от пазара, изземване от потребителите
и унищожаване на опасни стоки и за реда за
обезщетяване на потребителите в случаите на
изземване на опасни стоки във връзка с чл. 99
от Закона за защита на потребителите, чл. 73
от Административнопроцесуалния кодекс, Изпитвателен протокол № 41576 от 9.06.2015 г. и
експертно заключение, изх. № GT-A-0139-DT от
6.07.2015 г., издадени от Изпитвателен център
„Глобалтест“ – ООД, удостоверяващи, че стоката – приспособление против заслепяване за кола
(визьор) „CLEAR VIEW“, баркод: 7 640160 253989,
made in China, ORT15-000174, ID 103209141, крие
потенциална опасност от объркване, погрешно
възприемане на пътната обстановка, маркировка,
знаци, светофари и др. при управление на МПС,
с пряко влияние върху безопасността на потребителите при шофиране, нареждам:
1. Забранявам вноса, износа, възмездното
или безвъзмездното пускане на пазара на приспособление против заслепяване за кола (визьор)
„CLEAR VIEW“, баркод: 7 640160 253989, made
in China, ORT15-000174, ID 103209141, като стока, представляваща сериозен риск и опасност за
здравето на потребителите.
2. Вносителите и дистрибуторите да организират незабавното и ефективно изтегляне от пазара
и изземването от потребителите на описаната в
заповедта стока по реда, условията и в сроковете, визирани в Наредбата за условията и реда за
изтегляне от пазара, изземване от потребителите
и унищожаване на опасни стоки, и за реда за
обезщетяване на потребителите в случаите на
изземване на опасни стоки и да отправят предупреждения към потребителите за рисковете,
които стоката съдържа.
Мотиви:
Съгласно изпитвателния протокол при тестване на продукта за устойчивост при повишена
температура e установено, че при температура
над 55°С е получена деформация – провисват
краищата на визьора, което показва потенциална
опасност от изкривяване на образа (нарушаване
на оптичната неутралност).
Съгласно представеното експертно заключение от лабораторията при оглед на опаковката и
инструкцията за използване, както и проведеното
изпитване, е установено следното:
1. Представената проба, представляваща „Приспособление против заслепяване за кола – „CLEAR
VIEW“, баркод: 7 640160 253989, made in China,
ORT15-000174, ID 103209141“, наричано за краткост
по-долу „приспособлението“, е приспособление,
което е предвидено да се използва като филтър за
очите при управление на МПС против слънчево
заслепяване и за което се твърди, че подобрява
нощното виждане.
2. Съгласно предоставената листовка, част
„Features“ (в превод: „Характеристики“), е посочено, че платките са изработени от дебел, много
силен, безопасен и издръжлив полиметилметакрилат (PMMA) материал. В посочената листовка
не е посочен критерий, по който може да бъде
извършена съпоставка за сравнение дали приспособлението е силно, много силно, малко силно,
не е посочено на какво е издръжлив въпросният
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РММА материал, както и не е съобразена характеристиката „безопасен“ с всички възможни
случаи на употреба на приспособлението.
Това заключение се подкрепя и от получените
резултати от проведено изпитване по т. 5 на БДС
EN 168:2005 „Индивидуална защита на очите. Не
оптични методи за изпитване“. Преди подлагане на
приспособлението на изпитването също е прегледано за наличие/отсъствие на деформация, като и
двете платки на приспособлението представляват
права и недеформирана плоскост. Вследствие
на извършения тест е получена деформация и
на двата визьора, което показва потенциална
опасност от изкривяване на образа (нарушаване
на оптичната неутралност, Приложение ІІ, т. 2.3
на Директива 89/686/ЕИО относно сближаване
на законодателствата на държавите членки в
областта на личните предпазни средства (ЛПС).
Вследствие на такава деформация е възможно да
се променят визуалните възприятия и водачът
на МПС да възприеме по грешен начин пътната
обстановка.
В предоставената листовка липсват инструк
ции на какво разстояние следва да бъде поставено
приспособлението, както и липсват инструкции
от какво разстояние следва да се ползва (гледа)
приспособлението. По този начин липсват данни
в листовката дали различните водачи на МПС,
всеки от които с различен ръст, ползващи различни
по вид седалки в МПС и регулиращи позицията
си на сядане по различен начин, ще възприемат
образа по еднакъв или различен начин.
На следващо място липсват данни в листовката как следва да постъпи водач на МПС,
чийто ръст би поставил зрителното му поле на
границата, на която може да гледа през визьора,
и същевременно да гледа директно без визьора,
вземайки предвид факта, че съгласно листовката
приспособлението се монтира върху сенника над
главата на шофьора и в пуснато положение зрителното поле е ограничено винаги до дължината
на платката. В този случай по-ниските на ръст
шофьори могат да попаднат в ситуация, в която
при пуснат визьор да гледат на границата му,
което несъмнено ще предизвика пречупване на
виждането в участъка без и със визьор. Дори и
при наличие на инструкция за използване в тези
случаи, водачът не е в състояние сам да прецени
риска от използването му в тези ситуации.
Установено е, че липсват данни за проведен
тест за оптични изкривявания, които да посочат
какви са оптичните изкривявания при различните дистанции, от които един водач на МПС
би ползвал приспособлението, респ. липсват данни, че оптичните изкривявания са еднакви при
различните дистанции на ползване и на двете
платки. На следващо място е посочено, че оптичните изкривявания са различни в зависимост
от това, дали има деформации, получени след
фабричното производство на един материал, или
самият материал е произведен с деформации и е
предназначен за употреба именно с наличието на
такива. Като пример се посочват предните автомобилни стъкла на превозни средства, снабдени
с такива, повечето от които не представляват
абсолютно права и недеформирана плоскост, а
са произведени със съответни деформации по
цялата плоскост. В случая липсват данни прис-
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пособлението да е произведено с деформации,
а видно от извършения тест, посочен по-горе,
такива се получават.
На следващо място е констатирано, че липсват
данни в листовката, които да посочат дали има
разлика в оптичното възприятие на образа през
деня и през нощта, в зависимост от това, коя от
двете платки се ползва.
Отчитайки резултата от проведения тест, посочен по-горе, и вземайки предвид посочените
характеристики „много силен“, „безопасен“ и
„издръжлив“ РММА материал, както и липсата на
допълнителни данни в листовката, е констатирано,
че е възможно оптично изкривяване на образа
вследствие на изкривяване на платките, както и
вследствие на липсата на инструкции, посочващи
от какво разстояние следва да се ползва (гледа)
приспособлението както през деня, така и през
нощта, както и при какви условия на платките
следва ползването на приспособлението да бъде
незабавно прекратено. При различните водачи на
МПС, ползвайки приспособлението в различни
ситуации, при различен ръст, различни настройки
на седалките на МПС и различна височина на
всеки един водач, приспособлението не е „безопасно“ във всички случаи на ползване, което
може да крие потенциална опасност за здравето
на потребителите.
3. Липсва означение за CE89 маркировка
съобразно изискванията на глава ІІІ, чл. 13 на
Директива 89/686/ЕИО относно сближаване на
законодателствата на държавите членки в областта
на личните предпазни средства (ЛПС).
4. Липса на ЕО декларация за съответствие на
продукцията съобразно изискванията на чл. 12,
на Директива 89/686/ЕИО.
5. Липса на данни за изследване на типа ЕО.
„Приспособлението“ не е с прост дизайн и
потребителят не може сам да прецени нивото
на риска при използването му, особено при дълготрайно използване, и е необходимо да се предприемат действия за доказване на безопасността.
На основание чл. 60, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс допускам предварително изпълнение на заповедта с цел да се
защити животът и здравето на гражданите и да
не се допусне предлагането на стока на пазара с
несъответствие с нормативно установените изисквания за безопасност, което несъответствие
би могло да доведе до риск за живота и здравето
на потребителя при шофиране, тъй като образът
може да бъде изкривен и да се променят визуалните възприятия на водача на МПС, което да
предизвиква пътнотранспортно произшествие и
да доведе до сериозни последствия за здравето на
водача (или пътниците, ако има такива), например
сътресение и изпадане в безсъзнание.
Разпореждането, с което се допуска предварителното изпълнение, може да се обжалва чрез
КЗП пред съда в тридневен срок от съобщаването
му независимо дали заповедта е оспорена.
Разходите по складиране, транспорт, изтегляне
от пазара, изземването от потребителите и тяхното
обезщетяване са за сметка на производителите,
вносителите и дистрибуторите.
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Заповедта може да се обжалва чрез председателя на Комисията за защита на потребителите
в 14-дневен срок от съобщаването є по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.
Председател:
Д. Маргаритов
5878
ЗАПОВЕД № 549
от 29 юли 2015 г.
На основание чл. 8, ал. 1 и ал. 2, т. 9 от Устройствения правилник на Комисията за защита
на потребителите към министъра на икономиката и на нейната администрация, Решение на
Комисията по т. 26 съгласно Протокол № 30
от 16.07.2015 г., чл. 92, ал. 1, 2 и 5 във връзка с
чл. 87 и чл. 88, ал. 1, т. 2 от Закона за защита на
потребителите, Наредбата за условията и реда за
изтегляне от пазара, изземване от потребителите
и унищожаване на опасни стоки и за реда за
обезщетяване на потребителите в случаите на
изземване на опасни стоки във връзка с чл. 99 от
Закона за защита на потребителите, чл. 73 от Административнопроцесуалния кодекс, сертификат
за инспекция № 04/0231 от 18.05.2015 г., издаден
от „Булгарконтрола“ – АД, Бургас, и протокол от
изпитване № 3994 от 15.05.2015 г. от лаборатория за
изпитване при „Булгарконтрола“ – АД, нареждам:
1. Забранявам вноса, износа, възмездното или
безвъзмездното пускане на пазара на следните
детски облекла за момичета, с размери за деца
до 3 г., с малки декоративни украсителни елементи, които са залепени и лесно се отделят от
повърхността на облеклата, като стоки, представляващи сериозен риск и опасност за здравето
на потребителите:
детск и комплект за момиче (състоящ се
от туника и клин), търговска марка „Mininio“,
арт. № К-51М682R NK76, със следните характеристики: на лицевата част на туниката има
пришита панделка с малък кръгъл декоративен
елемент и малки, сребристи камъчета, с етикети
с информация: 92 % cotton, 8 % elasthan; Made in
Turkey, арт. №, баркод, yapkod, различни в зависимост от възрастта (напр. възраст 3/6 м.; баркод:
8698949659636; yapkod: 1814676346, възраст: 6/9 м.;
баркод: 8698949659643; yapkod: 2136154685, възраст:
9/12 м.; баркод: 8698949659650; yapkod: 2571467728);
тениска за момиче, търговска марка „Mininio“,
арт. № К-51М682RTL53, със следните характеристики: на лицевата част на тениската има изобразени цветя и сърца, надпис „Love“ и пришита
панделка с малък кръгъл декоративен елемент, с
множество малки, сребристи камъчета, с етикети
с информация: 92 % cotton, 8 % elasthan; Made
in Turkey, арт. №, баркод, yapkod, различни в зависимост от възрастта на детето (напр. възраст:
3/6 м.; баркод: 8698949658851; yapkod: 1124411878;
възраст: 6/9 м.; баркод: 8698949658868; yapkod:
156773411; възраст: 9/12 м.; баркод: 8698949658844;
yapkod: 8182155453);
тениска за момиче, търговска марка „Zeyland“,
арт. № К-51Z682ELS52, със следните характеристики: на лицевата част на тениската има изобразени
5 котета и залепени малки, сребристи камъчета, с
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етикети с информация: 95 % cotton, 5 % elasthan,
Made in Turkey, баркод, yapkod, различни в зависимост от възрастта на детето (напр. възраст:
6/9 м.; баркод: 8698949673601; yapkod: 8171447843);
възраст: 9/12 м.; баркод: 8698949673571; yapkod:
1214635481; възраст: 12/18 м;. баркод: 8698949673618;
yapkod: 8725522133);
детски комплект за момиче (състоящ се от туника и клин), търговска марка „Zeyland“, арт. № К51Z552SVM77, със следните характеристики: на
лицевата част на туниката има залепени малки
сребристи камъчета, с етикети с информация:
туника – 100 % cotton; клин – 92 % cotton, 8 %
elasthan, Made in Turkey, баркод, yapkod, различни в
зависимост от възрастта на детето (напр. възраст:
6/9 м.; баркод: 8698949669086; yapkod: 4366884544;
възраст: 9/12 м.; баркод: 8698949669116; yapkod:
8118328111);
детска рок ля, търговска марка „Mininio“,
арт. № К-51М502RZN36, със следните характеристики: на лицевата част на роклята има пришита
пандела с окачен на нея декоративен елемент с
надпис „Mininio“ и залепени множество малки,
сребристи камъчета, с етикети с информация:
състав – 100 % cotton; Made in Turkey, баркод,
yapkod, различни в зависимост от възрастта на
детето (напр. възраст: 3/6 м.; баркод: 8698949653221;
yapkod: 8285243231; възраст: 9/12 м.; баркод:
8698949653191; yapkod: 5142845854; възраст: 6/9 м.;
баркод: 8698949653207; yapkod: 5534888826);
детска тениска за момиче, търговска марка
„Mininio“, арт. № К-51М682RZN51, със следните
характеристики: на лицевата част на тениската
има пришита панделка с декоративен елемент с
надпис „Mininio“ и залепени малки, сребристи
камъчета, с етикети с информация: състав – 92 %
cotton, 8 % elasthan; Made in Turkey, баркод, yapkod,
различни в зависимост от възрастта на детето
(напр. възраст: 3/6 м.; баркод: 8698949659797;
yapkod: 5244512348); възраст: 6/9 м.; баркод:
8698949659827; yapkod: 5878665448; възраст: 9/12 м.;
баркод: 8698949659773; yapkod: 1848316866).
2. Вносителите и дистрибуторите да организират незабавното и ефективно изтегляне от пазара
и изземването от потребителите на описаните в
заповедта стоки по реда, условията и в сроковете, визирани в Наредбата за условията и реда за
изтегляне от пазара, изземване от потребителите
и унищожаване на опасни стоки и за реда за
обезщетяване на потребителите в случаите на
изземване на опасни стоки, и да отправят предупреждения към потребителите за рисковете,
които стоките съдържат.
Мотиви:
Съгласно представените документи – сертификат за инспекция № 04/0231 от 18.05.2015 г., издаден
от „Булгарконтрола“ – АД, Бургас, и протокол от
изпитване № 3994 от 15.05.2015 г. от лаборатория
за изпитване при „Булгарконтрола“ – АД, удостоверяващи, че изпитаната стока, търговска марка
„Mininio“, арт. № К-51М682RNK76, не отговаря на
стандарт БДС EN 71-1:2015 „Физични и механични
свойства“ – при прилагане на сила, по-малка от
допустимата, се отделят украсителните камъчета,
които изцяло влизат в цилиндъра за малки части, поради което съществува потенциален риск
за здравето на детето, тъй като поглъщането на
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описаните елементи може да причини задавяне
или задушаване. Във връзка с извършеното изпитване и представените документи е направена
оценка на риска, като същият е определен като
„сериозен“ за всички описани облекла, тъй като
залепените малки елементи са идентични с тези
на изпитаната стока и също се отделят лесно.
На основание чл. 60, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс допускам предварително
изпълнение на заповедта с цел да се защити животът и здравето на гражданите и да не се допусне
предлагането на стока на пазара с несъответствие
с нормативно установените изисквания за безопасност, което несъответствие би могло да доведе
до риск за живота и здравето на потребителите
(малки деца) от задавяне или задушаване.
Разпореждането, с което се допуска предварителното изпълнение, може да се обжалва чрез
КЗП пред съда в тридневен срок от съобщаването
му независимо дали заповедта е оспорена.
Разходите по складиране, транспорт, изтегляне
от пазара, изземването от потребителите и тяхното
обезщетяване са за сметка на производителите,
вносителите и дистрибуторите.
Заповедта може да се обжалва чрез председателя на Комисията за защита на потребителите
в 14-дневен срок от съобщаването є по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.
Председател:
Д. Маргаритов
5879

СТОЛИЧНА ОБЩИНА
РЕШЕНИЕ № 406
от 25 юни 2015 г.
В Направление „Архитектура и градоустройство“ на Столична община е постъпило заявление вх. № ГР-94-00-172 от 29.09.2014 г. от Симеон
Симеонов Тасев и Даниела Симеонова Василева
с искане за разрешаване изработването на изменение на план за регулация на УПИ IX-589 и
УПИ XII-591, поземлени имоти с идентификатори
68134.2049.2073, 68134.2049.2074, 68134.2049.2075
от кв. 41, м. Симеоново – Драгалевци – 3 част,
район „Витоша“.
Към за явлението и допълнително на
28.10.2014 г. са приложени: скица с предложение
за изменението и задание за изработване на
ПУП; нотариален акт № 5, том II, peг. № 4382,
дело № 179 от 19.12.2013 г. за дарение на имот
с идентификатор 68134.2049.2073 на Симеон Симеонов Тасев, нотариален акт № 13, том II, peг.
№ 4445, дело № 186 от 20.12.2013 г. за дарение на
имот с идентификатор 68134.2049.2074 на Даниела
Симеонова Василева, нотариален акт № 104, том
I, рег. № 1932, дело № 87 от 30.06.2014 г. за собственост върху недвижим имот с идентификатор
68134.2049.2075, придобит по давност от Симеон
Симеонов Тасев и Даниела Симеонова Василева,
скици от СГКК – София, за поземлени имоти с
идентификатори 68134.2049.2073, 68134.2049.2074,
68134.2049.2075, пълномощно; декларация с нотариална заверка на подписите по чл. 15 ЗУТ;
определение по гр.д. № 1275/1991 г. за одобряване
на спогодба, по силата на която Мария Иванова
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Николовска и Иван Георгиев Николовски стават
изключителни собственици на двуетажна жилищна сграда в лицевата част на парцел XII-591, кв.
41, със съответното право на строеж, а Симеон
Петров Василев и Йорданка Василева Василева
стават изключителни собственици на двуетажна
жилищна сграда в дъното на парцел XII-591, кв.
41, със съответното право на строеж.
Със Заповед № РД-09-50-997 от 17.12.2014 г. на
главния архитект на Столична община е разрешено
да се изработи проект за ПУП – ИПР в териториален обхват: УПИ IX-589 и УПИ XII-591, ПИ с
идентификатори 68134.2049.2073, 68134.2049.2074,
68134.2049.2075, кв. 41, м. Симеоново – Драгалев
ци – 3 част, район „Витоша“.
С писмо изх. № ГР-94-00-172/23.12.2014 г. на
началник-отдел „ПУП“ заповедта е изпратена до
кмета на район „Витоша“ за сведение и изпълнение и на заявителите.
Със заявление вх. № ГР-94-00-172 от 22.01.2015 г.
е внесен за одобряване проект за ПУП – ИПР
за нови УПИ IX-589, УПИ XII-2073, 2074 и УПИ
XXII-2073, 2074, 2075 и създаване на задънена
улица от о.т. 149а до о.т. 149б, кв. 41, м. в.з. Симеоново – Драгалевци – 3 ч.
Към проекта са приложени: обяснителна
записка; проект на ПУП, подписан от Даниела
Симеонова Василева, Симеон Петров Василев,
Светла Петрова Маджарова, Иванка Петрова
Стефанова, Данчо Петров Иванов, Кирил Данаилов Иванов и Десислава Данаилова Иванова за
съгласие със същия; удостоверение за наследници
на Йорданка Гълъбова Василева; документи за
собственост; скици от СГКК – София; пълномощно; декларация с нотариална заверка на
подписите по чл. 15 ЗУТ.
На основание чл. 128, ал. 3 ЗУТ проектът
е изпратен за съобщаване в район „Витоша“
с писмо изх. № ГР-94-00-172 от 29.01.2015 г. на
началник-отдел „ПУП“.
Обявеният проект е върнат след приключена
процедура по съобщаване с писмо изх. № 6602530/3 от 26.03.2015 г. на главния архитект на
район „Витоша“, с което уведомява, че в законоустановения срок няма постъпили възражения.
Приложено е съобщение по чл. 128, ал. 3 ЗУТ с
подписите на заинтересуваните лица.
Проектът е разгледан и приет на заседание
на ОЕСУТ с протокол № ЕС-Г-23 от 31.03.2015 г.,
т. 12, с решение „Приема проекта. Изпраща в СОС
за одобряване на основание чл. 21, ал. 7 ЗОС“.
При горната фактическа обстановка се установи от правна страна следното:
Искането за одобряване на проект за ПУП е
направено от заинтересованите лица по смисъла
на чл. 131, ал. 1 и ал. 2, т. 1 ЗУТ – собственици
на имоти с идентификатори 68134.2049.2073,
68134.2049.2074, 68134.2049.2075, кв. 41, м. Симеоново – Драгалевци – 3 част – предмет на плана.
Кадастралната карта за територията е одобрена със Заповед № РД-18-3 от 11.01.2011 г. на
изпълнителния директор на АГКК и изменена
със Заповед № КД-14-22-1481 от 27.09.2013 г. на
началника на СГКК – София.
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Действащият план за регулация е одобрен с
Решение № 89 по протокол № 23 от 19.03.2001 г.,
Заповед № РД-09-50-55 от 7.03.2005 г., Заповед
№ РД-50-179 от 30.10.2008 г.
Проектът за ИПР предвижда изменение в
границите на УПИ XII-591 за поставяне на регулационната граница в съответствие с имотната
граница на имот с идентификатор 68134.2049.2073
и обособяване на два нови УПИ XII-2073, 2074 и
УПИ XXIII-2073, 2074, 2075, които по съгласие на
собствениците, изразено в подадената по чл. 15
ЗУТ декларация, ще станат собственост съответно: УПИ ХII-2073, 2074 – на Симеон Симеонов
Тасев, а УПИ XXIII-2073, 2074, 2075 и тупика – на
Даниела Симеонова Василева. Конкретното
предназначение „За жилищно строителство“ не
се изменя.
С поставяне на регулационната граница в съответствие с имотната на имот с идентификатор
68134.2049.2073 се изменя общата граница с УПИ
IX-589. Останалите регулационни граници на
този УПИ и предназначението му не се изменят.
Предвид горното за одобряване на проекта за
ПУП – ИПР е налице основание по чл. 15, ал. 1,
изр. 2 и ал. 3, чл. 134, ал. 1, т. 1 във връзка с ал. 2
и ал. 2, т. 2 и 6 ЗУТ.
Лицето на нов УПИ ХII-2073, 2074 се осигурява по действащата улична регулация, а на УПИ
XXIII-2073, 2074, 2075 – по новопредвидена задънена улица по о.т. 149а – о.т. 149б, с което е спазено
изискването на чл. 14, ал. 3, т. 1 и ал. 4 ЗУТ.
Проектът не противоречи на ОУП на СО, с
което е спазено изискването на чл. 103, ал. 4 и
чл. 104, ал. 1 ЗУТ.
Спазени са административнопроизводствените правила при издаване на акта – 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
ИПР от компетентния за това орган, внесеният
проект е съобщен на всички заинтересовани лица,
разгледан е и е приет от ОЕСУТ.
Спазени са материалноправните разпоредби
на ЗУЗСО, ЗУТ и актовете по прилагането му.
Устройствената зона, в която попадат имотите – предмет на плана, е „Жилищна зона с
малкоетажно застрояване с допълнителни специфични изисквания“ (Жм2), в която съгласно
приложение към чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО е допустимо
конкретното предназначение на новообразуваните
УПИ – „За жилищно строителство“.
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 недвижим имот – собственост на физическо лице, за изграждане на
обект – задънена улица – публична общинска
собственост – основание по чл. 21, ал. 7 във
връзка с ал. 1 ЗОС.
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На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 21, ал. 1 и 7 ЗОС, чл. 15, ал. 1, изр. 2 и ал. 3
и чл. 134, ал. 1, т. 1 във връзка с ал. 2 и ал. 2, т. 2
и 6, чл. 14, ал. 3, т. 1 и ал. 4, чл. 108, ал. 5 ЗУТ,
т. 7 от приложението към чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО и
протокол на ОЕСУТ № ЕС-Г-23 от 31.03.2015 г.,
т. 12, Столичният общински съвет реши:
Одобрява проект за изменение на план за
регулация на УПИ IX-589 и XII-591 за създаване
на нови УПИ IX-589, УПИ XII-2073, 2074 и УПИ
XXII-2073, 2074, 2075 и прокарване на задънена улица от о.т. 149а до о.т. 149б, кв. 41, м. в.з.
Симеоново – Драгалевци – 3 ч., по кафявите и
зелените линии, цифри и зачертавания съгласно
приложения проект.
Решението и одобреният проект на подробен
устройствен план да се публикуват на интернет
страницата на Столична община – Направление
„Архитектура и градоустройство“ (sofia-agk.com),
на основание чл. 129, ал. 5 ЗУТ.
Решението да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 129, ал. 1 ЗУТ.
Решението може да бъде обжалвано по реда
на чл. 215, ал. 4 ЗУТ пред Административния
съд – София-град, в 30-дневен срок от съобщаването.
Жалбите се подават в район „Витоша“ и се
изпращат в Административния съд – София-град,
от отдел „Правен“ на Направление „Архитектура
и градоустройство“ на Столична община.
Председател:
Е. Герджиков
5874
РЕШЕНИЕ № 444
от 9 юли 2015 г.
В Направление „Архитектура и градоустройство“ на Столична община е постъпило заявление вх. № ГР-94-Д-88 от 16.06.2008 г. от Фани
Василева Данаджиева-Ханси и Ангела Василева
Данаджиева с искане за даване на съгласие за
изработване на проект за ПУП – ИПР и ПРЗ за
създаване на урегулиран поземлен имот (УПИ)
за собствения им имот с пл. № 73, попадащ в кв.
3а, м. Национален киноцентър, район „Витоша“.
Към заявлението са представени: нотариален
акт № 176, том XII, peг. № 2588, дело № 2482 от
23.09.1935 г. за ливада от 4228,60 кв. м на името
на Васил Георгиев Данаджиев; удостоверение
за наследници на Васил Георгиев Данаджиев;
удостоверение за наследници на Милка Василева
Данаджиева; скица за имот пл. № 73, издадена от
район „Витоша“; 3 бр. пълномощни, мотивирано
предложение.
С писмо № ГР-94-Д-88 от 22.07.2008 г. на главния архитект на София е допуснато да се изработи
проект за ПУП – ИПРЗ за поземлен имот пл.
№ 73, к.л. 659, м. Национален киноцентър, като
писмото е изпратено до кмета на район „Витоша“ за сведение и изпълнение и на заявителите.
Със заявление вх. № ГР-94-Д-88 от 24.09.2008 г.
е внесен за одобряване проект за ПУП – ИПРЗ за
нов УПИ LI-73, кв. 3а, м. Национален киноцентър.
Със заявление вх. № ГР-94-Д-88 от 24.09.2008 г.
е внесен за одобряване проект за ИПР и ПРЗ.
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Към проекта са приложени: обяснителна
записка; извадка от действащ ПУП; документи
за собственост: нотариален акт № 176, том XII,
peг. № 2588, дело № 2482 от 23.09.1935 г., Заповед
№ РД-09-1098/16.08.1994 г. на кмета на София, 2
бр. удостоверения за наследници, 3 бр. пълномощни, скица за имота, издадена от район „Витоша“,
както и съгласувания с „ЧЕЗ – Разпределение
България“ – АД, от 7.10.2008 г. и изходни данни
от „Софийска вода“ – АД, от м. септември 2008 г.
На основание чл. 128, ал. 3 ЗУТ проектът е
изпратен за съобщаване на заинтересованите лица
в район „Витоша“ с писмо изх. № ГР-94-Д-88 от
7.10.2008 г. на началник-отдел „Градоустройство“.
Обявеният проект е върнат след приключена
процедура по съобщаване с писмо изх. № 66-02508 от 17.09.2009 г. на главния архитект на район
„Витоша“, с което уведомява, че в законоустановения срок са постъпили 2 бр. възражения.
Приложено е съобщение по чл. 128, ал. 3 ЗУТ с
подписите на заинтересуваните лица и съобщения
с обратни разписки.
С писмо № ГР-94-Д-88 от 18.05.2012 г. заявителите са внесли в НАГ коригиран проект,
който е съобразен с одобрената за територията
нова кадастрална карта, както и с възраженията,
постъпили при обявяването по чл. 128, ал. 3 ЗУТ.
Приложена е скица, издадена от СГКК – София,
за имот с идентификатор 68134.1945.73 (номер по
предходен план: 73).
Обявеният проект с постъпилите по него
възражения и допълнително внесеният (коригиран) проект са разгледани от ОЕСУТ с протокол
№ ЕС-Г-77 от 15.10.2013 г., т. 19, като възраженията
са уважени, коригираният проект е приет и е
решено същият да се изпрати за съобщаване по
чл. 128, ал. 3 и 10 ЗУТ в район „Витоша“.
С писмо изх. № ГР-94-Д-88 от 17.10.2013 г. проектът е изпратен в район „Витоша“ за съобщаване.
Обявеният проект е върнат след приключена
процедура по съобщаване с писмо изх. № 6602-432
от 23.04.2014 г. на главния архитект на район „Витоша“, с което уведомява, че в законоустановения
срок са постъпили 5 бр. възражения. Приложено
е съобщение по чл. 128, ал. 3 и 10 ЗУТ с подписите на заинтересуваните лица и съобщения
с обратни разписки. Изпратено е становище от
главния архитект на район „Витоша“, че същият
не възразява срещу проекта.
Проектът заедно с постъпилите възражения
е разгледан и приет на заседание на ОЕСУТ с
протокол № ЕС-Г-33 от 13.05.2014 г., т. 10, със
служебни предложения за прецизиране на извадката с цел отразяване на одобрените изменения
с решение на СОС за съседни имоти, както и за
представяне на съгласуване с РИОСВ – София.
С писмо № ГР-94-Д-88 от 20.06.2014 г. е внесен коригиран съгласно решенията на ОЕСУТ
проект. Допълнително е представено писмо изх.
№ 94-00-4617 от 25.06.2014 г. на директора на
РИОСВ – София, със становище, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на глава
втора от наредбата за ОС.
С писмо вх. № ГР-94-Д-88/1 от 3.12.2014 г. е внесена документация по чл. 19, ал. 4 ЗУЗСО – експертна оценка на съществуващата растителност
и контролно заснемане, заверени от дирекция
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„Зелена система“ при СО на 28.11.2014 г. и решение
на Постоянната комисия по опазване на околната
среда, земеделие и гори при СОС от 18.11.2014 г.
с изискване „ситуирането на строителните петна,
транспортният достъп до тях и алейната мрежа
да не засягат съществуваща растителност“.
При горната фактическа обстановка се установи от правна страна следното:
Производството е по реда на § 124 ПЗРЗИДЗУТ.
Искането за одобряване на проекта за ПУП е
направено от заинтересованите лица по смисъла
на чл. 131, ал. 1 и ал. 2, т. 1 ЗУТ като собственици
на имот с идентификатор 68134.1945.73, кв. 3а,
м. Национален киноцентър, което се установява
от приложените документ за собственост, удостоверения за наследници и скица от СГКК – София.
Действащият подробен устройствен план е
одобрен със заповеди № 1230 от 15.07.1972 г., № РД09-406 от 19.09.1994 г., № РД-50-202 от 2.07.2001 г.
и № РД-50-149 от 24.07.2006 г. и решения на СОС
№ 539 по протокол № 74 от 7.10.2010 г. и № 536
по протокол № 48 от 26.09.2013 г. съгласно приложената извадка от действащ ПУП.
Кадастралната карта за територията е одобрена със Заповед № РД-18-68 от 2.12.2010 г. на
изпълнителния директор на АГКК.
Имот с идентификатор 68134.1945.73 е неурегулиран поземлен имот, попадащ в урбанизирана
територия.
С внесения от собствениците му проект по
тяхно искане същият се урегулира, като се създава
нов УПИ LI-73 по имотни граници с изключение
на частта от същия, попадаща в устройствена
зона „Рпп“, какъвто е основният принцип за
урегулиране, заложен в ЗУТ.
Предназначението на нов УПИ LI-73 – за
жилищно строителство, е допустимо в устройствена зона „Жм3“, в която попада имотът по
ОУП на СО.
Основание за одобряване на ПР, с който се
създава нов УПИ LI-73, е нормата на чл. 17, ал. 1
ЗУТ и т. 7 от приложение към чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО.
Урегулирането на имота в самостоятелен УПИ
води до необходимост от осигуряване на лице
(изход) към улица, поради което се предвижда
изменение на действащата улична регулация от
о.т. 192с до о.т. 192н за прокарване на задънена
улица от о.т. 201 до о.т. 202, с което е спазена
нормата на чл. 14, ал. 3, т. 1 и ал. 4 ЗУТ, както
и на чл. 81, ал. 1 и 3 ЗУТ.
С проекта се изпълнява и изискването на
чл. 108, ал. 5 за икономичност на изпълнението – предложена е най-късата и пряка връзка с
действаща улична регулация.
Изменението на уличната регулация за създаване на задънена улица засяга граница на УПИ
XXI-60, като я променя частично в частта, тангираща задънената улица, без да променя предназначението му, останалите регулационни граници
и възможностите му за пълноценно застрояване.
Основание за одобряване на проекта за ИПР
е нормата на чл. 134, ал. 1, т. 1 във връзка с
ал. 2 и чл. 14, ал. 3, т. 1 и ал. 4 ЗУТ – промяна в
устройствените условия с урегулирането на имот
с идентификатор 68134.1945.73 и необходимостта
от осигуряване на достъп до същия.
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С оглед нормата на чл. 14, ал. 1 и чл. 18 ЗУТ
имотът – предмет на плана, се урегулира с цел
застрояване, поради което по съгласие на собствениците му се одобрява и план за застрояване.
Същият цели осигуряване на законосъобразно
и целесъобразно застрояване в съответствие с
максимално допустимите показатели и допустими
функции съгласно предвижданията на ОУП на СО.
С ПЗ се предвижда изграждане на 5 бр. дву
етажни свободностоящи жилищни сгради.
Застрояването е съобразено с изискванията
за разстояния по чл. 31, ал. 1, 4 и 5, чл. 32, ал. 1
и 2 и чл. 33 ЗУТ.
Предвид горното с ПЗ не се допускат намалени разстояния към съседни имоти и/или сгради,
включително през улица.
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
ИПР от компетентния за това орган, внесеният
проект е съобщен на всички заинтересовани лица,
разгледан е и е приет от ОЕСУТ.
Спазени са материалноправните разпоредби
на ЗУЗСО, ЗУТ и актовете по прилагането му.
Устройствената зона, в която попада имотът – предмет на плана, е „Жилищна зона с
малкоетажно застрояване с ограничителни параметри“ (Жм3), в която съгласно приложение
към чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО е допустимо конкретното
предназначение на новообразувания УПИ LI-73
да е „за жилищно строителство“. По ОУП на СО
УПИ LI-73 попада извън Природен парк „Витоша“.
Показателите на застрояване, отразени в матрицата върху плана, отговарят на предвидените
в ОУП на СО.
С горното е спазено изискването на чл. 103,
ал. 4 и чл. 104, ал. 1 ЗУТ.
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 недвижим имот – собственост на физическо лице, за изграждане на
обект – задънена улица – публична общинска
собственост – основание по чл. 21, ал. 7 във
връзка с ал. 1 ЗОС.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 21, ал. 1 и 7 ЗОС, § 124 ПЗРЗИДЗУТ, чл. 17,
ал. 1, чл. 18, чл. 14, ал. 3, т. 1 и ал. 4 и чл. 81,
ал. 1 и 3, чл. 125, ал. 7, чл. 136, ал. 1 във връзка с
чл. 15, ал. 1, изр. 2 и чл. 134, ал. 1, т. 1 във връзка
с ал. 2, чл. 108, ал. 5 ЗУТ, чл. 19, ал. 4 ЗУЗСО,
т. 7 от приложението към чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО и
протоколи на ОЕСУТ № ЕС-Г-77 от 15.10.2013 г.,
т. 19, и № ЕС-Г-33 от 13.05.2014 г., т. 10, Столичният общински съвет реши:
1. Одобрява проект за изменение на плана за
улична регулация на м. Национален киноцентър,
кв. 3а, улица от о.т. 192с до о.т. 192н за създаване
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на задънена улица от о.т. 201 до о.т. 202 и свързаното с това изменение на регулацията на УПИ
XXI-60 по кафявите и зелените линии, цифри и
зачертавания съгласно приложения проект.
2. Одобрява проект за план за регулация на
м. Национален киноцентър, кв. 3а, създаване
на УПИ LI-73 по червените и кафявите линии и
цифри съгласно приложения проект.
3. Одобрява проект за план за застрояване на
м. Национален киноцентър, кв. 3а, УПИ LI-73,
съгласно приложения проект и без 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 „Витоша“ и се
изпращат в Административния съд – София-град,
от отдел „Правен“ на Направление „Архитектура
и градоустройство“ на Столична община.
Председател:
Е. Герджиков
5854
РЕШЕНИЕ № 531
от 23 юли 2015 г.
В Направление „Архитектура и градоустройство“ на Столична община е постъпило заявление
с вх. № ГР-94-В-3 от 12.01.2012 г. от „Надежда
Ви“ – ООД, с искане за даване на съгласие за
изработване на проект за ПУП – ИП – РЗ с цел
урегулиране на имот с пл. № 1772 с предвидено
застрояване в квартал 3, м. ОСЗ „Сгуроотвала“,
район „Подуяне“.
Към заявлението са приложени: скица за
имот № 1772, издадена от район „Подуяне“;
нотариален акт № 147 от 29.12.2005 г. за имот с
пл. № 1558 (проектен пл. № 1772) на името на
„Надежда Ви“ – ООД; пълномощно; мотивирано
предложение.
Съгласно решение на ОЕСУТ по протокол
№ ЕС-Г-15 от 28.02.2012 г., т. 15, мотивираното
предложение е изпратено на 16.03.2012 г. в ОП
„Софпроект“ за проу чване възможност та за
съвместяване на искането с новия ПТКП за ул.
Жак Дюкло. В отговор ОП „Софпроект“ изпраща на 4.04.2012 г. извадка от ПТКП за пробива
„Чепинско шосе“ от бул. Първа българска армия
до ул. Жак Дюкло.
Мотивираното предложение е разгледано и
прието от ОЕСУТ с решение по протокол № ЕСГ-30 от 24.04.2012 г., т. 1.
Със Заповед № РД-09-50-496 от 29.05.2012 г. на
главния архитект на СО е допуснато изработването
на проект за ПИ № 1772, кв. 3, к.л. 226, 249, ОСЗ
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„Сгуроотвала“. Заповедта е изпратена за сведение
и изпълнение до района и до заявителя с писмо
с изх. № ГР-94-В-3 от 29.05.2012 г.
Със заявление с вх. № ГР-94-В-3 от 1.11.2012 г.
е внесен за одобряване проект за ИПРЗ за нов
кв. 3, м. ОСЗ „Сгуроотвала“.
Проектът е изпратен за съобщаване по реда
на чл. 128, ал. 3 и 5 ЗУТ на 5.11.2012 г. до кмета
на район „Подуяне“.
Разгледан е от отделите по специалности при
НАГ.
С писмо № 6602-76-/5 от 8.04.2013 г. кметът
на района удостоверява, че в законоустановения
срок при съобщаване на проекта не са постъпили
възражения. Представено е становище на района
в протокол на РЕСУТ № 6 от 1.04.2013 г., т. 10, и
доказателства за извършеното съобщаване.
С писмо с изх. № ГР-94-В-3 от 23.05.2013 г.
проектът е изпратен в район „Подуяне“ за провеждане на обществено обсъждане на основание
чл. 12 ЗУЗСО, чл. 128, ал. 5 във връзка с чл. 121,
ал. 1 ЗУТ.
С писмо № 6602-76-/8 от 5.07.2013 г. кметът
на района удостоверява, че в законоустановения
срок не са представени възражения и становища
по проекта. Представени са доказателства за
проведеното обществено обсъждане на проекта.
Проектът е разгледан от ОЕСУТ и с решение
по протокол № ЕС-Г-55 от 16.07.2013 г., т. 15, е
върнат на заявителя за отразяване на корекции,
описани в становищата на отделите при НАГ по
специалности. Заявителят е уведомен за това с
писмо с изх. № ГР-94-В-3/2012 от 30.07.2013 г. с
приложено копие от протокола на ОЕСУТ.
Чертежите са получени от упълномощено лице
срещу подпис на 15.08.2013 г.
С писмо на заявителя с вх. № ГР-94-В-3/2012
от 8.01.2014 г. са представени: коригиран проект
за ИПРЗ, идеен проект за вертикално планиране, ПТКП, съгласуване на проекта със:
„БТК“ – АД, на 18.09.2013 г., изходни данни от
„Софийска вода“ – АД, от м. 10.2012 г., „ЧЕЗ
Разпределение България“ – АД, от 9.10.2012 г.
със забележка, „Улично осветление“ – ЕАД, на
30.08.2013 г., „София – газ“ – ЕАД, на 12.09.2013 г.
и „Топлофикация София“ – ЕАД, на 9.09.2013 г.
Представена е експертна оценка за състоянието
на растителността в ПИ 1772 и контролно заснемане, заверени от дирекция „Зелена система“
при СО на 30.10.2012 г.
С писмо с вх. № ГР-94-В-3/2012 от 26.03.2014 г.
от „Надин – Холд“ – ЕООД, се изразява съгласие
с представения ПУП (ИПРЗ) и се предлага да се
предвиди застрояване и за нов УПИ IV-1714 – „за
производство и обслужващи дейности“. Приложен е учредителен акт, от който е видно, че в
капитала на дружеството е включен имот с пл.
№ 1714, кв. 3 и 7, м. Сгуроотвала.
С писмо с вх. № ГР-94-В-3/2012 от 26.03.2014 г.
заявителят „Надежда Ви“ – ЕООД, допълнително
представя два броя коригирани нови чертежи
по част ИПРЗ с искане за замяна с наличните
към преписката в НАГ във връзка с искането на
„Надин – Холд“ – ЕООД. Новото застрояване за
нов УПИ VI-1714 е нанесено с червен цвят върху
чертежите по част ИПЗ. Корекциите по решени-
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ето на ОЕСУТ са нанесени с оранжев и виолетов
цвят върху чертежите по част ИПР и със зелен
цвят върху чертежите по част ИПЗ.
След преглед в служебен порядък на проекта
и документацията към него заявителят е уведомен с писмо от 11.06.2014 г. за необходимостта от
становище на РИОСВ – София, относно необходимостта от провеждане на процедури по ЗООС.
С писмо от 1.12.2014 г. е внесено становище с
изх. № 26-00-6657 от 18.11.2014 г. на директора на
РИОСВ – София, че за ПУП за имот № 1772 не
е необходимо провеждане на процедура по реда
на глава втора от наредбата за ОС.
След становище на отдел „Правен“ – НАГ,
от 12.02.2015 г. и писмо на НАГ с изх. № ГР94-В-3-/2/2012 от 18.02.2015 г. до заявителя с писмо
на района от 26.02.2015 г. повторно е изпратен
комплектът от документи, свързани с проведената
процедура по чл. 12 ЗУЗСО. След становище на
отдел „Правен“ – НАГ, от 17.04.2015 г. проектът
и документацията към него са съгласувани на
22.04.2015 г. от отдел „БДПР – ИМ и КТ“ и от
отдел „ПУП“.
Проектът е разгледан и приет от ОЕСУТ с
решение по протокол № ЕС-Г- 34 от 12.05.2015 г.,
т. 15.
С оглед на горната фактическа обстановка се
установява от правна страна следното:
Производството е по реда на § 124 ПЗРЗИДЗУТ.
Искането за одобряване на проект за подробен
устройствен план е направено от заинтересуваните лица по смисъла на чл. 131, ал. 1 и ал. 2,
т. 1 ЗУТ като собственици на имоти с пл. № 1772
и 1714, кв. 3 и кв. 7 на местност ОСЗ „Сгуроотвала“ съгласно представените документи за
собственост и скици.
Действащи ят подробен уст ройствен план
за територията е одобрен с Решение № 120 по
протокол № 24 от 30.03.2001 г. на СОС, Заповед
№ РД-09-50-782 от 8.07.2009 г. и Заповед № РД09-50-751 от 13.05.2010 г.
Имот с пл. № 1772 е попълнен в кадастралната основа на плана със Заповед № РД-09-225 от
13.06.2007 г. на кмета на район „Подуяне“. Имот
с пл. № 1714 е попълнен в кадастралната основа
на плана със Заповед № РД-09-48 от 16.02.2005 г.
на кмета на район „Подуяне“.
Целта на внесения проект е да се урегулират
имоти с пл. № 1772 и 1714 по границите си в кадастралния план, да се осигури достъп до новообразуваните УПИ и да се предвиди застрояване,
съответно на устройствената зона по ОУП на СО.
С ИПУР се предвижда отпадане на улица по
о.т. 60 – 61, по о.т. 62 – 61 – 69 – 63 – 64 и създаване
на нова задънена улица по о.т. 60 – 60а – 60б – 60в.
С отпадане на част от улицата отпада делителят
между кв. 3 и кв. 7, поради което се заличава кв.
7 и се изменят границите на кв. 3. Заличаването
на кв. 7 води до преномериране на попадащите
в него УПИ: УПИ I со – „за чисто производство
и складова дейност“, се преномерира на УПИ Х
со – „за чисто производство и складова дейност“,
УПИ II – „за озеленяване“, се преномерира на
УПИ IХ – „за озеленяване“, в кв. 3 (нов).
За у рег улиране на имот с пл. № 1772 се
изменят контактните граници на УПИ I – „за
озеленяване“, II – „за градско стопанство“, и
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IV – „за озеленяване“, в които попада имотът,
и се създава нов УПИ VIII-1772 – „за производствена и обслужваща дейност“. Урегулирането е
съобразено с границите на имота в кадастралния план. Предназначението на нов УПИ VIII
е допустимо в устройствена зона „Пп“, в която
попада имотът. Останалите граници и предназначението на УПИ I – „за озеленяване“, II – „за
градско стопанство“, и IV – „за озеленяване“, не
се изменят.
С урегулирането на имота на имотни граници
е спазено изискването на чл. 17, ал. 1 и чл. 115,
ал. 1 и 2 ЗУТ.
Имот ът – предмет на плана, попада частично в УПИ I – „за озеленяване“, и IV – „за
озеленяване“. Промяната на предназначението
на имота, предвиден с подробен устройствен
план за озеленена площ по чл. 62а, ал. 2 ЗУТ,
в случая се извършва предвид промененото
предназначение на територията, предвидена по
действащия ПУП за озеленени площи, с ОУП
на СО, съгласно който същата попада в зона
„Пп“. Налице е хипотеза по чл. 62а, ал. 5 ЗУТ за
промяна на предназначението на територията, в
която попада имотът – предмет на плана. Предназначението „за озеленяване“ противоречи на
предвижданията на ОУП на СО и на основание
§ 2, ал. 3 във връзка с ал. 1 ПЗРЗУЗСО подлежи
на изменение.
Предназначението „за озеленяване“ не е реализирано.
С урегулирането на имота с предназначение
„за производствена и обсл у ж ваща дейност“
действащият ПР се привежда в съответствие с
действащия ОУП на СО на основание § 2, ал. 3
ПЗРЗУЗСО.
С горното е спазено изискването на чл. 103,
ал. 4 и чл. 104, ал. 1 ЗУТ.
Предвид изложеното са налице основанията
за ИПР по чл. 134, ал. 2 във връзка с чл. 134,
ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 2 – попълване на кадастралната основа на ПР с имот пл. № 1772, при което
границите на имота не съответстват на границите на урегулирания поземлен имот и липсва
отреждане за същия, по чл. 62а, ал. 5 ЗУТ и § 2,
ал. 1 и 3 ПЗРЗУЗСО.
За осигуряване на лице (изход) към улица до
нов УПИ VIII-1772 – „за производствена и обслужваща дейност“, се изменя улица при о.т. 26 и се
създава нова задънена улица по о.т. 26 – 26а – 26г.
С горното е спазено изискването на чл. 14,
ал. 3, т. 1 и ал. 4 ЗУТ.
За урегулиране на имот с пл. № 1714 се изменят границите на УПИ VI – „за производство
и обслужващи дейности“, от кв. 3 (стар), УПИ I
со – „за чисто производство и складова дейност“,
от кв. 7 (стар) и отпада улица по о.т. 60 – 61, по
о.т. 62 – 61 – 69 – 63 – 64. Създава се нов УПИ VI1714 – „за производство и обслужващи дейности“.
Урегулирането е съобразено с границите на имота
в кадастралния план. Предназначението на нов
УПИ VI е допустимо в устройствена зона „Пп“,
в която попада имотът.
Лицето (изход) към улица се осигурява по
действащата улична регулация и новопредвидена
задънена улица по о.т. 60 – 60а – 60б – 60в.
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За горното изменение на плана за регулация
е налице основание по чл. 15, ал. 1, изр. 2 във
връзка с чл. 134, ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 2 и 6 ЗУТ.
Изменението в плана за регулация с обособяването на нови УПИ VI-1714 – „за производство
и обслужващи дейности“, и УПИ VIII-1772 – „за
производствена и обслужваща дейност“, води до
необходимостта от предвиждане на самостоятелно
застрояване за тях и ИПЗ.
С проекта за ИПЗ се предвижда в УПИ VI1714 – „за производство и обслужващи дейности“,
свободностояща нежилищна сграда с високо
застрояване с преход в етажността и в УПИ VIII1772 – „зa производствена и обслужваща дейност“,
4 бр. свободностоящи нежилищни сгради с високо
застрояване с преход в етажността.
Проектът се одобрява при спазване нормите
на чл. 35 ЗУТ.
Предвид горното с проекта за ИПЗ не се допускат намалени разстояния към съседни имоти
и/или сгради, включително през улица.
За одобряване на проект за ИПЗ е налице
основание по чл. 134, ал. 2, т. 6 – съгласие на
собствениците на имотите – предмет на плана
за застрояване.
Спазени са административнопроизводствените правила при издаване на акта – сезиране на
административния орган от заинтересованите
лица по чл. 131, ал. 2, т. 1 ЗУТ със заявление по
образец, допуснато е изработването на проект от
компетентния за това орган, внесен е проект и са
изпълнени предписанията в допускането, същият
е съобщен на заинтересованите лица, проведено
е обществено обсъждане, проектът е разгледан
и приет от ОЕСУТ.
Спазени са материалноправните разпоредби
на ЗУЗСО, ЗУТ и актовете по прилагането им.
По действащия ОУП на СО имоти с пл. № 1772
и 1714 – предмет на плана, попадат в „Производствена зона“ („Пп“). Конкретното предназначение
на новообразуваните урегулирани поземлени имоти
съответства на допустимото в устройствената зона
съгласно ОУП на СО, т. 19 от приложението към
чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО. Видът на устройствената зона
е отразен в матрицата върху плана.
С оглед на горното е спазено изискването на
чл. 103, ал. 4 и чл. 104, ал. 1, изр. 2 ЗУТ.
Проектът е изработен върху влязъл в сила
кадастрален план, с което е спазено изискването
на § 6, ал. 7 ПРЗУТ.
Проектът е изработен при спазване изискванията на Наредба № 8 от 2001 г. за обема и
съдържанието на устройствените планове.
Същият е съгласуван с експлоатиращите
предприятия и е спазено изискването на чл. 19,
ал. 4 ЗУЗСО и чл. 125, ал. 7 ЗУТ.
Проектното решение е целесъобразно и отговаря на изискванията на чл. 108, ал. 5 ЗУТ.
Реализацията му не предвижда изразходване на
бюджетни средства на Столична община.
Компетентен да одобри ПУП е Столичният
общински съвет, тъй като с плана се предвижда
отчуждаване на част от недвижим имот – собственост на юридическо лице, за изграждане на обект
„улица“ – публична общинска собственост – основание по чл. 21, ал. 7 във връзка с ал. 1 ЗОС.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА, чл. 21,
ал. 1 и 7 ЗОС, чл. 110, ал. 1, т. 1, § 124 ПЗРЗИДЗУТ,
чл. 136, ал. 1 във връзка с чл. 15, ал. 1, изр. 2 във
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връзка с чл. 134, ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 2 и 6, чл. 103,
ал. 4 и чл. 104, ал. 1, изр. 2, чл. 62а, ал. 5 ЗУТ и
§ 2, ал. 1 и 3 ПЗРЗУЗСО, § 6, ал. 7 ПРЗУТ, чл. 26,
чл. 30, ал. 3, чл. 35 ЗУТ, устройствена категория
по т. 19 от приложението към чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО
и протоколи на ОЕСУТ № ЕС-Г-12 от 17.02.2015 г.,
т. 2, и № ЕС-Г-43 от 16.06.2015 г., т. 27, Столичният
общински съвет реши:
1. Одобрява проект за изменение на плана за
регулация на м. ОСЗ „Сгуроотвала“, кв. 3, УПИ
I – „за озеленяване“, УПИ II – „за градско стопанство“, и IV – „за озеленяване“; отпадане на кв. 7
с УПИ I со – „за чисто производство и складова
дейност“, и УПИ II – „за озеленяване“; обособяване на нов кв. 3 с УПИ I – „за озеленяване“,
УПИ II – „за градско стопанство“, УПИ IV – „за
озеленяване“, УПИ VI-1714 – „за производство и
обслужващи дейности“, УПИ VIII-1772 – „за производствена и обслужваща дейност“, УПИ IX – „за
озеленяване“, и УПИ Х со – „за чисто производство и складова дейност“; отпадане на улици по
о.т. 60 – 61, по о.т. 62 – 61 – 69 – 63 – 64; създаване
на нови задънени улици по о.т. 26 – 26а – 26г и по
о.т. 60 – 60а – 60б – 60в, по кафявите и зелените
линии, цифри, текст и защриховки, с корекциите
в оранжев и виолетов цвят съгласно приложения
проект.
2. Одобрява проект за изменение на план
за застрояване на м. Сгуроотвала, нов кв. 3,
предвиждане на ново застрояване в нови УПИ
VI-1714 – „за производство и обслужващи дейности“, и УПИ VIII-1772 – „за производствена и
обслужваща дейност“, с корекциите в зелен цвят
съгласно приложения проект и без допускане на
намалени разстояния към съседни имоти и/или
сгради, включително през улица.
Въз основа на одобрения план за застрояване
не може да се издава виза за проектиране, да се
одобрява или съгласува инвестиционен проект и
да се издава разрешение за строеж с допускане
на намалени разстояния към съседни имоти и/
или сгради, включително през улица.
Решението и одобреният проект на подробен
устройствен план да се публикуват на интернет
страницата на 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 „Подуяне“ и се
изпращат в Административния съд – София-град,
от отдел „Правен“ на Направление „Архитектура
и градоустройство“ на Столична община.
Председател:
Е. Герджиков
5754
РЕШЕНИЕ № 545
от 23 юли 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:
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1. Открива процедура за приватизация и определя метод за извършване на приватизация: чрез
публичен търг за следните обекти: помещение –
самостоятелен обект в сграда с идентификатор
68134.4359.210.22.54, София, ж.к. Люлин – 10 м.р.,
бл. 144, ет. 1, общински нежилищен имот, стопанисван от район „Люлин“, със съответното му
право на строеж; поземлен имот с идентификатор
68134.1930.576, София, кв. Павлово – Бъкстон,
ул. Юнашка песен, общински нежилищен имот,
стопанисван от район „Витоша“; поземлен имот с
пл. № 2446 в УПИ VI, кв. 3 (стар кв. 11), м. НПЗ
„Хладилника Витоша“, част юг, София, бул.
Черни връх 51А, обособена част от „Софийски
имоти“ – ЕАД.
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
5809
РЕШЕНИЕ № 546
от 23 юли 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 процедура за приватизация и определя метод за извършване на приватизация:
чрез публичен търг, за следния обект: УПИ VIII-9,
кв. 152, София, ул. Балкан 1, обособена част от
„Софийски имоти“ – ЕАД, на територията на
район „Възраждане“ с АОС № 127 от 24.09.1997 г.
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 обекта.
3. Възлага на главния изпълнителен директор
на Столичната общинска агенция за приватизация сключването на приватизационната сделка
за обекта.
Председател:
Е. Герджиков
5810
РЕШЕНИЕ № 548
от 23 юли 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 процедура за приватизация и определя метод за извършване на приватизация:
чрез публичен търг за следния обект: сграда с
и ден т ификатор 68134.1106.102.6 (едноета жен
магазин), София, ж.к. Разсадника, до бл. 10, на
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ъгъла на ул. Хъшове и ул. Пчиня, в УПИ I – „за
ОЖС, КОО и подз. гараж“ (кв. 81, местност
Разсадника – Коньовица), общински нежилищен
имот, стопанисван от район „Красна поляна“, с
АОС № 1128 от 5.09.2014 г., със съответното му
право на строеж.
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 обекта.
3. Възлага на главния изпълнителен директор
на Столичната общинска агенция за приватизация сключването на приватизационната сделка
за обекта.
Председател:
Е. Герджиков
5811

СТОЛИЧНА ОБЩИНСКА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ
РЕШЕНИЕ № 1889
от 24 юли 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 № 409 от 25.06.2015 г. на
Столичния общински съвет Надзорният съвет на
Столичната общинска агенция за приватизация
реши:
1. На 8.10.2015 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 помещение, София, ж.к. Зона
Б-5, бл. 2, вх. Г, ет. 1, общински нежилищен
имот, стопанисван от район „Възраждане“, със
съответното право на строеж.
2. Начална тръжна цена – 27 000 лв. (Сделката
не се облага с ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 1000 лв.
4. Депозитът за участие – 2700 лв., се внася
по банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска
банка“ – АД, клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG 49 SOMB 9130 33 26474601,
BIC – SOMBBGSF). Краен срок за внасяне на
депозитите – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 6.10.2015 г. вкл. в приемното време на
СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч. Цената на тръжната документация – 240 лв. (с вкл.
ДДС), е платима в брой в сградата на СОАП, пл.
Славейков 6, ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия в търга – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга, в приемното време
на СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.,
в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на документация.
Председател на Надзорния съвет:
В. Чилова
5771
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РЕШЕНИЕ № 1890
от 24 юли 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 № 412 от 25.06.2015 г. на
Столичния общински съвет Надзорният съвет на
Столичната общинска агенция за приватизация
реши:
1. На 13.10.2015 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. Хаджи
Димитър, бл. 55Б, вх. А, общински нежилищен
имот, стопанисван от район „Подуяне“, със съответното право на строеж.
2. Начална тръжна цена – 56 000 лв. (Сделката
не се облага с ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 3000 лв.
4. Депозитът за участие – 5600 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска банка“ – АД,
клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG
49 SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF). Краен срок за внасяне на депозитите – всеки работен
ден, но не по-късно от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 9.10.2015 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
5772
РЕШЕНИЕ № 1892
от 24 юли 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 № 413 от 25.06.2015 г. на
Столичния общински съвет Надзорният съвет на
Столичната общинска агенция за приватизация
реши:
1. На 7.10.2015 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 (помещение), София,
ж.к. Зона Б-5, бл. 14, вх. Д, общински нежилищен
имот, стопанисван от район „Възраждане“, със
съответното право на строеж.
2. Начална тръжна цена – 43 000 лв. (Сделката
не се облага с ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 3000 лв.
4. Депозитът за участие – 4300 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).
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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 5.10.2015 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
5773
РЕШЕНИЕ № 1895
от 24 юли 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 № 740 от 6.11.2014 г. на
Столичния общински съвет Надзорният съвет на
Столичната общинска агенция за приватизация
реши:
1. На 14.10.2015 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
68134.1380.2117 (в УПИ I – „за чисто производство,
офиси и КОО“, кв. 172), София, ул. Александър
Михов 14, м. НПЗ – Военна рампа-запад, общински нежилищен имот, стопанисван от район
„Надежда“, със съответното право на строеж.
2. Начална тръжна цена – 64 000 лв. (Сделката
се облага с 20 % ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 2000 лв.
4. Депозитът за участие – 6400 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска банка“ – АД,
клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG
49 SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF). Краен срок за внасяне на депозитите – всеки работен
ден, но не по-късно от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 12.10.2015 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
5774
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ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО
РЕШЕНИЕ № 1682
от 27 август 2015 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4,
чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК, чл. 21,
ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 45 ЗДДС, чл. 5, 6 и чл. 14,
ал. 4 от Наредбата за търговете и конкурсите във
връзка със свои решения № 885 от 11.10.2013 г.
(ДВ, бр. 93 от 2013 г.) и № 900 от 31.10.2013 г. (ДВ,
бр. 98 от 2013 г.), Общинският съвет – гр. Велико
Търново, реши:
1. Намалява с 35 на сто приетата с Решение
№ 900 от 31.10.2013 г. (ДВ, бр. 98 от 2013 г.) на
ВТОбС начална цена и определя нова начална
цена в размер 183 950 лв., в която не е включена
стойността на дължимия ДДС, за продажба на
общински нежилищен имот, представляващ:
„Поземлен имот с идентификатор 00583.501.310
по КККР на с. Арбанаси заедно с построени в
този имот сгради“. Сделката се облага частично
с ДДС .
2. Определя начин за продажба на посочения
в т. 1 обект чрез публичен търг с явно наддаване
при стъпка на наддаване в размер 18 300 лв.
3. Търгът да се проведе при следните условия: дата на търга – на 19-ия ден след датата
на обнародване на това решение в „Държавен
вестник“, като в случай че 19-ият ден съвпада с
неработен ден, търгът ще се проведе в първия
следващ работен ден; начало на търга – 14 ч.;
място на търга – стая 419 в сградата на Община
Велико Търново.
4. Утвърждава тръжна документация и договор за продажба за обекта. Определя цена за
продажба на комплект тръжна документация
в размер 300 лв. (с ДДС). Цената на тръжната
документация да се заплаща по сметка № BG 95
SOMB 9130 3124 7614 00 на Общинската агенция
за приватизация (ОбАП) при „Общинска банка“ – АД, клон Велико Търново, BIC код SOMB
BGSF. Тръжната документация да се получава
след представяне в ОбАП на документ за извършено плащане – стая 419 в сградата на Община
Велико Търново, всеки работен ден и до 10 ч. на
деня, предхождащ датата на търга.
5. За допускане до участие в търга кандидатите
да внесат депозит в размер 55 185 лв. Депозитът да
бъде внесен по сметка № BG 59 SOMB 9130 3324
7614 01 на ОбАП при „Общинска банка“ – АД,
клон Велико Търново, BIC код SOMB BGSF, до
16 ч. на деня, предхождащ датата на търга.
6. Заплащането на договорената цена и сключването на договор за продажба да се извърши
в 30-дневен срок от датата на заповедта за определяне на купувач. Дължимата сума заедно
с начисления ДДС и представляваща разлика
между договорената цена и внесения депозит да
се заплати в български лева по сметка № BG 95
SOMB 9130 3124 7614 00 на ОбАП при „Общинска банка“ – АД, клон Велико Търново, BIC код
SOMB BGSF. Непарични платежни средства не
се приемат.
За обекта се допуска и разсрочено плащане
при следните условия: начална вноска – не помалка от 30 на сто от достигнатата на търга
продажна цена (без ДДС), срок за издължаване
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на остатъка от продажната цена – до 24 месеца
считано от датата на сключване на договора, на
равни вноски, всяка от които е дължима през не
повече от шест месеца считано от предходната
вноска по разсроченото плащане.
7. Срок за оглед на обекта – всеки работен ден
и до 12 ч. на деня, предхождащ датата на търга,
като в случай че този ден съвпада с неработен
ден, срокът изтича в последния работен ден,
предхождащ датата на търга.
8. Документи за участие в търга се подават
в стая 419 в сградата на Община Велико Търново – всеки работен ден и до 17 ч. на деня,
предхождащ датата на търга, като в случай че
този ден съвпада с неработен ден, срокът изтича
в последния работен ден, предхождащ датата на
търга.
9. Възлага на ОбАП да организира приватиза
ционната сделка за обекта по установения от
закона ред и взетите решения от ВТОбС.
10. При неявяване на купувачи повторен търг
да се проведе 14 дни след датата на търга при
същите условия, като в случай че така определеният ден съвпада с неработен ден, търгът ще се
проведе в първия следващ работен ден.
11. В случай на неявяване на купувачи и за
обявения повторен търг да се проведат последващи поредни търгове на 28-ия ден след обявената
датата за съответния повторен търг при условията
на това решение, като в случай че така определеният ден съвпада с неработен ден, търгът се
провежда в първия следващ работен ден.
Председател:
Н. Ашиков
5868
РЕШЕНИЕ № 1683
от 27 август 2015 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2 и чл. 4 , ал. 4
ЗПСК, чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА Общинският
съвет – гр. Велико Търново, допуска поправка
в Решение № 1645 от 30.07.2015 г. (ДВ, бр. 63 от
2015 г.) на Великотърновския общински съвет в
частта, касаеща наименованието на обект „Незастроен УПИ ХХХІ-3873, отреден „за производствено-складова и общественообслужваща дейност“
от стр. кв. 16а по ПУП – ПР на гр. В. Търново“,
който текст се заменя със следното съдържание:
„Поземлен имот с идентификатор 10447.502.310 по
КККР на гр. В. Търново, за който имот е отреден
УПИ ХХХІ-3873 – „за производствено-складова
и общественообслужваща дейност“ от стр. кв.
16а по ПУП – ПР на гр. В. Търново заедно с построените в този имот сгради с идентификатори
10447.502.310.1, 10447.502.310.2, 10447.502.310.3 и
10447.502. 310.5 по КККР на гр. В. Търново“,
собственост на Община Велико Търново.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4,
чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК, чл. 21,
ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 45, ал. 5, т. 1 ЗДДС, чл. 5
и 6 от Наредбата за търговете и конкурсите и
свое Решение № 1645 от 30.07.2015 г. (ДВ, бр. 63
от 2015 г.) Общинският съвет – гр. Велико Търново, реши:
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1. Приема анализ на правното състояние и
начална цена в размер 620 380 лв., в която не
е включена стойността на дължимия ДДС, за
продажба на общински нежилищен имот със
стопанско предназначение, представляващ: „Поземлен имот с идентификатор 10447.502.310 по
КККР на гр. В. Търново, за който имот е отреден
УПИ ХХХІ-3873 – „за производствено-складова
и общественообслужваща дейност“ от стр. кв.
16а по ПУП – ПР на гр. В. Търново заедно с построените в този имот сгради с идентификатори
10447.502.310.1, 10447.502.310.2, 10447.502.310.3 и
10447.502. 310.5 по КККР на гр. В. Търново“, собственост на Община Велико Търново. Сделката
се облага частично с ДДС.
2. Определя начин за продажба на посочения
в т. 1 обект чрез публичен търг с явно наддаване
при стъпка на наддаване в размер 62 000 лв.
3. Търгът да се проведе при следните условия: дата на търга – на 17-ия ден след датата
на обнародване на това решение в „Държавен
вестник“, като в случай че 17-ият ден съвпада с
неработен ден, търгът ще се проведе в първия
следващ работен ден; начало на търга – 14 ч.;
място на търга – стая 419 в сградата на Община
Велико Търново.
4. Утвърждава тръжна документация и договор за продажба за обекта. Определя цена за
продажба на комплект тръжна документация
в размер 300 лв. (с ДДС). Цената на тръжната
документация да се заплаща по сметка № BG 95
SOMB 9130 3124 7614 00 на Общинската агенция
за приватизация (ОбАП) при „Общинска банка“ – АД, клон Велико Търново, BIC код SOMB
BGSF. Тръжната документация да се получава
след представяне в ОбАП на документ за извършено плащане – стая 419 в сградата на Община
Велико Търново, всеки работен ден и до 10 ч. на
деня, предхождащ датата на търга.
5. За допускане до участие в търга кандидатите
да внесат депозит в размер 186 114 лв. Депозитът
да бъде внесен по сметка № BG59 SOMB 9130 3324
7614 01 на ОбАП при „Общинска банка“ – АД,
клон Велико Търново, BIC код SOMB BGSF, до
16 ч. на деня , предхождащ датата на търга.
6. Заплащането на договорената цена и сключването на договор за продажба да се извърши
в 30-дневен срок от датата на заповедта за определяне на купувач. Дължимата сума заедно
с начисления ДДС и представляваща разлика
между договорената цена и внесения депозит да
се заплати в български лева по сметка № BG95
SOMB 9130 3124 7614 00 на ОбАП при „Общинска банка“ – АД, клон Велико Търново, BIC код
SOMB BGSF. Непарични платежни средства не
се приемат.
За обекта се допуска и разсрочено плащане
при следните условия: начална вноска – не помалка от 30 на сто от достигнатата на търга
продажна цена (без ДДС), срок за издължаване
на остатъка от продажната цена – до 24 месеца
считано от датата на сключване на договора, на
равни вноски, всяка от които е дължима през не
повече от шест месеца считано от предходната
вноска по разсроченото плащане.
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7. Срок за оглед на обекта – всеки работен ден
и до 12 ч. на деня, предхождащ датата на търга,
като в случай че този ден съвпада с неработен
ден, срокът изтича в последния работен ден,
предхождащ датата на търга.
8. Документи за участие в търга се подават в
стая 419 в сградата на Община Велико Търново
всеки работен ден и до 17 ч. на деня, предхождащ
датата на търга, като в случай че този ден съвпада с неработен ден, срокът изтича в последния
работен ден, предхождащ датата на търга.
9. Възлага на ОбАП да организира приватиза
ционната сделка за обекта по установения от
закона ред и взетите решения от ВТОбС.
10. При неявяване на купувачи повторен търг
да се проведе 14 дни след датата на търга при
същите условия, като в случай че така определеният ден съвпада с неработен ден, търгът ще се
проведе в първия следващ работен ден.
11. В случай на неявяване на купувачи и за
обявения повторен търг да се проведат последващи поредни търгове на 28-ия ден след обявената
датата за съответния повторен търг при условията
на това решение, като в случай че така определеният ден съвпада с неработен ден, търгът се
провежда в първия следващ работен ден.
Председател:
Н. Ашиков
5869

ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА
РЕШЕНИЕ № 1256
от 27 август 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ, както и във връзка с чл. 110,
ал. 1, т. 3 и 5 ЗУТ и Решение на КЗЗ – 19 от
26.08.2015 г., Общинският съвет – гр. Горна Оряховица, реши:
Одобрява проект за подробен устройствен
план – план за застрояване и парцеларен план
(ПУП – ПЗ и ПП) за елементи на техническата
инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за ПИ № 000365 и 000367 по КВС
в землището на с. Първомайци с цел промяна
предназначението на имотите за „туристически и
развлекателни дейности“ и промяна предназначението на ПИ № 000281 по КВС в землището на
гр. Горна Оряховица за „инженерно-техническа
инфраструктура“ с цел изграждане на обект:
„Рекреационен и атракционен комплекс, както
и изграждане и реконструкция на довеждаща
т ех н и ческ а и нфрас т ру к т у ра“. С п роек та се
обединяват ПИ № 000365 и № 000367 по КВС
в землището на с. Първомайци, като след обединяването имотът получава ново конкретно
предназначение „за туристически и развлекателни
дейности“ – (Ор), като се определят следните
показатели за имота: устройствена зона: – Ор;
плътност на застрояване: – 50 %; Кинт. – 2,0;
максимална височина – < 10 м; % на озеленяване – 50 %; начин на застрояване – е (свободно).
За изграждането на резервоар и помпена
станция в имот № 000281 по картата на възстановената собственост в землището на гр. Горна
Оряховица имотът получава ново конкретно
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предназначение „за инженерно-техническа инфраструктура“. За имота се определят следните
показатели: плътност на застрояване: – 80 %;
Кинт. – 1,0; максимална височина – < 5 м; %
на озелен яване – 10 %; начин на застрояване – е (свободно).
Председател:
Д. Костадинов
5860

ВЕСТНИК

3. Упълномощава к мета на общината да
предприеме необходимите правни и фактически
действия по изпълнението на решението.
Председател:
Вл. Христов
5829

ОБЩИНА СЛИВЕН
РЕШЕНИЕ № 1898
от 23 юли 2015 г.

ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ
РЕШЕНИЕ № 1145
от 28 юли 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и чл. 129,
ал. 1 и чл. 15, ал. 3 ЗУТ във връзка с Решение № VII
на ОЕС, взето с протокол № 4 от 13.06.2014 г., Общинският съвет – гр. Септември, реши:
Одобрява представения ПУП – ПР (план за
регулация) за кв. 5 – УПИ I – държ., II – държ.,
III-1; кв. 6 – УПИ I – жилищно строителство,
търговия и услуги, II-3 – жилищно строителство, кв. 7 – УПИ – за пионерски лагер, и улици
с осови точки 22-27, 27-26, 27-28-29-33а-33в по
плана на Варварски минерални бани, с който
се предвижда да се промени трасето на улици с
осови точки 22-27, 27-28-29-33а-33в по изградената
на място такава с нови осови точки 22а-10д-10г10в-10б-10а-33б. Заличава се улица с осови точки
27-26 и двата квартала 5 и 7 се обединяват в един
квартал 5 и се образуват нови УПИ II – общ.,
III-1 – общ., IV – общ., и V – общ. В квартал 6 се
образуват нови УПИ II-3, III – общ., IV – озеленяване, съгласно представения проект за ПР.
Проектът се намира на разположение в сградата на общината, ул. Александър Стамболийски
37а, ет. 3.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ решението
подлежи на обжалване пред Административния
съд – Пазарджик. Жалбите и протестите се подават чрез Общинския съвет на Община Септември
в 30-дневен срок от обнародване на решението в
„Държавен вестник“.
Председател:
Л. Влайков
5780

ОБЩИНА СИМИТЛИ
РЕШЕНИЕ № 1298
от 9 юли 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА, чл. 129,
ал. 1 ЗУТ и решение на Общинския експертен
съвет по устройство на територията при Община
Симитли Общинският съвет – гр. Симитли, реши:
1. Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за канализационно отклонение за
поземлен имот № 208002, м. Лозенски андък, в
землището на гр. Симитли.
2. Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план на външно ел. захранване за ПИ
№ 208002, м. Лозенски андък, в землището на гр.
Симитли.
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На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Сливен, реши:
Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за линейните обекти на техническата
инфраструктура извън границите на населените
места и селищните образувания за изграждане
на подземен електропровод НН от нов МТТ
при съществуващ ЖР стълб № 114, ВИ 20 kV
„Спас Георгиев“, ПС „Комуна“, намиращ се в
ПИ 67338.303.32, местност Дългия рът, землище
гр. Сливен, до природозащитни съоръжения в
ПИ 67338.303.32 и ПИ 67338.303.1043, местност
Дългия рът, землище гр. Сливен, като трасето
със своя сервитут обхваща ПИ 67338.303.1042,
мест ност Дълги я рът, землище г р. Сливен,
представл яващ горска територи я, държавна
собственост.
Решението подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез
общинската администрация до Административния
съд – Сливен.
Председател:
М. Григорова
5857
РЕШЕНИЕ № 1899
от 23 юли 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Сливен, реши:
Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за линейните обекти на техническата инфраструктура извън границите на
населените места и селищните образувания за
изграждане на пътна връзка в имот с проектен
идентификатор 000276 (образуван от ПИ 000114),
местност Парцелите, представляващ полски път,
публична общинска собственост, за осигуряване
на транспортен достъп до ПИ 101061, отреден „За
складова база за промишлени стоки“, местност
Чобанка, з-ще с. Гергевец, община Сливен.
Решението подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез
общинската администрация до Административния
съд – Сливен.
Председател:
М. Григорова
5858
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РЕШЕНИЕ № 1900
от 23 юли 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Сливен, реши:
Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за линейните обекти на техническата
инфраструктура извън границите на населените
места и селищните образувания за изграждане
на пътна връзка в имот с проектен идентификатор 67338.8.58 (образуван от ПИ 67338.8.50),
представляващ полски път, публична общинска
собственост, за осигу ряване на транспортен
достъп до ПИ 67338.8.30, отреден „За логистична база“, местност Рамануша, з-ще гр. Сливен.
Решението подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез
общинската администрация до Административния
съд – Сливен.
Председател:
М. Григорова
5859

ОБЩИНА ШУМЕН
РЕШЕНИЕ № 1077
от 30 юли 2015 г.
На основание чл. 129, ал. 1, чл. 16 във връзка
с чл. 134, ал. 2, т. 6 ЗУТ, заявление с вх. № 26-М468 от 15.09.2014 г., Решение № 742 по протокол
№ 38 от 29.05.2014 г. на заседание на Общинския
съвет, становище по т. 12 от протокол № 22 от
16.07.2015 г. от заседание на Общинския експертен
съвет по устройство на територията Общинският
съвет – гр. Шумен, реши:
Одобрява проект за подробен устройствен
план – план за регулация и застрояване в обхват кв. 2333 и кв. 2334 по плана на гр. Шумен,
при следните условия:
1. С плана за улична регулация се образува
нова улична отсечка о.т. 48а – о.т. 49. Уличната
отсечка се прокарва през имоти с идентификатори 83510.663.137 и 83510.663.136 по кадастралната
карта на гр. Шумен. В резултат на изменението
се образуват нови кв. 2333 и кв. 2334.
2. С плана за регулация се образува УПИ І
от кв. 2333, който представлява част от имоти
83510.663.137 и 83510.664.565, като се образува
нов кв. 2333, и УПИ I от кв. 2334, който представлява част от имот 83510.663.136 по плана на
гр. Шумен.
3. С плана за застрояване за новообразуваните
УПИ се определя застрояване със следните показатели: устройствена зона – за всички новообразувани
УПИ – „Жм“; начин на застрояване – свободно;
характер на застрояване – за УПИ І от кв. 2333 и
УПИ I от кв. 2334 – ниско с Н – 10 м.
Одобряват се ПУП – ПР съгласно измененията
със зелени и кафяви линии, щрихи и надписи по
скица № 434 от 16.07.2015 г., ПУП – ПЗ по приложената скица с № 434 от 16.07.2015 г. и схема
за озеленяване по приложената скица с № 435 от
16.07.2015 г.
Решението подлежи на обжалване по реда на
чл. 213 и чл. 215, ал. l и 4 ЗУТ.
Председател:
Г. Колев
5830
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ОБЩИНА С. КРУШАРИ,
ОБЛАСТ ДОБРИЧ
РЕШЕНИЕ № 10/141
от 30 юли 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и чл. 27, ал. 3
ЗМСМА във връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – с. Крушари, реши:
Одобрява проект за ПУП – ПЗ за ПИ № 008048
в землището на с. Полк. Дяково, община Крушари,
за промяна на предназначението му от земеделски
имот „нива“ в имот за „ветрогенератор“ с площ
50 167 кв. м; площ на фундамента 484 м 2; площ за
път 387 м 2 и площ за временна монтажна площадка
2283 м 2; технически параметри на ветрогенератора – височина на кулата – до 180 м, диаметър
на ротора – 112 м, Кинт. – 1.0÷1.5, Пл. застр. –
40÷50 %, и озеленена площ – 20÷40 %.
Решението подлежи на обжалване по реда на
чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“ чрез Общинския
съвет – с. Крушари, област Добрич, пред Административния съд – Добрич.
Председател:
П. Янкова
5776

ОБЩИНА С. РУЕН,
ОБЛАСТ БУРГАС
РЕШЕНИЕ № 536
от 17 август 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 136, ал. 1 във връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ и
чл. 21, ал. 7 ЗОС Общинският съвет – с. Руен,
реши:
Одобрява проекта за изменение на действащ
подробен устройствен план (ПУП) – план за регулация (ПР) и план за регулация и застрояване
(ПРЗ) – с. Рупча, в териториален обхват квартал
06, община Руен, област Бургас, съгласно текстова
и графична част на проектоплана.
Решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок, определен с чл. 215, ал. 4 ЗУТ, по реда
на чл. 215, ал. 1 ЗУТ пред Административния
съд – Бургас, чрез Община Руен.
Председател:
Е. Ешереф
5856
57. – Българската народна банка на основание чл. 49, ал. 1, т. 2 от Закона за БНБ обнародва:
Месечен баланс на управление „Емисионно“
към 31 август 2015 г.
Активи
Хил. лв.
Парични средства и предоставени
депозити в чужда валута
11536471
Монетарно злато и други инструменти
в монетарно злато
2550841
Инвестиции в ценни книжа
24978074
Всичко активи:
39065386
Пасиви
Банкноти и монети в обращение
11871042
Задължения към банки
11157315
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Задължения към правителството
и бюджетни организации
9845647
Задължения към други депозанти
752738
Депозит на управление „Банково“
5438644
Всичко пасиви:
39065386
Подуправител на БНБ:
За гл. счетоводител
Н. Стоянова
на БНБ:
Л. Лозанова
Месечен баланс на управление „Банково“
към 31 август 2015 г.
Активи
Хил. лв.
Злато и други благородни метали
35066
Вземания от правителството
на Република България
0
Капиталови инвестиции и квота
в МВФ
1595039
Дълготрайни материални и
нематериални активи
144860
Други активи
11074
Депозит в управление „Емисионно“
5438644
Всичко активи:
7224683
Пасиви
Кредити от МВФ
0
Задължения към международни
финансови институции
2988568
Други пасиви
18601
Всичко задължения
3007169
Основен капитал
20000
Резерви
4157419
Неразпределена печалба
40095
Всичко собствен капитал:
4217514
Всичко пасиви:
7224683
Подуправител на БНБ:
За гл. счетоводител
Н. Стоянова
на БНБ:
Л. Лозанова
5968
41. – Министърът на регионалното развитие
и благоустройството на основание чл. 149, ал. 4
във връзка с чл. 148, ал. 3, т. 2, буква „а“ и ал. 4,
чл. 145, ал. 2, т. 2, буква „а“ във връзка с чл. 143
и чл. 144, ал. 1 ЗУТ обявява, че е издал Разрешение за строеж № РС-81 от 28.08.2015 г. на „ЕВН
България Електроразпределение“ – ЕАД, за обект
„Кабел 20 kV от подстанция „Сунгурларе“, община
Сунгурларе, област Бургас, до възлова станция
в ПИ 043084, м. Червенката, с. Мокрен, община
Котел, област Сливен, за електрозахранване на
Военен учебен полигон Ново село, линеен строеж
през землищата на гр. Сунгурларе, с. Славянци
и с. Чубра – община Сунгурларе, и землищата
на с. Пъдарево и с. Мокрен – община Котел.
Разрешението за строеж може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
чрез МРРБ.
5967
51. – Министърът на регионалното развитие
и благоустройството обявява, че на основание
чл. 112о, ал. 3 във връзка с ал. 1 и чл. 112п от
Закона за морските пространства, вътрешните
водни пътища и пристанищата на Република
България, чл. 148, ал. 3, т. 2, буква „б“ и ал. 4
във връзка с чл. 145, ал. 2, т. 2, буква „б“, чл. 143,
ал. 1 и чл. 144, ал. 1 и 3 ЗУТ е издал Разрешение за строеж № РС-80 от 28.08.2015 г. за обект:
„Технологични съоръжения за разтоварване на
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насипни материали в тила на 30-о корабно място
на пристанищен терминал „Бургас-изток – 2“ с
подобект: Склад за меден концентрат, поземлен имот с идентификатор 07079.618.202, УПИ
І – за пристанище, пристанищни и обслужващи
дейности, кв. 1А, Пристанищен терминал „Бургас-изток – 2“. Разрешението за строеж може да
бъде обжалвано от заинтересованите лица пред
Върховния административен съд в 14-дневен срок
от обнародване на обявлението в „Държавен
вестник“ чрез Министерството на регионалното
развитие и благоустройството.
5886
1. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: Път II-18
„Софийски околовръстен път“ от км 0+780 до км
6+300 и път II-18 „Софийски околовръстен път“
от км 0+780 до км 6+300 – изместване и реконструкция на съоръжения на други ведомства, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Петя Атанасова Ганева,
собственик на имот № 1319.25 в землището на
кв. Требич, район „Надежда“, Столична община,
която не е намерена на адреса, за постановяването на Решение № 438 на Министерския съвет от
12.06.2015 г. за отчуждаването на имоти и части
от имоти – частна собственост, за държавна нужда
за изграждането на обект: Път II-18 „Софийски
околовръстен път“ от км 0+780 до км 6+300 и път
II-18 „Софийски околовръстен път“ от км 0+780
до км 6+300 – изместване и реконструкция на
съоръжения на други ведомства. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“.
5903
2. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: Път II-18
„Софийски околовръстен път“ от км 0+780 до
км 6+300 и път II-18 „Софийски околовръстен
път“ от км 0+780 до км 6+300 – изместване и
реконструкция на съоръжения на други ведомства, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за
държавната собственост съобщава на Ягодинка
Асенова Даскалова, наследница на Трайко Веселинов Величков, собственик на имот № 1320.18
в землището на кв. Требич, район „Надежда“,
Столична община, която не е намерена на адреса,
за постановяването на Решение № 438 на Министерския съвет от 12.06.2015 г. за отчуждаването на
имоти и части от имоти – частна собственост, за
държавна нужда за изграждането на обект: Път
II-18 „Софийски околовръстен път“ от км 0+780
до км 6+300 и път II-18 „Софийски околовръстен
път“ от км 0+780 до км 6+300 – изместване и реконструкция на съоръжения на други ведомства.
Решението на Министерския съвет може да бъде
обжалвано пред Върховния административен съд
в 14-дневен срок от обнародването на обявлението
в „Държавен вестник“.
5904
3. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: Път II-18
„Софийски околовръстен път“ от км 0+780 до км
6+300 и път II-18 „Софийски околовръстен път“
от км 0+780 до км 6+300 – изместване и реконструкция на съоръжения на други ведомства, на

БРОЙ 69

ДЪРЖАВЕН

основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Иван Асенов Янков,
наследник на Трайко Веселинов Вели чков,
собственик на имот № 1320.18 в землището на
кв. Требич, район „Надежда“, Столична община,
който не е намерен на адреса, за постановяването на Решение № 438 на Министерския съвет от
12.06.2015 г. за отчуждаването на имоти и части
от имоти – частна собственост, за държавна нужда
за изграждането на обект: Път II-18 „Софийски
околовръстен път“ от км 0+780 до км 6+300 и път
II-18 „Софийски околовръстен път“ от км 0+780
до км 6+300 – изместване и реконструкция на
съоръжения на други ведомства. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“.
5905
4. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: Път II-18
„Софийски околовръстен път“ от км 0+780 до км
6+300 и път II-18 „Софийски околовръстен път“
от км 0+780 до км 6+300 – изместване и реконструкция на съоръжения на други ведомства, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Христо Георгиев Грозданов, наследник на Трайко Веселинов Величков,
собственик на имот № 1320.18 в землището на
кв. Требич, район „Надежда“, Столична община,
който не е намерен на адреса, за постановяването на Решение № 438 на Министерския съвет от
12.06.2015 г. за отчуждаването на имоти и части
от имоти – частна собственост, за държавна нужда
за изграждането на обект: Път II-18 „Софийски
околовръстен път“ от км 0+780 до км 6+300 и път
II-18 „Софийски околовръстен път“ от км 0+780
до км 6+300 – изместване и реконструкция на
съоръжения на други ведомства. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“.
5906
5. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: Път II-18
„Софийски околовръстен път“ от км 0+780 до км
6+300 и път II-18 „Софийски околовръстен път“
от км 0+780 до км 6+300 – изместване и реконструкция на съоръжения на други ведомства, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Юлия Симеонова Георгиева, наследница на Трайко Веселинов Величков,
собственик на имот № 1320.18 в землището на
кв. Требич, район „Надежда“, Столична община,
която не е намерена на адреса, за постановяването на Решение № 438 на Министерския съвет от
12.06.2015 г. за отчуждаването на имоти и части
от имоти – частна собственост, за държавна нужда
за изграждането на обект: Път II-18 „Софийски
околовръстен път“ от км 0+780 до км 6+300 и път
II-18 „Софийски околовръстен път“ от км 0+780
до км 6+300 – изместване и реконструкция на
съоръжения на други ведомства. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
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пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“.
5907
6. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: Път II-18
„Софийски околовръстен път“ от км 0+780 до
км 6+300 и път II-18 „Софийски околовръстен
път“ от км 0+780 до км 6+300 – изместване и
реконструкция на съоръжения на други ведомства,
на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Станой Велинов
Станоев, наследник на Младен Гьорев Китов,
собственик на имот № 1320.20 в землището на
кв. Требич, район „Надежда“, Столична община,
който не е намерен на адреса, за постановяването на Решение № 438 на Министерския съвет от
12.06.2015 г. за отчуждаването на имоти и части
от имоти – частна собственост, за държавна нужда
за изграждането на обект: Път II-18 „Софийски
околовръстен път“ от км 0+780 до км 6+300 и път
II-18 „Софийски околовръстен път“ от км 0+780
до км 6+300 – изместване и реконструкция на
съоръжения на други ведомства. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“.
5908
7. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: Път II-18
„Софийски околовръстен път“ от км 0+780 до км
6+300 и път II-18 „Софийски околовръстен път“
от км 0+780 до км 6+300 – изместване и реконструкция на съоръжения на други ведомства, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Кирил Йорданов Петков,
наследник на Младен Гьорев Китов, собственик
на имот № 1320.20 в землището на кв. Требич,
район „Надежда“, Столична община, който не е
намерен на адреса, за постановяването на Решение
№ 438 на Министерския съвет от 12.06.2015 г. за
отчуждаването на имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда за изграждането
на обект: Път II-18 „Софийски околовръстен път“
от км 0+780 до км 6+300 и път II-18 „Софийски
околовръстен път“ от км 0+780 до км 6+300 – изместване и реконструкция на съоръжения на
други ведомства. Решението на Министерския
съвет може да бъде обжалвано пред Върховния
административен съд в 14-дневен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“.
5909
8. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: Път II-18
„Софийски околовръстен път“ от км 0+780 до км
6+300 и път II-18 „Софийски околовръстен път“
от км 0+780 до км 6+300 – изместване и реконструкция на съоръжения на други ведомства, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Лазарина Христоскова
Първанова, наследница на Панталей Такев Донков,
собственик на имот № 1321.19 в землището на
кв. Требич, район „Надежда“, Столична община,
която не е намерена на адреса, за постановяването на Решение № 438 на Министерския съвет от
12.06.2015 г. за отчуждаването на имоти и части
от имоти – частна собственост, за държавна нужда
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за изграждането на обект: Път II-18 „Софийски
околовръстен път“ от км 0+780 до км 6+300 и път
II-18 „Софийски околовръстен път“ от км 0+780
до км 6+300 – изместване и реконструкция на
съоръжения на други ведомства. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“.
5910
9. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: Път II-18
„Софийски околовръстен път“ от км 0+780 до км
6+300 и път II-18 „Софийски околовръстен път“
от км 0+780 до км 6+300 – изместване и реконструкция на съоръжения на други ведомства, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Таня Пенчева Тошева,
наследница на Милан Тошев Доцев, собственик
на имот № 1324.15 в землището на кв. Требич,
район „На деж да“, Столи чна община, коя то
не е намерена на адреса, за постановяването
на Решение № 438 на Министерския съвет от
12.06.2015 г. за отчуждаването на имоти и части
от имоти – частна собственост, за държавна нужда
за изграждането на обект: Път II-18 „Софийски
околовръстен път“ от км 0+780 до км 6+300 и път
II-18 „Софийски околовръстен път“ от км 0+780
до км 6+300 – изместване и реконструкция на
съоръжения на други ведомства. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“.
5911
10. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Път II-18
„Софийски околовръстен път“ от км 0+780 до
км 6+300 и път II-18 „Софийски околовръстен
път“ от км 0+780 до км 6+300 – изместване и
реконструкция на съоръжения на други ведомства, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за
държавната собственост съобщава на Ангелина
Василева Димитрова, наследница на Георги Димитров Иванов, собственик на имот № 1324.18
в землището на кв. Требич, район „Надежда“,
Столична община, която не е намерена на адреса,
за постановяването на Решение № 438 на Министерския съвет от 12.06.2015 г. за отчуждаването на
имоти и части от имоти – частна собственост, за
държавна нужда за изграждането на обект: Път
II-18 „Софийски околовръстен път“ от км 0+780
до км 6+300 и път II-18 „Софийски околовръстен
път“ от км 0+780 до км 6+300 – изместване и реконструкция на съоръжения на други ведомства.
Решението на Министерския съвет може да бъде
обжалвано пред Върховния административен съд
в 14-дневен срок от обнародването на обявлението
в „Държавен вестник“.
5912
11. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Път II-18
„Софийски околовръстен път“ от км 0+780 до км
6+300 и път II-18 „Софийски околовръстен път“
от км 0+780 до км 6+300 – изместване и реконструкция на съоръжения на други ведомства, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Георги Димитров Ди-
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митров, наследник на Георги Димитров Иванов,
собственик на имот № 1324.18 в землището на
кв. Требич, район „Надежда“, Столична община,
който не е намерен на адреса, за постановяването на Решение № 438 на Министерския съвет от
12.06.2015 г. за отчуждаването на имоти и части
от имоти – частна собственост, за държавна нужда
за изграждането на обект: Път II-18 „Софийски
околовръстен път“ от км 0+780 до км 6+300 и път
II-18 „Софийски околовръстен път“ от км 0+780
до км 6+300 – изместване и реконструкция на
съоръжения на други ведомства. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“.
5913
12. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Път II-18
„Софийски околовръстен път“ от км 0+780 до км
6+300 и път II-18 „Софийски околовръстен път“
от км 0+780 до км 6+300 – изместване и реконструкция на съоръжения на други ведомства, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Иво Божидаров Григоров, наследник на Славена Ангелова Спасова,
собственик на имот № 1324.4 в землището на
кв. Требич, район „Надежда“, Столична община,
който не е намерен на адреса, за постановяването на Решение № 438 на Министерския съвет от
12.06.2015 г. за отчуждаването на имоти и части
от имоти – частна собственост, за държавна нужда
за изграждането на обект: Път II-18 „Софийски
околовръстен път“ от км 0+780 до км 6+300 и път
II-18 „Софийски околовръстен път“ от км 0+780
до км 6+300 – изместване и реконструкция на
съоръжения на други ведомства. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“.
5914
13. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Път II-18
„Софийски околовръстен път“ от км 0+780 до км
6+300 и път II-18 „Софийски околовръстен път“
от км 0+780 до км 6+300 – изместване и реконструкция на съоръжения на други ведомства, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Михаил Стратиев Иванов, наследник на Славена Ангелова Спасова,
собственик на имот № 1324.4 в землището на
кв. Требич, район „Надежда“, Столична община,
който не е намерен на адреса, за постановяването на Решение № 438 на Министерския съвет от
12.06.2015 г. за отчуждаването на имоти и части
от имоти – частна собственост, за държавна нужда
за изграждането на обект: Път II-18 „Софийски
околовръстен път“ от км 0+780 до км 6+300 и път
II-18 „Софийски околовръстен път“ от км 0+780
до км 6+300 – изместване и реконструкция на
съоръжения на други ведомства. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“.
5915
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14. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Път II-18
„Софийски околовръстен път“ от км 0+780 до
км 6+300 и път II-18 „Софийски околовръстен
път“ от км 0+780 до км 6+300 – изместване и
реконструкция на съоръжения на други ведомства, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за
държавната собственост съобщава на Младенка
Паунова Стоилова, наследница на Славена Ангелова Спасова, собственик на имот № 1324.4
в землището на кв. Требич, район „Надежда“,
Столична община, която не е намерена на адреса,
за постановяването на Решение № 438 на Министерския съвет от 12.06.2015 г. за отчуждаването на
имоти и части от имоти – частна собственост, за
държавна нужда за изграждането на обект: Път
II-18 „Софийски околовръстен път“ от км 0+780
до км 6+300 и път II-18 „Софийски околовръстен
път“ от км 0+780 до км 6+300 – изместване и реконструкция на съоръжения на други ведомства.
Решението на Министерския съвет може да бъде
обжалвано пред Върховния административен съд
в 14-дневен срок от обнародването на обявлението
в „Държавен вестник“.
5916
15. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Път II-18
„Софийски околовръстен път“ от км 0+780 до км
6+300 и път II-18 „Софийски околовръстен път“
от км 0+780 до км 6+300 – изместване и реконструкция на съоръжения на други ведомства, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Йорданка Стратиева
Иванова, наследница на Славена Ангелова Спасова, собственик на имот № 1324.4 в землището на
кв. Требич, район „Надежда“, Столична община,
която не е намерена на адреса, за постановяването на Решение № 438 на Министерския съвет от
12.06.2015 г. за отчуждаването на имоти и части
от имоти – частна собственост, за държавна нужда
за изграждането на обект: Път II-18 „Софийски
околовръстен път“ от км 0+780 до км 6+300 и път
II-18 „Софийски околовръстен път“ от км 0+780
до км 6+300 – изместване и реконструкция на
съоръжения на други ведомства. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“.
5917
16. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Път II-18
„Софийски околовръстен път“ от км 0+780 до км
6+300 и път II-18 „Софийски околовръстен път“
от км 0+780 до км 6+300 – изместване и реконструкция на съоръжения на други ведомства, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Цветанка Величкова
Христова, наследница на Георги Анков Йоцев,
собственик на имот № 1324.6 в землището на
кв. Требич, район „Надежда“, Столична община,
която не е намерена на адреса, за постановяването на Решение № 438 на Министерския съвет от
12.06.2015 г. за отчуждаването на имоти и части
от имоти – частна собственост, за държавна нужда
за изграждането на обект: Път II-18 „Софийски
околовръстен път“ от км 0+780 до км 6+300 и път
II-18 „Софийски околовръстен път“ от км 0+780
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до км 6+300 – изместване и реконструкция на
съоръжения на други ведомства. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“.
5918
17. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Път II-18
„Софийски околовръстен път“ от км 0+780 до
км 6+300 и път II-18 „Софийски околовръстен
път“ от км 0+780 до км 6+300 – изместване и
реконструкция на съоръжения на други ведомства,
на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Златка Николова
Иванова, наследница на Атанас Колев Стоев,
собственик на имот № 1325.7 в землището на
кв. Требич, район „Надежда“, Столична община,
която не е намерена на адреса, за постановяването на Решение № 438 на Министерския съвет от
12.06.2015 г. за отчуждаването на имоти и части
от имоти – частна собственост, за държавна нужда
за изграждането на обект: Път II-18 „Софийски
околовръстен път“ от км 0+780 до км 6+300 и път
II-18 „Софийски околовръстен път“ от км 0+780
до км 6+300 – изместване и реконструкция на
съоръжения на други ведомства. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“.
5919
18. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Път II-18
„Софийски околовръстен път“ от км 0+780 до км
6+300 и път II-18 „Софийски околовръстен път“
от км 0+780 до км 6+300 – изместване и реконструкция на съоръжения на други ведомства, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Румен Кирилов Шилев,
собственик на имот № 1326.16 в землището на
кв. Требич, район „Надежда“, Столична община,
който не е намерен на адреса, за постановяването на Решение № 438 на Министерския съвет от
12.06.2015 г. за отчуждаването на имоти и части
от имоти – частна собственост, за държавна нужда
за изграждането на обект: Път II-18 „Софийски
околовръстен път“ от км 0+780 до км 6+300 и път
II-18 „Софийски околовръстен път“ от км 0+780
до км 6+300 – изместване и реконструкция на
съоръжения на други ведомства. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“.
5920
19. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Път II-18
„Софийски околовръстен път“ от км 0+780 до км
6+300 и път II-18 „Софийски околовръстен път“
от км 0+780 до км 6+300 – изместване и реконструкция на съоръжения на други ведомства, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Цветанка Величкова
Христова, наследница на Георги Анков Йоцев,
собственик на имот № 1326.18 в землището на
кв. Требич, район „Надежда“, Столична община,
която не е намерена на адреса, за постановяване-
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то на Решение № 438 на Министерския съвет от
12.06.2015 г. за отчуждаването на имоти и части
от имоти – частна собственост, за държавна нужда
за изграждането на обект: Път II-18 „Софийски
околовръстен път“ от км 0+780 до км 6+300 и път
II-18 „Софийски околовръстен път“ от км 0+780
до км 6+300 – изместване и реконструкция на
съоръжения на други ведомства. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“.
5921
20. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Път II-18
„Софийски околовръстен път“ от км 0+780 до км
6+300 и път II-18 „Софийски околовръстен път“
от км 0+780 до км 6+300 – изместване и реконструкция на съоръжения на други ведомства, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Таня Пенчева Тошева, наследница на Димитър Йорданов Тошев,
собственик на имот № 1362.4 в землището на
кв. Требич, район „Надежда“, Столична община,
която не е намерена на адреса, за постановяването на Решение № 438 на Министерския съвет от
12.06.2015 г. за отчуждаването на имоти и части
от имоти – частна собственост, за държавна нужда
за изграждането на обект: Път II-18 „Софийски
околовръстен път“ от км 0+780 до км 6+300 и път
II-18 „Софийски околовръстен път“ от км 0+780
до км 6+300 – изместване и реконструкция на
съоръжения на други ведомства. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“.
5922
21. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Път II-18
„Софийски околовръстен път“ от км 0+780 до
км 6+300 и път II-18 „Софийски околовръстен
път“ от км 0+780 до км 6+300 – изместване и
реконструкция на съоръжения на други ведомства, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за
държавната собственост съобщава на Симеон
Стилиянов Спиров, наследник на Таса Витанова
Стойнева, собственик на имот № 68134.2804.6
в землището на кв. Обеля, район „Връбница“,
Столична община, който не е намерен на адреса,
за постановяването на Решение № 438 на Министерския съвет от 12.06.2015 г. за отчуждаването на
имоти и части от имоти – частна собственост, за
държавна нужда за изграждането на обект: Път
II-18 „Софийски околовръстен път“ от км 0+780
до км 6+300 и път II-18 „Софийски околовръстен
път“ от км 0+780 до км 6+300 – изместване и реконструкция на съоръжения на други ведомства.
Решението на Министерския съвет може да бъде
обжалвано пред Върховния административен съд
в 14-дневен срок от обнародването на обявлението
в „Държавен вестник“.
5923
22. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Път II-18
„Софийски околовръстен път“ от км 0+780 до км
6+300 и път II-18 „Софийски околовръстен път“
от км 0+780 до км 6+300 – изместване и рекон-
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струкция на съоръжения на други ведомства, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Николинка Георгиева
Тасева, наследница на Таса Витанова Стойнева,
собственик на имот № 68134.2804.6 в землището на
кв. Обеля, район „Връбница“, Столична община,
която не е намерена на адреса, за постановяването на Решение № 438 на Министерския съвет от
12.06.2015 г. за отчуждаването на имоти и части
от имоти – частна собственост, за държавна нужда
за изграждането на обект: Път II-18 „Софийски
околовръстен път“ от км 0+780 до км 6+300 и път
II-18 „Софийски околовръстен път“ от км 0+780
до км 6+300 – изместване и реконструкция на
съоръжения на други ведомства. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“.
5924
23. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Път II-18
„Софийски околовръстен път“ от км 0+780 до км
6+300 и път II-18 „Софийски околовръстен път“
от км 0+780 до км 6+300 – изместване и реконструкция на съоръжения на други ведомства, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Йордан Янков Йорданов,
наследник на Младен Гьорев Китов, собственик
на имот № 1320.20 в землището на кв. Требич,
район „Надежда“, Столична община, който не е
намерен на адреса, за постановяването на Решение
№ 438 на Министерския съвет от 12.06.2015 г. за
отчуждаването на имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда за изграждането
на обект: Път II-18 „Софийски околовръстен път“
от км 0+780 до км 6+300 и път II-18 „Софийски
околовръстен път“ от км 0+780 до км 6+300 – изместване и реконструкция на съоръжения на
други ведомства. Решението на Министерския
съвет може да бъде обжалвано пред Върховния
административен съд в 14-дневен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“.
5925
24. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Път II-18
„Софийски околовръстен път“ от км 0+780 до
км 6+300 и път II-18 „Софийски околовръстен
път“ от км 0+780 до км 6+300 – изместване и
реконструкция на съоръжения на други ведомства, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за
държавната собственост съобщава на Хрисим
Хрисимов Хрисимов, наследник на Мария Косева
Касапска, собственик на имот № 49206.2684.917
в землището на с. Мрамор, район „Връбница“,
Столична община, който не е намерен на адреса,
за постановяването на Решение № 438 на Министерския съвет от 12.06.2015 г. за отчуждаването на
имоти и части от имоти – частна собственост, за
държавна нужда за изграждането на обект: Път
II-18 „Софийски околовръстен път“ от км 0+780
до км 6+300 и път II-18 „Софийски околовръстен
път“ от км 0+780 до км 6+300 – изместване и реконструкция на съоръжения на други ведомства.
Решението на Министерския съвет може да бъде
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обжалвано пред Върховния административен съд
в 14-дневен срок от обнародването на обявлението
в „Държавен вестник“.
5926
25. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Път II-18
„Софийски околовръстен път“ от км 0+780 до км
6+300 и път II-18 „Софийски околовръстен път“
от км 0+780 до км 6+300 – изместване и реконструкция на съоръжения на други ведомства, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Катерина Петрова
Петкова, собственик на имот № 49206.2684.119
в землището на с. Мрамор, район „Връбница“,
Столична община, която не е намерена на адреса,
за постановяването на Решение № 438 на Министерския съвет от 12.06.2015 г. за отчуждаването на
имоти и части от имоти – частна собственост, за
държавна нужда за изграждането на обект: Път
II-18 „Софийски околовръстен път“ от км 0+780
до км 6+300 и път II-18 „Софийски околовръстен
път“ от км 0+780 до км 6+300 – изместване и реконструкция на съоръжения на други ведомства.
Решението на Министерския съвет може да бъде
обжалвано пред Върховния административен съд
в 14-дневен срок от обнародването на обявлението
в „Държавен вестник“.
5927
26. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Път II-18
„Софийски околовръстен път“ от км 0+780 до км
6+300 и път II-18 „Софийски околовръстен път“
от км 0+780 до км 6+300 – изместване и реконструкция на съоръжения на други ведомства, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Асен Константинов
Асенов, наследник на Иван Стоичков Даскалов,
собственик на имот № 49206.2680.3 в землището на
с. Мрамор, район „Връбница“, Столична община,
който не е намерен на адреса, за постановяването на Решение № 438 на Министерския съвет от
12.06.2015 г. за отчуждаването на имоти и части
от имоти – частна собственост, за държавна нужда
за изграждането на обект: Път II-18 „Софийски
околовръстен път“ от км 0+780 до км 6+300 и път
II-18 „Софийски околовръстен път“ от км 0+780
до км 6+300 – изместване и реконструкция на
съоръжения на други ведомства. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“.
5928
27. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Път II-18
„Софийски околовръстен път“ от км 0+780 до км
6+300 и път II-18 „Софийски околовръстен път“
от км 0+780 до км 6+300 – изместване и реконструкция на съоръжения на други ведомства, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Велчо Иванов Златев,
наследник на Сокол Костадинов Христов, собственик на имот № 49206.2675.5 в землището на
с. Мрамор, район „Връбница“, Столична община,
който не е намерен на адреса, за постановяването на Решение № 438 на Министерския съвет от
12.06.2015 г. за отчуждаването на имоти и части
от имоти – частна собственост, за държавна нужда
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за изграждането на обект: Път II-18 „Софийски
околовръстен път“ от км 0+780 до км 6+300 и път
II-18 „Софийски околовръстен път“ от км 0+780
до км 6+300 – изместване и реконструкция на
съоръжения на други ведомства. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“.
5929
28. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Път II-18
„Софийски околовръстен път“ от км 0+780 до км
6+300 и път II-18 „Софийски околовръстен път“
от км 0+780 до км 6+300 – изместване и реконструкция на съоръжения на други ведомства, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Илиана Стоянова
Пфепфер, наследница на А лексо Никол чов
Веселинов, собственик на имот № 49206.2684.48
в землището на с. Мрамор, район „Връбница“,
Столична община, която не е намерена на адреса,
за постановяването на Решение № 438 на Министерския съвет от 12.06.2015 г. за отчуждаването на
имоти и части от имоти – частна собственост, за
държавна нужда за изграждането на обект: Път
II-18 „Софийски околовръстен път“ от км 0+780
до км 6+300 и път II-18 „Софийски околовръстен
път“ от км 0+780 до км 6+300 – изместване и реконструкция на съоръжения на други ведомства.
Решението на Министерския съвет може да бъде
обжалвано пред Върховния административен съд
в 14-дневен срок от обнародването на обявлението
в „Държавен вестник“.
5930
29. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Път II-18
„Софийски околовръстен път“ от км 0+780 до
км 6+300 и път II-18 „Софийски околовръстен
път“ от км 0+780 до км 6+300 – изместване и
реконструкция на съоръжения на други ведомства,
на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Румяна Донкова
Тодоринова, собственик на имот № 49206.2676.22
в землището на с. Мрамор, район „Връбница“,
Столична община, която не е намерена на адреса,
за постановяването на Решение № 438 на Министерския съвет от 12.06.2015 г. за отчуждаването на
имоти и части от имоти – частна собственост, за
държавна нужда за изграждането на обект: Път
II-18 „Софийски околовръстен път“ от км 0+780
до км 6+300 и път II-18 „Софийски околовръстен
път“ от км 0+780 до км 6+300 – изместване и реконструкция на съоръжения на други ведомства.
Решението на Министерския съвет може да бъде
обжалвано пред Върховния административен съд
в 14-дневен срок от обнародването на обявлението
в „Държавен вестник“.
5931
30. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Път II-18
„Софийски околовръстен път“ от км 0+780 до км
6+300 и път II-18 „Софийски околовръстен път“
от км 0+780 до км 6+300 – изместване и реконструкция на съоръжения на други ведомства, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Жана Димитрова
Макки, собственик на имот № 49206.2677.16 в
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землището на с. Мрамор, район „Връбница“,
Столична община, която не е намерена на адреса,
за постановяването на Решение № 438 на Министерския съвет от 12.06.2015 г. за отчуждаването на
имоти и части от имоти – частна собственост, за
държавна нужда за изграждането на обект: Път
II-18 „Софийски околовръстен път“ от км 0+780
до км 6+300 и път II-18 „Софийски околовръстен
път“ от км 0+780 до км 6+300 – изместване и реконструкция на съоръжения на други ведомства.
Решението на Министерския съвет може да бъде
обжалвано пред Върховния административен съд
в 14-дневен срок от обнародването на обявлението
в „Държавен вестник“.
5932
31. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Път II-18
„Софийски околовръстен път“ от км 0+780 до км
6+300 и път II-18 „Софийски околовръстен път“
от км 0+780 до км 6+300 – изместване и реконструкция на съоръжения на други ведомства, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Бисерка Кирилова Раденкова, наследница на Никола Спасов Славков,
собственик на имот № 2817.334 в землището на
кв. Обеля, район „Връбница“, Столична община,
която не е намерена на адреса, за постановяването на Решение № 438 на Министерския съвет от
12.06.2015 г. за отчуждаването на имоти и части
от имоти – частна собственост, за държавна нужда
за изграждането на обект: Път II-18 „Софийски
околовръстен път“ от км 0+780 до км 6+300 и път
II-18 „Софийски околовръстен път“ от км 0+780
до км 6+300 – изместване и реконструкция на
съоръжения на други ведомства. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“.
5933
32. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Път II-18
„Софийски околовръстен път“ от км 0+780 до км
6+300 и път II-18 „Софийски околовръстен път“
от км 0+780 до км 6+300 – изместване и реконструкция на съоръжения на други ведомства, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Лида Иванова Иванова,
наследница на Седефка Богданова Ранчева, собственик на имот № 49206.2676.13 в землището на
с. Мрамор, район „Връбница“, Столична община,
която не е намерена на адреса, за постановяването на Решение № 438 на Министерския съвет от
12.06.2015 г. за отчуждаването на имоти и части
от имоти – частна собственост, за държавна нужда
за изграждането на обект: Път II-18 „Софийски
околовръстен път“ от км 0+780 до км 6+300 и път
II-18 „Софийски околовръстен път“ от км 0+780
до км 6+300 – изместване и реконструкция на
съоръжения на други ведомства. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“.
5934
33. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Път II-18
„Софийски околовръстен път“ от км 0+780 до км
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6+300 и път II-18 „Софийски околовръстен път“
от км 0+780 до км 6+300 – изместване и реконструкция на съоръжения на други ведомства, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Димитър Свиленов
Петков, собственик на имот № 49206.2684.54 в
землището на с. Мрамор, район „Връбница“,
Столична община, който не е намерен на адреса,
за постановяването на Решение № 438 на Министерския съвет от 12.06.2015 г. за отчуждаването на
имоти и части от имоти – частна собственост, за
държавна нужда за изграждането на обект: Път
II-18 „Софийски околовръстен път“ от км 0+780
до км 6+300 и път II-18 „Софийски околовръстен
път“ от км 0+780 до км 6+300 – изместване и реконструкция на съоръжения на други ведомства.
Решението на Министерския съвет може да бъде
обжалвано пред Върховния административен съд
в 14-дневен срок от обнародването на обявлението
в „Държавен вестник“.
5935
34. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Път II-18
„Софийски околовръстен път“ от км 0+780 до
км 6+300 и път II-18 „Софийски околовръстен
път“ от км 0+780 до км 6+300 – изместване и
реконструкция на съоръжения на други ведомства, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за
държавната собственост съобщава на Павлина
Станкова Начева, наследница на Лиляна Лазарова Начева, собственик на имот № 49206.2681.18
в землището на с. Мрамор, район „Връбница“,
Столична община, която не е намерена на адреса,
за постановяването на Решение № 438 на Министерския съвет от 12.06.2015 г. за отчуждаването на
имоти и части от имоти – частна собственост, за
държавна нужда за изграждането на обект: Път
II-18 „Софийски околовръстен път“ от км 0+780
до км 6+300 и път II-18 „Софийски околовръстен
път“ от км 0+780 до км 6+300 – изместване и реконструкция на съоръжения на други ведомства.
Решението на Министерския съвет може да бъде
обжалвано пред Върховния административен съд
в 14-дневен срок от обнародването на обявлението
в „Държавен вестник“.
5936
35. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Път II-18
„Софийски околовръстен път“ от км 0+780 до км
6+300 и път II-18 „Софийски околовръстен път“
от км 0+780 до км 6+300 – изместване и реконструкция на съоръжения на други ведомства, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Цветанка Александрова
Кунина, наследница на Кола Георгиев Мечканов,
собственик на имот № 49206.2677.7 в землището на
с. Мрамор, район „Връбница“, Столична община,
която не е намерена на адреса, за постановяването на Решение № 438 на Министерския съвет от
12.06.2015 г. за отчуждаването на имоти и части
от имоти – частна собственост, за държавна нужда
за изграждането на обект: Път II-18 „Софийски
околовръстен път“ от км 0+780 до км 6+300 и път
II-18 „Софийски околовръстен път“ от км 0+780
до км 6+300 – изместване и реконструкция на
съоръжения на други ведомства. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
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пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“.
5937
36. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Път II-18
„Софийски околовръстен път“ от км 0+780 до км
6+300 и път II-18 „Софийски околовръстен път“
от км 0+780 до км 6+300 – изместване и реконструкция на съоръжения на други ведомства, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Диана Йорданова Дойчинова, наследница на Васил Николчов Петров,
собственик на имот № 2802.22 в землището на
кв. Обеля, район „Връбница“, Столична община,
която не е намерена на адреса, за постановяването на Решение № 438 на Министерския съвет от
12.06.2015 г. за отчуждаването на имоти и части
от имоти – частна собственост, за държавна нужда
за изграждането на обект: Път II-18 „Софийски
околовръстен път“ от км 0+780 до км 6+300 и път
II-18 „Софийски околовръстен път“ от км 0+780
до км 6+300 – изместване и реконструкция на
съоръжения на други ведомства. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“.
5938
37. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Път II-18
„Софийски околовръстен път“ от км 0+780 до км
6+300 и път II-18 „Софийски околовръстен път“
от км 0+780 до км 6+300 – изместване и реконструкция на съоръжения на други ведомства, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Диана Йорданова Дойчинова, наследница на Стефан Венков Пижов,
собственик на имот № 68134.2808.66 в землището
на кв. Обеля, район „Връбница“, Столична община, която не е намерена на адреса, за постановяването на Решение № 438 на Министерския
съвет от 12.06.2015 г. за отчуждаването на имоти
и части от имоти – частна собственост, за държавна нужда за изграждането на обект: Път II-18
„Софийски околовръстен път“ от км 0+780 до км
6+300 и път II-18 „Софийски околовръстен път“
от км 0+780 до км 6+300 – изместване и реконструкция на съоръжения на други ведомства.
Решението на Министерския съвет може да бъде
обжалвано пред Върховния административен съд
в 14-дневен срок от обнародването на обявлението
в „Държавен вестник“.
5939
38. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Път II-18
„Софийски околовръстен път“ от км 0+780 до км
6+300 и път II-18 „Софийски околовръстен път“
от км 0+780 до км 6+300 – изместване и реконструкция на съоръжения на други ведомства, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Анета Ангелова Михалчева, наследница на Богомил Стоилов Николчов,
собственик на имот № 68134.2808.69 в землището
на кв. Обеля, район „Люлин“, Столична община,
която не е намерена на адреса, за постановяването на Решение № 438 на Министерския съвет от
12.06.2015 г. за отчуждаването на имоти и части
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от имоти – частна собственост, за държавна нужда
за изграждането на обект: Път II-18 „Софийски
околовръстен път“ от км 0+780 до км 6+300 и път
II-18 „Софийски околовръстен път“ от км 0+780
до км 6+300 – изместване и реконструкция на
съоръжения на други ведомства. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“.
5940
39. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Път II-18
„Софийски околовръстен път“ от км 0+780 до км
6+300 и път II-18 „Софийски околовръстен път“
от км 0+780 до км 6+300 – изместване и реконструкция на съоръжения на други ведомства, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Цветелина Георгиева
Първанова, наследница на Панталей Такев Донков,
собственик на имот № 1321.19 в землището на
кв. Требич, район „Надежда“, Столична община,
която не е намерена на адреса, за постановяването на Решение № 438 на Министерския съвет от
12.06.2015 г. за отчуждаването на имоти и части
от имоти – частна собственост, за държавна нужда
за изграждането на обект: Път II-18 „Софийски
околовръстен път“ от км 0+780 до км 6+300 и път
II-18 „Софийски околовръстен път“ от км 0+780
до км 6+300 – изместване и реконструкция на
съоръжения на други ведомства. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“.
5941
40. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Път II-18
„Софийски околовръстен път“ от км 0+780 до
км 6+300 и път II-18 „Софийски околовръстен
път“ от км 0+780 до км 6+300 – изместване и
реконструкция на съоръжения на други ведомства, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за
държавната собственост съобщава на Виолетка
Стоянова Николова, наследница на Никола Михаилов Игов, собственик на имот № 49206.2681.12
в землището на с. Мрамор, район „Връбница“,
Столична община, която не е намерена на адреса,
за постановяването на Решение № 438 на Министерския съвет от 12.06.2015 г. за отчуждаването на
имоти и части от имоти – частна собственост, за
държавна нужда за изграждането на обект: Път
II-18 „Софийски околовръстен път“ от км 0+780
до км 6+300 и път II-18 „Софийски околовръстен
път“ от км 0+780 до км 6+300 – изместване и реконструкция на съоръжения на други ведомства.
Решението на Министерския съвет може да бъде
обжалвано пред Върховния административен съд
в 14-дневен срок от обнародването на обявлението
в „Държавен вестник“.
5942
41. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Път II-18
„Софийски околовръстен път“ от км 0+780 до км
6+300 и път II-18 „Софийски околовръстен път“
от км 0+780 до км 6+300 – изместване и реконструкция на съоръжения на други ведомства, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
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собственост съобщава на Тодор Игнатов Николов,
наследник на Никола Михаилов Игов, собственик на имот № 49206.2681.12 в землището на
с. Мрамор, район „Връбница“, Столична община,
който не е намерен на адреса, за постановяването на Решение № 438 на Министерския съвет от
12.06.2015 г. за отчуждаването на имоти и части
от имоти – частна собственост, за държавна нужда
за изграждането на обект: Път II-18 „Софийски
околовръстен път“ от км 0+780 до км 6+300 и път
II-18 „Софийски околовръстен път“ от км 0+780
до км 6+300 – изместване и реконструкция на
съоръжения на други ведомства. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“.
5943
42. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Път II-18
„Софийски околовръстен път“ от км 0+780 до км
6+300 и път II-18 „Софийски околовръстен път“
от км 0+780 до км 6+300 – изместване и реконструкция на съоръжения на други ведомства, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Аксения Василева
Цветанова, наследница на Йордан Веселинов
Делийски, собственик на имот № 49206.2677.10
в землището на с. Мрамор, район „Връбница“,
Столична община, която не е намерена на адреса,
за постановяването на Решение № 438 на Министерския съвет от 12.06.2015 г. за отчуждаването на
имоти и части от имоти – частна собственост, за
държавна нужда за изграждането на обект: Път
II-18 „Софийски околовръстен път“ от км 0+780
до км 6+300 и път II-18 „Софийски околовръстен
път“ от км 0+780 до км 6+300 – изместване и реконструкция на съоръжения на други ведомства.
Решението на Министерския съвет може да бъде
обжалвано пред Върховния административен съд
в 14-дневен срок от обнародването на обявлението
в „Държавен вестник“.
5944
43. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Път II-18
„Софийски околовръстен път“ от км 0+780 до км
6+300 и път II-18 „Софийски околовръстен път“
от км 0+780 до км 6+300 – изместване и реконструкция на съоръжения на други ведомства, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Емилия Стефанова
Цветанова, наследница на Йордан Веселинов
Делийски, собственик на имот № 49206.2677.10
в землището на с. Мрамор, район „Връбница“,
Столична община, която не е намерена на адреса,
за постановяването на Решение № 438 на Министерския съвет от 12.06.2015 г. за отчуждаването на
имоти и части от имоти – частна собственост, за
държавна нужда за изграждането на обект: Път
II-18 „Софийски околовръстен път“ от км 0+780
до км 6+300 и път II-18 „Софийски околовръстен
път“ от км 0+780 до км 6+300 – изместване и реконструкция на съоръжения на други ведомства.
Решението на Министерския съвет може да бъде
обжалвано пред Върховния административен съд
в 14-дневен срок от обнародването на обявлението
в „Държавен вестник“.
5945
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44. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Път II-18
„Софийски околовръстен път“ от км 0+780 до км
6+300 и път II-18 „Софийски околовръстен път“
от км 0+780 до км 6+300 – изместване и реконструкция на съоръжения на други ведомства, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Йорданка Стратиева
Иванова, наследница на Славена Ангелова Спасова, собственик на имот № 1324.4 в землището на
кв. Требич, район „Надежда“, Столична община,
която не е намерена на адреса, за постановяването на Решение № 438 на Министерския съвет от
12.06.2015 г. за отчуждаването на имоти и части
от имоти – частна собственост, за държавна нужда
за изграждането на обект: Път II-18 „Софийски
околовръстен път“ от км 0+780 до км 6+300 и път
II-18 „Софийски околовръстен път“ от км 0+780
до км 6+300 – изместване и реконструкция на
съоръжения на други ведомства. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“.
5946
45. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Път II-18
„Софийски околовръстен път“ от км 0+780 до км
6+300 и път II-18 „Софийски околовръстен път“
от км 0+780 до км 6+300 – изместване и реконструкция на съоръжения на други ведомства, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Илияна Стоянова Пфефер, наследница на Алексо Николчов Веселинов,
собственик на имот № 49206.2681.15 в землището
на с. Мрамор, район „Връбница“, Столична община, която не е намерена на адреса, за постановяването на Решение № 438 на Министерския
съвет от 12.06.2015 г. за отчуждаването на имоти
и части от имоти – частна собственост, за държавна нужда за изграждането на обект: Път II-18
„Софийски околовръстен път“ от км 0+780 до км
6+300 и път II-18 „Софийски околовръстен път“
от км 0+780 до км 6+300 – изместване и реконструкция на съоръжения на други ведомства.
Решението на Министерския съвет може да бъде
обжалвано пред Върховния административен съд
в 14-дневен срок от обнародването на обявлението
в „Държавен вестник“.
5947
46. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Път II-18
„Софийски околовръстен път“ от км 0+780 до
км 6+300 и път II-18 „Софийски околовръстен
път“ от км 0+780 до км 6+300 – изместване и
реконструкция на съоръжения на други ведомства, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за
държавната собственост съобщава на Лени Димитрова Коцева, наследница на Кола Георгиев
Мечканов, собственик на имот № 49206.2677.7
в землището на с. Мрамор, район „Връбница“,
Столична община, която не е намерена на адреса,
за постановяването на Решение № 438 на Министерския съвет от 12.06.2015 г. за отчуждаването на
имоти и части от имоти – частна собственост, за
държавна нужда за изграждането на обект: Път
II-18 „Софийски околовръстен път“ от км 0+780
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до км 6+300 и път II-18 „Софийски околовръстен
път“ от км 0+780 до км 6+300 – изместване и реконструкция на съоръжения на други ведомства.
Решението на Министерския съвет може да бъде
обжалвано пред Върховния административен съд
в 14-дневен срок от обнародването на обявлението
в „Държавен вестник“.
5948
47. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Път II-18
„Софийски околовръстен път“ от км 0+780 до
км 6+300 и път II-18 „Софийски околовръстен
път“ от км 0+780 до км 6+300 – изместване и
реконструкция на съоръжения на други ведомства, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за
държавната собственост съобщава на Румяна
Григорова Стратиева, наследница на Коне Стефчов Стоичков, собственик на имот № 49206.2685.5
в землището на с. Мрамор, район „Връбница“,
Столична община, която не е намерена на адреса,
за постановяването на Решение № 438 на Министерския съвет от 12.06.2015 г. за отчуждаването на
имоти и части от имоти – частна собственост, за
държавна нужда за изграждането на обект: Път
II-18 „Софийски околовръстен път“ от км 0+780
до км 6+300 и път II-18 „Софийски околовръстен
път“ от км 0+780 до км 6+300 – изместване и реконструкция на съоръжения на други ведомства.
Решението на Министерския съвет може да бъде
обжалвано пред Върховния административен съд
в 14-дневен срок от обнародването на обявлението
в „Държавен вестник“.
5949
48. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Път II-18
„Софийски околовръстен път“ от км 0+780 до
км 6+300 и път II-18 „Софийски околовръстен
път“ от км 0+780 до км 6+300 – изместване и
реконструкция на съоръжения на други ведомства, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за
държавната собственост съобщава на Виктория
Григорова Макфорън, наследница на Коне Стeфчов Стоичков, собственик на имот № 49206.2685.5
в землището на с. Мрамор, район „Връбница“,
Столична община, която не е намерена на адреса,
за постановяването на Решение № 438 на Министерския съвет от 12.06.2015 г. за отчуждаването на
имоти и части от имоти – частна собственост, за
държавна нужда за изграждането на обект: Път
II-18 „Софийски околовръстен път“ от км 0+780
до км 6+300 и път II-18 „Софийски околовръстен
път“ от км 0+780 до км 6+300 – изместване и реконструкция на съоръжения на други ведомства.
Решението на Министерския съвет може да бъде
обжалвано пред Върховния административен съд
в 14-дневен срок от обнародването на обявлението
в „Държавен вестник“.
5950
49. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Път II-18
„Софийски околовръстен път“ от км 0+780 до
км 6+300 и път II-18 „Софийски околовръстен
път“ от км 0+780 до км 6+300 – изместване и
реконструкция на съоръжения на други ведомства, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за
държавната собственост съобщава на наследниците на Божил Гьорев Чивчински, собственик на
имот № 49206.2666.11 в землището на с. Мрамор,
район „Връбница“, Столична община, които не
могат да бъдат установени, за постановяването
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на Решение № 438 на Министерския съвет от
12.06.2015 г. за отчуждаването на имоти и части
от имоти – частна собственост, за държавна нужда
за изграждането на обект: Път II-18 „Софийски
околовръстен път“ от км 0+780 до км 6+300 и път
II-18 „Софийски околовръстен път“ от км 0+780
до км 6+300 – изместване и реконструкция на
съоръжения на други ведомства. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“.
5951
50. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Път II-18
„Софийски околовръстен път“ от км 0+780 до
км 6+300 и път II-18 „Софийски околовръстен
път“ от км 0+780 до км 6+300 – изместване и
реконструкция на съоръжения на други ведомства, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за
държавната собственост съобщава на наследниците на Емануил Петров Лозанов, собственик на
имот № 49206.2676.12 в землището на с. Мрамор,
район „Връбница“, Столична община, които не
могат да бъдат установени, за постановяването
на Решение № 438 на Министерския съвет от
12.06.2015 г. за отчуждаването на имоти и части
от имоти – частна собственост, за държавна нужда
за изграждането на обект: Път II-18 „Софийски
околовръстен път“ от км 0+780 до км 6+300 и път
II-18 „Софийски околовръстен път“ от км 0+780
до км 6+300 – изместване и реконструкция на
съоръжения на други ведомства. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“.
5952
51. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Път II-18
„Софийски околовръстен път“ от км 0+780 до км
6+300 и път II-18 „Софийски околовръстен път“
от км 0+780 до км 6+300 – изместване и реконструкция на съоръжения на други ведомства, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на наследниците на Трендафила Тодорова Иванова, собственик на имот
№ 49206.2684.916 в землището на с. Мрамор,
район „Връбница“, Столична община, които не
могат да бъдат установени, за постановяването
на Решение № 438 на Министерския съвет от
12.06.2015 г. за отчуждаването на имоти и части
от имоти – частна собственост, за държавна нужда
за изграждането на обект: Път II-18 „Софийски
околовръстен път“ от км 0+780 до км 6+300 и път
II-18 „Софийски околовръстен път“ от км 0+780
до км 6+300 – изместване и реконструкция на
съоръжения на други ведомства. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“.
5953
52. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Път II-18
„Софийски околовръстен път“ от км 0+780 до
км 6+300 и път II-18 „Софийски околовръстен
път“ от км 0+780 до км 6+300 – изместване и
реконструкция на съоръжения на други ведомства, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за
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държавната собственост съобщава на наследниците на Велин Лозанов Спасов, собственик на
имот № 68134.2802.10 в землището на кв. Обеля,
район „Връбница“, Столична община, които не
могат да бъдат установени, за постановяването
на Решение № 438 на Министерския съвет от
12.06.2015 г. за отчуждаването на имоти и части
от имоти – частна собственост, за държавна нужда
за изграждането на обект: Път II-18 „Софийски
околовръстен път“ от км 0+780 до км 6+300 и път
II-18 „Софийски околовръстен път“ от км 0+780
до км 6+300 – изместване и реконструкция на
съоръжения на други ведомства. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“.
5954
53. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Път II-18
„Софийски околовръстен път“ от км 0+780 до км
6+300 и път II-18 „Софийски околовръстен път“
от км 0+780 до км 6+300 – изместване и реконструкция на съоръжения на други ведомства, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Юлия Симеонова Георгиева, наследница на Давид Веселинов Величков,
собственик на имот № 1325.6 в землището на
кв. Требич, район „Надежда“, Столична община,
която не е намерена на адреса, за постановяването на Решение № 438 на Министерския съвет от
12.06.2015 г. за отчуждаването на имоти и части
от имоти – частна собственост, за държавна нужда
за изграждането на обект: Път II-18 „Софийски
околовръстен път“ от км 0+780 до км 6+300 и път
II-18 „Софийски околовръстен път“ от км 0+780
до км 6+300 – изместване и реконструкция на
съоръжения на други ведомства. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“.
5955
54. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Път II-18
„Софийски околовръстен път“ от км 0+780 до км
6+300 и път II-18 „Софийски околовръстен път“
от км 0+780 до км 6+300 – изместване и реконструкция на съоръжения на други ведомства, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Георги Станимиров
Игнатов, наследник на Станимир Игнатов Йотов,
собственик на имот № 1362.9 в землището на
кв. Требич, район „Надежда“, Столична община,
който не е намерен на адреса, за постановяването на Решение № 438 на Министерския съвет от
12.06.2015 г. за отчуждаването на имоти и части
от имоти – частна собственост, за държавна нужда
за изграждането на обект: Път II-18 „Софийски
околовръстен път“ от км 0+780 до км 6+300 и път
II-18 „Софийски околовръстен път“ от км 0+780
до км 6+300 – изместване и реконструкция на
съоръжения на други ведомства. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник
5956
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15. – Американският университет в България – Благоевград, обявява конкурс за професор
по 4.5. Математика (алгебра, некомутативна алгебра, квантова алгебра, уравнения на Янг-Бакстер
и асоциирани с тях алгебрични обекти) – един,
със срок за подаване на документи: 2 месеца след
датата на обнародването в „Държавен вестник“.
Хабилитационната процедура и свързаните с нея
политики на АУБ са публикувани на www.aubg.
edu. Подаване на документи – АУБ, кабинет № 6,
тел. 073/ 888 411.
5768
6. – Институтът за изследване на изкуствата
при БАН – София, обявява конкурс за заемане на
академичната длъжност доцент по 05.08.04. Изкуствознание и изобразителни изкуства (опазване
на културното наследство в България), област на
висше образование 8. Изкуства, професионално
направление 8.1. Теория на изкуствата – един за
нуждите на сектор „Изобразителни изкуства“
със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Документи – в института, ул. Кракра
21. Справки – на тел. 02/944-24-14.
5853
86. – Столичната община на основание чл. 25,
ал. 4 във връзка с чл. 21, ал. 1 и чл. 25, ал. 1 ЗОС
съобщава, че са издадени заповеди за отчуждаване на недвижими имоти, попадащи в улична
регулация и в обхвата на обект: „Разширение на
бул. Черни връх в участъка от бул. Тодор Каблешков до ул. Флора Кънева, район „Лозенец“,
София“, съгласно влязъл в сила ПУП (одобрен с
Решение № 495 по протокол № 66 от 24.07.2014 г.
на СОС), както следва:
1. Заповед за отчуждаване № СО15-РД-40-42
от 14.08.2015 г. на кмета на Столична община на
реална част от ПИ 520, кв. 8, м. Кръстова вада и
м. Южен парк – ІV част, по плана на гр. София
с площ на частта, подлежаща на отчуждаване – 91 кв. м. Липсват данни за собственика на
25 кв. м от отчуждаваната част на имота.
2. Заповед за отчуждаване № СО15-РД-40-45
от 14.08.2015 г. на кмета на Столична община на
реална част от ПИ 521б, кв. 8, м. Кръстова вада
и м. Южен парк – ІV част, по плана на гр. София с площ на частта, подлежаща на отчуждаване – 98 кв. м. Липсват данни за собственика
на 1/10 ид. ч. от отчуждаваната част на имота.
3. Заповед за отчуждаване № СО15-РД-40-47
от 14.08.2015 г. на кмета на Столична община на
реална част от ПИ 1104, кв. 32, м. Кръстова вада
и м. Южен парк – ІV част, по плана на гр. София с площ на частта, подлежаща на отчуждаване – 101 кв. м. Липсват данни за собственика
на имота.
4. Заповед за отчуждаване № СО15-РД-40-49
от 14.08.2015 г. на кмета на Столична община на
реална част от ПИ 1255, кв. 91, м. Кръстова вада
и м. Южен парк – ІV част, по плана на гр. София
с площ на частта, подлежаща на отчуждаване – 89 кв. м. Липсват данни за собственика на
788/2945 ид. ч. от отчуждаваната част на имота.
5. Заповед за отчуждаване № СО15-РД-40-59
от 14.08.2015 г. на кмета на Столична община на
реална част от ПИ 865, кв. 97, м. Кръстова вада
и м. Южен парк – ІV част, по плана на гр. Со-
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фия с площ на частта, подлежаща на отчуждаване – 55 кв. м. Липсват данни за собственика
на 1/24 ид. ч. от отчуждаваната част на имота.
6. Заповед за отчуждаване № СО15-РД-40-78
от 14.08.2015 г. на кмета на Столична община на
реална част от ПИ 510, кв. 13, м. Кръстова вада
и м. Южен парк – ІV част, по плана на гр. София с площ на частта, подлежаща на отчуждаване – 96 кв. м. Липсват данни за собственика
на имота.
7. Заповед за отчуждаване № СО15-РД-40-81
от 14.08.2015 г. на кмета на Столична община на
реална част от ПИ 1056, кв. 13, м. Кръстова вада
и м. Южен парк – ІV част, по плана на гр. София с площ на частта, подлежаща на отчуждаване – 171 кв. м. Липсват данни за собственика
на имота.
8. Заповед за отчуждаване № СО15-РД-40-82
от 14.08.2015 г. на кмета на Столична община на
реална част от ПИ 1282, кв. 7, м. Кръстова вада
и м. Южен парк – ІV част, по плана на гр. София с площ на частта, подлежаща на отчуждаване – 98 кв. м. Липсват данни за собственика
на имота.
9. Заповед за отчуждаване № СО15-РД-40-87
от 14.08.2015 г. на кмета на Столична община на
реална част от ПИ 1309, кв. 90, м. Кръстова вада
и м. Южен парк – ІV част, по плана на гр. София с площ на частта, подлежаща на отчуждаване – 12 кв. м. Липсват данни за собственика
на имота.
10. Заповед за отчуждаване № СО15-РД-40-88
от 14.08.2015 г. на кмета на Столична община на
реална част от ПИ 858, кв. 103, м. Кръстова вада
и м. Южен парк – ІV част, по плана на гр. София с площ на частта, подлежаща на отчуждаване – 4 кв. м. Липсват данни за собственика
на имота.
5855

СЪДИЛИЩА
Административният съд – Плевен, VІІ състав,
на основание чл. 218, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е
образувано адм. дело № 740/2015 г. по описа на
съда с жалбоподатели Верка Маринова Горанова,
Камен Каменов Горанов и Владимир Илков Илиев,
всичките от гр. Плевен, по оспорване на Заповед
№ РД-12-355 от 1.07.2015 г. на заместник-кмета на
община Плевен, с която е одобрен план за регулация и застрояване на УПИ ІІІ-2532, кв. 248а по
плана на гр. Плевен, на основание предписание с
вх. № ТСУ и С-94М-262 от 12.07.2006 г. на кмета
на община Плевен по чл. 135, ал. 3 ЗУТ и на основание чл. 44, ал. 1, т. 13 ЗМСМА, решение по
т. 6 от протокол № 22 от 4.06.2015 г. на Експертен
съвет по устройство на територията при Община
Плевен и Заповед № РД-10-1757 от 12.12.2012 г.
на кмета на община Плевен. Заинтересованите
лица могат да се конституират като ответници
в едномесечен срок от деня на обнародването в
„Държавен вестник“ чрез подаване на заявления
до съда, които да съдържат: трите имена и адреса, телефон, факс и ел. адрес, ако има такъв,
за българските граждани; трите имена и личния
номер за чужденец и адреса, заявен в съответната
администрация, тел., факс и ел. адрес ако има
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такъв; фирмата на търговеца или наименованието
на юридическото лице, изписани и на български
език, седалището и последния посочен в съответния регистър адрес на управление и ел. адрес;
номер на делото; акта, който се оспорва, и органа,
който го е издал; изявление, че заинтересуваното
лице желае да бъде конституирано в производството като ответник; подпис на заявителя. Към
заявлението се прилагат писмени доказателства,
удостоверяващи качеството на заинтересованото
лице на заявителя.
5957
Врачанският районен съд, 4-ти състав, призовава Карлос Марио Алварез Лопе, роден на
1.08.1960 г., сега с неизвестен адрес, че следва да
се яви в канцеларията на Врачанския районен съд
като ответник по гр.д. № 2839/2015 г., заведено от
Анелия Мирянова Антонова, по чл. 132 СК, след
изтичане на двуседмичния срок от обнародването в „Държавен вестник“ на съобщението. Ако
въпреки обнародването ответникът не се яви в
канцеларията на съда, за да получи препис от
исковата молба и приложенията, съдът ще му
назначи особен представител.
5887
Районният съд – гр. Исперих, гражданска
колегия, І състав, призовава Йорданка Найденова
Колева с последен адрес област Разград, гр. Кубрат, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда
на 19.11.2015 г. в 10 ч. като ответница по гр. д.
№ 667/2015 г., заведено от Иринка П. Петрова
по чл. 227, буква „в“ от Закона за задълженията
и договорите, за връчване на съдебни книжа; да
посочи съдебен адрес, в противен случай делото
ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК
(отм.).
5877
Карловският районен съд, II гр. състав, уведомява Алина Либерти Спиридонова, че има
качество на ответница по гр.д. № 269/2014 г. по
описа на КРС, II гр. състав, образувано по предявен от Донка Нанова Ралчевска иск за делба,
като є указва, че в двуседмичен срок от обнародването в „Държавен вестник“ следва да се яви в
канцеларията на КРС, II гр. състав, за връчване
на съобщение по чл. 131 ГПК ведно с исковата
молба и приложенията към нея. Ответницата да
посочи съдебен адрес, в противен случай делото
ще се гледа при условията на чл. 48, ал. 2 ГПК.
5888

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
1. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „ПК Левски 2014“, София, на
основание чл. 26, ал. 3 ЗЮЛНЦ и чл. 26 от устава
на сдружението свиква извънредно общо събрание
на 15.10.2015 г. в 11 ч. в София, бул. Арсеналски
4, при следния дневен ред: 1. избор на нов председател на сдружението; 2. промяна на адреса на
сдружението; 3. избор на нови членове на УС; 4.
прием на нови членове на сдружението; 5. разни.
Всички останали обстоятелства, подлежащи на
вписване съгласно действащия устав, остават непроменени. Материалите по точките на дневния
ред са на разположение за сведение в седалището
на сдружението всеки ден от 10 до 12 ч.
5962
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1. – Управителният съвет на сдружение „Софийско филателно дружество Петко В. Караиванов“, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на сдружението на 24.11.2015 г. в
19 ч. в София, район „Средец“, ул. Хан Крум 7,
при следния дневен ред: 1. отчет за изминалия
период на сдружението; 2. приемане на финансовия отчет и бюджет на сдружението; 3. промени в
устава на сдружението; 4. избор на нови членове
на управителния съвет на сдружението; 5. разни.
Поканват се да присъстват на общото събрание
всички членове на сдружението. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото
събрание ще бъде проведено същия ден в 20 ч.,
на същото място и при вече обявения дневен
ред независимо от броя на явилите се членове.
5843
5. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Боксов клуб Серафим гр. Бургас“ – Бургас, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ във
връзка с чл. 12, т. 1 от устава на сдружението
свиква извънредно общо събрание на сдружението
на 1.11.2015 г. в 18 ч. на адреса на управление на
сдружението – Бургас, ул. Александровска 21,
при дневен ред: смяна на председател и избиране на нов председател. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе един час по-късно на същото място и
при същия дневен ред независимо от броя на
явилите се членове.
5842
1. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Център за устойчиво социално развитие“, Варна, на основание чл. 26, ал. 2
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 18.12.2015 г.
в 10 ч. във Варна, ул. Александър Дякович 45,
ет. 3, офис 19, при следния дневен ред: 1. отчет
на председателя на управителния съвет; 2. избор
на управителен съвет на сдружението; 3. избор
на председател на УС; 4. други.
5961
1. – Управителният съвет на сдружение „Спортен клуб Левски – 2005“ – Карлово, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно общо събрание на
сдружението на 10.10.2015 г. в 17 ч. в Карлово, ул.
Гена Павлова 5, при следния дневен ред: 1. отчет
на УС за дейността на сдружението за периода
2010 – 2014 г.; 2. приемане на финансовия отчет
за дейността на УС на сдружението за периода
2010 – 2014 г.; 3. освобождаване от отговорност
членовете на УС за дейността на сдружението за
периода 2010 – 2014 г.; 4. приемане бюджета за
дейността на сдружението за 2015 и 2016 г.; 5. избор
и гласуване на мандат на нов управителен съвет
и председател на сдружението; 6. съгласно чл. 16,
ал. 1, т. 1 от устава се прави промяна в чл. 18,
ал. 3 относно начина и мястото на обявяване
на поканата за общо събрание до членовете на
СК; 7. разни. При липса на кворум на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе
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същия ден в 18 ч., на същото място, при същия
дневен ред и условия за провеждане независимо
от броя на явилите се членове.
5983
5. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел в обществена полза „Спортен
клуб Пранджева“, Пловдив, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членовете на
сдружението на 4.11.2015 г. в 10 ч. в Пловдив, ул.
Иван Радославов 13, ет. 5, ап. 18, при следния дневен
ред: 1. приемане на отчет за дейността на управителния съвет 2006 г. – 2014 г.; 2. освобождаване от
отговорност на членовете на управителния съвет за
дейността им 2006 г. – 2014 г.; 3. освобождаване на
управителния съвет поради изтичане на мандата
му; 4. приемане на нови членове на сдружението;
5. освобождаване на членове на сдружението; 6.
приемане на нов устав на сдружението; 7. избор
на УС на сдружението; 8. приемане на Вътрешни
правила за контрол и предотвратяване изпирането
на пари и финансиране на тероризма от ОС на
сдружението; 9. разни. Материалите за общото
събрание са на разположение на членовете в офиса
на сдружението: Пловдив, ул. Иван Радославов 13,
ет. 5, ап. 18, всеки делничен ден от 9 до 17 ч. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден един час
по-късно при същия дневен ред.
5865
1. – Управителният съвет на Съюз „Духовно
Възраждане – България“, Пловдив, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
10.11.2015 г. в 17 ч. на ул. Лотус 1а, ап. 74, Пловдив,
при следния дневен ред: 1. промяна в състава
на управителния съвет на съюза; 2. промяна на
седалището на съюза.
6001
Галя Димитрова Иванова – ликвидатор на
фондация „Бъдещето днес“, гр. Каварна, в ликвидация по ф.д. № 103/2008 г., на основание чл. 14,
ал. 4 ЗЮЛНЦ кани кредиторите на фондацията
да предявят вземанията си в 6-месечен срок от
обнародването в „Държавен вестник“.
5889
Красимир Йорданов Кирилов – ликвидатор на
„Асоциация за развитие на културния туризъм“,
Видин, в ликвидация по ф.д. № 2/2009 г., на основание чл. 14, ал. 4 ЗЮЛНЦ кани кредиторите на
сдружението да предявят вземанията си в 6-месечен срок от обнародването в „Държавен вестник“.
5890
Станка Димитрова Бозукова – ликвидатор на
СНЦ „Женско сърце при Демократичния съюз
на жените 2001“, Карнобат, в ликвидация по ф.д.
№ 834/2005 г., на основание чл. 14, ал. 4 ЗЮЛНЦ
кани кредиторите на сдружението да предявят
вземанията си до 18.02.2016 г. в седалището и
адреса на управление на сдружението – Карнобат,
ул. Сашо Кофарджиев 1.
5981
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