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ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Н А РОДНО СЪБРА НИЕ
РЕШЕНИЕ

за приемане на Процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати,
представяне и публично оповестяване на
документите, изслушване на кандидатите и
за избор на съдия в Конституционния съд на
Република България от квотата на Народното
събрание
Народното събрание на основание чл. 86,
ал. 1 във връзка с чл. 147, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 89, ал. 7
от Правилника за организацията и дейността
на Народното събрание
РЕШИ:
Приема Процедурни правила за условията
и реда за предлагане на кандидати, представяне и публично оповестяване на документите,
изслушване на кандидатите и за избор на
съдия в Конституционния съд на Република
България от квотата на Народното събрание:
І. Предлагане на кандидати за съдия в
Конституционния съд на Република България
и представяне на документите им.
1. Предложенията за кандидати за съдия в
Конституционния съд на Република България
от квотата на Народното събрание се правят
от народни представители и парламентарните
групи в писмена форма чрез деловодството
на Народното събрание, в 5-дневен срок от
приемането на тези правила.
2. Предложенията съдържат писмени мотиви, в които се обосновават високите професионални и нравствени качества на съответния
кандидат. Към предложението се прилагат
следните документи:
• писмено съгласие на кандидата по образец – приложение № 1 към решението;
• подробна автобиография;
• декларация относно изпълнението на
изискванията по чл. 4, ал. 3 от Закона за
Конституционен съд по образец – приложение
№ 2 към решението;
• копие от диплома за завършено висше
юридическо образование;
• документи, удостоверяващи изискуемия
стаж – копие от трудова или осигурителна
книжка, справка или служебна бележка от
съответната институция и др.
ІІ. Публично оповестяване на документите.
1. Предложенията заедно с документите
по раздел І, т. 2 се публикуват в срок до

три работни дни от пост ъпването им на
спец иа л ната с ек ц и я в и н т ерне т с т ра н ицата на Народното събрание. Публикуват
се имената на народния представител или
наименованието на парламентарната група,
предложили съответния кандидат. Публикуването на предложенията и документите
се извършва в съответствие със Закона за
защита на личните данни и Закона за защита
на класифицираната информация.
2. Юридически лица с нестопанска цел,
регистрирани за осъществяване на общес
т венополезна дей нос т, и п рофесиона л н и
организации, не по-късно от три дни преди
изслушването на кандидата могат да представят на Комисията по правни въпроси
становища за кандидата и въпроси, които да
му бъдат поставени. Средствата за масово
осведомяване могат да изпращат въпроси
към кандидата, които да му бъдат поставени.
Анонимни становища и сигнали не се разглеждат. Становищата и въпросите се изпращат по
пощата на адрес: гр. София, пл. Княз Александър I № 1, Комисия по правни въпроси,
или на електронна поща: kpv1@parliament.bg.
Становищата и въпросите се публикуват на
интернет страницата на Народното събрание
в срок до три дни от получаването им при
спазване на Закона за защита на личните
данни. Не се публикуват конкретни данни,
съставляващи класифицирана информация,
както и факти от личния живот на лицата.
ІІІ. Проверка за допускане на кандидатите
за изслушване.
1. Комисията по правни въпроси на отделно
заседание, предхождащо изслушването, проверява дали предложените кандидати отговарят
на изискванията за заемане на длъжността
съдия в Конституционния съд на Република
България.
2. Когато Комисията по правни въпроси
установи, че кандидатът не е представил всички необходими документи, тя го уведомява,
че може да ги представи в срок до 2 дни от
уведомяването.
3. До изслушване не се допускат кандидати, които не са представили документите
по раздел І, т. 2 или не отговарят на изискванията за заемане на длъжността съдия в
Конституционния съд.
4. След извършване на проверката Комисията по правни въпроси изготвя списък на
кандидатите, които са допуснати до изслушване, по азбучен ред според собствените им
имена.
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ІV. Изслушване на допуснатите кандидати
за съдия в Конституционния съд на Република
България.
1. Преди провеждане на изслушването председателят на Комисията по правни въпроси
обявява списъка на допуснатите кандидати по
азбучен ред според собствените им имена, в
съответствие с който се определя поредността
на изслушването.
2. Изслушването се провежда на открито
заседание на Комисията по правни въпроси,
което се излъчва в реално време на специалната секция в интернет страницата на
Народното събрание.
3. Вносителите на предложенията представят кандидатите в изложение до 3 минути.
4. Кандидатът се представя лично, като
може да допълни данните от професионалната
си биография и да представи вижданията си
относно правомощията и дейността на Конституционния съд в изложение до 15 минути.
5. Председателят на Комисията по правни
въпроси представя в резюме постъпилите в
съответствие с раздел II, т. 2 становища и
въпроси, на които кандидатите могат да отговорят в изложение до 10 минути.
6. Народните представители могат да поставят въпроси към кандидатите в изложение
до 3 минути. След поставянето на въпрос към
кандидата му се дава възможност за отговор
в изложение до 3 минути.
7. Стенографският протокол от заседанието, на което е проведено изслушването, се
публикува на специалната секция в интернет
страницата на Народното събрание.
8. Комисията по правни въпроси внася в
Народното събрание доклад от изслушването
на кандидатите, към който се прилага списък
на кандидатите, участвали в изслушването,
подреден по азбучен ред на собствените им
имена. Към доклада се прилага и проект
на образец на решение за избор на съдия в
Конституционния съд на Република България.
V. Избор на съдия в Конституционния
съд на Република България от Народното
събрание.
1. Заседанието се излъчва в реално време
чрез интернет страницата на Народното съб
рание. По решение на Народното събрание на
заседанието може да присъстват допуснатите
кандидати.
2. Кандидатите се представят по поредността, определена в списъка по раздел ІV, т. 8.
3. Всеки кандидат се представя от вносител
на предложението в изложение до 2 минути.
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4. Комисията по правни въпроси представя
резюме на внесения доклад за проведеното
изслушване.
5. Разискванията по кандидат у рите се
провеждат по реда на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
6. Гласуването е явно чрез компютризираната система за гласуване, като се извършва
по поредността, определена в списъка по
раздел ІV, т. 8.
7. За избран се смята кандидатът, получил повече от половината от гласовете на
присъстващите народни представители. Ако
няколко кандидати са получили повече от
половината от гласовете на присъстващите
народни представители, за избран се смята
кандидатът, получил най-много гласове „за“.
8. В случай че повече кандидати получат
равен резултат, се провежда балотаж.
9. При необходимост се провежда трето
гласуване при същите условия.
Решението е прието от 43-то Народно съб
рание на 11 септември 2015 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
Приложение № 1
към решението
ДЕКЛАРАЦИЯ
Долуподписаният/ата ......................................
....................................................................................,
с ЕГН ……………………, л. к. № ………………………………,
изд. на ………………...……. от МВР ………………………..,
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
съм съгласен/а да бъда предложен/а за
……………………………......................................................
Декларатор: ....................
Приложение № 2
към решението
ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 4, ал. 3 от Закона за
Конституционен съд
Долуподписаният/ата .......................................
.....................................................................................,
с ЕГН ……………………, л. к. № ………………………………,
изд. на ……………………. от МВР ………..………………..,
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
съм български гражданин и нямам друго
гражданство.
Декларатор: ………………..
6155
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ПРЕЗИ ДЕН Т
Н А РЕП У БЛИК АТА
УКАЗ № 166
На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Награждавам проф. д-р Петър Любенов
Симеонов с орден „Стара планина“ първа степен за изключително големите му заслуги към
Република България, свързани с развитието
на медицината у нас.
Издаден в София на 31 август 2015 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Христо Иванов
6073

МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 247
ОТ 10 СЕПТЕМВРИ 2015 Г.
за приемане на Наредба за организацията на
дейността по използване на служители под
прикритие в Министерството на вътрешните
работи
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Член единствен. Приема Наредба за организацията на дейността по използване на
служители под прикритие в Министерството
на вътрешните работи.
Заключителни разпоредби
§ 1. Отменя се Наредбата за организацията
на дейността по използване на служители под
прикритие в Министерството на вътрешните работи, приета с Постановление № 98 на
Министерския съвет от 2007 г. (ДВ, бр. 38
от 2007 г.).
§ 2. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Кристина Хитрова
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за организацията на дейността по използване
на служители под прикритие в Министерството на вътрешните работи
Раздел I
Общи положения
Чл. 1. С наредбата се уреж дат целите,
задачите и организацията на дейността на
Министерството на вътрешните работи със
служителите под прикритие, редът за тяхното
използване и редът за получаване на съдействие за организиране на прикритието им.
Раздел II
Цел, принципи и задачи на работата със
служителите под прикритие
Чл. 2. Слу ж ителите под прикритие се
използват с цел предотвратяване, пресичане,
разкриване и разследване на тежки умишлени
престъпления, посочени в чл. 3, ал. 1 от Закона за специалните разузнавателни средства
(ЗСРС), и за защита на националната сигурност по реда на Наказателно-процесуалния
кодекс, Закона за специалните разузнавателни средства и Закона за Министерството на
вътрешните работи.
Чл. 3. Служителите под прикритие се използват при спазване принципите на:
1. законност;
2. конспиративност;
3. доброволност при назначаването;
4. централизъм;
5. специализация;
6. защита при и по повод изпълнение на
служебните задължения;
7. запазване в тайна качеството им на
държавни служители от Министерството на
вътрешните работи.
Чл. 4. Слу ж ителите под прикритие се
използват само при доказана необходимост,
когато възложените задачи и дейности не
могат да се изпълнят по друг начин, и при
наличие на обективни възможности за използването им.
Чл. 5. (1) За изпълнение на целите по
чл. 2 служителите под прикритие проникват в обкръжението или в средата на лица,
представляващи законно установен интерес
за органите на Министерството на вътрешните работи, като използват прикритието си
за осъществяване на наблюдение върху тях,
за получаване на данни за замисляни, подготвяни, извършвани или довършени тежки
умишлени престъпления, посочени в чл. 3,
ал. 1 ЗСРС, и за целите на защитата на националната сигурност.
(2) За изграждане на прикритие на служителите се извършват дейности по:
1. издаване и използване на документи за
самоличност с променени основни данни;
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2. създаване и използване на юридически
лица с нестопанска цел или търговски дружества при условия и по ред, установени със
закон.
Раздел III
Използване на служителите под прикритие
Чл. 6. Слу ж ителите под прикритие са
специално подбрани и обучени служители
на Министерството на вътрешните работи.
Чл. 7. (1) Служителите под прикритие
се използват в оперативно-издирвателната
дейност на Министерството на вътрешните
работи и в наказателното производство по
искане на компетентните органи и по ред,
определен със закон.
(2) Служителите под прикритие са служители от специализирано структурно звено
на Министерството на вътрешните работи за
осигуряване и прилагане на разследване чрез
използване на служител под прикритие, прикрито по начин, който изключва разкриване
на действителното му предназначение.
Чл. 8. (1) Служителите под прикритие са
полицейски органи по смисъла на Закона за
Министерството на вътрешните работи.
(2) Служителите под прикритие изпълняват задълженията си по начин, който не
разкрива принадлежността им към органите
на Министерството на вътрешните работи, не
застрашават прикритието си от разкриване
и прилагат правомощията си на полицейски
органи единствено в случаи на пряка и непосредствена опасност за живота и здравето
им или за живота и здравето на други лица.
Чл. 9. (1) Изграденото прикритие може
да се използва само за законосъобразното
изпълнение на поставените задачи.
(2) Имуществените последици от изпълнението по ал. 1 се поемат от Министерството
на вътрешните работи, освен ако са резултат
от виновно поведение на служителите под
прикритие.
Чл. 10. Необходимите средства, свързани
с дейността на специализираното структурно
звено, се осигуряват от бюджета на Министерството на вътрешните работи и от международни програми и договори.
Раздел IV
Условия и ред за получаване на съдействие за
организиране на прикриването и дейността
на служителите под прикритие
Чл. 11. (1) За изграждането и използването на прикритието по чл. 5, ал. 2 органите
на държавната власт и на местното само
управление, организации и юридически лица
незабавно оказват необходимото съдействие
на Министерството на вътрешните работи,
включително като създават и издават необходимите актове по гражданско състояние,
удостоверения, разрешения, регистрации и
други необходими документи.
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(2) Данните, свързани с прикритието, се
въвеждат своевременно в съответните информационни системи за времето на съществуване
на прикритието.
(3) Съдействието по изграждане на прикритието се осъществява от субектите по ал. 1
при спазване на изискванията за защита на
информацията, класифицирана като държавна
тайна.
(4) Издадените документи по ал. 1 се използват само за целите на изграденото прикритие.
Чл. 12. (1) Служителите на звеното по чл. 7,
ал. 2 ползват български лични документи с
променени основни данни.
(2) Издадените документи по ал. 1 се унищожават след отпадане на необходимостта от
тяхното използване.
(3) За издадените и унищожените лични
документи в Министерството на вътрешните
работи се води служебен регистър, информацията в който се класифицира като държавна
тайна.
Раздел V
Международно сътрудничество
Чл. 13. За нуждите на международното
оперативно полицейско сътрудничество специализираното структурно звено по чл. 7, ал. 2
и чуждестранни партньорски служби могат да
осъществяват дейности, свързани с използване
на служители под прикритие, когато това е
предвидено в международен договор, по който
Република България е страна, или на принципа на взаимност е сключено споразумение
за всеки отделен случай.
Заключителни разпоредби
§ 1. Наредбата се издава на основание
чл. 8, ал. 2 от Закона за Министерството на
вътрешните работи.
§ 2. Контролът по изпълнение на наредбата
се възлага на министъра на вътрешните работи.
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РЕШЕНИЕ № 685
ОТ 10 СЕПТЕМВРИ 2015 Г.

за обявяване на 7 юли за професионален
празник на митническия служител
На основание чл. 154, ал. 2 от Кодекса на
труда и чл. 55, ал. 2 от Закона за държавния
служител
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
Обявява 7 юли за професионален празник
на митническия служител.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Кристина Хитрова
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МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ЕНЕРГЕТИКАТА
НАРЕДБА № Е-РД-16-427
от 2 септември 2015 г.

за критериите, на които трябва да отговарят
всеобхватната оценка, анализът на разходите и ползите и анализът на националния
потенциал за високоефективно комбинирано
производство на енергия
Г л а в а
п ъ р в а
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С тази наредба се определят кри
териите, на които трябва да отговарят всеобхватната оценка, анализът на разходите и
ползите и анализът на националния потенциал
за високоефективно комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия.
Чл. 2. (1) Министърът на енергетиката
изготвя и внася за одобрение от Министерския съвет:
1. всеобхватна оценка на потенциала за
прилагане на високоефективното комбинирано производство на топлинна и електрическа
енергия и на ефективни районни отоплителни
и охладителни системи;
2. анализ на разходите и ползите като част
от всеобхватната оценка по т. 1, като анализът може да е част от екологичната оценка
на програмата и на проекта, ако такава се
предвижда;
3. анализ на националния потенциал като
част от всеобхватната оценка по т. 1 и оценка
на постигнатия напредък от увеличаване дела
на високоефективното комбинирано производство в брутното вътрешно потребление на
електрическа енергия;
4. мерки за развитие на ефективна отоплителна и охладителна инфраструктура и/
или за подпомагане на развитието на високоефективно комбинирано производство на
енергия и използване на топлинна енергия и
енергия за охлаждане, генерирани на базата
на отпадна топлина и възобновяеми енергийни
източници, в съответствие с оценката по т. 1
и анализите по т. 2 и 3.
(2) Министърът на енергетиката изготвя
методика за извършване на анализа по ал. 1,
т. 2, която се публикува на интернет страницата на Министерството на енергетиката.
Г л а в а
в т о р а
ВСЕОБХ ВАТ Н А ОЦ ЕН К А Н А ПОТ ЕНЦИ А Л А ЗА ПРИЛ А ГА НЕ Н А ВИСОКОЕФЕКТИВНО КОМБИНИРА НО ПРОИЗВОДСТВО НА ТОПЛИНН А И ЕЛЕКТРИЧЕСК А ЕНЕРГИЯ ПРИ ОТОПЛЕНИЕ И
ОХЛА ЖДАНЕ
Чл. 3. Всеобхватната оценка на потенциала
за енергийна ефективност при отоплението и
охлаждането включва:
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1. потребление на енергия за производство
на топлинна енергия и енергия за охлаждане;
2. прогноза за потреблението на енергия за
производство на топлинна енергия и енергия
за охлаждане през следващите 10 години, като
се взема предвид изменението на потреблението на енергия в сградите и промишлените
сектори:
а) очаквано търсене на топлинна енергия и
енергия за охлаждане по промишлени сектори;
б) потенциал за изграждане на нови и
реконструкция на съществуващи енергопроизводствени мощности в MW, включително
инсталирани в жилищни сгради микроагрегати
за комбинирано производство на енергия;
в) очаквано допълнително производство
на топлинна и електрическа енергия в MWh;
г) допълнителна дължина на тръбопроводи
за пренос на топлинна енергия или енергия
за охлаждане;
д) обхваната нова зона за топлоснабдяване/
охлаждане;
е) брой на нови присъединени потребители;
ж) количество топлинна енергия или енергия за охлаждане в MWh от централи за
комбинирано производство на енергия от
възобновяеми енергийни източници, от инсталации за използване на отпадна топлина
и други източници на енергия;
з) процентно сравнение на изградените
допълнителни мощности, на производството,
на потреблението, на дължината на тръбопроводите и на покритата площ спрямо базовата
2013 г.;
3. изготвяне на карта на националната
територия, на която са посочени:
а) точките на потребление на енергия за
отопление и охлаждане, включително:
аа) общини и гъсто населени области със
съотношение на застроената площ поне 0,3;
бб) индустриални зони с общо годишно
потребление на енергия повече от 20 GWh
енергия за отопление и охлаждане;
б) съществуваща и планирана инфраструктура за районни отоплителни и охладителни
системи;
в) потенциални точки на подаване на енергия за отопление и охлаждане, включително:
аа) инсталации за производство на електрическа енергия с общо годишно производство
на електрическа енергия над 20 GWh;
бб) инсталации за изгаряне на отпадъци;
вв) съществуващи и планирани инсталации
за комбинирано производство на енергия и
районни отоплителни инсталации;
4. установяване на потенциа ла за до пълнително високоефективно комбинирано
производство на енергия, включително чрез
преоборудване на съществуващи и изграждане
на нови централи за производство на електрическа енергия и промишлени инсталации или
други съоръжения, които генерират отпадна
топлина;
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5. установяване на потенциала за енергийна
ефективност на инфраструктурата на районните отоплителни и охладителни системи;
6. мерки за реализиране на потенциала
по т. 4 с цел задоволяване на потребностите
по т. 2.
Чл. 4. (1) Всеобхватната оценка на потенциала за енергийна ефективност при отоплението
и охлаждането съдържа анализите по чл. 2,
ал. 1, т. 2 и 3 и мерките по чл. 2, ал. 1, т. 4.
(2) Всеобхватната оценка на потенциала
за енергийна ефективност при отоплението и охлаждането се изготвя въз основа на
информация, предоставена от Националния
статистически институт, Евростат и енергийните предприятия.
Г л а в а

т р е т а

АНА ЛИЗ НА РАЗХОДИТЕ И ПОЛЗИТЕ.
ПРИНЦИПИ НА АНАЛИЗА НА РАЗХОДИТЕ И ПОЛЗИТЕ
Раздел I
Общи принципи на анализа на разходите и
ползите
Чл. 5. (1) Анализът на разходите и ползите представлява финансово-икономически
анализ, който има за цел определяне на
икономическ и целесъобразни и тех ни чески осъществими мерки за насърчаване на
енергийната ефективност при отопление и
охлаждане.
(2) Анализът на разходите и ползите обхваща оценка на проект/проекти, въз основа
на която се установява икономически найефективната възможност за отопление или
охла ж дане за даден географски район за
целите на планирането на топлоподаването.
(3) Анализът на разходите и ползите отчита финансовите, социално-икономическите и
екологичните фактори.
Чл. 6. Анализът на разходите и ползите се
извършва в следната последователност:
1. установяване на граници на системите
и географски граници:
а) установяване на граници на системите
за отопление и охлаждане за всеки проект
поотделно;
б) установяване на географските граници,
които обхващат община, област или регион;
в) избор на оптимизирани решения, в рамките на установените географски граници;
2. прилагане на интегриран подход към
вариантите за търсене и предлагане на енергия, като се отчитат всички приложими производствени ресурси, налични в границите на
системата, на база разполагаемата отпадна
топлина от производството на електрическа
енергия, промишлените инсталации и енергия
от възобновяеми източници, както и характеристики на потреблението на енергия за
отопление и охлаждане;
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3. съставяне на основен сценарий, служещ
за еталон, спрямо който се оценяват алтернативните сценарии;
4. идентифициране на всички технически
и финансово приложими алтернативни сценарии, като се разглеждат само тези сценарии,
които се основават на използване на високоефективно комбинирано производство на
енергия, ефективни районни отоплителни и
охладителни системи или ефективни индивидуални варианти за осигуряване на отопление
и охлаждане;
5. прилагане на метод за изчисляване на
разходи и ползи, който включва:
а) общите дългосрочни разходи и ползи
от вариантите за осигуряване на отопление
и охлаждане по критерий настояща нетна
стойност;
б) избиране на времеви хоризонт, който
включа всички разходи и ползи, свързани със
сценариите, както следва:
– за бойлери – 20 години;
– за газови електроцентрали – 25 години;
– за районна отоплителна система – 30
години;
6. изчисляване и прогнозиране на цените и
други допускания за икономическия анализ:
а) представят се допускания за цените
на основните входни и изходни елементи и
сконтовия процент, избран в съответствие
с европейските или националните насоки;
националният сконтов процент отчита предоставените от Европейската централна банка
данни;
б) използват се национални, европейски
или международни прогнози за развитието
на цените на енергията;
в) цените, използвани в икономическия
анализ, отразяват действителните социално-икономически разходи и ползи; цените
включват външни разходи, свързани с въздействието върху околната среда и здравето,
ако съществува пазарна цена на тези разходи
или ако цената е включена в европейски или
национални актове;
7. извършва се анализ, който отчита всяко
значимо икономическо въздействие, включително разходите и икономиите на енергия
от повишената гъвкавост на енергийните
доставки и от оптимизираната работа на
електроенергийните мрежи в анализираните
сценарии, включително избегнатите разходи
и спестяванията от намалени инвестиции в
инфраструктура; в анализа се включват:
а) разходи:
аа) капиталови разходи за изграждане на
енергийни обекти;
бб) капиталови разходи за преносни и
разпределителни мрежи;
вв) променливи и постоянни оперативни
разходи;
гг) разходи за първична енергия;
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дд) разходи по отношение на околната среда
и здравето, доколкото е възможно;
б) ползи:
аа) стойност на количествата произведени
топлинна и електрическа енергия за потребителя;
бб) външни ползи, като ползи за околната
среда и здравето, доколкото е възможно;
8. анализът на разходите и ползите отразява действителния паричен поток, свързан с
инвестициите в отделни инсталации и тяхната
експлоатация;
9. въз основа на метода по т. 5 се оценяват
разходите и ползите от даден проект/проекти
на основата на различни цени на енергията,
сконтови проценти и други променливи фактори, оказващи съществено въздействие върху
резултатите от изчисленията;
10. проектите с положителен резултат са
тези, при които сумата от приходите във финансовия анализ надхвърля сумата от разходите.
Чл. 7. Анализът на разходите и ползите
отчита прогнозите на общините и областите
за развитие на потреблението на електрическа и топлинна енергия и природен газ, програмите и плановете за електроснабдяване,
топлоснабдяване и газоснабдяване.
Раздел IІ
Принципи на анализа на разходите и ползите
за целите на чл. 8
Чл. 8. Анализ на разходите и ползите по
чл. 2, ал. 1, т. 2 се извършва и когато:
1. се планира нова топлоелектрическа
инсталация за производство на електрическа
енергия с обща входяща топлинна мощност
над 20 MW, с цел оценяване на разходите
и ползите от проектиране на инсталация,
която да функционира като инсталация за
високоефективно комбинирано производство
на енергия;
2. се извършва значително преоборудване
на съществу ваща топ лоелек т ри ческа инсталация за производство на електрическа
енергия с обща входяща топлинна мощност
над 20 MW, с цел оценяване на разходите и
ползите от преоборудване на инсталацията
като инсталация за високоефективно комбинирано производство на енергия;
3. се планира или се извършва значително
преоборудване на промишлена инсталация с
обща входяща топлинна мощност над 20 MW,
която генерира отпадна топлина на полезно
температурно ниво, с цел оценяване на разходите и ползите от използването на отпадната
топлина за задоволяване на икономически
оправдано търсене, включително чрез комбинирано производство на енергия, както и
от свързването на тази инсталация с районна
отоплителна или охладителна мрежа;
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4. се планира нова районна отоплителна
и охладителна мрежа или при съществуваща
районна отоплителна или охладителна мрежа
се планира нова инсталация за производство
на енергия с обща входяща топлинна мощност над 20 MW, или се налага значително
преоборудване на съществуваща инсталация,
с цел оценяване на разходите и ползите от
оползотворяване на отпадната топлина от
съседни промишлени инсталации.
Чл. 9. В случаите по чл. 8 анализът на
разходите и ползите се извършва при спазване
на следните принципи:
1. при планиране изграждането на инсталация за производство само на електрическа
енергия се прави сравнение между планираната
инсталация или планираното преоборудване
и равностойна инсталация, която произвежда
същото количество електрическа енергия,
но оползотворява съпътстващата топлинна
енергия, чрез високоефективно комбинирано
производство на енергия и/или ефективни
районни отоплителни и охладителни мрежи;
2. в дадени географски граници в оценката
се вземат предвид планираната инсталация и
всички подходящи съществуващи или потенциални точки на потребление на топлинна
енергия, които биха могли да се снабдяват
от инсталацията, като се отчитат рационални
възможности (например техническа осъществимост и разстояние);
3. границите на системата се определят
така, че да включват планираната инсталация
и топлинните товари, като сградата/сградите
и промишления процес; в границите на тази
система се определят общите разходи за производство на топлинна и електрическа енергия
в двата случая и се сравняват;
4. топлинните товари включват съществуващите топлинни товари, като промишлени
инсталации или съществуващи районни отоплителни системи, а в градските райони – и
топлинния товар и разходите, които биха
съществували, ако група от сгради или част
от града разполага и/или е свързана с нова
районна отоплителна мрежа;
5. анализът на разходите и ползите се основава на описание на планираната инсталация
и инсталацията/инсталациите, сравнявани с
планираната инсталация, като се посочват:
а) капацитет за производство на електрическа и топлинна енергия;
б) вид гориво;
в) планирано използване на инсталацията
и броят на заплануваните часове на експлоатация дневно;
г) потребление на електрическа и топлинна
енергия;
д) местонахождение на планираната инсталация;
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6. за целите на сравнението се вземат
предвид търсенето на топлинна енергия и
видовете отопление и охлаждане, използвани
от близките точки на потребление на енергия
за отопление; сравнението обхваща свързаните
с инфраструктурата разходи за планираната
инсталация и за инсталацията, използвана
за сравнение.
Чл. 10. При издаване на строителни разрешения в случаите по чл. 8 се вземат предвид:
1. резултатите от всеобхватната оценка по
чл. 2, ал. 1, т. 1;
2. резултатите от анализа на разходите и
ползите по чл. 2, ал. 1, т. 2.
Г л а в а

ч е т в ъ р т а

АНАЛИЗ НА НАЦИОНАЛНИЯ ПОТЕНЦИАЛ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ВИСОКОЕФЕКТИВНО КОМБИНИРАНО ПРОИЗВОДСТВО НА
ТОПЛИННА И ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ
И НА ЕФЕКТИВНИ РАЙОННИ ОТОПЛИТЕЛНИ И ОХЛАДИТЕЛНИ СИСТЕМИ.
ОЦЕНК А Н А ПОС ТИГ Н АТИ Я Н А ПРЕДЪК ОТ УВЕЛИЧАВАНЕ ДЕЛА НА ВИСОКОЕФЕКТ ИВНОТО КОМБИНИРА НО
ПРОИЗВОДСТВО В БРУТНОТО ВЪТРЕШНО ПОТРЕБЛЕНИЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСК А
ЕНЕРГИЯ
Чл. 11. За изготвяне на анализа на националния потенциал по чл. 2, ал. 1, т. 3 се
определят:
1. референтни цени за първичните енергийни източници;
2. референтна цена/цени на електрическата
енергия;
3. референтна цена/цени на топлинната
енергия;
4. икономически живот на инвестицията;
5. процент на дисконтиране;
6. и н вес т и ц ион н и и експ лоата ц ион н и
разходи;
7. приходи от редукция на CO 2;
8. годишен експлоатационен период.
Чл. 12. Анализът по чл. 2, ал. 1, т. 3 съдържа оценка на моментното състояние на:
1. производството на енергия от високоефективно комбинирано производство и от
районни отоплителни и охладителни системи;
2. вложени енергийни ресурси за производството на енергия;
3. потребление на електрическа, топлинна
и енергия за охлаждане.
Чл. 13. Оценката на потенциала на комбинираното производство на топлинна и
електрическа енергия (КПТЕ) при системи
за централизирано топлоснабдяване съдържа:
1. оценка на състоянието на централите за
комбинирано производство чрез централизирано топлоснабдяване;
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2. оценка на икономическата и екологичната ефективност, изразена като икономия на
първична енергия и редуцирани СО2 емисии, в
резултат на увеличаване дела на високоефективното комбинирано производство при системите за централизирано топлоснабдяване.
Чл. 14. Оценката на потенциала на производство на енергия от ефективни районни
отоплителни и охладителни системи съдържа:
1. оценка на състоянието на районни отоплителни и охладителни системи;
2. оценка на икономическата и екологичната ефективност, изразена като икономия на
първична енергия и редуцирани СО 2 емисии.
Чл. 15. Потенциалът на КПТЕ и ефективното отопление и охлаждане в жилищни и
обществени сгради обхваща:
1. жилищни сгради;
2. граница на икономическата ефективност;
3. потенциал за приложение на КПТЕ и
ефективното отопление и охлаждане за нежилищни сгради.
Чл. 16. Потенциалът на КПТЕ в индустрията обхваща:
1. инвестиции за развитие на потенциала
за модернизиране;
2. икономия на първични енергоносители
и СО 2;
3. прогнози за индустриалния потенциал
на КПТЕ.
Чл. 17. Потенциалът на биомасата като
енергийно гориво за КПТЕ и за районни
отоплителни и охладителни системи обхваща:
1. технически потенциал на горската дървесна биомаса и потенциал по регионални
управления на горите;
2. прогноза за добива на дървесина на
следващите 5 – 10 години;
3. потенциал на биомасата от дървообработващата промишленост;
4. потенциал на селскостопанската биомаса;
5. обобщени данни за потенциала на биомасата като първичен енергиен ресурс;
6. потенциал на градските битови отпадъци
за комбинирано производство на топлинна и
електрическа енергия.
Чл. 18. Прогнозата за реализацията на потенциала за КПТЕ и на районни отоплителни
и охладителни системи разглежда следните
направления:
1. прогнозата за реализацията на потенциала за КПТЕ при системите за централизирано
топлоснабдяване;
2. прогнозата за реализацията на потенциала за КПТЕ и на районни отоплителни
и охладителни системи в жилищните и обществените сгради;
3. прогнозата за реализацията на потенциала за КПТЕ в индустриалния сектор;
4. прогнозата за реализиране на потенциала за КПТЕ и в районни отоплителни и
охладителни системи от биомаса.
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Чл. 19. (1) Въз основа на оценката по чл. 13
се извършва оценка на постигнатия напредък
от увеличаване на дела на високоефективното
комбинирано производство в брутното вътрешно потребление на електрическа енергия.
(2) Оценката на постигнатия напредък по
ал. 1 съдържа преглед на националната политика за подкрепа на КПТЕ и идентифицира
потенциалните бариери пред развитието на
комбинираното производство на топлинна и
електрическа енергия, които могат да бъдат:
1. нормативни бариери;
2. технически бариери;
3. финансови бариери;
4. бариери при използване на биомасата.
Г л а в а

п е т а

МЕРКИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ЕФЕКТИВНА
ОТОПЛИТЕЛНА И ОХЛАДИТЕЛНА ИНФРАСТРУКТУРА
Чл. 20. (1) Въз основа на всеобхватната
оценка по чл. 2, ал. 1, т. 1 се изготвят мерки за развитие на ефективна отоплителна и
охладителна инфраструктура и/или за подпомагане на развитието на високоефективно
комбинирано производство на енергия и използване на топлинна енергия и енергия за
охлаждане, генерирани на базата на отпадна
топлина и възобновяеми енергийни източници,
за реализиране на потенциала по чл. 3, т. 4.
(2) Мерките по ал. 1 включват предложения за:
1. увеличаване на дела на комбинирано
производство на енергия в производството
на енергия за отопление и охлаждане, както
и в производството на електрическа енергия;
2. разработване на инфраст ру кт у ра за
ефективни районни отоплителни и охладителни системи с цел подпомагане развитието
на високоефективно комбинирано производство на енергия и използване за отопление и
охлаждане на енергия, произведена на база
отпадна топлина и възобновяеми енергийни
източници;
3. насърчаване разполагането на нови топлоелектрически инсталации за производство на
електроенергия и промишлени предприятия,
генериращи отпадна топлина, на места, където може да бъде оползотворено максимално
количество от наличната отпадна топлина
за задоволяване на съществуващи или прогнозни потребности от енергия за отопление
и охлаждане;
4. насърчаване разполагането на нови
ж илищни райони или нови промиш лени
предприятия, използващи топлинна енергия в
своите производствени процеси, в случаите, в
които наличната отпадна топлина, установена
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във всеобхватната оценка, може да допринесе
за задоволяването на техните потребности от
енергия за отопление и охлаждане;
5. насърчаване свързването на топлоелек
трически инсталации за производство на електрическа енергия, промишлени предприятия,
генериращи отпадна топлина, инсталации за
изгаряне на отпадъци и другите инсталации
за производство на енергия от отпадъци към
местната районна отоплителна или охладителна мрежа;
6 насърчаване свързването на жилищни
райони и промишлени предприятия, използващи топлинна енергия в производствените си
процеси, към местната районна отоплителна
или охладителна мрежа;
7. дела на високоефективното комбинирано
производство на енергия, установения потенциал и постигнатия напредък;
8. оценка на количеството първична енергия, което ще бъде спестено;
9. оценка на мерките за публично подпомагане за отоплението и охлаждането и
набелязване на потенциалния елемент на
помощта.
(3) Мерките по ал. 1 имат за цел задоволяване на потребностите от енергия по чл. 3, т. 2.
Чл. 21. Мерките по чл. 20 се планират за
период:
1. до 2020 г.;
2. до 2030 г.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. „Агрегат за комбинирано производство
на енергия“ е агрегат, който може да работи
в режим на комбинирано производство на
енергия.
2. „Малък агрегат за комбинирано производство на енергия“ е агрегат за комбинирано
производство на енергия с инсталирана eлектрогенерираща мощност под 1 MW.
3. „Микроагрегат за комбинирано производство на енергия“ е агрегат за комбинирано
производство на енергия с максимална електрогенерираща мощност под 50 kW.
4. „Ефективно отопление и охлаждане“ е
вариант на отопление и охлаждане, който в
сравнение с друг вариант, отразяващ обичайни условия на работа, измеримо намалява
вложената първична енергия, необходима за
осигуряване на една единица доставена енергия
в границите на съответната система по разходно ефективен начин, съгласно оценката в
анализа на разходите и ползите, като се вземе
предвид енергията, необходима за извличане,
преобразуване, пренос и разпределение.
5. „Ефективно индивидуално отопление и
охлаждане“ е индивидуален вариант за осигуряване на отопление и охлаждане, който в
сравнение с ефективните районни отоплителни
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и охладителни системи измеримо намалява
вложената първична енергия от невъзобновяеми източници, необходима за осигуряване на
една единица доставена енергия в границите
на съответната система, или изисква влагане
на същото количество първична енергия от
невъзобновяеми източници, но на по-ниска
цена, като се вземе предвид енергията, необходима за извличане, преобразуване, пренос
и разпределение.
6. „Референтна цена“ е паричният израз
на стойността на енергията и енергийните
ресурси за целите на прогнозирането, определена от търсенето и предлагането на енергията и енергийните ресурси, осреднена за
последните три години, която ще се прилага
в бъдещ период.
§ 2. Наредбата въвежда изисквания на Директива 2012/27/ЕС на Европейския парламент
и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно
енергийната ефективност, за изменение на
директиви 2009/125/ЕО и 2010/30/ЕС и за
отмяна на директиви 2004/8/ЕО и 2006/32/ЕО.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ
РАЗПОРЕДБИ
§ 3. Наредбата се издава на основание
чл. 163 от Закона за енергетиката.
§ 4. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
§ 5. (1) Срокът за извършване на всеобхватната оценка по чл. 2, ал. 1, т. 1 и за уведомяване на Европейската комисия е 31.12.2015 г.
(2) При поискване от Европейската комисия оценката се актуализира и представя на
всеки пет години.
§ 6. Методиката по чл. 2, ал. 2 се изготвя
и публикува на интернет страницата на Министерството на енергетиката в едномесечен
срок от влизане в сила на наредбата.
§ 7. Указания по прилагането на наредбата
дава министърът на енергетиката.
Министър:
Теменужка Петкова
6110

МИНИСТЕРСТВО
НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
Hаредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 2004 г. за организацията и провеждането на държавните зрелостни изпити
(обн., ДВ, бр. 46 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 74
от 2007 г., бр. 79 от 2008 г., бр. 58 от 2011 г. и
бр. 62 от 2014 г.)
§ 1. В чл. 4, ал. 1 думите „ученици, които
завършват ХII клас“ се заменят със „зрелостници“.
§ 2. В чл. 7 се правят следните изменения
и допълнения:
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1. Създава се нова ал. 2:
„(2) Уч ен и ц и т е, з а в ърш и л и ус п еш н о
XII клас в българските училища в чужбина,
полагат държавни зрелостни изпити в същото
училище.“
2. Досегашната ал. 2 става ал. 3.
3. Създава се ал. 4:
„(4) Учениците със специални образователни пот ребност и, кои то се обу чават
интег рирано, може да полагат държавни
зрелостни изпити в училищата, в които са
се обучавали, и за изпитите може да им
бъдат осигурени отделни зали по преценка
на екипа по чл. 37, ал. 3 от Правилника за
прилагане на Закона за народната просвета
(ДВ, бр. 68 от 1999 г.).“
§ 3. Член 8 се изменя така:
„Чл. 8. (1) В изпитния ден на територията
на училище, в което се провежда държавен
зрелостен изпит, се допускат само:
1. зрелостниците, разпределени да полагат
съответния изпит в училището;
2. лицата, които изпълн яват слу жебни
функции по организиране и провеждане на
изпита;
3. до трима представители на родителите,
определени при условията и по реда на тази
наредба.
(2) Квесторите, учителите-консултанти,
членовете на комисията за провеждане на
държавните зрелостни изпити в училището,
зрелостниците и представителите на родителите нямат право да използват технически
средства за комуникации в изпитния ден в
сградата на училището до приключването
на изпита.“
§ 4. В чл. 9 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „и 8“ се заличават;
2. В ал. 3 думите „по чл. 8“ се заменят с
„по чл. 7, ал. 2“.
§ 5. В чл. 13 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1 и в нея:
а) създава се нова т. 4:
„4. комисия за провеждане на държавни
зрелостни изпити в училището;“
б) досегашните т. 4 и 5 стават съответно
т. 5 и 6.
2. Създава се ал. 2:
„(2) При необходимост организирането
и провеждането на държавните зрелостни
изпити се подпомага и от училища, в които
не се провежда обучение в ХII клас, чрез
предложения за включването на учители от
такива училища като квестори.“
§ 6. Създава се чл. 13а:
„Чл. 13а. (1) Квестори не могат да бъдат:
1. учители от училището, в което се провеждат държавни зрелостни изпити;
2. учители, които имат правоспособност по
съответния учебен предмет и/или преподават
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предмета, а на държавни зрелостни изпити
по чужд език – и учители, които преподават
предмет на съответния чужд език.
(2) Учители-консултанти не може да бъдат
учители, които имат правоспособност по съответния учебен предмет и/или преподават
предмета, с изключение на учителите-консултанти по чужд език.
(3) В комисията за провеждане на държавни
зрелостни изпити в училището не може да
се включват учители, които имат правоспособност по съответния учебен предмет и/или
преподават предмета.“
§ 7. В чл. 14 се правят следните изменения:
1. В т. 8 след думите „техническите комисии“ се добавя „за електронна обработка на
изпитните работи“.
2. В т. 10 думите „представител на МОН“
се заменят с „отговорно лице“.
3. В т. 12 думите „чл. 23, ал. 2, т. 1 и 2
и чл. 27, ал. 5, т. 3“ се заменят с „и чл. 23,
ал. 2, т. 3 и 4“.
4. В т. 13 думите „съответно на уголемен
шрифт за слабовиждащи зрелостници“ се
заличават.
§ 8. В чл. 15 се правят следните изменения:
1. В т. 10 след думата „засекретяване“ се
добавя „и разсекретяване“.
2. Точка 12 се изменя така:
„12. осигурява адаптирането на изпитните
материали на уголемен шрифт за слабовиждащи зрелостници и за зрелостници с обучителни трудности при дислексия, а в случаите,
когато полагат държавен зрелостен изпит по
математика – и при дискалкулия;“.
§ 9. В чл. 16 ал. 2 се изменя така:
„(2) След приключване на изпитния ден
отговорното лице за всяко българско училище
в чужбина получава от директора на училището протоколите от проведените държавни
зрелостни изпити и пликовете с изпитните
работи на зрелостниците и ги предоставя на
комисиите по засекретяване и разсекретяване
по начин, гарантиращ сигурността им.“
§ 10. В чл. 18 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 3 се създава изречение второ:
„За председател или заместник-председатели може да се определят и старши или главни
учители, преподаващи съответния учебен
предмет или цикъл от учебни предмети в
гимназиалния етап.“
2. В ал. 5 думите „по чл. 14, т. 5“ се заменят
с „по чл. 14, т. 6“.
§ 11. В чл. 18а се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 4 след думите „приемателно-предавателен протокол на“ се добавя „техническата
комисия по чл. 14, т. 8, подпомагаща“.
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2. В ал. 6 думите „националните комисии
по оценяване“ се заменят с „техническите
комисии по чл. 14, т. 8“.
3. В ал. 7 думите „националните комисии
за оценяване“ се заменят с „техническите
комисии по чл. 14, т. 8“.
§ 12. В чл. 19 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В т. 4 след думите „зрелостниците със
специални образователни потребности“ се
добавя „в т.ч. и учители, владеещи брайл или
жестомимика“.
2. В т. 5 думите „квесторите, включително и
педагози, владеещи брайл или жестомимика,“
се заменят с „разпределените в съответните
училища квестори“.
3. Създава се нова т. 6:
„6. утвърждава списък на учителите, включени в състава на комисията по чл. 13, ал. 1,
т. 4, в т.ч. и учители, владеещи брайл за училищата, в които има зрелостници със специални образователни потребности, полагащи
държавни зрелостни изпити.“
4. Досегашните т. 6 и 7 стават съответно
т. 7 и 8.
§ 13. В чл. 20, ал. 2 се правят следните
изменения:
1. В т. 3 думите „от специалните училища“
се заличават.
2. Точки 5 и 6 се изменят така:
„5. изисква от директорите на училищата в
региона предложения за квестори, за учителиконсултанти, в т.ч. учители, владеещи брайл
или жестомимика, за учители в състава на
комисията по чл. 13, ал. 1, т. 4, в т.ч. учители,
владеещи брайл, и за оценители – правоспособни учители по съответния учебен предмет,
които го преподават към момента на подаване
на предложението;
6. след съгласуване с експерт по съответния
предмет или културнообразователна област в
РИО изпраща в МОН списък на предложените
оценители и предлага на началника на РИО
за утвърждаване списък на разпределените
в съответните училища квестори, учителиконсултанти, в т.ч. учители, владеещи брайл
или жестомимика, и учители в състава на
комисията по чл. 13, ал. 1, т. 4, в т.ч. учители,
владеещи брайл;“.
3. Точки 8 и 9 се изменят така:
„8. писмено уведомява директорите на училищата в региона за утвърдените оценители;
9. предава на директорите на училищата,
в които се провеждат държавни зрелостни
изпити, утвърдените списъци по чл. 19, т. 4,
5 и 6 за съответните училища;“.
4. Създава се т. 10:
„10. предава на директорите на училищата,
в които се провеждат държавни зрелостни
изпити, списък на разпределените в тя х
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зрелостници, както и изпитните комплекти,
изпитните материали за зрелостниците със
специални образователни потребности и помощните материали;“.
§ 14. В чл. 22 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Точка 5 се изменя така:
„5. изпраща до регионалната комисия за
организиране и провеждане на държавните
зрелостни изпити предложения за:
а) квестори;
б) учители-консултанти по чужд език;
в) учители-консултанти на зрелостници със
специални образователни потребности, в т.ч.
и учители, владеещи брайл и жестомимика;
г) учители, включени в състава на комисията по чл. 13, ал. 1, т. 4, в т.ч. и учители,
владеещи брайл;“.
2. Създава се нова т. 6:
„6. издава заповед, с която определя за
утвърдените учители от училището времето
и мястото за дежурството им;“.
3. Досегашните т. 6, 7 и 8 стават съответно
т. 7, 8 и 9.
§ 15. Създава се чл. 22а:
„Чл. 22а. Предложения за квестори по реда
на чл. 22, т. 5 може да изпращат и директори
на училища, в които не се провежда обучение
в ХII клас, в случай че регионалната комисия
за организиране и провеждане на държавните
зрелостни изпити отправи писмено искане до
съответния директор.“
§ 16. В чл. 23 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) точка 1 се отменя;
б) точка 2 се изменя така:
„2. със заповед определя състава на комисията за провеждане на държавни зрелостни
изпити в училището, както и времето и мястото за изпълнение на задълженията им;“
в) създава се т. 2а:
„2а. със заповед разрешава дост ъп на
територията на училището по време на държавните зрелостни изпити на представителите
на родителите, определени при условията и
по реда на тази наредба;“
г) в т. 5 накрая се добавя „по чужд език“;
д) в т. 6, буква „б“ след думата „зали“
се поставя запетая и се добавя „коридори и
входове“;
е) точка 7 се отменя.
2. В ал. 2:
а) създава се нова т. 1:
„1. организира, координира и контролира
дейността на комисията за провеждане на
държавните зрелостни изпити в училището,
както и на лицата по чл. 13, ал. 1, т. 5 и 6;“
б) досегашната т. 1 става т. 2;
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в) досегашната т. 2 става т. 3 и се изменя
така:
„3. уведом ява квесторите за разпределението им и предоставя срещу подпис на
разпределените квестори в изпитните зали
инструктаж за зрелостника, утвърден със
заповед на министъра на образованието и
науката, списък на зрелостниците в съответната зала, изпитните материали, помощните
материали, консумативите и документите
по съответния учебен предмет или цикъл от
учебни предмети;“
г) досегашната т. 3 става т. 4 и се изменя
така:
„4. предоставя на лицата по чл. 13, ал. 1,
т. 5 и 6 в писмен вид срещу подпис инструктажи, утвърдени със заповед на министъра
на образованието и науката;“
д) досегашните т. 4, 5 и 6 стават съответно
т. 5, 6 и 7;
е) досегашната т. 7 се отменя.
3. В ал. 3 думите „квесторите и учителитеконсултанти“ се заменят с „лицата по чл. 13,
ал. 1, т. 5 и 6“.
§ 17. Създава се чл. 24а:
„Чл. 24а. Комисията за провеж дане на
държавните зрелостни изпити в училището:
1. приема с приемно-предавателен протокол от регионалната комисия за организиране и провеждане на държавните зрелостни
изпити съответните изпитни комплекти и/
или изпитни материали и ги съхранява до
разпределението им по зали;
2. в деня на изпита в присъствието на
директора на училището отваря секретните
пликове, в които се съхраняват изпитните
комплекти и/или изпитните материали, и ги
разпределя заедно с помощните материали
по зали;
3. записва, разкодира, отпечатва и размножава изпитния вариант за всеки държавен
зрелостен изпит в брой, равен на броя на
явилите се зрелостници;
4. разсекретява аудиофайловете за компонента „Слушане с разбиране“ и ги размножава
на магнитен или на оптичен носител в брой,
който е достатъчен, за да обезпечи съответните изпитни зали;
5. в присъствието на директора раздава на
квесторите по зали изпитните материали, изпитните комплекти и помощните материали, а
за залите, в които се провежда изпит по чужд
език, и магнитния или оптичния носител за
компонента „Слушане с разбиране“;
6. след приключване на съответния изпит,
в случай че в училището има зрелостници
със специални образователни потребности,
които полагат държавен зрелостен изпит с
материали на брайлов шрифт, на уголемен
шрифт, с помощта на компютърна програ-
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ма или устен изпит, учителите, включени в
състава на комисията, в т.ч. и учители, владеещи брайл, дешифрират изпитните работи
и/или пренасят отговорите на зрелостниците
в листовете за отговори и в свитъците за
отворени отговори.“
§ 18. В чл. 26 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „Слушане и разбиране“
се заменят със „Слушане с разбиране“.
2. Алинея 7 се отменя.
§ 19. В чл. 27 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2 думите „преди началото“ се заменят с „преди часа, определен със заповед
на министъра на образованието и науката
като начало“.
2. Алинея 5 се изменя така:
„(5) Зрелостникът получава от квестора
изпитен материал, изпитен комплект и помощни материали.“
3. Създават се ал. 6, 7, 8, 9 и 10:
„(6) Отстранява се от държавния зрелостен изпит и напуска сградата на училището
зрелостник, който:
1. преписва от хартиен носител;
2. преписва от данни, съдържащи се в
технически устройства (мобилни телефони,
калкулатори, таблети и др.);
3. преписва от работата на друг зрелостник;
4. използва мобилен телефон или друго
техническо средство за комуникация;
5. изнася извън залата изпитни материали
или информация за съдържанието им.
(7) За отстраняването на зрелостника се
съставя протокол, подписан от квесторите и
директора на училището, в което се провежда
изпитът, като в протокола задължително се
посочват нарушителят, нарушението и кога
е извършено.
(8) Изпитната работа на зрелостник, отстранен от държавен зрелостен изпит при
условията и по реда на ал. 6 и 7, не се оценява.
(9) Не се оценява и изпитна работа, за която
е установено нарушаване на изискванията за
анонимност. В този случай квесторите или
членовете на съответната комисия, която е
установила нарушението на анонимността,
съставят протокол, описващ нарушението, и
го подписват заедно с директора на училището
или с председателя на съответната комисия.
(10) В случаите по ал. 6 и 9 зрелостникът
може да се яви отново на съответния държавен
зрелостен изпит.“
§ 20. Член 28 се изменя така:
„Чл. 28. (1) Зрелостниците със специални
образователни потребности, които не могат
да положат писмен изпит, може да положат
устен държавен зрелостен изпит или държавен зрелостен изпит с помощта на компютър
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след представяне на медицински документ от
лекарска консултативна комисия.
(2) Изпитните материали за зрелостници с
нарушено зрение, които са обучавани на брайлов шрифт, може да се адаптират на брайлов
шрифт при заявено желание на съответния
зрелостник.
(3) Изпитните материали се отпечатват
на уголемен шрифт при заявено желание на
съответни я зрелостник за слабови ж дащи
зрелостници, за зрелостници с обучителни
трудности при дислекси я, а при държавния зрелостен изпит по математика – и за
зрелостници с обучителни трудности при
дискалкулия.
(4) Времетраенето на държавните зрелостни изпити за зрелостници със специални
образователни потребности се увеличава със
120 минути от предвиденото време за съответния учебен предмет или цикъл от учебни
предмети.“
§ 21. Създава се чл. 29:
„Чл. 29. (1) При провеждане на държавните
зрелостни изпити имат право да присъстват
като наблюдатели до трима представители
на родителите на учениците от училището,
в което се провежда държавният зрелостен
изпит.
(2) Представителите на родителите по ал. 1
се определят до 30 дни преди изпитния ден
от училищното настоятелство, а за училищата, към които няма регистрирани училищни
настоятелства – от родителите на учениците
в паралелките от Х и ХІ клас.
(3) Когато родителите на учениците в паралелките от Х и ХІ клас определят повече от
трима представители, педагогическият съвет
избира от тях до трима на случаен принцип.
(4) Представители на родителите не могат
да бъдат:
1. родители на зрелостници;
2. лица, извършващи образователни услуги
на зрелостници;
3. лица със завършено висше образование
по специалност от професионално направление съгласно Класификатора на областите
на висше образование и професионалнитe
направления, приет с ПМС № 125 от 2002 г.
(ДВ, бр. 64 от 2002 г.), съответстващо на
учебния предмет.
(5) Липсата на обстоятелства по ал. 4 се
удостоверява от представителите на родителите с декларация по образец, утвърден от
министъра на образованието и науката.
(6) Представителите на родителите имат
следните права:
1. да присъстват при подготовката на изпитните зали преди началото на държавния
зрелостен изпит;
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2. да присъстват на разпределението на
квесторите по зали и коридори и при предоставянето на списъка на зрелостниците
в съответната зала, изпитните материали,
помощните материали, консумативите и документите по съответния учебен предмет или
цикъл от учебни предмети;
3. да присъстват при допускане на зрелостниците в сграда на училището;
4. да присъстват при осъществяване на
видеонаблюдение за правилното протичане
на изпита;
5. да наблюдават работата на квесторите
по коридорите;
6. да присъстват при предаване от квесторите на директора на съответното училище
на протоколите за провеждане на държавния зрелостен изпит и изпитните работи на
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явилите се зрелостници, както и изпитните
комплекти и помощните материали на неявилите се зрелостници;
7. да подават сигнали при нарушения на
условията и реда за провеждане на държавния
зрелостен изпит до директора на училището
или до началника на регионалния инспекторат
по образованието.
(7) Представителите на родителите нямат
право на достъп до изпитните материали и
до изпитните зали по време на провеждане
на държавния зрелостен изпит.“
Заключителна разпоредба
§ 22. Наредбата влиза в сила от учебната
2015 – 2016 г.
Министър:
Тодор Танев
6704
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА
ЗАПОВЕД № РД-9Р-26
от 17 юли 2015 г.
На основание чл. 14, ал. 1, т. 2 и чл. 65, ал. 1,
т. 3 от Закона за културното наследство (ЗКН),
предложение на директора на НИНКН с вх.
№ 33-00-105 от 5.03.2015 г. по чл. 64, ал. 1 ЗКН и
становище на Специализирания експертен съвет
по чл. 64, ал. 2 ЗКН, отразено в т. 7 на протокол
№ 54 от 16.03.2015 г., назначен със Заповед № РД9К-32 от 21.01.2015 г. на министъра на културата,
нареждам:
1. Предоставям статут на обект „Късноантична
наблюдателна кула (turris) и крайпътна станция
Ад Радицес“, разположен в м. Шамака, землището
на с. Балканец, община Троян, област Ловеч, с
класификация единична археологическа недвижима културна ценност и с категория „местно
значение“.
1.1. Определям режими за опазване на недвижимата културна ценност, както следва:
1.1.1. Териториален обхват на недвижимата
културна ценност:
1.1.1.1. Граници на недвижимата културна
ценност:
– от юг – южните граници на имоти с идентификатор 02448.5.91 и 83;
– от север – по северните граници на имоти
с идентификатор 02448.5.1-2, 4-12, 29 и 30;
– от изток – по източните граници на имоти
с идентификатор 02448.5.30, 90, 88 и 91;
– от запад – западните граници на имоти с
идентификатор 02448.5.83, 14, 13 и 1.
1.1.1.2. Териториалният обхват, определен с
описаните граници на недвижимата културна ценност, включва имоти с идентификатор 02448.5.1-23,
29, 30, 90, 88, 91, 92 и 83.
1.1.1.3. Не се определя охранителна зона.
1.1.2. Предписания за опазване на територията
на недвижимата културна ценност съгласно предложение на НИНКН за определяне на режими за
опазване – териториален обхват и предписания за
опазване на археологически обекти „Римска пътна
станция Монтемно“ при туристически комплекс
Беклемето, обекти по билото на Троянския проход,
община Троян, „Римска пътна станция и кастел
Состра“ (Римски мавзолей, Раннохристиянска
базилика „Св. Георги“ при с. Ломец и с. Дълбок дол, община Троян), отразени в протокол
от междуведомствена комисия от 13.10.2014 г. в
изпълнение на Заповед № РД-9К-87 от 9.09.2014 г.
на министъра на културата.
2. Заповедта да се впише в Националния регистър на недвижимите културни ценности към
Националния институт за недвижимо културно
наследство.
3. Пълният опис на координатите на точките на
границите на обекта по т. 1, картният материал и
предписанията за опазване по т. 1.1.2 се съхраняват

в Националния документален архивен фонд на
Националния институт за недвижимо културно
наследство. Достъпът до тях се осъществява чрез
регистъра по чл. 68 ЗКН към Националния институт за недвижимо културно наследство.
Заповедта може да бъде обжалвана по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.
Министър:
В. Рашидов

6075

ЗАПОВЕД № РД-9Р-27
от 17 юли 2015 г.
На основание чл. 14, ал. 1, т. 2 и чл. 65, ал. 1,
т. 3 от Закона за културното наследство (ЗКН),
предложение на директора на НИНКН с вх.
№ 33-00-105 от 5.03.2015 г. по чл. 64, ал. 1 ЗКН и
становище на Специализирания експертен съвет
по чл. 64, ал. 2 ЗКН, отразено в т. 9 на протокол
№ 54 от 16.03.2015 г., назначен със Заповед № РД9К-32 от 21.01.2015 г. на министъра на културата,
нареждам:
1. Предоставям статут на обект „Римска наблюдателна кула (turris), ров и преградна стена“,
ваканционен туристически комплекс Беклемето
в Троянския проход, с класификация единична
археологическа недвижима културна ценност и
с категория „местно значение“.
1.1. Определям режими за опазване на недвижимата културна ценност, както следва:
1.1.1. Териториалният обхват на недвижимата
културна ценност е описан с полигон от 5 точки
(1 до 5) с координати:
т. 1:

X = 4651329.20

У = 8613631.83

т. 2:

Х = 4651316.72

У = 8613664..63

т. 3:

X = 4651279.35

У = 8613650.28

т. 4:

Х = 4651285.46

У = 8613634.26

т. 5:
Х = 4651312.91
У = 8613625.62.
1.1.1.1. Граници на недвижимата културна
ценност:
– от юг – от т. 3 до т. 4;
– от север – от т. 1 до т. 2;
– от изток – от т. 2 до т. 3;
– от запад – от т. 4 през т. 5 до т. 1.
1.1.1.2. Териториалният обхват, определен с
описаните граници на недвижимата културна
ценност, включва част от имот 03486.502.30 от
землището на с. Бели Осъм.
1.1.1.3. Териториалният обхват на охранителната зона на недвижимата културна ценност
включва територията на имот 03486.502.30.
1.1.2. Предписания за опазване на:
1.1.2.1. Tериторията на недвижимата културна
ценност съгласно предложение на НИНКН за определяне на режими за опазване – териториален
обхват и предписания за опазване на археологически обекти „Римска пътна станция Монтемно“
при туристически комплекс Беклемето, обекти
по билото на Троянския проход, община Троян,
„Римска пътна станция и кастел Состра“ (Римски мавзолей, Раннохристиянска базилика „Св.
Георги“ при с. Ломец и с. Дълбок дол, община
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Троян), отразени в Протокол от междуведомствена комисия от 13.10.2014 г. в изпълнение на
Заповед № РД-9К-87 от 9.09.2014 г. на министъра
на културата.
1.1.2.2. Tериторията на охранителната зона на
недвижимата културна ценност съгласно предложение на НИНКН за определяне на режими за
опазване – териториален обхват и предписания за
опазване на археологически обекти „Римска пътна
станция Монтемно“ при туристически комплекс
Беклемето, обекти по билото на Троянския проход,
община Троян, „Римска пътна станция и кастел
Состра“ (Римски мавзолей, Раннохристиянска
базилика „Св. Георги“ при с. Ломец и с. Дълбок дол, община Троян), отразени в протокол
от междуведомствена комисия от 13.10.2014 г. в
изпълнение на Заповед № РД-9К-87 от 9.09.2014 г.
на министъра на културата.
2. Заповедта да се впише в Националния регистър на недвижимите културни ценности към
Националния институт за недвижимо културно
наследство.
3. Пълният опис на координатите на точките на
границите на обекта по т. 1, картният материал и
предписанията за опазване по т. 1.1.2 се съхраняват
в Националния документален архивен фонд на
Националния институт за недвижимо културно
наследство. Достъпът до тях се осъществява чрез
регистъра по чл. 68 ЗКН към Националния институт за недвижимо културно наследство.
Заповедта може да бъде обжалвана по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.
Министър:
В. Рашидов

6076

ЗАПОВЕД № РД-9Р-28
от 17 юли 2015 г.
На основание чл. 14, ал. 1, т. 2 и чл. 65, ал. 1,
т. 3 от Закона за културното наследство (ЗКН),
предложение на директора на НИНКН с вх.
№ 33-00-105 от 5.03.2015 г. по чл. 64, ал. 1 ЗКН и
становище на Специализирания експертен съвет
по чл. 64, ал. 2 ЗКН, отразено в т. 10 на протокол
№ 54 от 16.03.2015 г., назначен със Заповед № РД9К-32 от 21.01.2015 г. на министъра на културата,
нареждам:
1. Предоставям статут на обект „Римска наб
людателна кула в м. Аризаново“, разположен в
землището на с. Бели Осъм, община Троян, област
Ловеч, с класификация единична археологическа недвижима културна ценност и с категория
„местно значение“.
1.1. Определям режими за опазване на недвижимата културна ценност, както следва:
1.1.1. Териториалният обхват на недвижимата
културна ценност е описан с полигон от 6 точки
(1 до 6) с координати:
т.
т.
т.
т.
т.
т.

1:
2:
3:
4:
5:
6:

X
Х
X
Х
Х
Х

=
=
=
=
=
=

4653606.77
4653618.72
4653118.45
4653599.95
4653573.82
4653569.05

У
У
У
У
У
У

=
=
=
=
=
=

8614500.40
8614534.22
8614534.24
8614532.25
8614527.21
8614513.72.
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1.1.1.1. Граници на недвижимата културна
ценност:
– от юг – от т. 5 до т. 6;
– от север – от т. 1 до т. 2;
– от изток – от т. 2 до т. 3, оттук през т. 4
до т. 5;
– от запад – от т. 6 до т. 1.
1.1.1.2. Териториалният обхват, определен с
описаните граници на недвижимата културна
ценност, включва част от имот 03486.69.16 от
землището на с. Бели Осъм, МЗГ – ДЛ.
1.1.1.3. Териториалният обхват на охранителната зона на недвижимата културна ценност
включва територията на имот 03486.69.16.
1.1.2. Предписания за опазване на:
1.1.2.1. Tериторията на недвижимата културна
ценност съгласно предложение на НИНКН за определяне на режими за опазване – териториален
обхват и предписания за опазване на археологически обекти „Римска пътна станция Монтемно“
при туристически комплекс Беклемето, обекти
по билото на Троянския проход, община Троян,
„Римска пътна станция и кастел Состра“ (Римски мавзолей, Раннохристиянска базилика „Св.
Георги“ при с. Ломец и с. Дълбок дол, община
Троян), отразени в протокол от междуведомствена комисия от 13.10.2014 г. в изпълнение на
Заповед № РД-9К-87 от 9.09.2014 г. на министъра
на културата.
1.1.2.2. Tериторията на охранителната зона на
недвижимата културна ценност съгласно предложение на НИНКН за определяне на режими за
опазване – териториален обхват и предписания за
опазване на археологически обекти „Римска пътна
станция Монтемно“ при туристически комплекс
Беклемето, обекти по билото на Троянския проход,
община Троян, „Римска пътна станция и кастел
Состра“ (Римски мавзолей, Раннохристиянска
базилика „Св. Георги“ при с. Ломец и с. Дълбок дол, община Троян), отразени в протокол
от междуведомствена комисия от 13.10.2014 г. в
изпълнение на Заповед № РД-9К-87 от 9.09.2014 г.
на министъра на културата.
2. Заповедта да се впише в Националния регистър на недвижимите културни ценности към
Националния институт за недвижимо културно
наследство.
3. Пълният опис на координатите на точките на
границите на обекта по т. 1, картният материал и
предписанията за опазване по т. 1.1.2 се съхраняват
в Националния документален архивен фонд на
Националния институт за недвижимо културно
наследство. Достъпът до тях се осъществява чрез
регистъра по чл. 68 ЗКН към Националния институт за недвижимо културно наследство.
Заповедта може да бъде обжалвана по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.

6077

Министър:
В. Рашидов

ЗАПОВЕД № РД-9Р-29
от 17 юли 2015 г.
На основание чл. 14, ал. 1, т. 2 и чл. 65, ал. 1,
т. 3 от Закона за културното наследство (ЗКН),
предложение на директора на НИНКН с вх.
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№ 33-00-105 от 5.03.2015 г. по чл. 64, ал. 1 ЗКН и
становище на Специализирания експертен съвет
по чл. 64, ал. 2 ЗКН, отразено в т. 11 на протокол
№ 54 от 16.03.2015 г., назначен със Заповед № РД9К-32 от 21.01.2015 г. на министъра на културата,
нареждам:
1. Предоставям статут на обект „Римска наблюдателна кула в м. Липов рът“, разположен
в землището на с. Бели Осъм, община Троян,
област Ловеч, с класификация единична археологическа недвижима културна ценност и с
категория „местно значение“.
1.1. Определям режими за опазване на недвижимата културна ценност, както следва:
1.1.1. Териториален обхват на недвижимата
културна ценност:
1.1.1.1. Определен е като непроучен точков
обект и не се определят граници на недвижимата
културна ценност.
1.1.1.2. Териториалният обхват на недвижимата
културна ценност включва имот с идентификатор
03486.26.22 (общинско пасище) от землището на
с. Бели Осъм.
1.1.1.3. Териториалният обхват на охранителната зона на недвижимата културна ценност
включва територията на имот 03486.26.22.
1.1.2. Предписания за опазване на:
1.1.2.1. Tериторията на недвижимата културна
ценност съгласно предложение на НИНКН за определяне на режими за опазване – териториален
обхват и предписания за опазване на археологически обекти „Римска пътна станция Монтемно“
при туристически комплекс Беклемето, обекти
по билото на Троянския проход, община Троян,
„Римска пътна станция и кастел Состра“ (Римски мавзолей, Раннохристиянска базилика „Св.
Георги“ при с. Ломец и с. Дълбок дол, община
Троян), отразени в протокол от междуведомствена комисия от 13.10.2014 г. в изпълнение на
Заповед № РД-9К-87 от 9.09.2014 г. на министъра
на културата.
1.1.2.2. Tериторията на охранителната зона на
недвижимата културна ценност съгласно предложение на НИНКН за определяне на режими за
опазване – териториален обхват и предписания за
опазване на археологически обекти „Римска пътна
станция Монтемно“ при туристически комплекс
Беклемето, обекти по билото на Троянския проход,
община Троян, „Римска пътна станция и кастел
Состра“ (Римски мавзолей, Раннохристиянска
базилика „Св. Георги“ при с. Ломец и с. Дълбок дол, община Троян), отразени в протокол
от междуведомствена комисия от 13.10.2014 г. в
изпълнение на Заповед № РД-9К-87 от 9.09.2014 г.
на министъра на културата.
2. Заповедта да се впише в Националния регистър на недвижимите културни ценности към
Националния институт за недвижимо културно
наследство.
3. Пълният опис на координатите на точките на
границите на обекта по т. 1, картният материал и
предписанията за опазване по т. 1.1.2 се съхраняват
в Националния документален архивен фонд на
Националния институт за недвижимо културно
наследство. Достъпът до тях се осъществява чрез
регистъра по чл. 68 ЗКН към Националния институт за недвижимо културно наследство.

ВЕСТНИК
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Заповедта може да бъде обжалвана по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.

6078

Министър:
В. Рашидов

ЗАПОВЕД № РД-9Р-30
от 17 юли 2015 г.
На основание чл. 14, ал. 1, т. 2 и чл. 65, ал. 1,
т. 3 от Закона за културното наследство (ЗКН),
предложение на директора на НИНКН с вх.
№ 33-00-105 от 5.03.2015 г. по чл. 64, ал. 1 ЗКН и
становище на Специализирания експертен съвет
по чл. 64, ал. 2 ЗКН, отразено в т. 5 на протокол
№ 54 от 16.03.2015 г., назначен със Заповед № РД9К-32 от 21.01.2015 г. на министъра на културата,
нареждам:
1. Предоставям статут на обект „Култова сграда
с плосък некропол“, разположен в землището на
с. Ломец, община Троян, област Ловеч, с класификация единична археологическа недвижима
културна ценност и с категория „местно значение“.
1.1. Определям режими за опазване на недвижимата културна ценност, както следва:
1.1.1. Териториален обхват на недвижимата
културна ценност:
1.1.1.1. Граници на недвижимата културна
ценност:
– от североизток, югоизток и югозапад: североизточната, югоизточната и югозападната
граница на имот 44241.180.1;
– от северозапад – северозападната граница
на имот 44241.182.42 (част от полски път).
1.1.1.2. Териториалният обхват, определен с
описаните граници на недвижимата културна
ценност, включва поземлени имоти с идентификатор 44241.180.1 (частен имот) и 44241.182.42
(част от полски път) от землището на с. Ломец.
1.1.1.3. Недвижимата културна ценност попада
в охранителната зона на кастел Состра и не се
определя охранителна зона.
1.1.2. Предписания за опазване на територията
на недвижимата културна ценност съгласно предложение на НИНКН за определяне на режими за
опазване – териториален обхват и предписания за
опазване на археологически обекти „Римска пътна
станция Монтемно“ при туристически комплекс
Беклемето, обекти по билото на Троянския проход,
община Троян, „Римска пътна станция и кастел
Состра“ (Римски мавзолей, Раннохристиянска
базилика „Св. Георги“ при с. Ломец и с. Дълбок дол, община Троян), отразени в протокол
от междуведомствена комисия от 13.10.2014 г. в
изпълнение на Заповед № РД-9К-87 от 9.09.2014 г.
на министъра на културата.
2. Заповедта да се впише в Националния регистър на недвижимите културни ценности към
Националния институт за недвижимо културно
наследство.
3. Пълният опис на координатите на точките на
границите на обекта по т. 1, картният материал и
предписанията за опазване по т. 1.1.2 се съхраняват
в Националния документален архивен фонд на
Националния институт за недвижимо културно
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наследство. Достъпът до тях се осъществява чрез
регистъра по чл. 68 ЗКН към Националния институт за недвижимо културно наследство.
Заповедта може да бъде обжалвана по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.

6079

Министър:
В. Рашидов

ЗАПОВЕД № РД-9Р-31
от 17 юли 2015 г.
На основание чл. 14, ал. 1, т. 2 и чл. 65, ал. 1,
т. 3 от Закона за културното наследство (ЗКН),
предложение на директора на НИНКН с вх.
№ 33-00-105 от 5.03.2015 г. по чл. 64, ал. 1 ЗКН и
становище на Специализирания експертен съвет
по чл. 64, ал. 2 ЗКН, отразено в т. 4 на протокол
№ 54 от 16.03.2015 г., назначен със Заповед № РД9К-32 от 21.01.2015 г. на министъра на културата,
нареждам:
1. Предоставям статут на обект „Римска крайпътна станция (praetorium)“, разположен североизточно от кастела Состра, землището на с. Ломец,
община Троян, област Ловеч, с класификация
единична археологическа недвижима културна
ценност и с категория „национално значение“.
1.1. Определям режими за опазване на недвижимата културна ценност, както следва:
1.1.1. Териториален обхват на недвижимата
културна ценност:
1.1.1.1. Граници на недвижимата културна
ценност:
т. А:
X = 4673373.02
У = 8617319.29
т. Б:
Х = 4673377.52
У = 8617336.29
– от югоизток – югоизточната граница на
имоти 44241.178.29 и 25;
– от югозапад – югозападните граници на
имоти 44241.178.25, 67, 66, 65, 26 и 29;
– от североизток – североизточните граници
на имот 44241.178.29;
– от северозапад – по линията т. А – т. Б и
северните граници на имот 44241.178.29.
1.1.1.2. Териториалният обхват, определен с
описаните граници на недвижимата културна
ценност, включва поземлени имоти с идентификатор 44241.178.26, 65, 66, 67, 25 и част от 29,
ограничен от северозапад от правата т. А – т. Б
от землището на с. Ломец.
1.1.1.3. Недвижимата културна ценност попада
в охранителната зона на кастел Состра и не се
определя охранителна зона.
1.1.2. Предписания за опазване на територията
на недвижимата културна ценност съгласно предложение на НИНКН за определяне на режими за
опазване – териториален обхват и предписания за
опазване на археологически обекти „Римска пътна
станция Монтемно“ при туристически комплекс
Беклемето, обекти по билото на Троянския проход,
община Троян, „Римска пътна станция и кастел
Состра“ (Римски мавзолей, Раннохристиянска
базилика „Св. Георги“ при с. Ломец и с. Дълбок дол, община Троян), отразени в протокол
от междуведомствена комисия от 13.10.2014 г. в
изпълнение на Заповед № РД-9К-87 от 9.09.2014 г.
на министъра на културата.
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2. Заповедта да се впише в Националния регистър на недвижимите културни ценности към
Националния институт за недвижимо културно
наследство.
3. Пълният опис на координатите на точките на
границите на обекта по т. 1, картният материал и
предписанията за опазване по т. 1.1.2 се съхраняват
в Националния документален архивен фонд на
Националния институт за недвижимо културно
наследство. Достъпът до тях се осъществява чрез
регистъра по чл. 68 ЗКН към Националния институт за недвижимо културно наследство.
Заповедта може да бъде обжалвана по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.

6080

Министър:
В. Рашидов

ЗАПОВЕД № РД-9Р-32
от 17 юли 2015 г.
На основание чл. 14, ал. 1, т. 2 и чл. 65, ал. 1,
т. 3 от Закона за културното наследство (ЗКН),
предложение на директора на НИНКН с вх.
№ 33-00-105 от 5.03.2015 г. по чл. 64, ал. 1 ЗКН и
становище на Специализирания експертен съвет
по чл. 64, ал. 2 ЗКН, отразено в т. 6 на протокол
№ 54 от 16.03.2015 г., назначен със Заповед № РД9К-32 от 21.01.2015 г. на министъра на културата,
нареждам:
1. Предоставям статут на обект „Раннохристиянска базилика в м. Гергюва черква“, разположен в землището на с. Дълбок дол, община
Троян, област Ловеч, с класификация единична
археологическа недвижима културна ценност и
с категория „национално значение“.
1.1. Определям режими за опазване на недвижимата културна ценност, както следва:
1.1.1. Териториален обхват на недвижимата
културна ценност:
1.1.1.1. Граници на недвижимата културна
ценност:
– от югоизток, югозапад и северозапад – югоизточната, югозападната и северозападната граница на имот 44241.508.127;
– от североизток – североизточната граница
на имот 24476.508.130 (част от полски път).
1.1.1.2. Териториалният обхват, определен с
описаните граници на недвижимата културна
ценност, включва поземлени имоти с идентификатор 24476.508.127 (общински имот) и 130 (част
от полски път) от землището на с. Дълбок дол.
1.1.1.3. Недвижимата културна ценност попада
в охранителната зона на кастел Состра и не се
определя охранителна зона.
1.1.2. Предписания за опазване на територията
на недвижимата културна ценност съгласно предложение на НИНКН за определяне на режими за
опазване – териториален обхват и предписания за
опазване на археологически обекти „Римска пътна
станция Монтемно“ при туристически комплекс
Беклемето, обекти по билото на Троянския проход,
община Троян, „Римска пътна станция и кастел
Состра“ (Римски мавзолей, Раннохристиянска
базилика „Св. Георги“ при с. Ломец и с. Дълбок дол, община Троян), отразени в протокол
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от междуведомствена комисия от 13.10.2014 г. в
изпълнение на Заповед № РД-9К-87 от 9.09.2014 г.
на министъра на културата.
2. Заповедта да се впише в Националния регистър на недвижимите културни ценности към
Националния институт за недвижимо културно
наследство.
3. Пълният опис на координатите на точките на
границите на обекта по т. 1, картният материал и
предписанията за опазване по т. 1.1.2 се съхраняват
в Националния документален архивен фонд на
Националния институт за недвижимо културно
наследство. Достъпът до тях се осъществява чрез
регистъра по чл. 68 ЗКН към Националния институт за недвижимо културно наследство.
Заповедта може да бъде обжалвана по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.
Министър:
В. Рашидов
6081
ЗАПОВЕД № РД-9Р-33
от 17 юли 2015 г.
На основание чл. 14, ал. 1, т. 2 и чл. 65, ал. 1,
т. 3 от Закона за културното наследство (ЗКН),
предложение на директора на НИНКН с вх.
№ 33-00-105 от 5.03.2015 г. по чл. 64, ал. 1 ЗКН и
становище на Специализирания експертен съвет
по чл. 64, ал. 2 ЗКН, отразено в т. 8 на протокол
№ 54 от 16.03.2015 г., назначен със Заповед № РД9К-32 от 21.01.2015 г. на министъра на културата,
нареждам:
1. Предоставям стат у т на обект „Римск и
път между крайпътните станции Ад Радицес и
Монтемно“, преминаващ по северните склонове
на Стара планина, в северното подножие на
Троянския проход, с класификация единична
археологическа недвижима културна ценност и
с категория „национално значение“.
1.1. Определям режими за опазване на недвижимата културна ценност, както следва:
1.1.1. Териториален обхват на недвижимата
културна ценност:
1.1.1.1. Граници на недвижимата културна
ценност:
т. А:

X = 4658593.63

У = 8616344.31

т. Б:

Х = 4653803.31

У = 8614528.31

т. В:

X = 4654369.93

У = 8614446.49

т. Г:
Х = 4654231.71
У = 8614444.91
– от юг – римският път пресича съвременния
асфалтов път от юг в т. Б;
– от север – римският път пресича съвременния асфалтов път на север в т. А;
– от изток – източните граници на пътя;
– от запад – западните граници на пътя.
1.1.1.2. Териториалният обхват, определен с
описаните граници на недвижимата културна
ценност, включва части от имоти 13486.69.42 до
пресичане с поземлен имот (ПИ) 02448.254.516
(с. Балканец), 03486.26.387, 03486.21.265 до пресичане с ПИ 03486.21.259, 03486.55.50 (източно-
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то отклонение) и 03486.55.52 от землището на
с. Бели Осъм, имоти 02448.254.517 (част) и част
от 02448.7.198 от землището на с. Балканец, част
от 03486.69.41 (път) и част от 03486.69.37 от т. В
до т. Г от землището на с. Бели Осъм. Трасето
на римския път съвпада с трасе на горски път,
минаващ по междуземлищната граница на с. Бели
Осъм и с. Балканец.
1.1.1.3. Териториален обхват на охранителната
зона на недвижимата културна ценност:
– от юг и от север – трасето на асфалтовия път;
– от изток и от запад – линия, отстояща на 5
м от двете страни на античното трасе.
1.1.1.4. Териториалният обхват на охранителната зона, определен с описаните граници, включва
територия с ширина по 5 м от двете страни на
античното трасе.
1.1.2. Предписания за опазване на:
1.1.2.1. Tериторията на недвижимата културна
ценност съгласно предложение на НИНКН за определяне на режими за опазване – териториален
обхват и предписания за опазване на археологически обекти „Римска пътна станция Монтемно“
при туристически комплекс Беклемето, обекти
по билото на Троянския проход, община Троян,
„Римска пътна станция и кастел Состра“ (Римски мавзолей, Раннохристиянска базилика „Св.
Георги“ при с. Ломец и с. Дълбок дол, община
Троян), отразени в протокол от междуведомствена комисия от 13.10.2014 г. в изпълнение на
Заповед № РД-9К-87 от 9.09.2014 г. на министъра
на културата.
1.1.2.2. Tериторията на охранителната зона на
недвижимата културна ценност съгласно предложение на НИНКН за определяне на режими за
опазване – териториален обхват и предписания за
опазване на археологически обекти „Римска пътна
станция Монтемно“ при туристически комплекс
Беклемето, обекти по билото на Троянския проход,
община Троян, „Римска пътна станция и кастел
Состра“ (Римски мавзолей, Раннохристиянска
базилика „Св. Георги“ при с. Ломец и с. Дълбок дол, община Троян), отразени в протокол
от междуведомствена комисия от 13.10.2014 г. в
изпълнение на Заповед № РД-9К-87 от 9.09.2014 г.
на министъра на културата.
2. Заповедта да се впише в Националния регистър на недвижимите културни ценности към
Националния институт за недвижимо културно
наследство.
3. Пълният опис на координатите на точките на
границите на обекта по т. 1, картният материал и
предписанията за опазване по т. 1.1.2 се съхраняват
в Националния документален архивен фонд на
Националния институт за недвижимо културно
наследство. Достъпът до тях се осъществява чрез
регистъра по чл. 68 ЗКН към Националния институт за недвижимо културно наследство.
Заповедта може да бъде обжалвана по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.
Министър:
В. Рашидов
6082
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МИНИСТЕРСТВО
НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
ЗАПОВЕД № РД-604
от 27 август 2015 г.
На основание чл. 110 във връзка с чл. 113,
ал. 2 и чл. 109, ал. 2 от Закона за биологичното
разнообразие поради обстоятелството, че е напълно изсъхнало:
1. Заличавам от Държавния регистър на защитените природни обекти вековно дърво от вида
цер (Quercus cerris), намиращо се в отдел 80 на
ДГС – Цонево, местност Коджа чешма, землището
на с. Медовец, община Провадия, област Варна,
обявено със Заповед № 3365 от 12.10.1963 г. на
Комитета по горите и горската промишленост
при Министерския съвет. Вековното дърво е
заведено в Държавния регистър на защитените
природни обекти под № 40.
2. Промяната да се отрази в регистрите по
чл. 113, ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие.
Заповедта подлежи на обжалванe по реда
на А дминистративнопроцесуалния кодекс пред
Върховния административен съд в едномесечен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Ив. Василева
6027
ЗАПОВЕД № РД-605
от 27 август 2015 г.
На основание чл. 110 във връзка с чл. 113,
ал. 2 и чл. 109, ал. 2 от Закона за биологичното
разнообразие поради обстоятелството, че са невъзстановимо увредени:
1. Заличавам от Държавния регистър на защитените природни обекти следните вековни дървета:
1.1. вековно дърво от вида червен дъб (Quercus
rubra), намиращо се на ул. П. Р. Славейков 2, в
парка на мелница „Г. Димитров“, землището на
гр. Червен бряг, община Червен бряг, област Плевен, обявено със Заповед № 511 от 24.02.1976 г. на
Министерство на горите и опазване на природната
среда (ДВ, бр. 36 от 1976 г.); вековното дърво е
заведено в Държавния регистър на защитените
природни обекти под № 840;
1.2. 3 броя вековни дървета от вида летен дъб
(Quercus robur), обявени в група от 5 броя вековни
дървета, намиращи се до пътя между с. Рибен и
с. Подем, землището на с. Рибен, община Долна
Митрополия, област Плевен; обявени със Заповед
№ 284 от 4.05.1983 г. на Комитета за опазване на
природната среда при Министерския съвет (ДВ,
бр. 45 от 1979 г.); вековните дървета са заведени
в Държавния регистър на защитените природни
обекти под № 1353.
2. Промяната да се отрази в регистрите по
чл. 113, ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие.
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Заповедта подлежи на обжалванe по реда
на Административнопроцесуалния кодекс пред
Върховния административен съд в едномесечен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“.

6028

Министър:
Ив. Василева

ЗАПОВЕД № РД-607
от 28 август 2015 г.
На основание на чл. 110 във връзка с чл. 109,
ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие
(ЗБР) с цел опазване на вековни дървета:
1. Обявявам за защитени следните вековни
дървета:
1.1. летен дъб (Quercus robur) на възраст около
400 години, с височина около 25 м, обиколка на
ствола (на височина 1,30 м) – 5,10 м, намиращо се
в местност Около село, поземлен имот № 145002,
съгласно картата на възстановената собственост
за землището на село Лазарово, ЕКАТТЕ 43044,
община Кнежа, област Плевен; вековното дърво
е с координати X= 262289,5007, Y= 4811234,603, в
координатна система БГС 2005 г.;
1.2. летен дъб (Quercus robur) на възраст около
250 години, с височина около 15 м, обиколка на
ствола – 5,50 м, намиращо се в поземлен имот
№ 052247, съгласно картата на възстановената собственост за землището на с. Полковник Дяково,
ЕКАТТЕ 57234, община Крушари, област Добрич;
вековното дърво е с координати X= 562994,376,
Y= 4854289,047, в координатна система БГС 2005 г.
2. Забранявам изкореняването, отсичането,
кастренето, чупенето на клони, нараняването на
стъблата и всякакви други действия, които биха
довели до унищожаване, увреждане или влошаване на физиологичното състояние на дърветата.
3. Обектите да се впишат в регистрите по
чл. 113, ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие.
4. РИОСВ – Плевен, и РИОСВ – Варна, да
осигурят обозначаването на вековните дървета.
5. Нарушителите на тази заповед носят административнонаказателна отговорност съгласно
действащото законодателство на Реп ублика
България.
Заповедта може да бъде обжалвана по реда
на Административнопроцесуалния кодекс пред
Върховния административен съд в едномесечен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“.

6029

Министър:
Ив. Василева

АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ,
КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР
ЗАПОВЕД № РД-16-11
от 25 август 2015 г.
На основание чл. 35, ал. 1, 2 и 3 ЗКИР откривам производство по създаване на кадастрална
карта и кадастрални регистри за землището
на гр. Бяла (без територията на жп гара Бяла,
за която кадастралната карта и кадастралните
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регистри са одобрени със Заповед № 300-5-18-2
от 29.11.2004 г. на началника на Службата по геодезия, картография и кадастър – Русе), община
Бяла, област Русе.
1. Правоспособните лица, на които се възлага
изработването на кадастралната карта и кадастралните регистри, са: „Геодезия – 97“ – ЕООД,
вписано в регистъра по чл. 12, т. 8 ЗКИР със
Заповед № 1037 от 18.10.2001 г. на изпълнителния
директор на Агенцията по кадастъра, и „Паралакс – Б и Б“ – ООД, вписано в регистъра по
чл. 12, т. 8 ЗКИР със Заповед № 603 от 11.07.2001 г.
на изпълнителния директор на Агенцията по
кадастъра.
2. Графикът за извършване на дейностите да
се обяви в Службата по геодезия, картография
и кадастър – Русе, и общината.
3. В срок 30 дни от обнародването на заповедта в „Държавен вестник“ собствениците са
длъжни да означат на свои разноски границите
на поземлените имоти, намиращи се на територията на района, в съответствие с актовете за
собственост.
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Изпълнителен директор:
Св. Наков

СТОЛИЧНА ОБЩИНА
РЕШЕНИЕ № 528
от 23 юли 2015 г.
В Направление „Архитектура и градоустройство“ на Столична община е постъпило заявление вх. № ГР-94-К-15 от 12.07.2013 г. от Камен
Атанасов Влахов като пълномощник на Атанас
Христов Влахов с искане за издаване на разрешение за изработване на проект за ИПРЗ за
УПИ VI-1295, VIII-1295 и IX-1295 от кв. 148, м.
в.з. Драгалевци – Стадиона.
Към заявлението са приложени: мотивирано предложение; скица № 76050 от 26.10.2012 г.
от СГКК за поземлен имот с идентификатор
68134.1971.206 (номер по предходен план: 1295,
кв. 148); пълномощно на името на Камен Атанасов Влахов; нотариален акт № 183, том II, рег.
№ 4805, дело № 347 от 31.10.2002 г. за 10/920 ид.ч.
от парцел IX-1295 на името на Атанас Христов
Влахов и Кръстинка Петрова Влахова; нотариален акт № 130, том LLLXXVII, дело № 34737
от 10.10.1997 г. за имот пл. № 1346 на името на
Атанас Христов Влахов; нотариален акт № 43,
том II, рег. № 5628, дело № 224 от 19.11.2002 г.
за 15/1215 части от имот пл. № 2057, парцел VII,
придаден по регулация и попадащ в парцел VIII
от кв. 147 с площ 15 кв. м на името на Атанас
Христов Влахов и Кръстинка Петрова Влахова;
нотариален акт № 152, том ХХХХ, дело № 8026
от 26.04.1996 г. за имот пл. № 1295 на името на
Атанас Христов Влахов; нотариален акт № 22,
том I, рег. № 707, дело № 19 от 6.02.2002 г. за
замяна; нотариален акт № 21, том II, рег. № 2950,
дело № 196 от 13.12.2002 г. за реална част от ПИ
№ 1360, включени в УПИ VII-129, и реална част
от ПИ 1360, включена в УПИ VI-1295.
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Мотивираното предложение е разгледано и
прието от ОЕСУТ с решение по протокол № ЕСГ-75 от 8.10.2013 г., т. 2.
Със заявление вх. № ГР-94-00-192 от 10.09.2013 г.
от Михаил Йорданов Попов и Ваклин Асенов Чандъров е внесено искане за разрешаване изработването на проект за ИПРЗ за УПИ III – „Общ.“,
IV – „За тп и озеленяване“, V-1156, VIII – „За
спорт и озеленяване“, за образуване на нови УПИ
за ПИ с идентификатор 68134.1971.1946, кв. 149,
м. в.з. Драгалевци – Стадиона, район „Витоша“.
Към втората преписка е приложено мотивирано
предложение, в което са включени имотите от
кв. 147 и кв. 148, както и комбинирана скица по
чл. 16, ал. 3 ЗКИР; скица № 41644 от 8.07.2013 г.
от СГКК за поземлен имот с идентификатор
68134.1971.3099 (номер по предходен план: 1946,
кв. 149); нотариален акт № 32, том I, peг. № 1161,
дело № 27 от 27.05.2013 г. за ПИ с идентификатор
68134.1971.3099 на името на Михаил Йорданов
Попов и Ваклин Асенов Чандъров.
Мотивираното предложение е разгледано и
прието от ОЕСУТ с решение по протокол № ЕСГ-81 от 29.10.2013 г., т. 9, като е взето решение
за двете процедури да се изработи общ проект.
Със заявление вх. № ГР-94-К-15 от 11.02.2014 г.
са внесени актуални скици от СГКК за ПИ с
идентификатор 68134.1971.1295 и 68134.1971.206.
Със Заповед № РД-09-50-194 от 19.03.2014 г. на
главния архитект на СО е разрешено изработването на ПУП – ИПРЗ в обхват: УПИ VIII-1295 и
IX-1295 от кв. 147, УПИ IX-1295, VIII-1295 и VI-1295
от кв. 148, УПИ III – „Общ.“, IV – „За тп и озеленяване“, V-1156 от кв. 149; ПИ с идентификатор
68134.1971.1295, 68134.1971.206, 68134.1971.1946,
м. в.з. Драгалевци – Стадиона, район „Витоша“.
С писмо изх. № ГР-94-К-15 от 21.03.2014 г. заповедта е изпратена до район „Витоша“ за сведение
и изпълнение и до заявителите.
Със заявление вх. № ГР-94-К-15 от 7.07.2014 г.
е внесен проект за ПУП – ИПРЗ, придружен
от обяснителна записка и извадка от действащ
ПУП. Приложени са допълнително: нотариален
акт № 16, том III, peг. № 7478, дело № 371 от
22.04.2005 г. за реални части от ПИ с пл. № 1847,
които се придават към УПИ IX-1295, и реална част
от ПИ с пл. № 1847, която се придава към УПИ
VIII-1295, на името на Атанас Христов Влахов,
нотариален акт № 17, том VIII, дело № 1465 от
11.04.1996 г. за имот с пл. № 1346 на името на
Божидар Стефанов Костов, Костадин Стефанов
Костов и Йордан Стефанов Костов, скица от
СГКК – София, за поземлен имот с идентификатор 68134.1971.1295 (номер по предходен план:
1295, кв. 147). Приложен е проект по част: ПТКП
с обяснителна записка.
С писмо изх. № ГР-94-К-15 от 3.10.2014 г.
проектът е изпратен за съобщаване по реда на
чл. 128, ал. 1 ЗУТ до „Държавен вестник“ и до
кмета на район „Витоша“.
С писмо № 6602-108(2) от 23.12.2014 г. на
главния архитект на район „Витоша“ проектът
е върнат с удостоверяване, че същият е обявен в
„Държавен вестник“, бр. 85 от 2014 г., и в законоустановения срок не са постъпили възражения.
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16.04.2015 г. са представени: схема на водопроводната мрежа към ПУП със становище на „Софийска вода“ – АД, изх. № ТУ-994 от 6.04.2015 г.;
съгласуван проект с „ЧЕЗ Разпределение България“ – АД, от 17.02.2015 г.; съгласуван проект
със „Софиягаз“ – ЕАД, с изх. № СГ-Г-СЗТ-149 от
13.02.2015 г.; експертна оценка на растителността
и контролно заснемане, заверени от дирекция
„Зелена система“ – СО, по чл. 19, ал. 4 ЗУЗСО с
№ ЗС-94-А-8 от 19.02.2015 г.
Проектът е разгледан и е приет с решение по
протокол на ОЕСУТ № ЕС-Г-36 от 19.05.2015 г., т. 7.
При горната фактическа обстановка се установява от правна страна следното:
Искането за одобряване на проект за подробен
устройствен план – ИПРЗ е направено от заинтересуваните лица по смисъла на чл. 131, ал. 1
и ал. 2, т. 1 ЗУТ като собственици на имоти с
идентификатори 68134.1971.1295, 68134.1971.3120,
68134.1971.3121 и 68134.1971.3099, съгласно представените документи за собственост и скици.
Действащият ПРЗ е одобрен с Решение № 91
по протокол № 23 от 19.03.2001 г. на СОС.
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-14-22-648 от 26.04.2013 г. на
началника на СГКК – София.
Видно от комбинираната скица за пълна
или частична идентичност, границите на имот
с идентификатор 68134.1971.1295 не съвпадат
с рег улационните г раници на У ПИ IX-1295
и VIII-1295 от кв. 147, границите на имот с
идентификатор 68134.1971.3120 не съвпадат с
регулационните граници на УПИ IX-1295, а на
68134.1971.3121 с УПИ VIII-1295 и VI-1295 от кв.
148 и притежаваната собственост, а за имот с
идентификатор 68134.1971.3099 (стар идентификатор 68134.1971.1946) не е налице регулационно
отреждане – същият попада в УПИ III – „Общ.“,
IV – „За тп и озеленяване“, и V-1156 от кв. 149.
С проекта за ИПР по искане на собствениците
се изменят границите на УПИ IX-1295 и VIII-1295
от кв. 147 и границите на УПИ IX-1295, VIII-1295
и VI-1295 от кв. 148, включително се изменя прилежащата улична регулация по о.т. 457-о.т. 454о.т. 453-о.т. 452а-о.т. 452-о.т. 451 с цел урегулиране
на имотите в рамките на кадастралните им граници и с отреждане за имотите в кадастралната
карта, а именно: създаване на нови УПИ IX-1295
и VIII-1295 от кв. 147, нов УПИ IX-3120 от кв. 148,
обединяване на УПИ VIII-1295 и УПИ VI-1295 в
нов УПИ VI-3121 – „За обществено обслужване
и магазин“, от кв. 148.
За урегулирането на имот с идентификатор
68134.1971.3099 се изменят границите на УПИ
III – „Общ.“, I V – „За т п и озелен яване“, и
V-1156 от кв. 149 за урегулиране на имота по
кадастралните му граници в нови УПИ XIII3099 и XIV-3099, премахва се задънена улица по
о.т. 452а-о.т. 452б и се създава нова задънена улица
по нови о.т. 457а-о.т. 457б. Урегулирането води
до изменение на контактните граници на УПИ
IV – „За тп и озеленяване“, и V-1156. Останалите
граници и предназначение на последните УПИ
не се изменят.
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Предназначението на новообразуваните УПИ
отговаря на устройствена зона „Жм2“, „Смф1“ и
„Са2“, в която попадат имотите.
За горното изменение е налице основание по
чл. 15, ал. 1, изр. 2 във връзка с чл. 134, ал. 2 и
ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 2 – промяна в устройствените
условия, при които е одобрен предходният план с
одобряване на кадастрална карта за територията,
и чл. 134, ал. 2, т. 6 ЗУТ – съгласие на собствениците на имоти с идентификатори 68134.1971.1295,
68134.1971.3120, 68134.1971.3121 и 68134.1971.3099.
Лицето (изход) към улица на новообразуваните
УПИ се осигурява по изменената улична регулация по нови о.т. 457а-о.т. 454а-о.т. 453а-о.т. 452ао.т. 451а и нова задънена улица по о.т. 457а-о.т. 457б.
С проекта за ИПЗ се предвижда изграждане
на свободностоящи жилищни сгради в нови УПИ
IX-1295 – 2-етажна, VIII-1295 – 2-етажна от кв.
147, в УПИ IX-3120 – 2-етажна, и свободностоящи нежилищни сгради в нов УПИ VI-3121 – „За
обществено обслужване и магазин“ – 3-етажна
и едноетажна, от кв. 148.
С ПЗ в нов УПИ XIII-3099 и XIV-3099 от кв.
149 се предвиждат свободностоящи 2-етажни
жилищни сгради.
В УПИ IV – „3a тп и озеленяване“, се предвижда изграждане на трансформаторен пост.
ИПЗ се одобрява при спазване изискванията
за разстояния по чл. 31, ал. 1, 4 и 5 и чл. 32 ЗУТ.
С ИПЗ не се допускат намалени разстояния
до границите на урегулираните поземлени имоти,
както и между сградите, включително през улица.
За разрешаване изработването на проект за
ИПЗ е налице основание по чл. 134, ал. 2, т. 6 – съгласие на собствениците на имотите – предмет
на плана.
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, разрешено е изработването на проект за
ИПРЗ от компетентния за това орган, внесеният
проект е съобщен на заинтересованите лица,
същият е разгледан и приет от ОЕСУТ.
Спазени са материалноправните разпоредби
на ЗУЗСО, ЗУТ и актовете по прилагането му.
Проектът е изработен при спазване изискванията на Наредба № 8 от 2001 г. за обема и
съдържанието на устройствените планове.
Пр о ек т ът е с ъ г л а с у в а н с ъ с „С о фи й с к а
вода“ – АД, „ЧЕЗ Разпределение България“ – АД,
и „Софиягаз“ – ЕА Д. Спазено е изискването
на чл. 19, ал. 4 ЗУЗСО, което се установява от
представените геодезическо заснемане и експертна оценка, заверени от дирекция „Зелена
система“ – СО.
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 проекта за ПУП е
Столичният общински съвет, тъй като с плана
се предвижда недвижими имоти – собственост на
физически лица, за изграждане на обект – 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. 110, ал. 1, т. 1, чл. 115, ал. 1 и
2, чл. 15, ал. 1, изр. 2 във връзка с чл. 134, ал. 1,
т. 1 и ал. 2 и ал. 2, т. 2 и т. 6, чл. 31, ал. 1, 4 и
5 и чл. 32 и 91 ЗУТ, чл. 19, ал. 4 ЗУЗСО, т. 6, 13
и 39 от приложението към чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО и
протокол на ОЕСУТ № ЕС-Г-36 от 19.05.2015 г.,
т. 7, Столичният общински съвет реши:
1. Одобрява проект за изменение на плана за
улична регулация на м. в.з. Драгалевци – Стадиона, като улица по о.т. 457 – о.т. 454 – о.т. 453
– о.т. 452а – о.т. 452 до о.т. 451 се измества по нови
о.т. 451а – 452а – 453а – 454а до о.т. 457а; премахва
се задънена улица по о.т. 452а – о.т. 452б и се създава нова задънена улица по о.т. 457а – о.т. 457б,
по кафявите и зелените линии, цифри, букви и
зачертавания съгласно приложения проект.
2. Одобрява проект за изменение на плана
за регулация на м. в.з. Драгалевци – Стадиона,
кв. 147, УПИ VIII-1295 и IX-1295 за създаване
на нови УПИ VIII-1295 и IX-1295; кв. 148, УПИ
VI-1295, VIII-1295 и IX-1295 за създаване на нови
УПИ VI-3121 – „За обществено обслужване и
магазин“, и IX-3120; кв. 149, УПИ III – „Общ.“,
IV – „За тп и озеленяване“, и V-1156 за създаване
на нови УПИ IV – „Зa тп и озеленяване“, V-1156,
XIII-3099 и XIV-3099, по кафявите и зелените
линии, цифри, букви, защриховки и зачертавания
съгласно приложения проект.
3. Одобрява проект за изменение на плана за застрояване на м. в.з. Драгалевци – Стадиона, кв. 147,
нови УПИ VIII-1295 и IX-1295, кв. 148, нови УПИ VI3121 – „За обществено обслужване и магазин“,
и УПИ IX-3120, кв. 149, нови УПИ IV – „За тп
и озеленяване“, XIII-3099 и XIV-3099 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
и работен устройствен план 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 „Витоша“ и се
изпращат в Административния съд – София-град,
от отдел „Правен“ на Направление „Архитектура
и градоустройство“ на Столична община.
Председател:
Е. Герджиков
6086
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СТОЛИЧНА ОБЩИНСКА
АГЕНЦИЯ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ
РЕШЕНИЕ № 1907
от 31 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 № 445 от
9.07.2015 г. на Столичния общински съвет Надзорният съвет на Столичната общинска агенция
за приватизация реши:
1. На 12.10.2015 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 УПИ VIII-655, кв. 9А, м.
Суха река, к-с „Ботевградско шосе“, София, ул.
Михаил Сарафов 4, общински нежилищен имот,
стопанисван от район „Подуяне“.
2. Начална тръжна цена – 320 000 лв. (Сделката
се облага с 20 % ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 10 000 лв.
4. Депозитът за участие – 32 000 лв., се внася
по банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска
банка“ – АД, клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG 49 SOMB 9130 33 26474601,
BIC – SOMBBGSF). Краен срок за внасяне на
депозитите – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 8.10.2015 г. вкл. в приемното време на
СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч. Цената на тръжната документация – 600 лв. (с вкл.
ДДС), е платима в брой в сградата на СОАП, пл.
Славейков 6, ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия в търга – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга, в приемното време
на СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.,
в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на документация.

6067

Председател на Надзорния съвет:
В. Чилова

РЕШЕНИЕ № 1908
от 31 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 № 445 от 9.07.2015 г. на
Столичния общински съвет Надзорният съвет на
Столичната общинска агенция за приватизация
реши:
1. На 20.10.2015 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 ателие (помещение) с
идентификатор 68134.4091.169.13.151, София, ж.к.
Младост 2, бл. 214, вх. 1, ет. 21, общински нежилищен имот, стопанисван от район „Младост“.
2. Начална тръжна цена – 70 000 лв. (Сделката
не се облага с ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 2000 лв.
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4. Депозитът за участие – 7000 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска банка“ – АД,
клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG
49 SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF). Краен срок за внасяне на депозитите – всеки работен
ден, но не по-късно от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 16.10.2015 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.

6068

Председател на Надзорния съвет:
В. Чилова

РЕШЕНИЕ № 1909
от 31 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 № 303 от 13.06.2015 г. на
Столичния общински съвет Надзорният съвет на
Столичната общинска агенция за приватизация
реши:
1. На 15.10.2015 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 пл. № 400 в
УПИ IV – общ., кв. 15 – нов, м. Бул. Ломско шосе,
София, ул. Недко Войвода 21, общински нежилищен имот, стопанисван от район „Надежда“.
2. Начална тръжна цена – 82 000 лв. (Сделката
се облага с 20 % ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 2000 лв.
4. Депозитът за участие – 8200 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска банка“ – АД,
клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG
49 SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF). Краен срок за внасяне на депозитите – всеки работен
ден, но не по-късно от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 13.10.2015 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.

6069

Председател на Надзорния съвет:
В. Чилова

ВЕСТНИК
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РЕШЕНИЕ № 1913
от 31 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 № 248 от 28.04.2014 г.,
потв. с Решение № 303 от 29.05 2014 г. на Столичния
общински съвет, Надзорният съвет на Столичната
общинска агенция за приватизация реши:
1. На 19.10.2015 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 УПИ I – „За подземен гараж,
магазин, ТП и озеленяване“, кв. 23, м. Хиподрума,
София, ул. Сотир Андонов и ул. Феликс Каниц,
общински нежилищен имот, стопанисван от район „Красно село“.
2. Начална тръжна цена – 423 000 лв. (Сделката
се облага с 20 % ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 20 000 лв.
4. Депозитът за участие – 42 300 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 15.10.2015 г. вкл. в приемното време
на СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.
Цената на тръжната документация – 600 лв. (с
вкл. ДДС), е платима в брой в сградата на СОАП,
пл. Славейков 6, ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия в търга – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга, в приемното време
на СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.,
в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на документация.

6070

Председател на Надзорния съвет:
В. Чилова

ОБЩИНА КАРЛОВО
РЕШЕНИЕ № 2435
от 3 септември 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 124а, ал. 1, чл. 59,
ал. 1, чл. 109, ал. 2 и чл. 110, ал. 1, т. 5 ЗУТ Общинският съвет – гр. Карлово, реши:
Одобря ва под робен ус т ройс т вен п ла н
(ПУП) – парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура – довеждащ колектор
по пречиствателна станция за отпадни води
(ПОСВ) на гр. Карлово в УПИ I – пречиствателна
станция за отпадни води в местност Мранчево,
землище с. Дъбене.
Подробният устройствен план – парцеларен
план предвижда трасето на довеждащ колектор
по ПОСВ на гр. Карлово в УПИ I – пречиствателна станция за отпадни води в местност
Мранчево, землище с. Дъбене, да премине през
имот 36498.37.42 – изоставена нива – собственост

С Т Р.
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на Община Карлово, имот 36498.37.107 – пасище,
мера – стопанисвано от Община Карлово, имот
36498.37.108 – пасище, мера – стопанисвано от
Община Карлово, имот 36498.37.150 – полски
път – собственост на Община Карлово, имот
36498.37.353 – др. воден терен – държавна, частна,
имот 36498.37.355 – водно течение – държавна
частна.
Решението подлежи на обжалване по реда на
чл. 215, ал. 1 и ал. 4, изречение второ от ЗУТ в
14-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ чрез Община Карлово пред Административния съд – Пловдив.

№ 121023 – полски път, и достигнат до поземлен
имот № 121007, местност Широките ливади по
КВС на гр. Пещера.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ решението може да бъде обжалвано чрез Община
Пещера в 30-дневен срок от обнародването му
в „Държавен вестник“ пред Административния
съд – Пазарджик.

Председател:
Ст. Карагенски

РЕШЕНИЕ № 873
от 31 юли 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и 11 и ал. 2
ЗМСМА, чл. 129, ал. 1 ЗУТ, докладна записка
на кмета на общината и становищата на ПК по
териториално и селищно устройство и ПК по
законност, обществен ред, предотвратяване и
установяване на конфликт на интереси и развитие на местното самоуправление Общинският
съвет – гр. Пещера, реши:
Одобрява ПУП – парцеларен план за елементи
на техническата инфраструктура – водоснабдяване, канализация и електроснабдяване до поземлен
имот № 189004 в местност Горна Махала по КВС
на с. Радилово, община Пещера, като трасетата
на съответните инженерни мрежи преминат през
следните имоти – общинска собственост: имот
№ 188002 – полски път, имот № 188003 – полски
път, имот № 188004 – канал, имот № 189003 – полски път, и имот № 000185 – полски път, в местност
Горна Махала по КВС на с. Радилово, община
Пещера.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ решението може да бъде обжалвано чрез Община
Пещера в 30-дневен срок от обнародването му
в „Държавен вестник“ пред Административния
съд – Пазарджик.

6030

ОБЩИНА ПЕЩЕРА
РЕШЕНИЕ № 871
от 31 юли 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и 11 и ал. 2
ЗМСМА, чл. 129, ал. 1 ЗУТ, докладна записка
на кмета на общината и становищата на ПК по
териториално и селищно устройство и ПК по
законност, обществен ред, предотвратяване и
установяване на конфликт на интереси и развитие на местното самоуправление Общинският
съвет – гр. Пещера, реши:
Одобрява ПУП – парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура – електропровод до поземлен имот № 121007 в местност
Широките ливади по КВС на гр. Пещера, като
трасето на електропровода да се осъществи чрез
разкъсване на съществуващ кабел, преминаващ
непосредствено по пътя за гр. Брацигово, да се
прокара през имот № 000308 – полски път (общинска собственост), и достигне до поземлен
имот № 121007, местност Широките ливади по
КВС на гр. Пещера.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ решението може да бъде обжалвано чрез Община
Пещера в 30-дневен срок от обнародването му
в „Държавен вестник“ пред Административния
съд – Пазарджик.

6096

Председател:
А. Младенова

РЕШЕНИЕ № 872
от 31 юли 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и 11 и ал. 2
ЗМСМА, чл. 129, ал. 1 ЗУТ, докладна записка
на кмета на общината и становищата на ПК по
териториално и селищно устройство и ПК по
законност, обществен ред, предотвратяване и
установяване на конфликт на интереси и развитие на местното самоуправление Общинският
съвет – гр. Пещера, реши:
Одобрява ПУП – парцеларен план за елементи
на техническата инфраструктура – водопровод и
канализация до поземлен имот № 121007 в местност Широките ливади по КВС на гр. Пещера, като
трасетата на водопровода и канализацията започ
нат от края на регулацията на гр. Пещера – по
ул. П. Раков, и се прокарат през поземлен имот

6097

6098

Председател:
А. Младенова

Председател:
А. Младенова

РЕШЕНИЕ № 874
от 31 юли 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и 11 и ал. 2
ЗМСМА, чл. 129, ал. 1 ЗУТ, докладна записка
на кмета на общината и становищата на ПК по
териториално и селищно устройство и ПК по
законност, обществен ред, предотвратяване и
установяване на конфликт на интереси и развитие на местното самоуправление Общинският
съвет – гр. Пещера, реши:
Одобрява ПУП – парцеларен план за елементи
на техническата инфраструктура – водоснабдяване, канализация и електроснабдяване до поземлен
имот № 189001 в местност Горна Махала по КВС
на с. Радилово, община Пещера, като трасетата
на съответните инженерни мрежи преминат през
следните имоти – общинска собственост: имот
№ 188002 – полски път, имот № 188003 – полски
път, имот № 188004 – канал, имот № 189003 – полски път, и имот № 000185 – полски път, в местност
Горна Махала по КВС на с. Радилово, община
Пещера.
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На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ решението може да бъде обжалвано чрез Община
Пещера в 30-дневен срок от обнародването му
в „Държавен вестник“ пред Административния
съд – Пазарджик.
Председател:
А. Младенова

6099

ОБЩИНА ПЛЕВЕН
РЕШЕНИЕ № 1565
от 27 август 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21,
ал. 1, т. 8 и 11 ЗМСМА, чл. 136, ал. 1 във връзка
с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Плевен, реши:
1. Одобрява проект за изменение на действащия
подробен устройствен план – план за регулация
и застрояване за поземлени имоти 615а и 615б,
попадащи в кв. 87а, 876 и 87, и улица по о.к.
160 – о.к. 161 към о.к. 162 по плана на с. Брестовец
и план-схеми за водоснабдяване и електрификация.
2. Възлага на кмета на община Плевен да
извърши необходимите правни и фактически
действия по реда на Закона за устройство на територията, свързани с изпълнение на решението.
Председател:
Д. Ангелов

6031

ОБЩИНА СЛИВО ПОЛЕ
РЕШЕНИЕ № 554
от 20 август 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 2 ЗУТ
Общинският съвет – гр. Сливо поле, реши:
№

Шифър

ВЕСТНИК
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1. Одобрява ПУП – изменение на план за
улична регулация от о.т. 450 до о.т. 451, като се
образува нова улица с ширина 8 м; изменение на
план за регулация на кв. 25А по регулационния
план на гр. Сливо поле, община Сливо поле, като
се образуват два нови квартала – кв. 144 и кв. 145.
В кв. 145 се образува нов УПИ I-1646 – 790 кв. м,
който се отрежда за обществена зелена площ
с детска площадка. В кв. 144 се изменят следните имоти с нови площи, както следва: УПИ
I-970 – 1503 кв. м; УПИ II-971 – 1097 кв. м; УПИ
III-972 – 967 кв. м.
2. Упълномощава кмета на община Сливо
поле да предприеме всички необходими правни
и фактически действия, свързани с изпълнение
на решението.
Председател:
С. Салиев
6056
3. – Университетът по библиотекознание и
информационни технологии – София, обявява
конкурс за заемане на академична длъжност
„доцент“ в професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки (Информационни
системи във финансите) за нуждите на Катедра
„Компютърни науки“ със срок 2 месеца от обявяването в „Държавен вестник“. Документите
се подават на адрес: бул. Цариградско шосе 119,
стая 111, тел. за справки – 970-85-83, www.unibit.bg.
6084
431. – Аграрният университет – Пловдив, на
основание Решение № 343 от 18.05.2015 г. на Министерския съвет на Република България и Заповед
№ РД-16-754 от 3.09.2015 г. на ректора обявява
конкурси за докторанти – български граждани
и граждани на ЕС, за учебната 2015/2016 г. по
следните специалности:

Научни области, групи специалности и специалности

Образователна и
научна степен Доктор
редовно

01.00.00

задочно

ЕСТЕСТВЕНИ НАУКИ

1.

01.06.16

Физиология на растенията

1

2.

01.05.02

Неорганична химия

1

02.00.00

1

ТЕХНИЧЕСКИ НАУКИ

3.

02.18.01

Механизация и електрификация на растениевъдството

4.

02.22.01

Екология и опазване на екосистемите – кат. Обща химия

1

02.22.01

Екология и опазване на екосистемите – кат. Агроекология

1

5.

04.00.00

2

СЕЛСКОСТОПАНСКИ НАУКИ

6.

04.01.17

Лозарство

1

7.

04.01.10

Растителна защита (Микробиология)

1

8.

04.01.10

Растителна защита (Ентомология)

1

9.

04.05.05

Селекция и семепроизводство (Растителни биотехнологии)

1

10.

04.01.13

Мелиорации

2

11.

04.01.14

Растениевъдство

2

12.

04.01.16

Зеленчукопроизводство

1

2
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Научни области, групи специалности и специалности

Образователна и
научна степен Доктор
редовно

05.00.00
13.

задочно

ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ

05.02.18

Икономика и управление (Аграрна икономика)

1

1

14.

05.02.21

Организация и управление на производството
(по отрасли и подотрасли) кат. Регионално развитие

1

1

15.

05.02.21

Организация и управление на производството
(по отрасли и подотрасли) кат. Мениджмънт и маркетинг

1
ОБЩО:

Допускането на кандидатите до конкурса,
организирането и провеждането на конкурсните
изпити да се извършват съгласно условията и
по реда, определен от Наредбата за държавните
изисквания за прием и обучение на докторанти
(ДВ, бр. 90 от 2000 г).
В срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“ кандидатите за докторанти подават
заявление до ректора на Аграрния университет – Пловдив, за участие в конкурса, към което
прилагат следните документи:
заявление по образец;
автобиография;
диплома за придобита образователно-квалификационна степен „Магистър“ – оригинал и копие;
завършилите в чуждестранни висши училища
представят легализирана от МОН диплома;
кандидатите могат да прилагат и други документи, удостоверяващи техни постижения в
съответната научна област;
документ за платена такса за обработка на
документи – 25 лв.
Ректорът на Аграрния университет – Пловдив, назначава изпитни комисии със заповед в
съответствие с чл. 9 от Наредбата за държавните
изисквания за прием и обучение на докторанти
и утвърждава план-график за провеждане на
конкурсните изпити, за което допуснатите до конкурсен изпит кандидати се уведомяват писмено.
Справки и приемане на документи – Център
за магистри и докторанти – Факултет по агрономство, ет. 1, стая 103, e-mail: cmd_au@abv.bg,
тел. 032/654 278.
6024
337. – Тракийският университет – Стара Загора, обявява конкурси за приемане на редовни
и задочни докторанти по държавна поръчка за
учебната 2015 – 2016 г. съгласно Решение № 343
на Министерския съвет от 18.05.2015 г. по следните научни специалности (докторски програми):
Области на висше образование,
Форми на
професионални направления и
обучение
докторски програми
редовна задочна
1. Педагогически науки, 1.2. Педагогика
Теория на възпитанието и дидактика – ПФ
Специална педагогика – ПФ
3. Социални, стопански и правни науки, 3.8. Икономика

1

1

1

1

16

7

Области на висше образование,
Форми на
професионални направления и
обучение
докторски програми
редовна задочна
Икономика и управление (по отрасли) – СФ
3. Социални, стопански и правни науки,
3.7. Администрация и управление
Организация и управление
на производството (по отрасли) – СФ
3. Социални, стопански и правни
науки, 3.4. Социални дейности
Организация и управление извън сферата на материалното
производство (социални дейности) – МФ
3. Социални, стопански и правни науки, 3.2. Психология
Медицинска психология – МФ
4. Природни науки, математика
и информатика,
4.3. Биологически науки
Микробиология – АФ
6. Аграрни науки и ветеринарна
медицина,
6.4. Ветеринарна медицина
Акушерство и гинекология на
животните и болести на новородени животни – ВМФ
Патология на животните – ВМФ
Епизоотология,
инфекциозни
болести и профилактика на заразните заболявания по животните – ВМФ
Ветеринарно-санитарна експертиза – ВМФ
6. Аграрни науки и ветеринарна
медицина, 6.3. Животновъдство
Зоохигиена и организация на ветеринарното обслужване (здравеопазване) – АФ
Овцевъдство и козевъдство – АФ

1

1

1

1

1

1

1

1
1

1

1

1

1
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Области на висше образование,
Форми на
професионални направления и
обучение
докторски програми
редовна задочна
Рибовъдство, рибно стопанство
и промишлен риболов – АФ

2

Физиология на животните и човека – АФ

1

7. Здравеопазване и спорт, 7.1.
Медицина
Дерматология и венерология – МФ

1

Патологоанатомия и цитопатология – МФ

1

Ендокринология – МФ

1

Гастроентерология – МФ

1

Неонатология – МФ

1

Неврохирургия – МФ

1

7. Здравеопазване и спорт, 7.4.
Обществено здраве
Управление на здравните гри2
жи – МФ
В срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“ кандидатите подават следните
документи:
1. заявление до декана по образец (от сайта
на университета – www.uni-sz.bg), заведено в деловодството на факултета;
2. автобиография – европейски формат;
3. диплома с приложението (оригинал или
нотариално заверено копие) за придобита образователно-квалификационна степен „магистър“
или академична справка за завършено обучение
(оригинал или нотариално заверено копие);
4. когато дипломата е за придобита в чужбина степен на висше образование или за периоди
на обучение, завършени в чуждестранни висши
училища, признати по законодателството на съответната държава, кандидатът прилага и решение
на комисия по процедурата „За признаване от
Тракийски университет на придобита в чужбина
степен на висше образование“;
5. други документи, удостоверяващи интересите и постиженията им в съответната научна
област;
6. документ за платена такса.
Таксите за кандидатстване и обучение на
докторантите са поместени в сайта на ТрУ. Подаване на документи във: Медицински факултет – деканат, ул. Армейска 11, тел. 042/664468;
Аграрен факултет – деканат, Студентски град,
тел. 042/699311; Ветеринарномедицински факултет – деканат, Студентски град, тел. 042/699506;
Педагогически факултет – деканат, ул. Армейска
9, тел. 042/613758; Стопански факултет – деканат,
Студентски град, тел. 042/699 403 или 042/699 409.
6023
65. – Висшето училище по агробизнес и развитие на регионите – Пловдив, обявява конкурс
за професор в област на висше образование 3.
Социални, стопански и правни науки; професионално направление 3.7. Администрация и
управление; научна специалност „Социално уп-
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равление“ със срок 2 месеца от обнародването
в „Държавен вестник“. Документи – в ректората
на ВУАРР, Пловдив, бул. Дунав 78, стая № 1,
тел. 032 /960 360.
6017
7. – Община Добрич на основание чл. 30 ЗПСК
обявява, че през месец август 2015 г. чрез търг
с явно наддаване е извършена приватизационна
продажба на 10 %-ен дял от „Иванов – Хранителни стоки“ – ООД, представляващ 2311 дяла,
собственост на Община Добрич, от капитала на
търговското дружество на И. С. И. за сумата от
13 051 лв. без ДДС, изплатени изцяло от купувача. Сделката не се облага с ДДС на основание
чл. 46, ал. 1, т. 5 ЗДДС.
6062
26. – Община Плевен на основание чл. 30
ЗПСК обявява, че през месец септември 2015 г. е
извършена продажба на следния общински имот:
Ателие № 4 – самостоятелен обект в сграда с
идентификатор 56722.661.9.10.21, с предназначение: ателие за творческа дейност, разположено
на 7 етаж, със застроена площ 55,35 кв. м, с
прилежащо избено помещение № 21 със светла
площ 4,38 кв. м, заедно с 0,7463 % ид. ч. от общите части и общите помещения на сградата, с
обща площ 815,58 кв. м и от правото на строеж в
УПИ І, кв. 14 по плана на гр. Плевен, намиращо
се в Плевен, бул. Георги Кочев 13, вх. А, ет. 7,
по реда на чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК и чл. 3, ал. 1,
т. 1 НТК – публичен търг с явно наддаване, за
28 800 лв., изплатени изцяло. Купувач – Гошо
Христов Гочев, с постоянен адрес: Плевен, ж.к.
Дружба, бл. 132, вх. Г, ет. 2, ап. 4.
6059
16. – Община Русе на основание чл. 30 ЗПСК
обявява, че през август 2015 г. е извършена продажба на общински нежилищен имот, невключен
в имуществото на общинско търговско дружество,
който се използва за стопански цели, намиращ
се в Русе, ж.к. Дружба 2, бул. Гоце Делчев 4,
и представляващ застроен поземлен имот с
идентификатор 63427.4.2906, с площ 1399 кв. м
и изградената в него едноетажна сграда (бивша
баня) със застроена площ 289 кв. м и сутерен с
площ 289 кв. м, с начин на трайно ползване: „За
друг обществен обект, комплекс“ по бул. Гоце
Делчев 4, Русе. Продаден по реда на чл. 32, ал. 3,
т. 1 ЗПСК на Светослав Стефанов Тодоров, с
достигната цена 126 448,89 лв. с включен ДДС,
еднократно изплатени.
6102
610 . – О б щ и н с к а т а с л у ж б а п о з е м е д е лие – гр. Айтос, област Бургас, на основание
чл. 19, ал. 18 ППЗСПЗЗ съобщава на заявителите
или на упълномощените от тях лица, че е изготвен планът за обезщетение със земеделска земя
на територията на общината, който е изложен
за разглеждане в сградата на ОСЗ – Айтос, и не
подлежи на обжалване.
6033
19. – Община Банско, отдел „ТСУ“, на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересуваните, че са изготвени предварителни проекти
ПУП – ПРЗ за селищни образувания „Гуровица“,
„Св. Иван“, „Грамадето“, „Кошерината“, „Ка-
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рантията“, „Средореко“, „Асаница“ и „Герачини
улици“, землището на гр. Банско, община Банско,
област Благоевград, ведно с план-схеми по части:
вертикално планиране, В и К, газоснабдяване,
санитарно-хигиенна и екологична обстановка,
инженерно-геоложки и хидроложки условия,
електроснабдяване, далекосъобщителна мрежа
и транспортно-комуникационна. На основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните
лица могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проектите до Общинската администрация – гр. Банско. Плановете
са на разположение в сградата на Общинската
администрация – гр. Банско, ет. 3, стая № 309,
всеки ден от 14 до 16 ч.
6092
72. – Община Божурище, Софийска област, на
основание чл. 128, ал. 1 във връзка с чл. 12 ЗУТ
съобщава, че е изработен окончателен проект
на ПУП – парцеларен план за елементите на
техническата инфраструктура – линеен обект
извън границите на урбанизираната територия за
обект: „Външно електрозахранване с въздушен
кабел НН от МТП Белица до ПИ 014148 по КВС
на с. Хераково, община Божурище“, преминаващ
по полски път № 014118 и № 000095 по КВС на
с. Хераково, община Божурище. Проектът на
ПУП – парцеларен план е изложен за разглеждане
в Община Божурище. На основание чл. 128, ал. 5
ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят
писмени възражения, предложения и искания
по проекта за подробен устройствен план до
общинската администрация в едномесечен срок
от обнародването в „Държавен вестник“.
6005
22. – Община Дупница на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
подробен устройствен план – парцеларен план за
обект: „Корекция на река Джерман от км 0+000 до
км 11+550 на територията на общините Дупница
и Бобошево“, който на територията на община
Дупница минава през землището на с. Джерман
и с. Грамаде. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересуваните лица могат да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта до общинската администрация.
6103
92. – Община Карлово на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересуваните собственици, че е изработен проект за изменение
на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) частично за
УПИ І – озеленяване, в квартал 31 и УПИ ІІІ491, УПИ VІ-499, УПИ VІІ-498 и УПИ VІІІ-788 в
кв. 30 по устройствения план на с. Каравелово.
Подробният устройствен план предвижда изменение на уличната регулационна граница на
УПИ ІІІ-491, УПИ VІ-499, УПИ VІІ-498, УПИ
VІІІ-788 по улица с о.т. 327-328-329-330 в кв. 30.
От УПИ І – озеленяване, се обособяват два нови
УПИ І – за обществено обслужване, и УПИ ІІ – за
обществено обслужване, в кв. 31 съобразно нанесените линии, надписи и щрихи с кафяв и зелен
цвят в графичната част на проекта. Подробният
устройствен план в част план за застрояване за
УПИ І – за обществено обслужване, и УПИ ІІ – за
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обществено обслужване, в кв. 31 предвижда
свободно нискоетажно застрояване съобразно
нанесения пунктир в червен цвят, коти в черно и
устройствени показатели по проект. Устройствена зона Жм. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересуваните лица могат да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта пред Община Карлово.
6058
130. – Община гр. Кричим, ЕКАТТЕ 39921,
област Пловдив, на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ
съобщава на всички заинтересовани лица по смисъла на чл. 131 ЗУТ, че е изработен ПУП – парцеларен план за обект „Далекосъобщителна мрежа
за разпространение на радио- и телевизионни
програми и високоскоростен интернет за гр. Кричим“ на „Булсат“ – ЕООД. Проектът е изложен
в сградата на Община Кричим, ет. 3, стая № 28.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания до
общинската администрация – Кричим.
6104
131. – Община гр. Кричим, ЕКАТТЕ 39921,
област Пловдив, на основание чл. 128, ал. 1
ЗУТ съобщава на всички заинтересовани лица
по смисъла на чл. 131 ЗУ Т, че е изработен
ПУП – парцеларен план за обект: „Оптична кабелна линия на „Нетгард“ – ООД, от същ. Шкс
02 (на път III-8602) през гр. Кричим до нова
Шкс 02, община Кричим“. Проектът е изложен
в сградата на Община Кричим, ет. 3, стая № 28.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания до
общинската администрация – Кричим.
6105
93. – Община Мездра, област Враца, на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ обявява, че са изработени
проекти за: 1. подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) за външно ел. захранване
на Кравеферма за месодайно говедовъдство в новообразуван ПИ № 173007 (част от ПИ № 173006),
местност Свинище в землището на с. Кален в
обхват: урбанизирана територия, ПИ № 000702,
000901, новообразуван ПИ № 173010 (част от ПИ
№ 000022), новообразуван ПИ № 173008 (част от
ПИ № 173006) и завършва в новообразуван ПИ
№ 173007 (част от ПИ № 173006); 2. ПУП – ПП
за В и К захранване на Кравеферма за месодайно говедовъдство в новообразуван ПИ № 173007
(част от ПИ № 173006), местност Свинище в
землището на с. Кален в обхват: ПИ № 000702,
000901, новообразуван ПИ № 173010 (част от ПИ
№ 000022), новообразуван ПИ № 173008 (част от
ПИ № 173006) и завършва в новообразуван ПИ
№ 173007 (част от ПИ № 173006) в землището на
с. Кален, община Мездра. Проектите са на разположение в сградата на Община Мездра, стая 106.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проектите
до общинската администрация.
6091
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3. – Община Оряхово на основание чл. 128, ал. 1
ЗУТ съобщава, че е изработен проект на подроб ен
устройствен план – парцеларен план за път № ІІ-11
„Мизия – Оряхово – Крушовене“ – участък обход
на гр. Оряхово с трасе през местностите Отсам
Ковачеля и Коритище в землището на гр. Оряхово,
Под Лесковски връх в землището на с. Лесковец,
Правия дол и Мелница Сабадуш в землището на
с. Селановци. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересуваните страни могат да прегледат проекта всеки присъствен ден в сградата
на общинската администрация и да направят
писмени възражения, предложения и искания по
него, ако имат такива.
6090
58. – Община Сливен на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
ПУП – парцеларен план за линейните обекти на
техническата инфраструктура извън границите
на населените места и селищните образувания
за изграждане на водопровод от регулационните
граници на гр. Сливен до ПИ 67338.832.50, отреден „За предприятие за преработка на плодове и
зеленчуци“, местност Къра, землище кв. Речица,
гр. Сливен. Трасето със своя сервитут засяга ПИ
67338.832.75, представляващ полски път – общинска собственост, в същото землище. На основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните
лица могат да направят писмени възражения по
проекта до общинската администрация.
6060
51. – Общ и на С л и во поле на основа н ие
чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен
проект на под робен устройствен план, разрешен
с Решение № 545 от 14.08.2015 г. на Общинския
съвет – гр. Сливо поле: ПУП – ИПУР от о.т. 88,
о.т. 270, о.т. 271, о.т. 272 до о.т. 273 и ИПР за УПИ
І-454 в кв. 35, и нови: УПИ І-467 в кв. 83, УПИ
І-1184 в кв. 84, УПИ І-1185 в кв. 85, по регулационния план на с. Голямо Враново, община
Сливо поле, област Русе. Проектът може да бъде
разгледан в стая 12 на Община Сливо поле на
бул. България 26 в гр. Сливо поле. На основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересованите лица могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта до общинската администрация в 30-дневен срок от обнародването на
обявлението в „Държавен вестник“.
6057
194. – Община Созопол на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица по
смисъла на чл. 131 ЗУТ, че е изработен проект
на подробен устройствен план – парцеларен план
за елементите на техническата инфраструктура
извън границите на урбанизираните територии
за обект: „Отклонение от съществуващ главен
водопровод – клон II от водоем „Каваци“, за захранване на уличен водопровод за вилно селище
в УПИ IV-10416, 10525, 10552, местност Ачмалъци,
землище гр. Созопол, с трасе и сервитут в обхват
на части от поземлени имоти с идентификатори
67800.10.389, 67800.10.390, 67800.10.470, 67800.10.502,
67800.10.417, 67800.10.690, 67800.10.671, 67800.10.676,
67800.10.707, 67800.10.391 и 67800.10.392, местност
Ачмалъци, землище гр. Созопол. Проектът се
намира в сградата на Община Созопол. На ос-
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нование чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от
обнародване на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят
писмени възражения, предложения и искания
по проекта за подробен устройствен план до
общинската администрация.
6034
2. – Община с. Иваново, област Русе, на
основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересованите собственици, че с Решение № 2
по протокол № 17 от 25.08.2015 г. на Общинския
експертен съвет по устройство на територията е
допуснат за разглеждане и обявяване ПУП – ПП
(парцеларен план) за обект: „Подземна оптична
мрежа за електронни съобщения“, на територията
на община Иваново в землищата на с. Красен,
с. Божичен, с. Иваново, с. Щръклево, с. Тръстеник, с. Пиргово и с. Мечка. Проектът може да
се разгледа в стая № 6 на дирекция „УТОСХД“,
ет. 1 в Община Иваново на ул. Олимпийска 75,
с. Иваново, област Русе. Заинтересованите лица
могат да подават в общината писмени възражения,
предложения и искания по проекта в 30-дневен
срок от датата на обнародването в „Държавен
вестник“ на основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ.
6106
16. – Община с. Кирково, област Кърджали,
на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица по смисъла на чл. 131 ЗУТ,
че е изработен проект за изменение на подробен
устройствен план – план за улична регулация за
улици с ос.т. 1-2-3 и ос.т. 2-4 и план за регулация
за урегулирани поземлени имоти І, ІІ и ІІІ от кв. 2
и І, ІІ и ІІІ от кв. 3 по плана (частична регулация)
на с. Горно Могиляне, община Кирково, област
Кърджали, като: с изменението на плана уличните регулации се изместват по съществуващи на
място асфалтови трасета и поради тежки теренни
условия се намалява ширината им от 6 м на 5 м;
за улица с ос.т. 1-2-3 между квартали 1, 2 и 3 се
заличава осова точка 3 и се образува нова улица
с ос.т. 1-5-2-11 с ширина 5 м; за улица с ос.т. 2-4
между квартали 2 и 3 се заличава ос.т. 4 и се образува нова улица с ос.т. 5-6-7-8-9-10 с ширина 5 м,
като в края на улицата при ос.т. 9-10 от западната
страна на платното пред лицето на УПИ ІІІ, кв.
3, е предвидено уширение за паркиране. Изменението на уличните регулации води до изменение
на плана за регулация за квартали 1, 2 и 3, като:
регулационните линии на УПИ към улиците се
изместват по новообразуваните улични регулации,
а вътрешните регулационни линии се поставят
в съответствие със съществуващите граници на
поземлените имоти. Номерата на новообразуваните урегулирани поземлени имоти (УПИ) се
запазват: І, ІІ и ІІІ от кв. 2 и І, ІІ и ІІІ от кв. 3
по плана на (ЧР) на с. Горно Могиляне. За УПИ
І от кв. 1 не се променят границите. Проектът за
изменение на подробен устройствен план – план
за улична регулация и план за регулация, е изложен в сградата на Община Кирково, ул. Дружба 1,
ет. 2, стая № 11, и може да бъде разгледан всеки
работен ден от 9 до 16 ч. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародване на
съобщението в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта за изменение
на ПУП – ПУР – ПР до общинската администрация, ул. Дружба 1.
6061
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Силистренският районен съд призовава Тодорка Тодорова Кръстева с неизвестен адрес да
се яви в съда на 16.11.2015 г. в 14 ч. като ищец
по гр.д. № 850/2002 г., заведено от Пенка Жекова
Жекова, по чл. 278 ГПК (отм.). Призованата да
посочи съдебен адрес за призоваване, в противен
случай ще се приложат разпоредбите на чл. 50,
ал. 1 ГПК (отм.).
6088
Силистренският районен съд призовава Атанас
Тодоров Кръстев с последен адрес Силистра, сега
с неизвестен адрес, да се яви в съда на 16.11.2015 г.
в 14 ч. като ищец по гр.д. № 850/2002 г., заведено от Пенка Жекова Жекова, по чл. 278 ГПК
(отм.). Призованият да посочи съдебен адрес за
призоваване, в противен случай ще се приложат
разпоредбите на чл. 50, ал. 1 ГПК (отм.).
6089
Софийският районен съд, III ГО, 92 състав,
съобщава на Фирас Ашкар с неизвестен адрес,
че по искова молба на Мая Бурхан Мреши е образувано гр.д. № 16804/2015 г. по описа на СРС,
ГО, 92 състав, и в двуседмичен срок от датата на
обнародването в „Държавен вестник“ следва да
се яви в канцеларията на СРС, бул. Цар Борис
III № 54, за получаване на препис от исковата
молба и приложенията към нея. В случай че не
се яви да получи книжата в указания срок, те
ще се приложат към делото и ще се считат за
редовно връчени. Ответникът да посочи съдебен
адрес, в противен случай делото ще се гледа при
условията на чл. 48, ал. 2 ГПК.
6049

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
25. – Управителният съвет на сдружение „Деца
с онкохематологични заболявания“ – София,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 17, ал. 1 от
устава на сдружението свиква общо събрание на
17.10.2015 г. в 11 ч. в Центъра за информиране,
консултиране, подкрепа и работа с деца с онкохематологични заболявания – София, бул. Ген.
Данаил Николаев 26, ет. 1, при следния дневен
ред: 1. изслушване, дискусия и приемане отчета
на управителния съвет за 2014 г.; 2. избор на
нов управителен съвет; 3. разни. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ и чл. 18 от
устава на сдружението събранието ще се проведе
в 12 ч. на същото място и при същия дневен ред
независимо от броя на явилите се делегати.
6109
21. – Управителният съвет на Българското медицинско сдружение по хематология – София, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
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на 23.10.2015 г. в 17,30 ч. в зала „Правец“ на хотел
„Риу Правец Ризорт“ при следния дневен ред: 1.
приемане на отчет на УС на БМСХ за периода
2012 – 2015 г.; 2. избор на управителен съвет и
председател; 3. избор на редакционна колегия
на печатния орган „Хематология“; 4. разни. 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.
6051
11. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел с дейност в обществена полза
„Асоциация за социална отговорност и регионални инициативи“, София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдружението
на 30.10.2015 г. от 10,30 ч. в София, ул. Хан Аспарух 45, ет. 1, ап. 3, при дневен ред: изменения и
допълнения в устава на сдружението. При липса
на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ и чл. 10,
ал. 7 от устава на сдружението събранието ще се
проведе същия ден в 11,30 ч., на същото място и
при същия дневен ред. Поканват се всички редовни
членове на сдружението да вземат участие в събранието лично или чрез упълномощени от тях лица.
6087
1. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Синдикат на докери – Пристанище Варна“ на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква редовно общо събрание на сдружението
на 29.10.2015 г. в 15 ч. във Варна в сградата на
Гражданска защита, разположена в Пристанище
Варна, с адрес: пл. Славейков 1, при следния
дневен ред: 1. отчет на УС за изтеклия период;
2. отчет на КС и освобождаване от отговорност
за изтеклия период; 3. избор на нови ръководни
органи; 4. промени в устава; 5. разни. При липса
на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден след един час, на
същото място при същия дневен ред.
6093
Капка Иванова Пенева – ликвидатор на сдружение с нестопанска цел „Регионален съсловен
съюз на лекарите анестезиолози – интензивни
терапевти“, в ликвидация по ф.д. № 685/99 г. на
Силистренския окръжен съд, на основание чл. 14,
ал. 4 ЗЮЛНЦ кани кредиторите на сдружението
да предявят вземанията си в 6-месечен срок от
обнародването на поканата в „Държавен вестник“.
6050
Поправка. Столичната общинска агенция за
приватизация прави следната поправка в Решение № 1915 от 31.07.2015 г. на Надзорния съвет
на същата (ДВ, бр. 68 от 2015 г.): думите в т. 3
„Стъпка на наддаване – 21 000 лв.“ да се четат:
„Стъпка на наддаване – 2000 лв.“.
6065
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