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Министерство на правосъдието
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Върховен касационен съд
Върховен административен съд
 Решение № 1 от 30 септември 2015 г.
за избор за съдия в Конституционния
съд на Република България
18

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Н А РОДНО СЪБРА НИЕ
РЕШЕНИЕ
за изменение на Решението 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
инспектори в Инспектората към Висшия съ
дебен съвет, прието на 18 септември 2015 г.
от Народното събрание
Народното събрание на основание чл. 132а,
ал. 3 от Конституцията на Република България във връзка с чл. 89, ал. 7 от Правилника
за организацията и дейността на Народното
събрание
РЕШИ:
В раздел I, т. 1 от Решението 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
инспектори в Инспектората към Висшия съдебен съвет, прието на 18 септември 2015 г.
от Народното събрание, думите „17-дневен
срок от приемането на тези правила от Народното събрание“ се заменят със „срок до
10 ноември 2015 г. включително“.
Решението е прието от 43-то Народно съб
рание на 2 октомври 2015 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
6556

ПРЕЗИ ДЕН Т
Н А РЕП У БЛИК АТА
УКАЗ № 178
На основание чл. 147, ал. 1, 2 и 3 във
връзка с чл. 148, ал. 1, т. 1 от Конституцията
на Република България и чл. 4 от Закона за
Конституционен съд

ПОС ТА НОВЯВА М:
Назначавам Мариана Тодорова Карагьозова-Финкова за съдия в Конституционния съд
на Република България.
Издаден в София на 6 октомври 2015 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Христо Иванов
6611

УКАЗ № 179
На основание чл. 147, ал. 1, 2 и 3 във
връзка с чл. 148, ал. 1, т. 1 от Конституцията
на Република България и чл. 4 от Закона за
Конституционен съд
ПОС ТА НОВЯВА М:
Назначавам Филип Димитров Димитров за
съдия в Конституционния съд на Република
България.
Издаден в София на 6 октомври 2015 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Христо Иванов
6612

КОНСТ И Т У Ц ИОНЕН СЪД
РЕШЕНИЕ № 5
от 29 септември 2015 г.

по конституционно дело № 4 от 2015 г.
Конституционният съд в състав: Димитър
Токушев – председател, членове: Благовест
Пу нев, П ламен К и ров, Красен С т ой чев,
Стефка Стоева, Румен Ненков, Кети Маркова, Георги Ангелов, Борис Велчев, Анастас
Анастасов, Гроздан Илиев, при участието на
секретар-протоколиста Росица Симова разгледа в закрито заседание на 29 септември
2015 г. конституционно дело № 4 от 2015 г.,
докладвано от съдията Красен Стойчев.
Делото е образувано на 25 юни 2015 г.
по искане на четиридесет и осем народни
представители за установяване на противо-
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конституционност на Закона за ратифициране
на Договора за дилърство между Република
България в качеството на Емитент и Ситигруп
Глобъл Маркетс Лимитид, Ейч Ес Би Си Банк
Пи Ел Си, Сосиете Женерал и Уникредит
Банк АГ в качеството на Организатори и
Дилъри относно Глобалната средносрочна
програма на Република България за издаване
на облигации на стойност 8 000 000 000 евро,
подписан на 6 февруари 2015 г., на Договора
за агентство между Република България в
качеството на Емитент и Ситибанк Н.А.,
клон Лондон, в качеството на Фискален агент,
Платежен агент, Агент по замяната, Агент
по прехвърлянето и Агент за изчисляване и
Ситигруп Глобъл Маркетс Дойчланд АГ в
качеството на Регистратор, Платежен агент и
Агент по прехвърлянето относно Глобалната
средносрочна програма на Република България за издаване на облигации на стойност
8 000 000 000 евро, подписан на 6 февруари
2015 г., и на Акта за поемане на задължения от Република България в качеството на
Емитент относно Глобалната средносрочна
програма на Републ ика България за издаване
на облигации на стойност 8 000 000 000 евро,
подписан на 6 февруари 2015 г. (ДВ, бр. 16 от
27 февруари 2015 г.).
Производството е по чл. 149, ал. 1, т. 2 от
Конституцията.
В искането се изтъква, че при приемането на атакувания ратификационен закон
народните представители са били лишени
от възможността да направят предложения
за промени в приетия на първо гласуване
законопроект, което е в нарушение на принципа на правовата държава (чл. 4, ал. 1 от
Конституцията) и принципа на политическия
плурализъм (чл. 11, ал. 1 от Конституцията),
както и на принципа на парламентарната
форма на държавно управление (чл. 1, ал. 1
от Конституцията), а също така и на разпоредбата на чл. 62, ал. 1 от Конституцията,
според която Народното събрание осъществява
законодателната власт. Обсъждането и приемането на законопроекта за ратификация на
две гласувания в едно заседание не изключва
правилото, според което по приет на първо
гласуване законопроект направените по неговите текстове предложения преди окончателното му гласуване трябва да се допускат
и гласуват в пленарната зала.
В искането се поддържа също така, че е
нарушен и чл. 88, ал. 1, изр. 2 от Конституция
та, според който решението за извършването
на двете гласувания в едно заседание следва
да бъде прието от Народното събрание преди
двете гласувания. В конкретния случай обаче
решението двете гласувания да се извършат в
едно заседание е взето между първото и второто гласуване. Според народните представи-
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тели подобен метод на действие представлява
злоупотреба с предоставена от Конституцията
възможност.
Искането за установяване на противоконституционност на атакувания ратификационен
закон се обосновава най-сетне с довода, че
ратифицираният с него международен договор е сключен, без Народното събрание да е
дало съгласие за неговото сключване, както
изисква чл. 84, т. 9 от Конституцията.
С Определение от 14 юли 2015 г. Конституционният съд е допуснал за разглеждане
по същест во исканет о по о т ношение на
установяване на противоконституционност
на Закона за ратифициране на Договора
за дилърство между Република България в
качеството на Емитент и Ситигруп Глобъл
Маркетс Лимитид, Ейч Ес Би Си Банк Пи
Ел Си, Сосиете Женерал и Уникредит Банк
АГ в качеството на Организатори и Дилъри
относно Глобалната средносрочна програма на Република България за издаване на
облигации на стойност 8 000 000 000 евро,
подписан на 6 февруари 2015 г., на Договора
за агентство между Република България в
качеството на Емитент и Ситибанк Н.А.,
клон Лондон, в качеството на Фискален агент,
Платежен агент, Агент по замяната, Агент
по прехвърлянето и Агент за изчисляване и
Ситигруп Глобъл Маркетс Дойчланд АГ в
качеството на Регистратор, Платежен агент и
Агент по прехвърлянето относно Глобалната
средносрочна програма на Република България за издаване на облигации на стойност
8 000 000 000 евро, подписан на 6 февруари
2015 г., и на Акта за поемане на задължения от Република България в качеството на
Емитент относно Глобалната средносрочна
програма на Република България за издаване
на облигации на стойност 8 000 000 000 евро,
подписан на 6 февруари 2015 г. (ДВ, бр. 16 от
27 февруари 2015 г.), вкл. по отношение спазването на чл. 84, т. 9 от Конституцията, и е
отклонил искането в частта за установяване
на противоконституционност самостоятелно
извън ратификационния закон на Договора
за дилърство между Република България в
качеството на Емитент и Ситигруп Глобъл
Маркетс Лимитид, Ейч Ес Би Си Банк Пи
Ел Си, Сосиете Женерал и Уникредит Банк
АГ в качеството на Организатори и Дилъри
относно Глобалната средносрочна програма на Република България за издаване на
облигации на стойност 8 000 000 000 евро,
подписан на 6 февруари 2015 г., на Договора
за агентство между Република България в
качеството на Емитент и Ситибанк Н.А.,
клон Лондон, в качеството на Фискален агент,
Платежен агент, Агент по замяната, Агент
по прехвърлянето и Агент за изчисляване и
Ситигруп Глобъл Маркетс Дойчланд АГ в
качеството на Регистратор, Платежен агент и
Агент по прехвърлянето относно Глобалната
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средносрочна програма на Република България за издаване на облигации на стойност
8 000 000 000 евро, подписан на 6 февруари
2015 г., и на Акта за поемане на задължения от Република България в качеството на
Емитент относно Глобалната средносрочна
програма на Република България за издаване
на облигации на стойност 8 000 000 000 евро,
подписан на 6 февруари 2015 г. (ДВ, бр. 16 от
27 февруари 2015 г.).
Становища по делото са представили Министерският съвет и министърът на финансите.
Министерският съвет счита искането за
неоснователно. Според него посоченият в
искането довод за противоконституционност
на атакувания закон за ратификация, че е
отнето правото на народните представители да правят между първото и второто му
гласу ване предложени я, е несъстоятелен.
Това е така, защото някои от правилата на
законодателния процес, и по-специално правото на народните представители да правят
предложение по обсъжданите законопроекти
в постоянните комисии или в пленарна зала,
не се отнасят предвид специфичния им предмет до случаите, когато се приемат закони за
ратификация на международен договор. Още
повече обратното би било в противоречие и с
процедурата за сключване на международен
договор, която се съдържа в Закона за международните договори на Република България
(ЗМДРБ). Изводът, че липсва нарушение на
процедурата по приемането на ратификационния закон се подкрепя и от чл. 84 от
Правилника за организацията и дейността на
Народното събрание (ПОДНС), според който
при приемането на закон за ратификация на
международен договор народните представители не могат да предлагат и съответно
Народното събрание да гласува промени в
предлаганите за ратификация международни
договори. В становището си Министерският
съвет отхвърля и следващия довод, който се
посочва в искането, че неоснователно законът
за ратификация е бил приет на две гласувания
в рамките на едно заседание. Конституцията
не поставя никакви изисквания относно момента, в който следва да бъде взето подобно
решение, и следователно въпросът е предоставен на свободната преценка на народните
представители. Според Министерския съвет
не е нарушен и чл. 84, т. 9 от Конституцията.
За да се аргументира, той изцяло се позовава
на мотивите на Определение № 4 от 2002 г.
по к.д. № 6 от 2002 г. (обн., ДВ, бр. 40 от
2002 г.; попр., бр. 42 от 2002 г.). Съгласие за
емитиране на нов държавен дълг е дадено в
чл. 67 и чл. 68 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 г., както
и в чл. 67, ал. 1, чл. 68 и чл. 69 от Закона за
държавния бюджет на Република България
за 2015 г. Пряко отношение има и Решението
на 43-то Народно събрание от 19 ноември
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2014 г. за даване на съгласие и подготовка
за поемането на външен държавен дълг от
19 ноември 2014 г. (ДВ, бр. 96 от 2014 г.). В
становището се изтъква също така, че дори и
да няма предварително съгласие, то ратификацията е достатъчна предвид обстоятелството,
че предварителното съгласие за поемане на
държавен дълг не е условие за приемането
на закон за ратификация на международния
договор. В този смисъл оплакването за нередовност на други актове извън закона за
ратификация са неотносими към неговата
противоконституционност.
Министърът на финансите също счита, че
искането на групата народни представители
за установяване на противоконституционност
на Закона за ратифициране на посочените
Договор за дилърство, Договор за агентство и
Акт за поемане на задължения следва да бъде
отхвърлено. В становището си той обръща
внимание, че ратифицираните от Народното
събрание Договор за дилърство, Договор за
агентство и Акт за поемане на задължения в
своята съвкупност оформят документацията,
с която се създава средносрочна програма за
емитиране на дълг на международните капиталови пазари, и с тях не се поема държавен
дълг. В този смисъл с ратификацията им Република България не е поела ангажимент за
емитиране на дълг, а само рамка на отношенията между страните при бъдещи емисии на
дълг. Оттук и сумата от 8 000 000 000 евро не
е лимит на дълга, а лимит на средносрочната
програма. Тя просто фиксира максималния
размер на облигациите, които могат да бъдат
емитирани в изпълнение на програмата, при
спазване на ограниченията в годишните закони
за държавния бюджет. Според министъра на
финансите развитите в искането доводи са
неоснователни и необосновани. В становището
си той посочва, че ратификационният закон
е особен акт, който не инкорпорира правни
норми, а само конституционно установена
форма на съгласие за придобиване на права
или за поемане на задължения с частноправен характер. Министърът също се позовава
на чл. 84 ПОДНС по отношение настояването на народните представители, че техните
предложения за промени в закона е трябвало
да бъдат гласувани. Направените в хода на
парламентарната дискусия предложения за
промени не е следвало да бъдат гласувани и
затова, защото според него те не правят разлика
между общия размер на дълга и ефективното
поемане на дълг. Колкото до другите доводи,
развити в искането, министърът на финансите
посочва, че Конституцията не въвежда никакво
ограничаване на прилагането на изключението от правилото, че законите се обсъждат и
приемат с две гласувания, които се извършват на отделни заседания, като за целта се
позовава на практиката на Конституционния
съд. Доводът, че липсва предварително дадено
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съгласие от страна на Народното събрание
съгласно чл. 84, т. 9 от Конституцията, според министъра на финансите не отговаря на
действителното положение – то е дадено с
Решение на Народното събрание от 19 ноември 2014 г., с чл. 68, изр. второ от Закона за
държавния бюджет на Република България
за 2014 г., с чл. 69 от Закона за държавния
бюджет на Република България за 2015 г. Още
повече, липсата му е без правно значение за
ратификационния закон.
Конституционният съд, след като обсъди
доводите, изложени в искането и в постъпилите по делото писмени становища, за да се
произнесе, взе предвид следното:
І. Относно правото на народните представители да правят предложения между първо
и второ гласуване на законопроект
Законодателният процес съдържа императивното правило (чл. 88, ал. 1 от Конституцията), че обсъждането и приемането на всеки
представен законопроект се извършва на две
гласувания. Обикновено те се определят като
„решаващи фази“ за превръщането на законопроекта в закон (Решение № 28 от 1998 г. по
к.д. № 26 от 1998 г.; Решение № 8 от 2010 г.
по к.д. № 2 от 2010 г. и др.). От своя страна,
специално наличието на изискване за второ
гласуване предопределя и извода, че между
двете гласувания по всеки законопроект, който
вече е приет „в цялост и по принцип“, Конституцията е гарантирала правото на всеки
народен представител да прави предложения
за неговото изменение и допълнение. Същото
се отнася и за ратификационните закони, защото те също са закони, макар и с по-особено
съдържание. Не е възможно по законопроект
за ратификация на международен договор
текстът на договора да бъде изменян чрез
гласуване на предложение на второ четене.
Правилото има своето основание предвид начина, по който се сключват международните
договори и тяхното действие. Забраната засяга
единствено предложенията относно текста на
международния договор, не и законопроекта
за неговата ратификация. При това не става
въпрос само за предложения за промени от
технически характер, станало впрочем и при
приемането на атакувания закон, както се
вижда от стенографските протоколи от заседанието на 43-то Народно събрание, проведено
на 25 февруари 2015 г. Могат да се правят и
други предложения за изменение и допълнение. Примерите са различни. По-специално
няма пречка, когато международният договор допуска да се правят резерви към него,
предложеният текст на законопроекта да бъде
променян или допълван. Парламентарната
практика у нас познава не един случай, в който
след приемането на закон за ратификация на
международен договор Народното събрание
е гласувало и закон за неговото изменение,
което се отнася до резервата. По аргумент на
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по-силното основание няма причина това да
не може да стане и в хода на обсъждането
на законопроект за ратификация на международен договор по предложение на народен
представител. Единственото, което трябва да
се съобразява, когато се правят предложения
за изменение и допълнение, е, че те не трябва
да засягат текста на международния договор.
Пра во т о на народен п редс та ви т ел да
прави предложение за изменение и допълнение на законопроект меж ду първото и
второто гласуване на законопроект, както
отбелязва Решение № 8 от 2010 г. по к.д.
№ 2 от 2010 г., обаче е ограничено от самата
логика на законодателния процес. След като
всяко гласуване само по себе си е решаваща
фаза за приемането на даден законопроект,
между тях следователно се оформя такъв
тип връзка, която изключва възможността
в хода на второто гласуване да се обсъждат
и правят предложения, които противоречат
на принципите и обхвата на приети я на
първо гласуване законопроект. С други думи
предложението за изменение и допълнение,
което може да направи народен представител,
трябва да бъде съобразено с етапа, в който се
намира законодателният процес, дали става
въпрос за първо или за второ гласуване. В
конкретния случай и трите предложения (две
от тях, както се вижда от стенографските
протоколи от заседанието на 43-то Народно
събрание, проведено на 25 февруари 2015 г.,
са били направени в пленарната зала след
приемането на законопроекта на първо гласуване, съответно преди и след приемането
на решение за второ гласуване в рамките на
същото заседание, а третото е депозирано
писмено в парламен тарното деловодст во
между първото и второто гласуване) имат за
предмет въпрос, който е от принципен характер, доколкото засягат основни параметри и
предмета на ратификационния законопроект
и които следва да се разрешат с първото му
гласуване. Ето защо твърдението, че в конкретния случай народни представители са били
лишени от правото си да правят предложения
за изменение и допълнение при приемането
на атакувания закон за ратификация, не е
основателно. Приемането на законопроекта
за ратификация на първо гласуване „в цялост
и по принцип“ е изключило възможността
неговите основополагащи елементи да бъдат предмет на предложения за изменение
и допълнение в рамките на процедурата по
второто гласуване на законопроекта.
ІІ. Относно момента, в който може да се
вземе решение за обсъждане и приемане на
закон с две гласувания на едно заседание
Член 88, ал. 1 от Конституцията допуска
обсъждането и приемането на закон по изключение да се извърши с две гласувания в
рамките на едно и също заседание. От своя
страна, чл. 77, ал. 1 ПОДНС обвързва тази
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възможност с изискването по време на обсъждането да не са направени предложения
за изменение и допълнение на законопроекта.
Начинът, по който е формулиран чл. 88, ал. 1
от Конституцията, налага заключението, че тя
предоставя на Народното събрание правото
да прецени дали да допусне двете гласувания да се проведат в едно и също заседание,
както и кога да се приеме решението. Видът
на законопроекта, например ратификационен
закон, естеството на промяната, например
тя има само технически характер, липсата в
рамките на първото гласуване на предложения за изменение и допълнение и т.н., нямат
значението на абсолютни условия, които могат
да предопределят вземането на решението.
Все пак според Конституцията приемането
на закон с две гласувания в рамките на едно
заседание може да бъде само по изключение.
С други думи прилагането на чл. 88, ал. 1, изр.
второ от Конституцията, именно защото би
следвало да бъде „по изключение“, ще следва
да се обвърже с условието подобно решение
да не нарушава други конституционни ценности, принципи и правила. Както се посочва в
Решение № 8 от 2010 г. по к.д. № 2 от 2010 г.,
прибягването до подобна възможност не трябва да води до ограничаване на плурализма
на мнения в Народното събрание и по-специално да се ограничава правото на всеки
народен представител да прави предложения
за изменение и допълнение на обсъждан законопроект. Ето защо в контекста на казаното
според Конституционния съд не може да се
фиксира някакъв определен момент, към който
с вземането на подобно решение поначало би
се гарантирала неговата конституционосъобразност. Обвързването му с изискването това
да стане специално преди първото гласуване
на законопроекта също може да доведе до
ограничаване на плурализма на мненията
в Народното събрание и правото на всеки
народен представител да прави предложения
за изменение и допълнение на обсъждан законопроект. Решението по чл. 88, ал. 1, изр.
второ от Конституцията, вкл. кога то да се
вземе, е не само въпрос на свободна преценка на Народното събрание, но освен това то
винаги е и конкретно с оглед гарантирането
на плурализма на мненията.
В настоящия случай няма доказателства,
че решението на Народното събрание да
проведе второто гласуване на атакувания
законопроект в същото заседание, в което е
било проведено и първото гласуване, представлява злоупотреба с възможност, както
се твърди в искането. Най-малкото, защото
Народното събрание обик новено п риема
законите за ратификация на международни
договори с две гласувания в рамките на едно
и също заседание. Става дума за установена
законодателна практика.
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ІІІ. Относно изискването Народното събрание да дава съгласие за сключване на договори
за държавни заеми (чл. 84, т. 9 от Конституцията), съотношението му с ратификацията и
конституционният контрол върху него
С атакувания пред Конституционния съд
закон са ратифицирани два договора за дилърство и акт за поемане на задължения. В
становището си министърът на финансите
поставя въпроса за правното естество на ратифицираните актове с оглед прилагането на
чл. 84, т. 9 от Конституцията. В представената
от него справка той сам посочва, че Република
България съгласно сключените от министъра
на финансите на 6 февруари 2015 г. Договор
за дилърство между Република България в
качеството на Емитент и Ситигруп Глобъл
Маркетс Лимитид, Ейч Ес Би Си Банк Пи
Ел Си, Сосиете Женерал и Уникредит Банк
АГ в качеството на Организатори и Дилъри
относно Глобалната средносрочна програма на Република България за издаване на
облигации на стойност 8 000 000 000 евро,
на Договора за агентство между Република
България в качеството на Емитент и Ситибанк Н.А., клон Лондон, в качеството на
Фискален агент, Платежен агент, Агент по
замяната, Агент по прехвърлянето и Агент
за изчисляване и Ситигруп Глобъл Маркетс
Дойчланд АГ в качеството на Регистратор,
Платежен агент и Агент по прехвърлянето
относно Глобалната средносрочна програма на
Република България за издаване на облигации
на стойност 8 000 000 000 евро и на Акта за
поемане на задължения от Република България
в качеството на Емитент относно Глобалната
средносрочна програма на Републ ика България за издаване на облигации на стойност
8 000 000 000 евро е емитирала три облигации
със съвкупна стойност 3 100 000 000 евро и
матуритет 7 год., 12 год. и 20 год., като общият размер на нетните постъпления от тях е в
размер 3 056 399 500.00 евро и средствата са
получени на 26 март 2015 г. В случая Репуб
лика България на основание на посочените
договори е емитирала облигации, за да набере
кредитен ресурс срещу задължение да изплати
на датата на падежа определена парична сума
по номинал заедно с дължимите лихви. Така
сключеният договор има характеристиките на
договор за заем чрез емитиране на облигации,
известен още като емисионен договор, и тъкмо като особен вид заем попада в обсега на
приложение на чл. 84, т. 9 от Конституцията.
Тезата, че сключените договори имат за последица единствено създаването на средносрочна
програма за емитиране на дълг, не отчита
обстоятелството, че възникналите по силата
на сключените договори права и задължения
във връзка с емитирането на облигации имат
за предмет единствено и само набирането
на парични средства за емитента и разкъсва
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връзката между възникналите задължения
и действията по тяхното изпълнение. Както
става ясно от съдържанието на ратифицираните договори, особеното в тях е, че не става
дума за еднократно получаване на заем, т.е.
за договор с еднократно изпълнение, а за
договори, по силата на които възникналите права и задължения ще се изпълняват в
рамките на определен период от време. На
основание така сключените договори Репуб
лика България вече е упражнила правото си
да емитира облигации за определена сума и
има възможност да задейства в бъдеще до
определен срок процедура за нови емисии в
рамките на уговорения максимален размер.
Съгласно чл. 84, т. 9 от Конституцията
сключването на договор за държавен заем
предпоставя дадено съгласие от Народното
събрание. От текста на разпоредбата става
ясно, че то трябва да предхожда сключването
на договора.
Даването на подобно съгласие е общо правомощие на Народното събрание със собствен
предмет и затова не е условие за ратификация
на международни договори, в които се съдържат финансови задължения за държавата по
чл. 85, ал. 1, т. 4 от Конституцията (Определение № 4 от 2002 г. по к.д. № 6 от 2002 г.).
Разбира се подобна съпоставка изхожда от
предпоставката, че договорите, за които става
дума в чл. 84, т. 9 от Конституцията, задължително подлежат и на ратификация (чл. 85,
ал. 1, т. 4 от Конституцията).
Когато обаче се обсъжда правният ефект
на съгласието по чл. 84, т. 9 от Конституцията, специално заслужава да се изтъкне
освен спецификата на предмета му, така и
функцията, която то изпълнява. Подобно на
други законодателства и у нас даването на
съгласие от законодателната власт за сключването на определен договор се урежда като
част от системата от средства за гарантиране
на установения баланс между законодателната
и изпълнителната власт. С тази особеност, че
в другите законодателства предварителното
съгласие представлява особен контрапункт
на ратификацията като правомощие, което
не принадлежи на законодателната власт. С
установяването му обаче се преследва и нещо
друго, което в известен смисъл е продължение на първото. Спазването на чл. 84, т. 9 от
Конституцията е елемент от изискването за
водене на открита политика по отношение на
поемането от страна на Република България
на държавни заеми. Тъкмо тези функции на
съгласието по чл. 84, т. 9 от Конституцията
са достатъчното основание, което да изключи
възможността в него да се вижда една формалност, а още по-малко правомощие, чието
упражняване не е задължително или пък, че
едва ли не има факултативен характер и така
да остане извън конституционния контрол.
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Колкото до съотношението му с ратификацията, дава се съгласие за сключването на
договор за външен държавен заем, докато
ратификацията има смисъл на обвързване с
международен договор, който съдържа финансови задължения за държавата (чл. 85,
ал. 1, т. 4 от Конституцията). Става въпрос
за правомощия, които имат не само различен предмет, но всяко от тях има собствено
правно действие както във вътрешното, така
и в международното право. Следователно
няма как едното правомощие да се представя
като общо, а другото – като специално. Още
повече, доколкото се правят изводи относно
съотношението между съгласието по чл. 84,
т. 9 от Конституцията и ратификацията по
чл. 85, ал. 1, т. 4 от Конституцията, те не могат
да се извършват, без да се съобразяват и с
действащия правен режим. Законодателството
ни специално държи сметка за ролята, която
има съгласието по чл. 84, т. 9 от Конституцията. Съществува изрично изискване, преди
Министерският съвет да одобри международен
договор за държавен заем, към доклада за
него да се приложи и съгласието по чл. 84,
т. 9 от Конституцията (чл. 6, ал. 2 ЗМДРБ),
т.е. той трябва да разполага с него. По такъв
начин при евентуална ратификация няма как
да не се отчита съгласието по чл. 84, т. 9 от
Конституцията. Съгласието за сключването
на договори за държавен дълг е част от едно
производство, което приключва с ратификацията, ако се налага нейното извършване.
Заключението, което може да се направи,
е, че двете правомощия не следва да се разглеждат без каквато и да е връзка едно с друго.
Възприетият от парламента подход, когато
дава съгласие за сключване на договори за
външен държавен заем, го потвърждава. То е
наложило практиката, когато в свои решения
и закони Народното събрание дава съгласие
по чл. 84, т. 9 от Конституцията, изрично да
го обвързва с условието за последваща ратификация (Решение на Народното събрание от
21 ноември 2014 г., обн., ДВ, бр. 96 от 2014 г.;
Закон за държавния бюджет на Република
България за 2015 г., обн., ДВ, бр. 107 от 2014 г.
и бр. 17 от 2015 г., и др.). Няма съмнение,
че Народното събрание като законодателен
орган е в правото си да обвърже съгласието
по чл. 84, т. 9 от Конституцията с ратификацията на сключения договор. Още повече,
че и сключените от Република България Договор за дилърство, Договор за агентство и
Акт за поемане на задължения поставят като
изискване ратификацията им (съответните
1.1, и преамбюл Б), за да могат те да имат
обвързваща сила за Република България. В
резултат става безпредметно обсъждането дали
договори от частен характер се обхващат от
понятието „международен договор“ по смисъла на чл. 85, ал. 1 от Конституцията, дали
те попадат в обсега на разпоредбата на чл. 85,
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ал. 1 от Конституцията, която се отнася до
международните договори. Подобна практика
обаче навежда и на друг важен извод, а именно,
че не би трябвало да има пречка даването на
съгласие за сключване на договор за външен
държавен дълг да бъде обсъждано по повод
искане за установяване на противоконституционност на ратификационен закон.
В искането си групата народни представители настояват Конституционният съд да установи противоконституционност на ратификационния закон. Според Конституционния съд
всеки закон за ратификация на международен
договор може да бъде предмет на проверка
за конституционосъобразност. Член 149, ал. 1,
т. 2 от Конституцията постановява, че Конституционният съд се произнася по искания
за установяване на противоконституционност
на законите. Ратификационните закони са вид
закони и следователно се обхващат от този
текст. Няма значение дали ратификацията има
смисъл на даване на съгласие от държавата за
обвързване по международния договор, или тя
има в контекста на чл. 5, ал. 4 от Конституцията и действие в качеството си на инструмент
за превръщане на международния договор в
част от вътрешното законодателство.
Когато предмет на конституционен контрол
е ратификационен закон, в т.ч. когато с него
се дава съгласие за обвързване на държавата
по отношение на определен договор, било
международен договор в строгия смисъл на
думата, било договор на частното право, който
е сключен с чуждестранно лице, той обхваща
не само формалните изисквания за ратификация, но и конкретния договор. Доколкото
ратификацията представлява съгласие за обвързване с определен международен договор,
няма как проверката да се абстрахира от
съдържанието му. Обратното би означавало,
че ратификацията сама по себе си създава
своеобразен „иму нитет“ срещу възможен
контрол за конституционност, който по начина, по който е уреден обаче, трябва да се
разпростира върху всички закони. Не може
да се допусне евентуално противоречие на
международен договор с Конституцията при
положение, че неин основен белег е тъкмо
върховенството є. В крайна сметка именно
тя предопределя тяхната позиция в рамките
на правната ни система. Затова и не е оправдано, когато пред Конституционния съд
се атакува на основание чл. 149, ал. 1, т. 2 от
Конституцията ратифициран със закон международен договор, без значение дали това е
международен договор в строгия смисъл на
думата, или договор от сферата на частното
право, да се твърди, че релевантен може да
бъде само въпросът как той е приет, но не
и въпросът какво той съдържа. Доводът, че
съответствието на международните договори
с Конституцията може да се осигури само
преди тяхната ратификация (чл. 149, ал. 1, т. 4
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от Конституцията), е неубедителен, защото
този контрол не е задължителен. Специално
пък по отношение на договорите от частен
характер той е и недопустим (Определение
№ 4 от 2002 г. по к.д. № 6 от 2002 г.). Найсетне, след като самата Конституция допуска
ратифицираните международни договори да
се изменят или денонсират по предвидения
в тях ред (чл. 85, ал. 3 от Конституцията),
не би следвало да има пречка това да стане
на основание решение на Конституционния
съд. Народното събрание ще трябва да уреди
правните последици на евентуално решение
на Конституционния съд за установяване на
тяхната противоконституционност, като със
закон ги измени, денонсира или, доколкото е
възможно, приеме съответна резерва. В контек
ста на казаното следва да се обърне внимание
върху обстоятелството, че договорът, който е
предмет на атакувания ратификационен закон
и има частноправен характер (7.19), съдържа
текстове, които уреждат правните последици
от подобно развитие на отношенията и произнасяне на Конституционния съд в случай,
че той не е бил сключен в съответствие с
„принципите, заложени в Конституцията на
Република България“ (9.2.3.(iii).
Договорът за дилърство, Договорът за
агентство и Актът за поемане на задължения,
които са ратифицирани с атакувания пред
Конституционния съд закон, са подписани
на 6 февруари 2015 г. Преди това Народното
събрание с Решение от 19 ноември 2014 г. е
дало съгласие за подготовка за поемане на
външен държавен дълг, чийто размер специално в рамките на 2014 г. не може да надвишава
3 000 000 000 лв. Почти едновременно с него
е променен чл. 68 от Закона за държавния
бюджет на Република България за 2014 г., като
промяната влиза в сила от деня на обнародването му. С тази промяна на Министерския
съвет се дава право да поеме външен държавен
дълг, вкл. чрез емисии на държавни ценни
книжа на международните пазари, в размер
общо до 6 900 000 000 лв., както и да предприеме действия за подготовка поемането на
външен държавен дълг, вкл. чрез емисии на
държавни ценни книжа на международните
пазари, както и на средносрочна програма
за емитиране на дълг на международните
капиталови пазари при условие на последваща
ратификация през 2015 г. Член 68 от Закона
за държавния бюджет на Република България за 2015 г. възпроизвежда точно първото
изречение на изменения чл. 68 от Закона за
държавния бюджет на Република България
за 2014 г. При така изложената фактическа
обстановка следва да се приеме, че Народното събрание е дало предварително съгласие
за сключването на международен договор за
държавен заем, което е станало през февруари 2015 г. за сумата от 3 100 000 000 евро.
Съгласието по чл. 84, т. 9 от Конституцията
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може да бъде оформено като решение, но по
аргумент на по-силното основание това може
да бъде направено и със закон.
Онова, което обаче поставя въпрос, е
разликата меж ду посочения в съгласието
размер и размера на сумата, за която могат
да се емитират облигации според ратификационния закон. Посоченият в закона за
ратификация на международните договори
размер представлява максималният размер
на облигациите, които могат да бъдат емитирани. До него се е стигнало на базата на
изчисленията съобразно Глобалната средносрочна програма на Републ ика България за
емитиране на облигации, която сама по себе
си няма характер на юридически акт. Договорът за дилърство, който е ратифициран
с атак у вани я пред Констит у ционни я съд
закон, дава дефиниция на понятието „лимит
на програмата“, като казва, че той означава
максималния съвкупен номинален размер на
облигациите, които могат да бъдат издадени
в изпълнение на програмата, която към деня
на приключване е 8 000 000 000 евро (1.1
от Договора). Смисъл на Договора следователно е емитентът да може да предлага да
бъдат емитирани на определени интервали
средносрочни облигации с условието, че в
резултат на емитирането на каквито и да
било облигации общата сума на заемите на
емитента не може да превишава какъвто и
да е било лимит, съдържащ се в който и да
било относим закон за държавния бюджет на
Република България, или какъвто и да било
последващ лимит, въведен с какъвто и да било
приложим закон на Република България, или
каквото и да било решение на Министерския
съвет, или който да било компетентен орган
на Република България (7.24 от Договора). С
други думи посочената в атакувания закон за
ратификация сума има смисъл единствено на
„таван“, който не може да бъде надхвърлен
предвид факта на ратификацията, а дали той
ще бъде достигнат е въпрос, който ще се
решава тепърва. Към момента на произнасянето на Конституционния съд е очевидно,
че Република България е получила такава
сума за емитираните облигации, за каквато
Народното събрание е дало съгласие. Колкото
до решението или решенията за емитиране
на нови средносрочни облигации извън вече
емитираните, то трябва да бъде взето, както
изисква ратифицираният със закон договор, с
приемането на закона за държавния бюджет
на Република България за съответна година
или от друг закон. Ратифицираният със закон
Договор за дилърство настоява евентуалните
емисии на нови облигации да бъде възможно единствено само след като Народното
събрание се е произнесло с годишния закон
за държавния бюджет. Става дума за бъдеща
регламентация, за която Конституционният
съд не може да се произнесе към настоящия
момент.
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По изложените съображения на основание
чл. 149, ал. 1, т. 2 от Конституцията Конституционният съд
РЕШИ:
Отхвърля искането на четиридесет и осем
народни представители за установяване на
противоконституционност на Закона за ратифициране на Договора за дилърство между
Република България в качеството на Емитент
и Ситигруп Глобъл Маркетс Лимитид, Ейч
Ес Би Си Банк Пи Ел Си, Сосиете Женерал
и Уникредит Банк АГ в качеството на Организатори и Дилъри относно Глобалната
средносрочна програма на Република България за издаване на облигации на стойност
8 000 000 000 евро, подписан на 6 февруари
2015 г., на Договора за агентство между Република България в качеството на Емитент
и Ситибанк Н.А., клон Лондон, в качеството
на Фискален агент, Платежен агент, Агент по
замяната, Агент по прехвърлянето и Агент
за изчисляване и Ситигруп Глобъл Маркетс
Дойчланд АГ в качеството на Регистратор,
Платежен агент и Агент по прехвърлянето
относно Глобалната средносрочна програма на
Република България за издаване на облигации
на стойност 8 000 000 000 евро, подписан на
6 февруари 2015 г., и на Акта за поемане на задължения от Република България в качеството
на Емитент относно Глобалната средносрочна
програма на Република България за издаване
на облигации на стойност 8 000 000 000 евро,
подписан на 6 февруари 2015 г. (ДВ, бр. 16 от
27 февруари 2015 г.).
Председател:
Димитър Токушев
6501

МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 268
ОТ 2 ОКТОМВРИ 2015 Г.

за допълнение на Тарифа за таксите, които
събират музеите, Националният институт за
недвижимо културно наследство и Национал
ната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“
за извършване на услуги и за издаване на
документи и дубликати, одобрена с Поста
новление № 290 на Министерския съвет от
2011 г. (обн., ДВ, бр. 84 от 2011 г.; изм. и доп.,
бр. 55 от 2012 г. и бр. 84 от 2013 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 3 се създава т. 6:
„6. За публикуване на издания:
а) присъждане на издателски идентификатор (код) за:
аа) петцифрени номера (9 номера) – 5 лв.;
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бб) че т и ри ц ифрен и номера (99 номера) – 11 лв.;
вв) трицифрени номера (999 номера) – 26 лв.;
гг) двуцифрени номера (9999 номера) –
44 лв.“
Заключителна разпоредба
§ 2. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
6539

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 269
ОТ 2 ОКТОМВРИ 2015 Г.

за одобряване на допълнителни разходи за
2015 г. по бюджета на Държавен фонд „Земе
делие“ за финансиране на разходи за данък
върху добавената стойност по одобрени за
подпомагане проекти на общини по Програ
мата за развитие на селските райони през
2007 – 2013 г., по Оперативната програма
за развитие на сектор „Рибарство“ през
2007 – 2013 г. и за преходна национална по
мощ в сектор „Животновъдство“
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи
по бюджета на Държавен фонд „Земеделие“
за 2015 г. в общ размер до 115 000 000 лв. за
финансиране на разходи за данък върху добавената стойност на общини по одобрени за
подпомагане проекти по Програмата за развитие на селските райони през 2007 – 2013 г.,
по Оперативната програма за развитие на
сектор „Рибарство“ през 2007 – 2013 г. и за
преходна национална помощ в сектор „Животновъдство“.
(2) Разходите по ал. 1 да се осигурят за
сметка на предвидените по централния бюджет
средства за данък върху добавената стойност
на общините по Програмата за развитие на
селските райони и по Оперативната програма
за развитие на сектор „Рибарство“ и от преструктуриране на разходи и/или трансфери
по централния бюджет за 2015 г.
Чл. 2. Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се
увеличат разходите по бюджета на Държавен
фонд „Земеделие“ за 2015 г., както следва:
1. по Политика на Министерството на
земеделието и храните в областта на земеделието и селск ите райони, бюд жетна
програма „Развитие на селските райони“ –
86 000 000 лв.;
2. по Политика на Министерството на
земеделието и храните в областта на рибар-
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ството и аквакултурите, бюджетна програма
„Рибарство и аквакултури“ – 2 000 000 лв.;
3. по Политика на Министерството на
земеделието и храните в областта на земеделието и селските райони, бюджетна програма
„Държавни помощи, национални доплащания
и САПАРД“ – 27 000 000 лв.
Чл. 3. Със сумата по чл. 2, т. 3 да се увеличат показателите по чл. 45, ал. 3 от Закона
за държавния бюджет на Република България
за 2015 г.
Чл. 4. Изпълнителният директор на Държавен фонд „Земеделие“ да извърши съответните промени по бюджета на Държавен фонд
„Земеделие“ за 2015 г. и да уведоми министъра
на финансите.
Чл. 5. Министърът на финансите да извърши произтичащите от чл. 1 промени по
централния бюджет за 2015 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, aл. 3 от Закона за публичните
финанси и чл. 86 от Закона за държавния
бюджет на Република България за 2015 г.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
6552

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 270
ОТ 5 ОКТОМВРИ 2015 Г.

за изменение на списъка на държавите с
пазарен риск по чл. 5, ал. 1 от Закона за екс
портното застраховане, приет с Постановле
ние № 124 на Министерския съвет от 2007 г.
(обн., ДВ, бр. 46 от 2007 г.; доп., бр. 93 от
2013 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Параграф единствен. В списъка на държавите с пазарен риск по чл. 5, ал. 1 от Закона
за експортното застраховане – приложение
към член единствен от Постановление № 124
на Министерския съвет от 2007 г., думата
„Гърция“ се заличава.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
6568
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 271
ОТ 6 ОКТОМВРИ 2015 Г.

за одобряване на допълнителни плащания
от централния бюджет по бюджета на Ми
нистерството на транспорта, информацион
ните технологии и съобщенията за 2015 г. за
приключването на инвестиционни проекти
на Национа лна компания „Железопътна
инфраструктура“ по Оперативна програма
„Транспорт“ 2007 – 2013 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни плащания по бюджета на Министерството на
транспорта, информационните технологии и
съобщенията за 2015 г. в частта на финансирането на бюджетното салдо за сметка на
централния бюджет в размер до 110 000 хил. лв.
(2) Средствата по ал. 1 се предоставят
като временна безлихвена финансова помощ,
подлежаща на възстановяване съгласно чл. 2,
на Нац иона лна ком пани я „Железоп ът на
инфраструктура“ в качеството є на бенефициент по Оперативна програма „Транспорт“
2007 – 2013 г. за необходимите разплащания за
приключване на железопътните проекти, в т. ч.:
1. „Реконструкция и електрификация на
железопътната линия Пловдив – Свиленград
по коридори IV и IX, фаза 2: участък Първомай – Свиленград“;
2. „Рехабилитация на железопътната инфраст ру кт у ра в у част ъци от ж п лини ята
Пловдив – Бургас“;
3. „Модернизация на железопътния участък
Септември – Пловдив част от Трансевропейската железопътната мрежа“;
4. „Рехабилитация на гарови комплекси по
TEN-T мрежата – „Рехабилитация на гаров
комплекс Централна гара – София“, „Рехабилитация на гаров комплекс жп гара – Бургас,
пътническа“, „Преустройство и саниране на
приемно здание гара Пазарджик – II етап“;
5. „Изграждане на интермодален терминал
в Южен централен район на планиране в
България – Пловдив“.
Чл. 2. (1) Средствата по чл. 1 се възстановяват от Национална компания „Железопътна
инфраструктура“ по бюджета на Министерст вото на т ранспорта, информационни те
технологии и съобщенията считано от 2016 г.
по 35 000 хил. лв. годишно, със срок на погасяване до 30 юни на съответната година,
до пълното погасяване на предоставената
временна финансова помощ.
(2) За непогасената в съответния срок сума
съгласно ал. 1 се дължат лихви съгласно Закона за лихвите върху данъци, такси и други
подобни вземания.
Чл. 3. (1) Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията да
извърши съответните промени по бюджета на
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Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията за 2015 г.
и да уведоми министъра на финансите.
(2) Министърът на финансите да извърши
произтичащите от чл. 1 промени по централния бюджет за 2015 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 4, т. 2 от Закона за публичните финанси.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и на
министъра на финансите.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
6610

МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
СПОРАЗУМЕНИЕ

между Министерството на земеделието и
храните на Република България и Министер
ството на земеделието и храните на Репуб
лика Беларус за сътрудничество в областта
на селското стопанство
(Одобрено с Решение № 651 от 27 август 2015 г.
на Министерския съвет. В сила от датата на
подписването му – 24 септември 2015 г.)
Министерството на земеделието и храните
на Република България и Министерството на
земеделието и храните на Република Беларус,
наричани по-долу за краткост „Договарящите
се страни“,
с цел подпомагане на сътрудничеството в
областта на селското стопанство и развитието на селските райони, като взеха предвид
съществуващия потенциал на Договарящите
се страни,
в израз на намерението си да подобрят
сътрудничеството между Договарящите се
страни,
в желанието си да създадат благоприятни условия за развитието на икономическо
и техническо сътрудничество в областта на
селското стопанство и развитието на селски
райони,
се споразумяха, както следва:
Член 1
Договарящите се страни, в границите на
своите компетенции и в съответствие с националните си законодателства, се задължа-
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ват да подпомагат сътрудничеството между
организации и търговски предприятия от
Република България и Република Беларус,
които извършват дейност в областта на селското стопанство.
Член 2
Договарящите се страни се задължават да
подкрепят и да поддържат сътрудничество по
следните въпроси:
– растениевъдство;
– животновъдство;
– механизация на селскостопанското производство;
– технология в селското стопанство;
– научна и изследователска дейност в областта на селското стопанство;
– фитосанитарен и ветеринарен контрол.
Член 3
Сътрудничеството между Договарящите се
страни се осъществява в границите на техните юрисдикции и съгласно националните им
законодателства в следните форми:
– обмен на информаци я и тех ническ и
документи;
– въвеждане на нови технологии в растениевъдството и животновъдството;
– оказване иа подкрепа за създаване на
съвместни предприятия;
– организиране на панаири, изложения,
семинари, конференции и симпозиуми.
Член 4
Договарящите се страни имат право да
изготвят планове за сътрудничество и да провеждат двустранни срещи с цел разглеждане
на процедурата за сътрудничество в рамките
на Споразумението. Плановете влизат в сила,
след като бъдат одобрени от Договарящите
се страни.
Член 5
Това Споразумение не противоречи на
права и задължения на Договарящите се страни, които са възникнали във връзка с други
двустранни и многостранни международни
споразумения.
Член 6
Всякакви спорове, възникнали по отношение на тълкуването или приложението на
това Споразумение, се разрешават по взаимно
съгласие чрез преговори от Договарящите се
страни.
Член 7
Това Споразумение влиза в сила от датата на подписването му за срок от 5 години.
След изтичането на срока то се продължава
автоматично за последователни периоди от
5 години, освен ако в 6-месечен срок преди
изтичането му някоя от Договарящите се
страни не уведоми другата писмено по дипломатически път за намерението си да го
прекрати.
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Член 8
Това Споразумение може да бъде изменяно
и допълвано по взаимно съгласие на Договарящите се страни с писмени протоколи,
представляващи неразделна част от него и
влизащи в сила по реда на чл. 7.
Подписано в Минск на 24 септември 2015 г.
в два оригинални екземпляра на български,
руски и английски език, като текстовете на
всички езици се считат за оригинални. В случай
на противоречия в тълкуването меродавен е
текстът на английски език.
За Министерството
на земеделието
и храните на
Република България:
Цветан Димитров,
заместникминистър
6523

За Министерството
на земеделието
и храните на
Република Беларус:
Игор Брило,
заместникминистър

МИНИСТЕРСТВО
НА ТУРИЗМА
ПРОТОКОЛ

за сътрудничество в областта на туризма
между Министерството на туризма на Ре
публика България и Министерството на
икономиката на Португалската република
(Одобрен с Решение № 684 от 10 септември
2015 г. на Министерския съвет. В сила от
14 септември 2015 г.)
Министерството на туризма на Република
България и Министерството на икономиката
на Португалската република, наричани подолу „Страните“,
Ръководейки се от Договора между правителството на Република България и правителството на Португалската република за
сътрудничество в областта на туризма,
Желаейки да укрепят съществуващите
приятелски отношения между двете страни и
да заздравят взаимното разбирателство между
двата народа,
С цел да разширят сътрудничеството между
двете страни в областта на туризма въз основа
на равнопоставеността и взаимната изгода
Се споразумяха за следното:
Член 1
Предмет
Този Протокол за сътрудничество има за
цел да засили и заздрави сътрудничеството в
областта на туризма между двете Страни за
взаимна полза и в съответствие с националното
законодателство и регулациите, действащи в
двете Страни.
Член 2
Обхват на сътрудничеството
Страните ще насърчават обмена на информация и опит в следните области:
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1. Планиране на маркетингови стратегии.
2. Промотиране на туризма.
3. Статистически програми.
4. Законодателство и програми, свързани с
качеството на туризма, развитието на туризма
и хотелиерските дейности.
Член 3
Маркетинг и промотиране
Страните ще насърчават сътрудничеството
между техните туристически организации и
туристически агенции с оглед увеличаване на
туристопотока между двете страни. За тази
цел Страните ще стимулират участието в
туристически борси, изложения, семинари и
други туристически мероприятия, провеждани
в другата държава, и ще насърчават посещенията на реципрочна основа на журналисти
в областта на туризма и други медийни представители за промотиране на туристическия
потенциал на двете Страни.
Член 4
Информация
Страните ще благоприятстват обмена на
информация за програмите за развитие на
туризма, които се изпълняват в съответните
им държави, с оглед на насърчаването на
инвестициите в туризма в двете Страни.
Член 5
Изменения
Този Протокол за сътрудничество може да
бъде променян по всяко време по взаимно съгласие на двете Страни, изразено в писмен вид.
Член 6
Действие и прекратяване
1. Този Протокол за сътрудничество влиза
в сила от датата на неговото подписване и ще
остане в сила за период от пет години, като
ще бъде автоматично подновяван за следващи
петгодишни периоди.
2. Този Протокол за сътрудничество се
прекратява, когато една от Страните заяви за
своето намерение да го прекрати най-малко
шест месеца предварително чрез писмено
уведомление до другата Страна.
3. Прекратяването на този Протокол за
сътрудничество не влияе върху изпълнението
на стартираните дейности.
Подписан в Меделин, Колумбия, на 14 септември 2015 г. в два оригинални екземпляра
на български, португалски и английски език,
като трите текста имат еднаква сила. В случай
на различия в тълкуването меродавен ще бъде
текстът на английски език.
За Министерството
на туризма
на Република
България:
Николина Ангелкова,
министър
6465

За Министерството
на икономиката
на Португалската
република:
Антонио
Пиреш де Лима,
министър
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КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА
НА КОНКУРЕНЦИЯТА
Правилник за изменение и допълнение на
Устройствения правилник на Комисията за
защита на конкуренцията (обн., ДВ, бр. 15 от
2009 г.; изм., бр. 44, 88 и 92 от 2009 г., бр. 16
и 79 от 2010 г., бр. 10, 96 и 104 от 2011 г.; изм.
и доп., бр. 95 от 2012 г.)
§ 1. В чл. 2 след думите „обществени поръчки“ се добавя „за определяне на частен
партньор“.
§ 2. В чл. 3 думите „бюджетни кредити“
се заменят с „бюджет“.
§ 3. В чл. 6 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се нова т. 7 със следния текст:
„7. осигуряване на защита срещу злоупотреба с по-силна позиция при договаряне;“.
2. Досегашните т. 7, 8, 9 и 10 стават съответно т. 8, 9, 10 и 11, като в т. 9 след думата
„решения“ се поставя запетая и се добавя
„действия или бездействия на“.
3. Създава се нова т. 12 със следния текст:
„12. осигуряване на защита срещу незаконосъобразни решения, приети в процедура за
определяне на частен партньор по Закона за
публично-частното партньорство.“
§ 4. В чл. 7 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В т. 9 думите „на актове, на възложители“
и думите „на концеденти – “ се заличават.
2. Създава се нова т. 12 със следния текст:
„12. произнася се по законосъобразността на решенията на органите по Закона за
публично-частното партньорство, приети в
процедура за определяне на частен партньор;“.
3. Досегашните т. 12 и 13 стават съответно
т. 13 и 14.
§ 5. В чл. 21, ал. 2, т. 11 думите „Правни
анализи“ се заменят с „Право“.
§ 6. В чл. 23, ал. 2 думите „Финансовоадминистративна“ се заменят с „Финансовоадминистративни и международни дейности“.
§ 7. В чл. 24 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „Финансово-административна“ се заменят с „Финансово-административни и международни дейности“.
2. В ал. 2, т. 16 абревиатурата „НВМОП“
се заличава.
3. В ал. 3 се създават нови т. 15, 16 и 17
със следните текстове:
„15. предлага и организира провеждането
на инициативи, свързани с популяризиране
дейността на комисията;
16. подпомага комисията при осъществяване на взаимодействието є с други държавни
органи и неправителствени организации;
17. организира извършването на преводи
на материали от български език на чужд език
и от чужд език на български език.“
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4. В ал. 4 думите „Финансово-административна“ се заменят с „Финансово-административни и международни дейности“.
§ 8. В чл. 26 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 след абревиатурата „ЗОП“ се поставя запетая, а след „ЗК“ се добавя „ЗПЧП“.
2. В ал. 2:
а) в т. 3 думите „Правни анализи“ се заменят с „Право“;
б) в т. 4 след думите „Нелоялна конкуренция“ се добавя „и злоупотреба с по-силна
позиция при договаряне“.
§ 9. В чл. 30 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в основния текст думите „Правни анализи“ се заменят с „Право“;
б) точка 4 се изменя така:
„4. разработва или участва в разработването
на проекти на нормативни или други актове
с оглед изпълнението или транспонирането
на актове на правото на Европейския съюз
в областта на конкуренцията;“
в) точка 5 се отменя;
г) досегашните т. 6, 7, 8, 9, 10 и 11 стават
съответно т. 5, 6, 7, 8, 9 и 10;
д) точка 12 се отменя;
е) точка 13 става т. 12;
ж) създава се нова т. 13 със следния текст:
„13. координира развитието и прилагането
на политиките на международното сътрудничество с отговорните чуждестранни органи и организации; управлява и разработва
концепции относно проекти на програми,
финансирани от ЕС или други страни;“
з) точки 14 и 15 се отменят;
и) досегашната т. 16 става т. 14, като в нея
след думите „комисията с“ се добавя „Комитета по конкуренция на“, а думите „Световната
търговска организация (СТО)“ се заменят с
„Конференцията на ООН за търговия и развитие (УНКТАД)“;
к) досегашните т. 17 и 18 се отменят.
2. В ал. 4 думите „Правни анализи“ се
заменят с „Право“.
§ 10. В чл. 31 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в основния текст след думите „Дирекция
„Нелоялна конкуренция“ се добавя „и злоупотреба с по-силна позиция при договаряне“, а
след думите „в областта на нелоялната конкуренция“ се добавя „и в областта на злоупотребите с по-силна позиция при договаряне“;
б) създава се нова т. 2 със следния текст:
„2. извършва проучване по образувани
производства по глава седма „а“ от ЗЗК с цел
оценка на поведението на предприятията с
по-силна позиция при договаряне, дали то е
в противоречие с добросъвестната търговска
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практика и уврежда или може да увреди интересите на по-слабата страна при договарянето
и на потребителите;“
в) досегашната т. 2 става т. 3, като в нея
думите „глава седма“ се заменят с „глави
седма и седма „а“;
г) досегашните т. 3, 4 и 5 стават съответно
т. 4, 5 и 6;
д) досегашните т. 6, 7, 8 и 9 стават съответно
т. 7, 8, 9 и 10, като в тях след думите „нелоялната конкуренция“ се добавя „и злоупотребите
с по-силна позиция при договаряне“;
е) досегашните т. 10, 11 и 12 стават съответно т. 11, 12 и 13.
2. В ал. 2 след думите „Нелоялна конкуренция“ се добавя „и злоупотреба с по-силна
позиция при договаряне“.
§ 11. В чл. 32, ал. 1 се правят следните
изменения и допълнения:
1. В т. 1 след думите „на ЗОП“ се поставя
запетая и се добавя „ЗПЧП“. В същата точка
след думата „решения“ се поставя запетая и
се добавя „действия или бездействия.“
2. В т. 2, 3 и 4 след думите „обществените поръчки“ се поставя запетая и се добавя
„публично-частното партньорство“.
3. В т. 6 след думите „на ЗК“ се поставя
запетая и се добавя „ЗПЧП“.
4. В т. 7 след думите „на ЗК“ се поставя
запетая и се добавя „ЗПЧП“.
5. В т. 8 след думите „на ЗОП“ се поставя
запетая и се добавя „ЗПЧП“.
6. В т. 11 след думите „със ЗОП“ се поставя
запетая и се добавя „ЗПЧП“.
§ 12. В чл. 33, ал. 1 в т. 13 след абревиатурата „ЗОП“ се поставя запетая и се добавя
„ЗПЧП“.
§ 13. В приложението към чл. 18 се правят
следните изменения и допълнения:
1. В т. ІV думите „Финансово-административна“ се заменят с „Финансово-административни и международни дейности“, а числото
„22“ се заменя с „20“.
2. В т. V.4 думите „Правни анализи“ се
заменят с „Право“.
3. В т. V.5 след думите „Нелоялна конкуренция“ се добавя „и злоупотреба с по-силна
позиция при договаряне“, а числото „11“ се
заменя с „14“.
4. В точка V.6. „Обществени поръчки и
концесии“ числото „30“ се заменя с „29“.
§ 14. Правилникът за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Комисията за защита на конкуренцията е приет с
Решение № 793 на Комисията за защита на
конкуренцията от 29.09.2015 г.
§ 15. Правилникът влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Председател:
Петко Николов
6503
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МИНИСТЕРСТВО
НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
НАРЕДБА № 8121з-1175
от 29 септември 2015 г.

за условията и реда за осигуряване на дър
жавните служители в Министерството на
вътрешните работи на работно и униформено
облекло, друго вещево имущество и снаряже
ние и ежегодно парична сума за облекло на
неносещите униформа държавни служители
Раздел I
Общи положения
Чл. 1. С тази наредба се определят условията и редът за осигуряване на служителите на
Министерството на вътрешните работи (МВР)
по чл. 142, ал. 1, т. 1 от Закона за Министерството на вътрешните работи (ЗМВР) и по
§ 86 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение
на ЗМВР (ДВ, бр. 14 от 2015 г.) на работно и
униформено облекло, друго вещево имущество
и снаряжение и ежегодно на парична сума за
облекло на неносещите униформа държавни
служители.
Чл. 2. (1) Размерът на сумите и доволствията по чл. 1 се определя ежегодно със заповедта на министъра на вътрешните работи
по чл. 181, ал. 4 ЗМВР.
(2) В периода до издаване на заповедта
по ал. 1 за текущата година е възможно
авансово използване на до 40 % от лимита
на държавните служители, носещи униформено облекло, определен със заповедта за
предходната година.
Чл. 3. Работното облекло, униформеното
облекло, еднократното допълнително вещево
имущество и снаряжението се осигуряват от
вещевото звено, обслужващо съответната
структура на МВР.
Чл. 4. Сумата за облекло и левовата равностойност на еднократното допълнително
вещево имущество се отразява в автоматизираната информационна система „Труд и
работна заплата“ (АИС – ТРЗ) и се изплаща
от съответните финансови звена.
Раздел II
Униформено и работно облекло
Чл. 5. Униформено облекло на държавните
служители в МВР се предоставя в случаите и
по реда, предвидени в наредбата по чл. 151,
ал. 4 ЗМВР.
Чл. 6. Работното облекло за служебно ползване се предоставя на държавните служители
в случаите и по реда, предвидени в наредбата
по чл. 151, ал. 4 ЗМВР.
Раздел III
Еднократно допълнително вещево имущество
Чл. 7. (1) Държавните служители в МВР
имат право на еднократно допълнително
вещево имущество или на левовата му равностойност по чл. 234, ал. 5 ЗМВР за прос-
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лужени 10 и повече години като държавен
служител в МВР към датата на прекратяване
на служебното им правоотношение. Размерът
на еднократното допълнително вещево имущество се определя ежегодно със заповед на
министъра на вътрешните работи.
(2) Еднократното допълнително вещево
имущество или левовата му равностойност
се предоставя след представяне от служителя
на удостоверение за прослужени 10 и повече години като държавен служител в МВР
към датата на прекратяване на служебното
правоотношение, издадено от дирекция „Човешки ресурси“ – МВР (ДЧР – МВР), или
звеното „Човешки ресурси“ на съответната
структура на МВР.
Чл. 8. Еднократното допълнително вещево
имущество или левовата му равностойност не
се предоставя в случаите по чл. 234, ал. 7 ЗМВР.
Раздел IV
Снаряжение и друго вещево имущество
Чл. 9. Снаряжение и друго вещево имущество се предоставя на държавните служители
в случаите и по реда, предвидени в наредбата
по чл. 151, ал. 4 ЗМВР.
Раздел V
Парична сума за облекло
Чл. 10. Държавните служители, неносещи
униформено облекло, при необходимост си
осигуряват работно облекло за сметка на
сумата, определена със заповедта по чл. 181,
ал. 4 ЗМВР.
Чл. 11. Индивидуалните размери на паричната су ма за облек ло на неносещите
униформено облекло държавни служители се
определя пропорционално на отработените
месеци през календарната година.
Чл. 12. За отработен се зачита месецът,
през който служителят е отработил повече от
половината от работните дни или нормативно
определените работни часове по основното си
служебно правоотношение.
Чл. 13. За отработено време на неносещите
униформено облекло държавни служители се
признава времето:
1. на ползване на платен отпуск по чл. 189,
ал. 1, т. 1 – 4 ЗМВР;
2. на ползване на неплатен отпуск – до
30 раб отни дни през календарната година;
3. на ползване на следните видове отпуски
по чл. 190 ЗМВР:
а) отпуск поради бременност, раждане,
осиновяване и отглеждане на малко дете за
календарната година, в която са настъпили
тези събития;
б) допълнителен платен годишен отпуск за
работа при специфични условия и рискове за
живота и здравето;
в) отпуск за изпълнение на обществени и
граждански задължения;
г) отпуск за временна неработоспособност;
д) платен отпуск за приемен изпит в учебно
заведение и платен отпуск за обучение;
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4. за участие в професионално обучение с
откъсване от работа, включително професионална квалификация и специализация.
Чл. 14. (1) На новоназначените държавни
служители се предоставя униформено облекло
за текущата година и авансово за следващата
календарна година в размера на лимита, определен със заповедта по чл. 181, ал. 4 ЗМВР за
текущата година. Държавните служители не
получават вещево доволствие за календарната
година след годината на назначаване. Право
на следващо получаване на вещево доволствие се придобива със започването на третата
календарна година.
(2) На преназначените държавни служители от една структура на МВР в друга се
предоставя униформено облекло за текущата
година и авансово за следващата календарна
година в размера на лимита, определен със
заповедта по чл. 181, ал. 4 ЗМВР за текущата
година. Държавните служители не получават
вещево доволствие за календарната година
след годината на преназначаване. Право на
следващо получаване на вещево доволствие
се придобива със започването на третата
календарна година.
(3) При повторно преназначаване в рамките
на тези две години служителят възстановява
левовата равностойност на полученото униформено облекло пропорционално на неотработеното време от предходното преназначаване.
(4) Финансовите звена издават за възстановената сума служебна бележка, която се
изпраща в съответното вещево звено.
Чл. 15. (1) Когато неносещ униформено
облекло държавен служител бъде назначен
на д л ъж ност, чиет о изп ъ лнение изиск ва
носене на униформено облекло, той възстановява в срок до 7 работни дни сума, която
е пропорционална на неотработеното време
от момента на встъпване в длъжност до края
на календарната година. Възстановяването се
извършва във финансовото звено, от което е
получена сумата за облекло.
(2) Финансовото звено по ал. 1 издава за
възстановената сума служебна бележка, която
се изпраща в съответното вещево звено.
Чл. 16. (1) Когато в рамките на календарната година държавен служител, изпълняващ
служебните си задължения в униформено облекло, бъде назначен на длъжност за неносещ
униформено облекло, служител от вещевото
звено към съответната структура издава в
срок от 7 работни дни от встъпване в длъжност служебна бележка, която се изпраща
във финансовото звено, в което служителят
ще бъде на обслужване.
(2) В случай че на служителя по ал. 1 не
е предоставено униформено облекло за пред
ходната и текущата календарна година, на
същия се изплаща стойността на униформеното облекло, като за текущата календарна
година – пропорционално на отработеното
време на длъжност за носещ униформено
облекло държавен служител.
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(3) В случай че служителят по ал. 1 е
получил униформено облекло за част от определения със заповедта за текущата година
по чл. 181, ал. 4 ЗМВР размер на сумата за
униформено облекло, на същия се изплаща
стойността на униформеното облекло за текущата година, пропорционално за времето,
отработено на длъжност за държавен служител,
носещ униформа, след приспадане на усвоените суми за облекло. Ако усвоеният лимит
надвиши пропорционално отработеното време,
служителя възстановява разликата.
(4) В случай че служителят по ал. 1 е получил униформено облекло в пълния размер
на определения лимит за униформено облекло
за съответната година, същият възстановява
стойността на униформеното облекло за текущата календарна година пропорционално на
неотработеното време на длъжност за носещ
униформено облекло държавен служител.
(5) В срок от 7 работни дни от датата на
встъпване в длъжност като неносещ униформено облекло служителят по ал. 1 възстановява във финансовото звено на предходната
си месторабота стойността на униформеното
облекло пропорционално за времето, което
не е прослужено на длъжност за носещ униформено облекло държавен служител.
(6) Финансовото звено, в което е възстановена сумата по ал. 5, уведомява за това
вещевото звено на предходната месторабота
на служителя, както и финансовото звено,
обслужващо структурата, в която лицето е
преназначено.
(7) На служителя по ал. 1 се изплаща сума
за облекло за неносещ униформено облекло
държавен служител пропорционална на отработеното време като такъв след възстановяване
на сумата по ал. 5.
Чл. 17. (1) Когато лице, работещо по трудово правоотношение в МВР (ЛРТП), бъде
назначено на длъжност за държавен служител,
то възстановява в срок до 7 работни дни от
встъпване в длъжност във финансовото звено,
от което е получило сумата за облекло по
чл. 180, ал. 6 ЗМВР, сума, която е пропорционална на неотработеното време от момента
на вст ъпване в длъж ност като държавен
служител до края на календарната година.
(2) Финансовото звено, в което е възстановена сумата по ал. 1, уведомява за това
финансовото звено, обслужващо структурата,
в която лицето е назначено като държавен
служител.
(3) Когато ЛРТП бъде назначено за държавен служител, неносещ униформено облекло,
служителят получава сума за облек ло за
държавен служител пропорционално за отработеното време като държавен служител.
(4) Когато ЛРТП бъде назначено за държавен служител, изпълняващ служебните си задължения в униформено облекло, служителят
получава униформено облекло при условията
и по реда на чл. 14, ал. 2.
Чл. 18. (1) На неносещите униформено облекло държавни служители, чието служебно
правоотношение е прекратено, се изплаща
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пропорционално на отработеното време през
текущата календарна година парична сума
за облекло.
(2) Лицата по ал. 1 възстановяват частта
от сумата за облекло пропорционално на
неотработеното време през календарната
година в срок от 7 работни дни от датата на
прекратяване на правоотношението във финансовото звено по последната месторабота.
(3) На наследниците на държавен служител,
неносещ униформено облекло, чието служебно
правоотношение е прекратено на основание
чл. 226, ал. 1, т. 12 ЗМВР, се изплаща пълният
размер на сума за облекло за текущата година
без приспадане на неотработеното време, в
случай че не му е изплатена.
Чл. 19. (1) Когато служебното правоотношение на държавен служител, изпълняващ
служебните си задължения в униформено
облекло, е прекратено, държавният служител
възстановява стойността на полученото униформено облекло за текущата година пропорционално на неотработеното време до края на
годината в срок от 7 работни дни от датата
на прекратяване на правоотношението във
финансовото звено по последната месторабота.
(2) В случай че на служителя по ал. 1 не е
предоставено униформено облекло за предходната и текущата календарна година, на същия
се изплащат стойностите на униформеното
облекло за предходната и пропорционално за
текущата година след приспадане на усвоените
суми от размера, определен със заповедта за
текущата година по чл. 181, ал. 4 ЗМВР.
(3) На наследниците на държавен служител,
изпълнявал служебните си задължения в униформено облекло, чието служебно правоотношение е прекратено на основание чл. 226, ал. 1,
т. 12 ЗМВР, в случай че не му е било осигурено
през предходната и текущата календарна година
изцяло или частично униформено облекло, се
изплаща стойността на униформеното облекло
след приспадане на усвоените суми от размера,
определен със заповедта за текущата година
по чл. 181, ал. 4 ЗМВР.
Чл. 20. (1) Изплащането на паричната сумата за облекло, левовата равностойност по
чл. 234, ал. 5 ЗМВР и стойността на униформеното облекло се извършва чрез начисляване
на индивидуалните суми в АИС – ТРЗ от
съответното финансово звено по последната
месторабота на държавния служител.
(2) Изплащането по ал. 1 се извършва след
възстановяване на стойността на униформеното
облекло, ако такава се дължи, и след получена
служебна бележка от вещевите звена за:
1. усвоените суми от лимита за униформено облекло;
2. за вече получено еднократно допълнително вещево имущество или левовата му
равностойност.
Чл. 21. (1) При назначаване или преназначаване на държавни служители съответното
звено „Човешки ресурси“ задължително посочва в актовете за встъпване в длъжност
дали служителите изпълняват служебните
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си задължения в униформено облекло или
са неносещи униформено облекло държавни
служители.
(2) Актовете за встъпване в длъжност на
държавните служители, които изпълняват
служебните си задължения в униформено
облекло, се изпращат във вещевите звена.
(3) Актовете за встъпване в длъжност на
неносещите униформено облекло държавни
служители се изпращат във финансовите звена.
(4) Актовете за встъпване в длъжност на
държавни служители, които и преди са работили в МВР, следва да бъдат придружени
от справка, издадена от звената „Човешки
ресурси“ за периода, през който служителят
е работил в МВР, и за местоработата му.
Справката се изпраща в съответното вещево
и финансово звено заедно с акта за встъпване.
(5) След получаване на справката от звеното
„Човешки ресурси“ финансовото или вещевото
звено в новата месторабота на служителя по
ал. 4 изисква служебна бележка от финансовото или вещевото звено в предишната
месторабота на служителя в МВР относно
предоставяне на еднократно допълнително
вещево имущество или левовата му равно
стойност за работа в МВР.
Чл. 22. Ръководителите на структурите
по чл. 37 ЗМВР създават организация за
своевременното изготвяне и утвърждаване на
поименни списъци на неносещите униформено
облекло държавни служители от подчинените
им структури с дължимите им суми за облекло, определени съгласно заповедта по чл. 2.
Списъците се предоставят на съответните
финансови звена.
Чл. 23. Ръководителите на структурите по
чл. 37 ЗМВР създават организация за изпращане на списък с индивидуалния размер на
сумата за облекло за текущата календарна
година на държавните служители, на които е
изплатена сума за облекло, несъответстваща
пропорционално на отработеното време през
предходната година, който се изпраща в срок
до края на месец януари на следващата календарна година в съответните финансови звена.
Чл. 24. Ръководителите на структурите по
чл. 37 ЗМВР създават организация за своевременно писмено уведомяване на държавните
служители за размера на дължимите от тях
суми, начина и срока за заплащането им.
Чл. 25. Държавните служители възстановяват в срок до края на месец февруари на
текущата календарна година изплатената сума
за облекло за предходната календарна година,
изчислена пропорционално за времето, което
не се зачита за отработено, съгласно списъците
по чл. 22 в съответното финансово звено, от
което са изплатени.
Чл. 26. В случаите по чл. 9, ал. 3, т. 1 – 4
от Кодекса за социално осигуряване на служителите не се предоставя униформено облекло,
работно облекло или сумата за облекло за
времето, което се зачита за осигурителен стаж.
Чл. 27. (1) На държавните слу ж ители,
изпълняващи служебните си задължения в
униформено облекло, на които временно е
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възложено със заповед на ръководителите
на структури по чл. 37 ЗМВР изпълнение на
служебни задължения без униформено облекло
за срок не по-кратък от 12 месеца, се изплаща
сума за облекло за неносещи униформено
облекло държавни служители.
(2) За срока по ал. 1 на държавния служител не се предоставя униформено облекло.
(3) Размерът на сумата по ал. 1 се определя
пропорционално на периода на временното
изпълнение на служебните задължения без
униформено облекло.
(4) Сумата по ал. 1 се изплаща от финансовите звена след направена справка с вещевите
звена за усвоената сума. Ако усвоеният лимит
надвиши пропорционално отработеното време,
служителят възстановява разликата.
(5) След изплащане на сумата по ал. 1
финансовото звено писмено уведомява вещевото звено за направеното плащане в срок от
7 работни дни от датата на извършването му.
Ч л. 28. (1) На д ърж а вн и т е сл у ж и т елки – носещи и неносещи униформа, родили
през текущата календарна година, се изплаща:
1. сума за облекло, пропорционално на
отработеното време за текущата календарна
година – за неносещите униформено облекло
държавни служителки;
2. стойност на униформеното облекло след
приспадане на усвоените суми от лимита за
текущата календарна година за униформено
облекло пропорционално на отработеното
време – за носещите униформено облекло
държавни служителки.
(2) Изплащането на сумите по ал. 1 се
извършва след представяне на:
1. копие от акт за раждане на детето/децата;
2. служебна бележка от съответното вещево звено след приспадане на усвоените суми
от лимита за текущата календарна година
за униформено облекло – само за носещите
униформено облекло държавни служителки.
(3) Финансовото звено издава за изплатената левова равностойност по ал. 1, т. 2
служебна бележка, която се предоставя на
съответното вещево звено и се прилага във
вещевата книжка на служителката.
Заключителни разпоредби
§ 1. Тази наредба се издава на основание
чл. 181, ал. 5 във връзка с ал. 2 от Закона за
Министерството на вътрешните работи.
§ 2. Тази наредба отменя Наредба № 8121з1010 от 2014 г. за условията и реда за осигуряване на държавните служители в Министерството на вътрешните работи на работно и
униформено облекло, друго вещево имущество
и снаряжение и ежегодно парична сума за
облекло на неносещите униформа държавни
служители (ДВ, бр. 106 от 2014 г.)
За министър:
Красимир Ципов
6466
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МИНИСТЕРСТВО
НА ПРАВОСЪДИЕТО
Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ 8 от 2008 г. за функциите и организацията
на дейността на бюрата за съдимост (обн.,
ДВ, бр. 24 от 2008 г.; изм. и доп., бр. 14 от
2013 г.; попр., бр. 15 от 2013 г.; изм. и доп.,
бр. 58 от 2014 г.)
§ 1. В чл. 33, ал. 5 се създава т. 7:
„7. Централната избирателна комисия – за
кандидатите за народни представители, за
президент и вицепрезидент, за членове на
Европейския парламент и за общински съветници и кметове.“
§ 2. В чл. 34 ал. 3 се изменя така:
„(3) В случаите, когато лицето е осъждано,
но е реабилитирано или престъплението е
амнистирано, председателят на районния съд
по местоживеене на заявителя или определен
от него заместник извършва преценка дали
тези обстоятелства следва да се отразят в
свидетелството за съдимост, предвид целта,
за която то се иска, ако същата е отбелязана в заявлението. В случай че в получената
справка липсват данни за изтърпяване на
наказанията, съдът по местоживеенето на
заявителя служебно изисква такива от компетентните органи.“
Заключителна разпоредба
§ 3. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Христо Иванов
6585

ВЪРХОВЕН
КАСАЦИОНЕН СЪД
ВЪРХОВЕН
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД
РЕШЕНИЕ № 1
от 30 септември 2015 г.
Общото събрание на съдиите от Върховния
касационен съд и Върховния административен
съд на Република България в заседанието си
на 30.09.2015 г. в състав: Върховен касационен
съд: Лозан Йорданов Панов, Таня Иванова
Райковска, Красимир Красимиров Влахов,
Павлина Стефанова Панова, Татяна Николова
Кънчева, Елена Тодорова Величкова, Бойка
Стоилова Спасова, Дария Никова Проданова,
Вероника Атанасова Имова, Ваня Мирчева
Алексиева, Добрила Тодорова Василева, Таня
Костадинова Митова, Пламен Георгиев Стоев, Пламен Томов Томов, Росица Иванова
Ковачева, Жанин Пенчева Силдарева, Симеон Александров Чаначев, Лидия Христова
Стоянова, Евелина Александрова Стоянова,
Теодора Георгиева Нинова, Емануела Кон-
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стантинова Балевска, Бранислава Крачунова
Павлова-Ямалиева, Стоил Христов Сотиров,
Юрий Димитров Кръстев, Татяна Пенева
Върбанова, Маргарита Василева СоколоваДимова, Ценка Иванова Георгиева, Борислав
Николов Белазелков, Светла Людмилова
Цачева, Любка Богданова Гелкова, Радостина
Цонева Караколева, Мария Василева Славчева, Златка Русева Русева, Красимир Иванов
Харалампиев, Дияна Цветанова Ценева-Каменова, Мария Илиева Иванова, Светлана
Петрова Калинова, Мариана Господинова
Костова, Елена Николова Авдева, Гълъбина
Генчева Петрова, Снежанка Стоянова Николова, Марио Първанов Първанов, Емил Николов Марков, Николай Иванов Дърмонски,
Камелия Ефремова Иванова, Емил Иванов
Томов, Албена Тодорова Бонева, Светла Дочева Димитрова, Бонка Костадинова Дечева,
Капка Василева Костова, Биляна Давидова
Чочева, Цветинка Николаева Пашкунова,
Светла Борисова Бояджиева, Жива Динкова Декова, Блага Георгиева Иванова, Мими
Цветкова Фурнаджиева, Камелия Пенкова
Маринова, Тотка Калчева Димитрова, Здравка Петкова Първанова, Василка Иванова
Илиева, Жанина Любенова Начева, Емилия Василева Василева, Теодора Ангелова
Гроздева-Драгнева, Илияна Боева ПапазоваМаркова, Севдалин Иванов Мавров, Теодора
Александрова Стамболова, Олга Зафирова
Керелска-Кордова, Зоя Стефанова Атанасова,
Велислав Спасов Павков, Веселка Петкова
Марева, Борис Рачев Илиев, Мина Иванова
Топузова, Даниела Савчова Атанасова, Бисер
Живков Троянов, Бонка Иванова Йонкова,
Диана Атанасова Хитова, Боян Благовестов Цонев, Боян Кирилов Балевски, Ирина
Ставрева Петрова, Маргарита Костадинова
Георгиева-Димова, Росица Михайлова Божилова-Вълчанова, Драгомир Йорданов Драгнев,
Галина Владимирова Захарова, Красимир
Петков Шекерджиев, Владимир Спасов Йорданов, Костадинка Стоянова Недева, Геника
Атанасова Михайлова, Румен Петров Петров,
Спас Николов Иванчев, Антоанета Благоева
Данова, Любка Николова Андонова, Даниела Симеонова Стоянова, Петя Михайлова
Хорозова, Гергана Стефанова Никова, Анна
Кирилова Баева-Курдаланова, Майя Петрова
Русева, Вероника Петрова Николова, Николай Марков Марков, Галина Николаева
Тонева-Дачева, Евгений Севдалинов Стайков, и Върховен административен съд: Георги
Димитров Колев, Румяна Борисова Монова,
Боян Георгиев Магдалинчев, Анна Радева
Димитрова, Йордан Константинов Константинов, Мариника Кунева Чернева, Милка
Панчева Петкова-Милчева, Ваня Петрова
Пунева-Михайлова, Георги Златев Чолаков,
Ваня Петрова Анчева, Андрей Тодоров Икономов, Светлана Владимирова Йонкова, Александър Еленков Еленков, Нина Методиева
Докторова, Марина Михайлова Дойчинова,
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Ната л и я Ба нова Марчева-Кът ова, А н г ел
Калинов Иванов, Панайот Павлов Генков,
Аделина Въткова Ковачева, Румяна Ангелова
Папазова-Димитрова, Диана Огнянова Добрева, Галина Цветанова Матейска-Ботева,
Галя Славейкова Костова, Фани Йорданова
Тенева-Найденова, Надежда С. ДжелеповаРангелова, Галина Христова Савова, Таня
Петрова Радкова, Йовка Димитрова Дражева,
Светлозара Христова Анчева, Галина Иванова
Солакова, Диана Иванова Гърбатова, Татяна
Иванова Хинова, Джузепе Борисов Роджери,
Маруся Димитрова Андонова, Теодора Петрова Пешева-Николова, Атанаска Младенова
Дишева, Таня Димитрова Вачева-Кабадийска,
Иван Раденков Овчарски, Соня Атанасова
Янкулова, Илияна Христова Дойчева, Георги
Стефанов Георгиев, Виолета Траянова Главинова, Донка Иванова Генчева-Чакърова,
Емилия Николова Миткова, Искра Тодорова
Александрова, Мариета Милкова Милева, Тодор Костадинов Тодоров, Севдалина Пенчева
Червенкова-Минкова, Павлина Вълчева Найденова, Таня Желязкова Куцарова-Христова,
Марио Димитров Маринов, Илиана Атанасова
Славовска-Начкова, Добрика Стоянова Симеонова-Андреева, Тодор Кирилов Петков,
Любомира Пет рова Мотова-Любомирова,
М и ра М и ха й лова Ра й чева-Шекерд ж иева,
Емилия Димитрова Кабурова, Свилена Димитрова Проданова, Даниела Мавродиева
Мавродиева, Бисерка Начева Цанева, Светлана Цекова Борисова, Бисер Владимиров
Цветков, Благовеста Любомирова Липчева,
Анелия Иванова Ананиева-Сръндева, Красимир Ноев Кънчев, Димитър Любомиров
Първанов, Мадлен Петрова Петрова, Пламен
Кирилов Петрунов, Аглика Величкова Адамова-Петкова, Петя Георгиева Желева, Василка
Ми т кова Ша ламанова, К а лина Тодорова
Арнаудова, Мирослава Георгиева Керимова,
Емилия Русева Георгиева, Албена Георгиева
Радославова, Мария Георгиева Радева, при
участието на секретаря Р. Иванова в изпълнение на чл. 147, ал. 2 и чл. 148, ал. 1, т. 1
от Конституцията на Република България
и чл. 4, ал. 2 от Закона за Конституционен
съд на основание чл. 5, ал. 1 от Закона за
Конституционен съд при участието на 176
съдии от общо 190, при явно посочване на
кандидатите и таен избор, Общото събрание
на съдиите от Върховния касационен съд и
Върховния административен съд
РЕШИ:
Обявява за избрана за съдия в Конституционния съд на Република България Таня
Иванова Райковска.
Председател на ВКС:
съдия Лозан Панов
Председател на ВАС:
съдия Георги Колев
6580
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
ЗАПОВЕД № РД-46-682
от 12 август 2015 г.
На основание чл. 10в, ал. 1, т. 2 от Закона за
собствеността и ползването на земеделските земи
(ЗСПЗЗ), чл. 19а, ал. 3 и 4 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването
на земеделските земи (ППЗСПЗЗ) във връзка с
Решение № 12866 от 7.10.2013 г. на Върховния
административен съд – четвърто отделение, по
адм. дело № 10735 от 2012 г., Решение № 7931
от 11.06.2014 г. на Върховния административен
съд – петчленен състав – I колегия, по адм. дело
№ 15510 от 2013 г. и протокол № 132 от 3.07.2015 г.
на комисията по чл. 19а, ал. 3 ППЗСПЗЗ нареждам:
1. Определям право на обезщетение по заявление вх. № 94-592 от 4.02.2008 г. със заявител Иван
Атанасов Вълчев за 343 дка земеделски земи на
наследниците на Иван Тодоров Вълчев – с местонастаняване през 1930 г. в с. Малко Кирилово,
област Ямбол.
2. Обезщетяването на правоимащите лица
да се извърши от Общинската служба по земеделие – гр. Елхово, съгласно разпоредбите на
ЗСПЗЗ и ППЗСПЗЗ.
Неразделна част от заповедта е протокол
№ 132 от 3.07.2015 г. на комисията по чл. 19а,
ал. 3 ППЗСПЗЗ.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ по
реда на Административнопроцесуалния кодекс.
Министър:
Д. Танева
6463

МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА
ЗАПОВЕД № РД-9Д-5
от 24 август 2015 г.
На основание чл. 58, ал. 1 и 2 и чл. 65, ал. 2
от Закона за културното наследство (ЗКН), чл. 18,
ал. 2 от Наредба № Н-12 от 2012 г. за реда за идентифициране, деклариране, предоставяне на статут
и за определяне на категорията на недвижимите
културни ценности, за достъпа и подлежащите на
вписване обстоятелства в Националния регистър
на недвижимите културни ценности, предложение на директора на НИНКН с вх. № 33-00-33
от 22.01.2015 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 № 53 от
27.01.2015 г., назначен със Заповед № РД-9К-32 от
21.01.2015 г. на министъра на културата, нареждам:
1. Декларирам обект „Тракийски владетелски
дом“, разположен в м. Пастич, с. Бродилово, община Царево, област Бургас, с класификация на

единична археологическа недвижима културна
ценност и с предварителна категория „национално значение“.
1.1. Определям режими за опазване на недвижимата културна ценност, както следва:
1.1.1. Териториалният обхват на недвижимата културна ценност включва територията на
полигон, определен от 6 точки (от 1 до 6) със
следните координати:
т.
т.
т.
т.
т.
т.

1.
X = 4596123.436
Y = 9616538.687
2.
Х = 4596135.061
Y = 9616549.750
3.
Х = 4596154.376
Y = 9616576.143
4.
Х = 4596159.909
Y = 9616634.340
5.
Х = 4596087.041
Y = 9616634.340
6.
Х = 4596087.041
Y = 9616537.033
1.1.1.1. Граници на недвижимата културна
ценност:
– от юг – линия, свързваща точки 5 и 6;
– от север – линия, свързваща точки 1, 2, 3 и
4 (точки 1, 2 и 3 съвпадат с южната граница на
съществуващ горски път);
– от изток – линия, свързваща точки 4 и 5;
– от запад – линия, свързваща точки 6 и 1.
1.1.1.2. Териториалният обхват, определен с
описаните граници на недвижимата културна
ценност, включва подотдел 344м по ЛУП от
2006 г. на ДЛ – Царево (ДГФ), с площ 6,01 дка.
1.1.2. Предписания за опазване на територията
на недвижимата културна ценност съгласно предложение на НИНКН за определяне на режими
за опазване на археологически обект „Тракийски
владетелски дом“, разположен в м. Пастич, с.
Бродилово, община Царево, област Бургас, отразени в протокол от междуведомствена комисия от
12.01.2015 г. в изпълнение на Заповед № РД-9К-1
от 7.01.2015 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. 60 ЗКН към Националния институт за недвижимо културно наследство.
Заповедта може да бъде обжалвана по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.

6540

Министър:
В. Рашидов

ЗАПОВЕД № РД-9Р-35
от 24 август 2015 г.
На основание чл. 14, ал. 1, т. 2 и чл. 65, ал. 1,
т. 3 и ал. 2 от Закона за културното наследство
(ЗКН), предложение на директора на НИНКН
с вх. № 33-00-33 от 22.01.2015 г. по чл. 64, ал. 1
ЗКН и становище на Специализирания експертен съвет по чл. 64, ал. 2 ЗКН, отразено в т. 2
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на протокол № 53 от 27.01.2015 г., назначен със
Заповед № РД-9К-32 от 21.01.2015 г. на министъра
на културата, нареждам:
1. Предоставям статут на обект „Укрепен
владетелски дом от елинистическата епоха“,
разположен в м. Татар маша, землището на с.
Княжево, община Тополовград, област Хасково,
с класификация на 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. Границите на недвижимата културна
ценност са определени с геодезически координати
съгласно координатен регистър и скица-проект,
както следва:
Координатна система 1970 г.
т.
т.
т.
т.
т.
т.
т.
т.
т.
т.
т.
т.
т.
т.
т.
т.
т.
т.
т.
т.
т.
т.

1.
X = 9505736.1035
Y = 4598485.9922
2.
X = 9505759.3340
Y = 4598493.9219
3.
X = 9505831.4502
Y = 4598506.3125
4.
X = 9505873.7773
Y = 4598534.2578
5.
X = 9505899.6260
Y = 4598555.0000
6.
X = 9505925.1016
Y = 4598584.5625
7.
X = 9505943.2578
Y = 4598601.9297
8.
X = 9505942.8145
Y = 4598574.7891
9.
X = 9505942.9580
Y = 4598563.0938
10.
X = 9505944.3555
Y = 4598540.8438
11.
X = 9505944.8496
Y = 4598532.9531
12.
X = 9505960.2031
Y = 4598542.5781
13.
X = 9505973.9102
Y = 4598539.1563
14.
X = 9505992.9678
Y = 4598515.3125
15.
X = 9506013.6299
Y = 4598453.5156
16.
X = 9506013.4961
Y = 4598446.7734
17.
X = 9505986.0000
Y = 4598418.9844
18.
X = 9505937.5547
Y = 4598401.1875
19.
X = 9505831.0313
Y = 4598395.9297
20.
X = 9505758.9141
Y = 4598420.6563
21.
X = 9505736.4355
Y = 4598439.3828
22.
X = 9505731.0566
Y = 4598459.9531
– от юг – по южните граници на поземлен
имот (ПИ) с идентификатори 37407.51.6, 37407.0.44
и 37407.0.164;
– от север – по северните граници на ПИ с
идентификатори 37407.0.164, 37407.0.44 и 37407.51.13;
– от изток – по източните граници на ПИ с
идентификатори 37407.51.13, 37407.51.12, 37407.51.11,
37407.51.7 и 37407.51.6;
– от запад – по западните граници на ПИ с
идентификатор 37407.0.164.
1.1.1.2. Териториалният обхват, определен
с описани те г раниц и на недви ж имата к улт у рна ценност, вк лючва ПИ с и дентификатор 37407.0.164 – държавен горски фонд, ПИ с
идентификатор 37407.0.44 – горски път, и ПИ с
идентификатори 37407.51.6, 37407.51.7, 37407.51.11,
37407.51.12 и 37407.51.13 – частна собственост, с
площ 31,769 дка.
1.1.1.3. Териториален обхват на охранителната
зона на недвижимата културна ценност:
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– от юг – по южните граници на ПИ с идентификатори 37407.0.163, 37407.0.44 и 37407.0.185;
– от север – по северните граници на ПИ с
идентификатори 37407.0.163, 37407.51.1, 37407.51.17,
37407.51.18, 37407.51.19, 37407.51.20 и 37407.51.21;
– от изток – по източните граници на ПИ
с и ден т ифи кат ори 37407.51.21, 37407.51.22 и
37407.0.163;
– от запад – по западните граници на ПИ с
идентификатор 37407.0.163.
1.1.1.4. Териториалният обхват на охранителната зона, определен с описаните граници, включва ПИ с идентификатори 37407.51.1, 37407.51.2,
374 0 7. 51.3, 374 0 7. 51.4, 374 0 7. 51. 5, 374 0 7. 51.8,
37407.51.9, 37407.51.10, 37407.51.14, 37407.51.15,
37407.51.16, 37407.51.18, 37407.51.19, 37407.51.20,
37407.51.21, 37407.51.22 – частна собственост,
37407.51.17 и 37407.0.185 – общинска собственост,
и 37407.0.163 – полски път, с площ 55,306 дка.
1.1.2. Предписания за опазване на:
1.1.2.1. територията на недвижимата културна
ценност съгласно предложение на НИНКН за
определяне на режими за опазване на археологически обект „Укрепен владетелски дом от
елинистическата епоха“, разположен в м. Татар
маша, землището на с. Княжево, община Тополовград, област Хасково, отразени в протокол
от междуведомствена комисия от 21.08.2014 г. в
изпълнение на Заповед № РД-9К-82 от 4.08.2014 г.
на министъра на културата;
1.1.2.2. територията на охранителната зона на
недвижимата културна ценност съгласно предложение на НИНКН за определяне на режими
за опазване на археологически обект „Укрепен
владетелски дом от елинистическата епоха“, разположен в м. Татар маша, землището на с. Княжево,
община Тополовград, област Хасково, отразени
в протокол от междуведомствена комисия от
21.08.2014 г. в изпълнение на Заповед № РД-9К-82
от 4.08.2014 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 и на границите
на охранителната му зона, 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.

6541

Министър:
В. Рашидов

ЗАПОВЕД № РД-9Р-36
от 24 август 2015 г.
На основание чл. 14, ал. 1, т. 2, чл. 65, ал. 1,
т. 3 и ал. 2 и чл. 69, ал. 1 от Закона за културното
наследство (ЗКН), предложение на директора на
НИНКН с вх. № 33-00-33 от 22.01.2015 г. по чл. 64,
ал. 1 ЗКН и становище на Специализирания експертен съвет по чл. 64, ал. 2 ЗКН, отразено в т. 3
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на протокол № 53 от 27.01.2015 г., назначен със
Заповед № РД-9К-32 от 21.01.2015 г. на министъра
на културата, нареждам:
1. Определям режими за опазване на обект
„Римска крепост „Валериана“, разположена в
северната част на с. Долни Вадин, община Оряхово, област Враца, с класификация единична
археологическа недвижима културна ценност и
с категория „национално значение“.
1.1. Териториален обхват на недвижимата
културна ценност:
1.1.1. Границите на недвижимата културна ценност съвпадат с границите на имот № 22321000003,
разположен в м. Калналъка по КВС на землището
на с. Долни Вадин, община Оряхово, област Враца.
1.1.2. Териториалният обхват, определен с описаните граници на недвижимата културна ценност,
включва имот с № 22321000003, разположен в м.
Калналъка по КВС на землището на с. Долни
Вадин, община Оряхово, област Враца – държавна
частна собственост, с площ 56,144 дка.
1.2. Предписания за опазване на територията
на недвижимата културна ценност съгласно предложение на НИНКН за определяне на режими
за опазване на обект „Римска крепост „Валериана“, разположена в северната част на с. Долни
Вадин, община Оряхово, област Враца, отразени
в протокол от междуведомствена комисия от
20.11.2014 г. в изпълнение на Заповед № РД-9К-116
от 6.11.2014 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. 1.2 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.
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Министър:
В. Рашидов

ЗАПОВЕД № РД-9Р-37
от 24 август 2015 г.
На основание чл. 14, ал. 1, т. 2 и чл. 65, ал. 1,
т. 3 и ал. 2 от Закона за културното наследство
(ЗКН), предложение на директора на НИНКН
с вх. № 33-00-33 от 22.01.2015 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 № 53 от 27.01.2015 г., назначен със
Заповед № РД-9К-32 от 21.01.2015 г. на министъра
на културата, нареждам:
1. Предоставям статут на обект „Тракийски
владетелски дом“, разположен в м. Голата нива,
с. Синеморец, община Царево, област Бургас,
с класификация на единична археологическа
недвижима културна ценност и с категория „национално значение“.
1.1. Определям режими за опазване на недвижимата културна ценност, както следва:
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1.1.1. Териториалният обхват на недвижимата културна ценност включва територията на
полигон, определен от 12 точки (от 1 до 12) със
следните координати:
т.
т.
т.
т.
т.
т.
т.
т.
т.
т.
т.
т.

1.
X = 4594108.79
Y = 9628019.27
2.
X = 4594129.51
Y = 9628010.18
3.
X = 4594161.72
Y = 9628005.54
4.
X = 4594193.17
Y = 9628005.55
5.
X = 4594220.64
Y = 9628007.26
6.
X = 4594227.42
Y = 9628017.85
7.
X = 4594235.59
Y = 9628053.98
8.
X = 4594199.59
Y = 9628107.03
9.
X = 4594156.73
Y = 9628121.48
10.
X = 4594135.80
Y = 9628088.41
11.
X = 4594122.89
Y = 9628068.02
12.
X = 4594094.62
Y = 9628023.35
1.1.1.1. Граници на недвижимата културна
ценност:
– от юг – линия, свързваща точки 9, 10, 11 и
12; между точки 10 и 11 по КК на с. Синеморец
е ситуирана северозападната ограда на имот с
идентификатор 66528.34.14, отреден за гробищен
парк;
– от север – линия, свързваща точки 5, 6 и 7,
съвпадаща с южната регулационна линия на съществуващ полски път с идентификатор 66528.34.8;
– от изток – линия, свързваща точки 7, 8 и 9;
– от запад – линия, свързваща точки 12, 1,
2, 3, 4 и 5, съвпадаща с източната регулационна
линия на съществуващ полски път с идентификатор 66528.34.8.
1.1.1.2. Териториалният обхват, определен с
описаните граници на недвижимата културна ценност, включва имот с идентификатор 66528.34.13
от КК на с. Синеморец – публична общинска
собственост, с площ 10,7 дка.
1.1.1.3. Териториален обхват на охранителната
зона на недвижимата културна ценност:
– от юг – по североизточната и северната
граница на имот 66528.34.33 и по източната и
северната граница на имот 66528.34.32;
– от север – от т. 7, маркираща края на северната граница на недвижимата културна ценност,
по южната регулационна граница на съществуващ полски път с идентификатор 66528.34.8 до
пресичането със западната регулационна граница
66528.34.41;
– от изток – по западната граница на имот
66528.34.41, по северната и западната граница на
имот 66528.34.42, по западната и южната граница
на имот 66528.34.43, по южната граница на имот
66528.34.41, по южната граница на имот 66528.34.45,
по южната граница на имот 66528.34.28, по северозападната граница на имот 66528.34.21, по
североизточната и северозападната граница на
имот 66528.501.514 (улица);
– от запад – по западната граница на имот с
идентификатор 66528.34.13 до т. 12 – югозападен
ъгъл на територията на недвижимата културна
ценност;
– от северозапад – от т. 12 до т. 9, дефиниращи
южната граница на недвижимата културна ценност
(границата на охранителната зона тук съвпада
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с границата на недвижимата културна ценност);
оттук линиите, свързващи т. 9 с т. 8 и т. 8 с т. 7
(границата на охранителната зона тук съвпада
с границата на недвижимата културна ценност).
1.1.1.4. Териториалният обхват на охранителната зона, определен с описаните граници,
включва територията на имот с идентификатор
66528.34.13, от който е изключена територията на
недвижимата културна ценност, и 66528.34.14 (за
гробищен парк) по КК на с. Синеморец, с площ
35,1 дка (имот с идентификатор 66528.34.14 с площ
1,8 дка и част от имот 66528.34.13 с площ 33,3 дка).
1.1.2. Предписания за опазване на:
1.1.2.1. територията на недвижимата културна
ценност съгласно предложение на НИНКН за
определяне на режими за опазване на археологически обект „Тракийски владетелски дом“,
разположен в м. Голата нива, с. Синеморец, община Царево, област Бургас, отразени в протокол
от междуведомствена комисия от 12.01.2015 г. в
изпълнение на Заповед № РД-9К-1 от 7.01.2015 г.
на министъра на културата;
1.1.2.2. територията на охранителната зона на
недвижимата културна ценност съгласно предложение на НИНКН за определяне на режими
за опазване на археологически обект „Тракийски
владетелски дом“, разположен в м. Голата нива,
с. Синеморец, община Царево, област Бургас, отразени в протокол от междуведомствена комисия
от 12.01.2015 г. в изпълнение на Заповед № РД9К-1 от 7.01.2015 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 и на границите
на охранителната му зона, 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.
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Министър:
В. Рашидов

ЗАПОВЕД № РД-9Р-38
от 24 август 2015 г.
На основание чл. 14, ал. 1, т. 2, чл. 65, ал. 1,
т. 3 и ал. 2 и чл. 69, ал. 1 от Закона за културното
наследство (ЗКН), предложение на директора на
НИНКН с вх. № 33-00-33 от 22.01.2015 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 № 53 от 27.01.2015 г., назначен със
Заповед № РД-9К-32 от 21.01.2015 г. на министъра
на културата, нареждам:
1. Променям статута на обект „Средновековна крепост „Красенско кале“, гр. Панагюрище,
община Панагюрище, област Пазарджик, с категория „местно значение“ (ДВ, бр. 58 от 1966 г.),
както следва:

ВЕСТНИК

С Т Р. 2 3

1.1. „Средновековна крепост „Красенско кале“,
разположена в м. Красен кале/Голям Красен,
гр. Панагюрище, община Панагюрище, област
Пазарджик, с класификация на единична археологическа недвижима културна ценност и с
категория „национално значение“.
1.2. Определям режими за опазване на недвижимата културна ценност, както следва:
1.2.1. Териториален обхват на недвижимата
културна ценност:
1.2.1.1. Граници на недвижимата културна
ценност:
– от юг – южните граници на имоти с идентификатори 55302.110.370 и 55302.110.373;
– от север – права с координати:
т.
т.
т.
т.

А:
Х = 4578275.00
Y = 8570286.63
Б:
X = 4578237.82
Y = 8570551.82
В:
X = 4578237.06
Y = 8570557.25
Г:
X = 4578215.75
Y = 8570709.25
– от изток – източните граници на имот с
идентификатор 55302.110.370;
– от запад – западните граници на имот с
идентификатор 55302.110.373.
1.2.1.2. Териториалният обхват, определен с
описаните граници на недвижимата културна
ценност, включва части от поземлени имоти
с идентификатори 55302.110.370, 55302.110.373 и
55302.110.462 (път) и имоти с идентификатори
55302.110.371, 55302.110.372 – ДГФ, по КК на землището на гр. Панагюрище с площ 337,861 дка.
1.2.1.3. Граници на охранителната зона на
недвижимата културна ценност (зона под наб
людение):
– от юг – южните граници на имоти с номера
61, 215, 214, 213, 45, 44, 43, 42, 41, 203 и 202 от
масив 20;
– от север – северните граници на масив 29;
– от изток – източните граници на масив 29
и имот 208 от масив 20;
– от запад – северната граница на имот 202,
западните граници на имоти 203 и 221 от масив
20 и западната граница на масив 29.
1.2.1.4. Териториалният обхват на охранителната зона на недвижимата културна ценност
(зона под наблюдение), определен с описаните
граници, включва целия масив 29 и имоти от
масив 20 с номера 221, 201, 203, 204, 205, 206, 207,
208, 209, 210, 213, 214, 215, от 41 до 61 по КВС на
землището на с. Бъта, община Панагюрище, с
площ 204,987 дка.
1.2.2. Предписания за опазване на:
1.2.2.1. територията на недвижимата културна
ценност съгласно предложение на НИНКН за
определяне на режими за опазване на обект „Средновековна крепост „Красенско кале“, разположен
в м. Красен кале/Голям Красен, гр. Панагюрище,
община Панагюрище, област Пазарджик, отразени в протокол от междуведомствена комисия от
24.11.2014 г. в изпълнение на Заповед № РД-9К-125
от 20.11.2014 г. на министъра на културата;
1.2.2.2. територията на охранителната зона на
недвижимата културна ценност (зона под наб
людение) съгласно предложение на НИНКН за
определяне на режими за опазване на обект „Средновековна крепост „Красенско кале“, разположен
в м. Красен кале/Голям Красен, гр. Панагюрище,
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община Панагюрище, област Пазарджик, отразени в протокол от междуведомствена комисия от
24.11.2014 г. в изпълнение на Заповед № РД-9К-125
от 20.11.2014 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. 1.1 и на границите
на охранителната му зона, картният материал и
предписанията за опазване по т. 1.2.2 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.

6544

Министър:
В. Рашидов

ЗАПОВЕД № РД-9Р-39
от 24 август 2015 г.
На основание чл. 14, ал. 1, т. 2, чл. 65, ал. 1,
т. 2 и ал. 2 и чл. 69, ал. 1 от Закона за културното
наследство (ЗКН), предложение на директора на
НИНКН с вх. № 33-00-105 от 5.03.2015 г., становище на Специализирания експертен съвет по чл. 64,
ал. 2 ЗКН, отразено в т. 12 на протокол № 54 от
16.03.2015 г., назначен със Заповед № РД-9К-32 от
21.01.2015 г. на министъра на културата, писмо с
вх. № 04-05-275 от 21.07.2015 г. на Министерството
на регионалното развитие и благоустройството и
писмо с вх. № 04-05-275 от 31.07.2015 г. на Министерството на околната среда и водите, нареждам:
1. Променям статута на архитектурно-строителна недвижима културна ценност от Античността и Средновековието на обект „Крепост „Ряховец“,
с. Първомайци, община Горна Оряховица, област
Велико Търново, с категория „местно значение“
(ДВ, бр. 78 от 1968 г.), както следва:
1.1. „Крепост „Ряховец“, разположена в землището с. Първомайци, община Горна Оряховица,
област Велико Търново, с класификация групова
археологическа недвижима културна ценност и
с категория „национално значение“.
1.2. Определям режими за опазване на недвижимата културна ценност, както следва:
1.2.1. Териториален обхват на недвижимата
културна ценност:
1.2.1.1. Граници на недвижимата културна
ценност:
– от юг – от т. Б до т. А, по южната граница
на имот 0.299 (път), по северната граница на
имот 0.294 (път);
– от север – северните граници на имоти 0.310,
0.314, 0.299 и 0.298;
– от изток – част от източната граница на
имот 0.298 и източната граница на имот 0.296;
– от запад – западната граница на имот 0.310.
1.2.1.2. Териториалният обхват, описан в посочените в т. 1.2.1.1 граници на недвижимата
културна ценност, включва имоти с идентификатори по ЕКАТТЕ 59094, както следва: 0.296
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(дере), 0.298 (пасище, храсти), 0.299 (част от горски път), 0.300 (пустееща, необработваема земя,
община Горна Оряховица), 0.409 (ДГФ), 0.410
(ДГФ), 0.314 (пасище, община Горна Оряховица),
0.310 (дере) по КВС и част от имот 121.1, заключен между т. А и т. Б, определени с координати
Х А = 4676077.81, УА = 9456554.07 и Х Б = 4676045.14,
У Б = 9456682.20 (Координатна система 1970 г.)
и южните граници на имоти 0.296, 0.298 и 0.299
(горски път), с площ 260,63 дка.
1.2.1.3. Граници на I охранителна зона (зона
под наблюдение) на недвижимата културна ценност – гори, пасища и мери:
– от юг – югоизточната граница на имот
121.1, правата т. Г с координати X Г = 4675807.17,
У Г = 9456881.04 – т. В с координати Х В = 4675873.77,
У В = 9456658.59 (Координатна система 1970 г.),
южната граница на имоти 0.295, 0.294 (дере) и 0.293;
– от север – част от северната граница на имот
120.4 и северната граница на имот 0.244 до т. Е
с координати Х Е = 4676645.10, У Е = 9457025.28;
– о т из т ок – п ра ват а т. Е с ко орд и нат и
Х Е = 4676645.10, У Е = 9457025.28 – т. Д с координати Х Д = 4676592.54, У Д = 9457032.12 (Координатна система 1970 г.) и източните граници на
подотдели „б“, „з“ и 1 от отдел 267 по ЛУП (част
от имот 202.3);
– от запад – западните граници на имоти
0.293, 0.311 и западните граници на имоти 120.16,
120.17 и 120.4.
1.2.1.4. Териториалният обхват на I охранителна зона (зона под наблюдение) на недвижимата
културна ценност – гори, пасища и мери, описан
в посочените в т. 1.2.1.3 граници, включва част
от имот с номер 0.244 (друга селищна територия,
държавна собственост), имот 0.297, част от имот
202.3, включващ подотдели „б“, „з“ и 1 от отдел
267 по ЛУП, част от имот 121.1, част от имот
0.313 (горски път), 0.295, 0.294 (част от дере), 0.293,
120.4 (пасище и мери), 0.309, 0.303, 0.308, 0.311
и селскостопански земи от масив 120 – имоти
от 1 до 3, от 5 до 12 и от 15 до 17, определени
за рекреация и вилен отдих по ОУП на община
Горна Оряховица от 2006 г., с площ 637,74 дка.
1.2.1.5. Граници на I охранителна зона (зона
под наблюдение) на недвижимата културна ценност – селскостопански земи:
– от юг – южните граници на масиви 80 и 81;
– от север – северните граници на имоти с
номера 19, 20, 21 и 24 от масив 81 и северните
граници на имоти 16, 25 и 24 от масив 80;
– от изток – източната граница на имот 24
от масив 80;
– от запад – западната граница на имот 19
от масив 81.
1.2.1.6. Териториалният обхват на I охранителна зона (зона под наблюдение) на недвижимата
културна ценност – селскостопански земи, описан
в посочените в т. 1.2.1.5 граници, включва имоти
с № 19, 20, 21, 24, 43, 44, 41 и 42 от масив 81 по
КВС и имоти с № 16, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 24 и 39
от масив 80 по КВС, с площ 63,50 дка.
1.2.1.7. Границите на II охранителна зона
(обслужваща) на недвижимата културна ценност – ДГФ, съвпадат с границите на имот 0.274.
1.2.1.8. Териториалният обхват на II охранителна зона (обслужваща) на недвижимата културна
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ценност – ДГФ, включва имот 0.274 – депо за битови отпадъци, за рекултивация, с площ 52,95 дка.
1.2.1.9. Граници на II охранителна зона (обслужваща) на недвижимата културна ценност – селскостопански земи:
– от юг – южната граница на имот 0.315 (път);
– от север – северната граница на имот 0.316
(път);
– от изток – източните граници на имоти 23
и 22 от масив 80.
1.2.1.10. Териториалният обхват на II охранителна зона (обслужваща) на недвижимата културна ценност – селскостопански земи, описан в
посочените в т. 1.2.1.9 граници, включва част от
имоти 0.315 и 0.316 (селскостопански пътища) и
имоти с № 22 и 23 от масив 80, с площ 35,51 дка.
1.2.2. Предписания за опазване на:
1.2.2.1. територията на недвижимата културна
ценност съгласно предложение на НИНКН за
определяне на режимите за опазване на „Крепост
„Ряховец“, разположена в землището на с. Първомайци, община Горна Оряховица, област Велико
Търново, отразени в протокол от междуведомствена комисия от 23.09.2014 г. в изпълнение на
Заповед № РД-9К-89 от 9.09.2014 г. на министъра
на културата;
1.2.2.2. територията на I охранителна зона
(зона под наблюдение) на недвижимата културна
ценност – гори, пасища и мери, съгласно предложение на НИНКН за определяне на режимите
за опазване на „Крепост „Ряховец“, разположена
в землището на с. Първомайци, община Горна
Оряховица, област Велико Търново, отразени
в протокол от междуведомствена комисия от
23.09.2014 г. в изпълнение на Заповед № РД-9К-89
от 9.09.2014 г. на министъра на културата;
1.2.2.3. територията на I охранителна зона
(зона под наблюдение) на недвижимата културна
ценност – селскостопански земи, съгласно предложение на НИНКН за определяне на режимите
за опазване на „Крепост „Ряховец“, разположена
в землището на с. Първомайци, община Горна
Оряховица, област Велико Търново, отразени
в протокол от междуведомствена комисия от
23.09.2014 г. в изпълнение на Заповед № РД-9К-89
от 9.09.2014 г. на министъра на културата;
1.2.2.4. територията на II охранителна зона
(обслужваща) на недвижимата културна ценност – ДГФ и селскостопански земи, съгласно
предложение на НИНКН за определяне на режимите за опазване на „Крепост „Ряховец“, разположена в землището на с. Първомайци, община
Горна Оряховица, област Велико Търново, отразени в протокол от междуведомствена комисия
от 23.09.2014 г. в изпълнение на Заповед № РД9К-89 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. 1.1 и на границите
на охранителната му зона, картният материал и
предписанията за опазване по т. 1.2.2 се съхраняват
в Националния документален архивен фонд на
Националния институт за недвижимо културно
наследство. Достъпът до тях се осъществява чрез
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регистъра по чл. 68 ЗКН към Националния институт за недвижимо културно наследство.
Заповедта може да бъде обжалвана по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.

6545

Министър:
В. Рашидов

ЗАПОВЕД № РД-9Р-40
от 24 август 2015 г.
На основание чл. 14, ал. 1, т. 2 и чл. 65, ал. 1,
т. 3 и ал. 2 от Закона за културното наследство
(ЗКН), предложение на директора на НИНКН
с вх. № 33-00-33 от 22.01.2015 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 № 53 от 27.01.2015 г., назначен със
Заповед № РД-9К-32 от 21.01.2015 г. на министъра
на културата, нареждам:
1. Предоставям статут на обект „Римска пътна
станция Суб Радицес и селище“, разположен в
м. Сараето, землището на с. Христо Даново, община Карлово, област Пловдив, с класификация
на групова 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. Границите на недвижима културна
ценност съвпадат с границите на имот № 000140,
разположен в м. Сараето, по КВС на с. Христо
Даново, ЕКАТТЕ 77462, община Карлово – собственост на ОУ „Ген. Карцов“ (Решение № 28272
от 1.07.1999 г., издадено от ПК – Карлово, по реда
на чл. 27 ППЗСПЗЗ).
1.1.1.2. Териториалният обхват, определен с
описаните граници на недвижимата културна
ценност, включва имоти с № 000140, 000141 и
000142, разположени в м. Сараето, по КВС на
с. Христо Даново, ЕКАТТЕ 77462, община Карлово – собственост на ОУ „Ген. Карцов“ (Решение
№ 28272 от 1.07.1999 г., издадено от ПК – Карлово,
по реда на чл. 27 ППЗСПЗЗ), с площ 102,11 дка.
1.1.2. Предписания за опазване на територията
на недвижимата културна ценност съгласно предложение на НИНКН за определяне на режими
за опазване на обект „Римска пътна станция
Суб Радицес и селище“, разположен в м. Сараето, землището на с. Христо Даново, община
Карлово, област Пловдив, отразени в протокол
от междуведомствена комисия от 27.10.2014 г. в
изпълнение на Заповед № РД-9К-111 от 17.10.2014 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.
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Заповедта може да бъде обжалвана по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.

6546

Министър:
В. Рашидов

ЗАПОВЕД № РД-9Р-41
от 24 август 2015 г.
На основание чл. 14, ал. 1, т. 2, чл. 65, ал. 1,
т. 3 и ал. 2 и чл. 69, ал. 1 от Закона за културното
наследство (ЗКН), предложение на директора на
НИНКН с вх. № 33-00-33 от 22.01.2015 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 № 53 от 27.01.2015 г., назначен със
Заповед № РД-9К-32 от 21.01.2015 г. на министъра
на културата, нареждам:
1. Променям наименованието на обект „Праисторическо селище (ранен бронз) и Антична
крепост“, разположен в м. Калето на около 3 км
източно от гр. Оряхово, община Оряхово, област
Враца, с класификация на единична археологическа недвижима културна ценност и с категория
„местно значение“ (ДВ, бр. 91 от 1979 г.), както
следва:
1.1. „Праисторическо и протоисторическо
селище и римски бургус“, разположен в м. Калето (Долни лозя), 3 км източно от гр. Оряхово,
община Оряхово, област Враца.
1.2. Определям режимите за опазване на
недвижимата културна ценност, както следва:
1.2.1. Териториален обхват на недвижимата
културна ценност:
1.2.1.1. Граници на недвижимата културна
ценност:
– от юг – по южните граници на имоти с
№ 102.248, 102.249, 102.250, 102.252 и 102.253;
– от север – по северните граници на имоти
с № 102.248, 102.249, 102.250, 102.252 и 102.253;
– от изток – по източната граница на имот
с № 102.253;
– от запад – по западната граница на имот с
№ 102.248.
1.2.1.2. Териториалният обхват, определен с
описаните граници на недвижимата културна
ценност, включва имоти с № 102.248, 102.249,
102.250, 102.252 и 102.253, разположени в м. Долни
лозя по плана за новообразувани имоти по § 4
ПЗРЗСПЗЗ от землището на гр. Оряхово, община
Оряхово, област Враца – частна собственост, с
площ 5,251 дка.
1.2.2. Предписания за опазване на територията на недвижимата културна ценност съгласно
предложение на НИНК Н за определ яне на
режими за опазване на обект „Праисторическо
и протоисторическо селище и римски бургус“,
разположен в м. Калето (Долни лозя), 3 км източно от гр. Оряхово, община Оряхово, област
Враца, отразени в протокол от междуведомствена
комисия от 20.11.2014 г. в изпълнение на Заповед № РД-9К-116 от 6.11.2014 г. на министъра на
културата.
2. Заповедта да се впише в Националния регистър на недвижимите културни ценности към
Националния институт за недвижимо културно
наследство.

ВЕСТНИК
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3. Пълният опис на координатите на точките
на границите на обекта по т. 1.1, картният материал и предписанията за опазване по т. 1.2.2
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.
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Министър:
В. Рашидов

ЗАПОВЕД № РД-9Р-42
от 24 август 2015 г.
На основание чл. 14, ал. 1, т. 2 и чл. 65, ал. 1,
т. 3 и ал. 2 от Закона за културното наследство
(ЗКН), предложение на директора на НИНКН
с вх. № 33-00-33 от 22.01.2015 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 № 53 от 27.01.2015 г., назначен със
Заповед № РД-9К-32 от 21.01.2015 г. на министъра
на културата, нареждам:
1. Предоставям статут на обект „Римска пътна станция Виамата“, разположен в м. Герена
(Стениците), землището на с. Михилци, община
Хисаря, област Пловдив, деклариран с писмо
№ 367 от 29.01.1990 г. на НИПК, с класификация
на единична археологическа недвижима културна
ценност и с категория „местно значение“.
1.1. Определям режимите 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 № 106.010,
106.009 и 106.008 по КВС на с. Михилци;
– от север – по северната граница на имот с
№ 000.014 по КВС на с. Михилци;
– от изток – по източните граници на имоти
с № 000.042 (полски път) и 106.010 по КВС на
с. Михилци;
– от запад – по западните граници на имоти с
№ 106.008, № 301.006 (полски път), 105.004, 000.042
(полски път) и 000.014 по КВС на с. Михилци.
1.1.1.2. Териториалният обхват, определен с
описаните граници на недвижимата културна
ценност, включва имоти с № 105.004 с площ
1100 м 2 , 105.005 с площ 3502,75 м 2 , 106.008 с площ
1100 м 2 , 106.009 с площ 999 м 2 , 106.010 с площ
3065,93 м 2 (ниви) – частна собственост, част от
имот № 000.014 с площ 741,1 м 2 – общинска частна
собственост, част от полски път – № 000.042 с
площ 689,6 м 2 , и част от полски път – № 301.006
с площ 310,3 м 2 – публична общинска собственост, по КВС на с. Михилци, община Хисаря,
с ЕКАТТЕ 48564. Общата площ на територията
на недвижимата културна ценност е 11 499 м 2 .
1.1.2. Предписания за опазване на територията
на недвижимата културна ценност съгласно предложение на НИНКН за определяне на режими
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за опазване на обект „Римска пътна станция
Виамата“, разположен в м. Герена (Стениците),
землището на с. Михилци, община Хисаря, област
Пловдив, отразени в протокол от междуведомствена комисия от 5.11.2014 г. в изпълнение на
Заповед № РД-9К-113 от 22.10.2014 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.
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Министър:
В. Рашидов

ЗАПОВЕД № РД-9Р-43
от 24 август 2015 г.
На основание чл. 14, ал. 1, т. 2 и чл. 65, ал. 1,
т. 3 и ал. 2 от Закона за културното наследство
(ЗКН), предложение на директора на НИНКН
с вх. № 33-00-33 от 22.01.2015 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 № 53 от 27.01.2015 г., назначен със
Заповед № РД-9К-32 от 21.01.2015 г. на министъра
на културата, нареждам:
1. Предоставям статут на обект „Римска пътна станция и укрепено селище“, разположен в
м. Хисарлъка/Асарлъка, с. Анево, община Сопот,
област Пловдив, с класификация на 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 – южната граница на част от имот
00480.7.50 (селскостопански път);
– о т север – северната г ра н и ца на и мо т
00480.7. 48;
– о т изт ок – изт очната г раница на имо т
00480.7.48;
– от запад – западната граница на част от
имот 00480.7.49.
1.1.1.2. Териториалният обхват, определен с
описаните граници на недвижимата културна ценност, включва имоти с идентификатор 00480.7.48
и части от имоти 00480.7.49 и 00480.7.50 (части
от селскостопански пътища) с площ 23,707 дка.
1.1.1.3. Граници на I охранителна зона на недвижимата културна ценност (зона под наблюдение):
– от юг – южната граница на имот 00480.7.1
и южната граница на имот 00480.19.14;
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– о т север – северната г ра н и ца на и мо т
00480.1.163 (част от селскостопански път), западната граница на имот 00480.1.92 (част от селскостопански път) и северните граници на имоти
00480.1.90 и 00480.1.89;
– от изток – източната г раница на имот
00480.1.89, 00480.1.163 (част от селскостопански
път) и източната граница на имот 00480.7.1;
– от запад – западните г раници на имот
00480.19.14 и 00480.19.12.
1.1.1.4. Териториалният обхват на I охранителна
зона на недвижимата културна ценност (зона под
наблюдение), определен с описаните граници,
включва имоти с идентификатори: 00480.1.89,
00480.1.90, част от 00480.1.92 (селскостопански
път), част от 00480.1.163 (селскостопански път);
00480.7.1; 00480.19.12, 00480.19.14, част от 00480.19.49
(селскостопански път), с площ 13,393 дка.
1.1.1.5. Граници на II охранителна зона на
недвижимата културна ценност (зона за охрана
на панорамата):
– от юг – южните граници на имоти с идентификатор 00480.8.7, 3 и 1; южните граници на
00480.9.16 и 15; западните граници на 00480.64.16,
17, 18 и 19; южните граници на 00480.66.19, 24,
20, 23, 18 и 10;
– от север – северните граници на имоти с
идентификатори 00480.19.53, 1, 2 и 3; 00480.1.144,
143, 140, 131, 125, 118, 106, 98, 97, 96 и 70;
– от изток – източните граници на имоти
с идентификатор 00480.1.70, 95, 85, 83, 82, 81,
80 и 79; 00480.7.17, 18, 26, 28, 29, 30, 47, 38 и 31;
00480.8.5, 6 и 7;
– от запад – западните граници на имоти с
идентификатор 00480.66.10, 9, 8, 7, 6, 5, 4 и 1;
00480.19.15, южните граници на 25, 26, 37, 38 и
западните граници на 38, 36 и 35, южните граници на 39 и 40, западните граници на 40, 41,
47, 50, 52 и 53.
1.1.1.6. Териториалният обхват на II охранителна зона на недвижимата културна ценност (зона
за охрана на панорамата), определен с описаните граници, включва имоти с идентификатори
00480.1.70, 79-88, 91-98, 106-118, 125-131, 140-142 и
162; 00480.19.1-11, 13, 15-58; 00480.63.1-17; 00480.64.121; 00480.66.1-10, 15, 18-24; 00480.7.2 – част от 47;
00480.8.1-8; 00480.9.15-16, с площ 410,338 дка.
1.1.1.7. Границите на III охранителна зона на
недвижимата културна ценност (обслужваща)
съвпадат с границите на имот 00480.23.41.
1.1.1.8. Териториалният обхват на III охранителна зона на недвижимата културна ценност
(обслужваща) включва имот с идентификатор
0 0480.23.41 – общинска собственост, с площ
18,664 дка.
1.1.2. Предписания за опазване на:
1.1.2.1. територията на недвижимата културна
ценност съгласно предложение на НИНКН за определяне на режими за опазване на обект „Римска
пътна станция и укрепено селище“, разположен
в м. Хисарлъка/Асарлъка, с. Анево, община
Сопот, област Пловдив, отразени в протокол от
междуведомствена комисия от 9.10.2014 г. в изпълнение на Заповед № РД-9К-109 от 6.10.2014 г.
на министъра на културата;
1.1.2.2. територията на I охранителна зона
на недвижимата културна ценност (зона под
наблюдение) съгласно предложение на НИНКН
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за определяне на режими за опазване на обект
„Римска пътна станция и укрепено селище“,
разположен в м. Хисарлъка/Асарлъка, с. Анево,
община Сопот, област Пловдив, отразени в протокол от междуведомствена комисия от 9.10.2014 г. в
изпълнение на Заповед № РД-9К-109 от 6.10.2014 г.
на министъра на културата;
1.1.2.3. територията на II охранителна зона
на недвижимата културна ценност (зона за охрана на панорамата) съгласно предложение на
НИНКН за определяне на режими за опазване
на обект „Римска пътна станция и укрепено селище“, разположен в м. Хисарлъка/Асарлъка, с.
Анево, община Сопот, област Пловдив, отразени
в протокол от междуведомствена комисия от
9.10.2014 г. в изпълнение на Заповед № РД-9К-109
от 6.10.2014 г. на министъра на културата;
1.1.2.4. територията на III охранителна зона
на недвижимата културна ценност (обслужваща)
съгласно предложение на НИНКН за определяне
на режими за опазване на обект „Римска пътна
станция и укрепено селище“, разположен в м.
Хисарлъка/Асарлъка, с. Анево, община Сопот,
област Пловдив, отразени в протокол от междуведомствена комисия от 9.10.2014 г. в изпълнение
на Заповед № РД-9К-109 от 6.10.2014 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 и на границите
на охранителната му зона, 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.

6549

Министър:
В. Рашидов

АГЕНЦИЯ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ
И СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН
КОНТРОЛ
РЕШЕНИЕ № 3388-П
от 24 септември 2015 г.
На основание чл. 1, ал. 2, т. 3, чл. 3, ал. 3, т. 3,
буква „а“, чл. 4, ал. 1, чл. 8, ал. 3 и чл. 32, ал. 3,
т. 1 ЗПСК, чл. 1, 5 и чл. 6, ал. 1 от Наредбата
за търговете и конкурсите, чл. 7, ал. 1, т. 4 и 20,
ал. 6 от Устройствения правилник на Агенцията
за приватизация и следприватизационен контрол
и Решение № 1601 от 26.02.2015 г. (ДВ, бр. 20
от 2015 г.) за откриване на приватизационната
процедура и протоколно решение № 3714 от
24.09.2015 г. Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол реши:
1. Продажбата на сграда „Стоково снабдяване“
в к.к. Слънчев бряг, бл. Странджа, обособена
част от „Слънчев бряг“ – АД, Несебър, наричана
за по-кратко „обособената част“, да се извърши
чрез публичен търг с явно наддаване.
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2. Търгът ще се проведе при следните условия:
2.1. начална тръжна цена – 110 000 лв. (без
ДДС); цената се оферира в левове и се заплаща
съгласно изискванията, съдържащи се в тръжната
документация;
2.2. стъпка на наддаване – 5000 лв. (без ДДС);
2.3. депозитът за участие е парична вноска в
размер 30 000 лв. (без ДДС) или равностойност
та им в евро, която се превежда по банковата
сметка на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол, посочена в тръжната
документация, най-късно до изтичане на срока
за подаване на предложения;
2.4. тръжната документация се закупува в Агенцията за приватизация и следприватизационен
контрол: София, ул. Врабча 23, стая 515, в срок
до 10-ия ден, считано от датата на обнародване на
решението в „Държавен вестник“; цената на тръжната документация е 1000 лв. (с включен ДДС) или
равностойността им в евро и се заплаща, както
следва: в касата на Агенцията за приватизация
и следприватизационен контрол – само в левове,
или чрез банков превод по сметка на Агенцията
за приватизация и следприватизационен контрол:
IBAN BG39 BNBG 9661 3100 1530 01, BIC код
BNBGBGSD; плащането се извършва преди получаване на тръжната документация; разходите
по заплащането на тръжната документация са за
сметка на лицата; плащането се извършва преди
получаване на тръжната документация;
2.5. тръжната документация се получава след
представяне на документ, от който да е видно
лицето, оправомощено да закупи тръжната документация; в случай че документът по предходното изречение е съставен на език, различен от
българския, същият следва да бъде придружен с
превод на български език;
2.6. срок за подаване на предложения за участие
в търга – до 11 ч. българско време на 15-ия ден,
считано от датата на обнародване на решението
в „Държавен вестник“; предложенията се подават в стая 416 на Агенцията за приватизация и
следприватизационен контрол;
2.7. не се допускат до участие в търга: консорциуми; офшорни дружества; лица, които имат
просрочени публични задължения към българската държава; лица, които са в ликвидация; лица,
обявени в несъстоятелност или са в производство
за обявяване в несъстоятелност; както и лица,
осъдени за банкрут;
2.8. посещения и огледи на обособената част
могат да се извършват всеки работен ден до
началния час на провеждане на търга след закупуване на тръжната документация и представяне
на удостоверение за право на извършване на
оглед, издадено от Агенцията за приватизация и
следприватизационен контрол;
2.9. търгът ще се проведе на 15-ия ден, считано от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“, от 11 ч. българско време в
сградата на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол.
3. На основание чл. 8, ал. 3 ЗПСК паричните
постъпления от продажбата на обособенaтa част
да се преведат по сметка на „Слънчев бряг“ – АД,
Несебър, и остават негова собственост.
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4. Утвърждава тръжната документация за продажба на обособената част и проекта на договор
за приватизационна продажба като част от нея.
Изпълнителен директор:
Е. Караниколов
6457
РЕШЕНИЕ № 1621
от 25 септември 2015 г.
На основание чл. 1, ал. 2, т. 3, чл. 3, ал. 3,
т. 3, буква „а“ и чл. 4, ал. 1 ЗПСК, чл. 20, ал. 6
от Устройствения правилник на Агенцията за
приватизация и следприватизационен контрол и
протоколно решение № 3718 от 25.09.2015 г. на
изпълнителния съвет Агенцията за приватизация
и следприватизационен контрол открива процедура за приватизация на моторен кораб „Атанас
Димитров“, обособена част от „Български морски
квалификационен център“ – ЕАД, Варна.
Изпълнителен директор:
Е. Караниколов
6458

СТОЛИЧНА ОБЩИНА
РЕШЕНИЕ № 525
от 23 юли 2015 г.
В Направление „Архитектура и градоустройство“ на Столична община е постъпило заявление № ГР-94-Е-16 от 12.04.2011 г. от Екатерина
Рогачева и Димитър Рогачев – собственици на
ПИ № 023001 и ПИ № 024005 от КВС на м.
Световрачене, район „Нови Искър“, с искане за
допускане на устройствена процедура за горепосочените имоти.
Заявлението е придружено от задание и мотивирано предложение. Заявлението е разгледано на
ОЕСУТ с протокол № ЕС-Г-40 от 17.05.2011 г., т. 10.
Със заповед № РД-09-50-721 от 25.05.2011 г.
на гл. архитект на СО е одобрено задание, а със
заповед № РД-09-50-835 от 13.06.2011 г. на гл.
архитект на СО е допусната устройствена процедура – изработване на ПУП – ИПР по отношение
на улична регулация и ПРЗ за ПИ № 023001 и
ПИ № 024005 при спазване на изискванията на
отделите в НАГ.
Със заявление № ГР-94-Е-16 от 6.07.2011 г. е
внесен проект, придружен от следните съгласувания: дирекция „Зелена система“ – СО, от
4.07.2011 г.; „Софийска вода“ – АД, от 07.2011 г.;
мотивирано предложение – геометрично решение
и вертикална сигнализация, съгласувано с отдел
„ОБД“ – СО, на 10.06.2011 г. и ОПП – СДВР, от
13.06.2011 г. Представено е съгласуване с „ЧЕЗ
България“ – АД, от 11.07.2011 г.
С писмо № ГР-94-Е-16/11 от 3.01.2012 г. проектът е изпратен за обявяване в район „Нови
Искър“ по реда на чл. 128, ал. 3 ЗУТ. Обявяването
на проекта е спряно поради това, че със заповед
№ РД-18-8 от 16.01.2012 г. на изпълнителния директор на АГКК е одобрена кадастралната карта
на м. Световрачене.
Проектът е преработен върху кадастрална
карта, като са представени скици на имотите,
издадени от АГКК, и комбинирани скици по
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чл. 16, ал. 3 ЗКИР, съгласно които: ПИ № 023001
и ПИ № 024005 от КВС са идентични с ПИ с
идентификатори 65601.5461.1 и 65601.5460.5.
С проекта за изменение на плана за регулация
се предвижда: изменение на улична регулация
от о.т. 101 до о.т. 103б; между о.т. 102 и о.т. 96.
С план за регулация се предвижда създаване
на нов кв. 47а и отреждане УПИ II-5461.1 – „за
офис и търговски обект“, за ПИ с идентификатор
65601.5461.1; създаване на нов кв. 28а и отреждане
на УПИ-5460.5 – „за търговски обект“, за ПИ с
идентификатор 65601.5460.5.
С проекта за план за застрояване се предвижда
ситуиране на сгради за офиси и търговски обекти
с кота корниз до 10 м с функция в съответствие
със зона „за общественообслужващи дейности“
(Оо), в която попадат имотите по ОУП на СО.
С писмо № ГР-94-Е-16 от 17.02.2012 г. проектът
е изпратен в район „Нови Искър“ за обявяване
по чл. 128, ал. 2 ЗУТ и провеждане на процедури
по обществено обсъждане.
В изпълнение на заповед № РД-09-256 от
4.05.2012 г. на кмета на район „Нови Искър“ е
проведено обществено обсъждане, за което е
представен протокол.
С писмо № 6602-173 от 17.02.2012 г. на район
„Нови Искър“ проектът е върнат в НАГ без
възражения.
Проектът е разгледан и приет на ОЕСУТ с решение по протокол № ЕС-Г-57 от 17.07.2012 г., т. 8.
Със заявление № ГР-94-Е-16 от 4.07.2013 г.
е внесено решение № СО-29-ЕО от 2013 г. на
РИОСВ, съгласно което не е необходимо да се
извършва екологична оценка.
В изпълнение на становище на отдел „Правен“
инвеститорът е представил изисканата справка
за собствеността на имотите в обхвата на разработката.
Проектът е разгледан и приет с протоколи
на ОЕСУТ с решение по протокол № ЕС-Г-21 от
18.03.2014 г., т. 3, и № ЕС-Г-25 от 1.04.2014 г., т. 1.
Отдел „БДПР“ – КиТ, е изискал допълнително
представяне на надлъжен и напречен профил на
новопроектираната улица, след което е съгласувал проекта.
С оглед изложената фактическа обстановка от
правна страна се установява следното:
Компетентен да одобри ПУП е Столичният
общински съвет, тъй като с плана се предвижда
отчуждаване на недвижими имоти – собственост
на физически и юридически лица, по реда на
ЗОС – основание по чл. 21, ал. 7 ЗОС.
Искането е направено от заинтересованите
лица по смисъла на чл. 124, ал. 3 във връзка с
чл. 131, ал. 1 и ал. 2, т. 1 ЗУТ, а именно от собствениците на поземлени имоти (ПИ) с идентификатори 65601.5461.1 и 65601.5460.5 (ПИ № 023001
и ПИ № 024005 от КВС), м. Световрачене, район
„Нови Искър“, съгласно представените документи
за собственост и скица.
Действащият план за регулация е одобрен със
заповед № РД-50-09-549 от 18.11.1987 г. на главния
архитект на София.
Кадастралната карта за територията е одоб
рена със заповед № РД-18-8 от 16.01.2012 г. на
изпълнителния директор на АГКК.
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Спазени са административнопроизводствените правила при издаване на акта – сезиране на
административния орган от заинтересуваните
лица по чл. 124, ал. 3 ЗУТ, одобрено е задание
и е допуснато изработването на проект за ПУП
от компетентния за това орган, внесен е проект,
който е съобщен на заинтересованите лица и е
приет от ОЕСУТ.
Спазени са материалноправните разпоредби
на ЗУЗСО, ЗУТ и актовете по прилагането му.
Според общия устройствен план на Столична
община имотите, предмет на плана, попадат в
зона „за общественообслужващи дейности“ (Оо).
Новообразуваните УПИ I-5460.5 с конкретно
предназначение „за търговски обект“ и УПИ II5461.1 – „за офис и търговски обект“, е допустимо
в тази устройствена зона. Показателите в матриците върху графичната част на плана отговарят
на нормативите в т. 15 от приложението към
чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО.
С горното е спазено изискването на чл. 103,
ал. 4 и чл. 104, ал. 1, изр. 2 ЗУТ.
ПР е изработен върху влязла в сила кадастрална карта, с което е спазено изискването на
чл. 115, ал. 1 и 2 ЗУТ.
Транспортният достъп до УПИ ще се осъществява по междуселищен път (ПИ с идентификатор
65601.5461.1).
С горното е спазено изискването на чл. 14,
ал. 3, т. 1 и ал. 4 ЗУТ.
С плана за застрояване за нов УПИ I-5460.5 – „за
търговски обект“, се предвижда нискоетажна сграда за търговски обект, а в УПИ II-5461.1 – нискоетажна свободностояща сграда за офис и
търговски обект при на пълни отстояния от
имотните граници.
ПЗ се одобрява при спазване изискванията
за разстояния по чл. 35, ал. 1 и 2 във връзка с
чл. 32, ал. 1 ЗУТ.
Предвид горното с одобряване на ПЗ не се
допускат намалени разстояния към съседни имоти
и/или сгради, включително през улица.
ПЗ е съобразен с преминаващия през имотите
надземен електропровод 20 kV.
С изменението на уличната регулация се
предвижда урегулиране на част от ПИ с идентификатор 65601.5461.35 – междуселищен път,
свързващ с. Световрачене и с. Негован.
Проектът е изработен при спазване изискванията на Наредба № 8 от 2001 г. за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове.
Изпълнени са изискванията в мотивираното
предписание за съгласуване на проекта с експлоатационните дружества.
Спазено е изискването на чл. 19, ал. 4 ЗУЗСО,
което се установява от представената декларация
за отсъствие на дървесна растителност, заверена
от дирекция „Зелена система“ на СО и чл. 125,
ал. 7 ЗУТ с представеното становище на директора на РИОСВ – София.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 21, ал. 7 ЗОС, § 124 ПЗРЗИДЗУТ, чл. 129, ал. 1,
чл. 110, ал. 1, т. 1, чл. 108, ал. 2, чл. 136, ал. 1,
чл. 134, ал. 1, т. 1 във връзка с ал. 2, т. 2 ЗУТ,
т. 15 от приложението към чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО,
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протокол на ОЕСУТ № ЕС-Г-21 от 18.03.2014 г.,
т. 3, и протокол № ЕС-Г-25 от 1.04.2014 г., т. 1,
Столичният общински съвет реши:
Одобрява проект за:
1. Изменение на плана за регулация на м.
Световрачене за улица по о.т. 101-о.т. 102-о.т. 103;
улица по о.т. 102-о.т. 96 за създаване на нови
улици по о.т. 101а-о.т. 102а-о.т. 103а-о.т. 103б; по
о.т. 103а-о.т. 102г-о.т. 102в-о.т. 102б; нов УПИ
II – „за озеленяване“, от кв. 28а; нови УПИ I – „за
озеленяване“, и УПИ III – „за озеленяване“, от
кв. 47а по зелените и кафявите линии, цифри,
текст и зачерквания съгласно приложения проект.
2. План за регулация за м. С. Световрачене,
нови кв. 28а, УПИ I-5460.5 – „за търговски обект“,
и кв. 47-а, УПИ II-5461.1 – „за офиси и търговски
обект“, по сините и червените линии, цифри и
текст съгласно приложения проект.
3. План за застрояване за м. С. Световрачене,
нови кв. 28а, УПИ I-5460.5 – „за търговски обект“,
и кв. 47-а, УПИ II-5461.1 – „за офиси и търговски
обект“, съгласно приложения проект.
Въз основа на одобрения план за застрояване
не може да се издава виза за проектиране, да се
одобрява или съгласува инвестиционен проект и
да се издава разрешение за строеж с допускане
на намалени разстояния към съседни имоти и/
или сгради, включително през улица.
Решението и одобреният проект на подробен
устройствен план да се публикуват на интернет
страницата на Столична община – Направление
„Архитектура и градоустройство“ (sofia-agk.com),
на основание чл. 129, ал. 5 ЗУТ.
Решението да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 129, ал. 1 ЗУТ.
Решението може да бъде обжалвано по реда
на чл. 215, ал. 4 ЗУТ пред Административния
съд – София-град, в 30-дневен срок от съобщаването.
Жалбите се подават в район „Нови Искър“ и се
изпращат в Административния съд – София-град,
от отдел „Правен“ на Направление „Архитектура
и градоустройство“ на Столична община.
Председател:
Е. Герджиков
6412
РЕШЕНИЕ № 540
от 23 юли 2015 г.
В изпълнение предвиж данията на общия
устройствен план на Столична община, приет
от Министерския съвет с Решение № 960 от
2009 г., програмата за проектно-проучвателни
работи на Столична община и необходимостта
от създаване на устройствени предпоставки за
трайно решение за развитието и обновяването
на най-представителните и исторически значими
части от централната градска част на гр. София
е належащо изработването на проект за подробен устройствен план за територията – част
от централното градско ядро на гр. София, в
административните граници на район „Средец“.
С писмо № НИНКН-32 от 10.02.2010 г. на заместник-министъра на културата е съгласувано
задание за изработване на проект за изменение на
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подробен устройствен план – изменение на плана
за регулация и застрояване за м. Център – Зона
„А“-юг, район „Средец“. Столична община, представлявана от главния архитект на общината, е
възложила изработването на проекта с договор
от 26.05.2010 г. на „АБСД“ – ООД. В предмета
на договора е включено и изработването на
специфични правила и нормативи към проекта.
Със заповед № РД-09-50-1009 от 16.11.2012 г.
главният архитект на Столична община е допуснал
да се изработи изменение на плановете за регулация и застрояване за части от централна градска
част, район „Средец“ – м. Център – Зона „А“-юг,
в обхват: бул. Мария-Луиза, бул. Княз Александър
Дондуков-Корсаков, бул. Цар Освободител, пл.
Александър Батенберг, ул. Московска, ул. Париж,
ул. Шипка, бул. Евлоги Георгиев, бул. Цар Освободител, бул. Васил Левски, ул. Аксаков, ул. 6
септември, ул. Славянска, ул. Георги С. Раковски,
ул. Ген. Йосиф В. Гурко, ул. Алабин, бул. Витоша
и бул. Мария-Луиза.
С писмо вх. № ТП-92-00-26 от 28.02.2013 г. в
Направление „Архитектура и градоустройство“ е
внесена историческа справка по част „Културноисторическо наследство“ към проекта. С писмо изх.
№ ТП-92-00-26 от 28.03.2013 г. на главния архитект
на Столична община проектът със специфичните
правила и нормативи е изпратен за съгласуване
в Националния институт за недвижимо културно
наследство (НИНКН).
С писмо изх. № ТП-92-00-26 от 10.06.2013 г. на
началник-отдел „Подробни устройствени планове“
проектът е изпратен за съобщаване на основание
чл. 128, ал. 2 ЗУТ във връзка с § 124 ПЗРЗИДЗУТ
до кмета на район „Средец“.
На същата дата е изпратено и обявлението за
обнародване в „Държавен вестник“. Съобщението
е обнародвано в „Държавен вестник“, бр. 54 от
21.06.2013 г.
На 15.07.2013 г. е проведено обществено обсъждане на проекта в изпълнение на заповед № РД09-227 от 4.07.2013 г. на кмета на район „Средец“.
С писмо вх. № ТП-92-00-26 от 30.07.2013 г. на
главния архитект на район „Средец“ в Направление
„Архитектура и градоустройство“ са изпратени
получените в района възражения и становища по
проекта. На 17.09.2013 г. в Направление „Архитектура и градоустройство“ е внесено писмо на
заместник-министъра на културата (изх. № 33-НН1 от 23.07.2013 г.), видно от което Министерството
на културата не съгласува проекта.
Към проекта са изработени план-схеми по
чл. 64, ал. 2 и чл. 108, ал. 2 ЗУТ, които са изпратени за съгласуване до „Софийска вода“ – АД, и
„ЧЕЗ Разпределение България“ – АД, с писма изх.
№ ТП-92-00-26 от 30.07.2013 г. на главния архитект
на Столична община, а с писмо изх. № ТП-9200-26 от 11.10.2013 г. на директора на дирекция
„Териториално планиране“ и до „Топлофикация
София“ – ЕАД.
Проектът е разгледан от Общинския експертен
съвет по устройство на територията (ОЕСУТ) на
22.10.2013 г. Решението е отразено в протокол
№ ЕС-Г-79 от 22.10.2013 г., т. 14. Обсъдени са
постъпилите възражения и е направено служебно
предложение. Проектът е приет от Специализи-
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рания състав на ОЕСУТ с отразените в протокол
№ ЕС-Г-82 от 31.10.2013 г., т. 2, забележки и предложения. На заседание на ОЕСУТ, проведено на
5.11.2013 г. (протокол № ЕС-Г-83 от 5.11.2013 г.,
т. 26), е взето решение за коригиране на решението
по протокол № ЕС-Г-79 от 22.10.2013 г., т. 14, по
отношение на служебното предложение по становището на „Софийска вода“ – АД.
Проектът е съгласуван със Столичната регионална здравна инспекция (СРЗИ), писмо вх.
№ ТП-92-00-47 от 10.12.2013 г. на директора на
СРЗИ. Проектът е съгласуван от Министерството
на околната среда и водите – Регионална инспекция по околната среда и водите (МОСВ – РИОСВ).
Видно от представеното решение № СО-63-ЕО от
2013 г. на директора на РИОСВ – София (внесено
в Направление „Архитектура и градоустройство“
с писмо вх. № ТП-92-00-47 от 19.12.2013 г.), не е
необходимо извършването на екологична оценка
на плана.
С писмо изх. № ТП-92-00-26 от 29.01.2014 г. на
директора на дирекция „Териториално планиране“ е изпратена документация до директора на
дирекция „Зелена система“ при Столична община
за заверка на зелен кадастър и фитосанитарна
оценка на дървесната растителност по чл. 19,
ал. 4 ЗУЗСО, като геодезическото заснемане на
дървесната растителност е заверено от дирекция „Зелена система“ при Столична община на
9.04.2014 г.
С писмо изх. № ТП-92-00-26 от 25.02.2014 г. на
главния архитект на Столична община проектът
със специфичните правила е изпратен за съгласуване в НИНКН. С писмо изх. № ТП-92-00-26
от 26.02.2014 г. на началник-отдел „Подробни устройствени планове“ проектът със специфичните
правила към него е изпратен до кмета на район
„Средец“ за съобщаване на основание чл. 128,
ал. 2 и 10 ЗУТ във връзка с § 124 ПЗРЗИДЗУТ.
На същата дата е изпратено до директора на
„Държавен вестник“ обявлението за проекта с
молба за обнародване. Съобщението е обнародвано в „Държавен вестник“, бр. 23 от 14.03.2014 г.
На 27.05.2014 г. е проведено заседание на
ОЕСУТ (протокол № ЕС-Г-38 от 27.05.2014 г.,
т. 22), на което е разгледан проектът. Обсъдени
са всички постъпили становища, възражения и
заявления, направени са и съответните служебни
предложения.
Проектът е разгледан на заседание на ОЕСУТ,
проведено на 3.06.2014 г. Решението е отразено в
протокол № ЕС-Г-40 от 3.06.2014 г., т. 39. Решено е
да се допълни решението по протокол № ЕС-Г-38
от 27.05.2014 г., т. 22, направени са и съответните
служебни предложения.
С писмо вх. № ТП-92-00-26 от 5.06.2014 г. в
Направление „Архитектура и градоустройство“
е внесен преработен проект. Проектът със специфичните правила е изпратен за съгласуване в
НИНКН с писмо изх. № ТП-92-00-26 от 9.06.2014 г.
на главния архитект на Столична община.
С писмо № ТП-92-00-26 от 9.06.2014 г. е изпратено и обявлението за плана и специфичните правила
към него за обнародване в „Държавен вестник“.
С писмо изх. № ТП-92-00-26 от 10.06.2014 г. на
началник-отдел „Подробни устройствени планове“
проектът със специфичните правила е изпратен
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до кмета на район „Средец“ за съобщаване на
основание чл. 128, ал. 2 и 10 ЗУТ във връзка с
§ 124 ПЗРЗИДЗУТ. Съобщението е обнародвано
в ДВ, бр. 49 от 13.06.2014 г.
В изпълнение на Заповед № РД-09-01-163
от 16.06.2014 г. на кмета на район „Средец“ на
25.06.2014 г. е проведено обществено обсъждане
на проекта (протокол № 2 от 25.06.2014 г.). На
14.07.2014 г. е проведено заключително обществено
обсъждане на проекта. Резултатът от обсъждането
е отразен в протокол № 3 от 14.07.2014 г.
Проектът е разгледан на заседание на ОЕСУТ.
Решението е отразено в протокол № ЕС-Г-64 от
9.09.2014 г., т. 15, като са разгледани и са обсъдени всички постъпили становища, възражения и
заявления, направено е и служебно предложение.
С писмо изх. № ТП-92-00-26 от 24.09.2014 г. на
главния архитект на Столична община проектът
със специфичните правила е изпратен в НИНКН
за съгласуване. В писмото е уточнено, че проектът
е коригиран в съответствие с изискванията, описани в протокол № 9 от 18.06.2014 г. от заседание
на експертния съвет на НИНКН.
На 3.02.2015 г. в Направление „Архитектура
и градоустройство“ е получено писмо на Министерството на културата изх. № 33-НН-1257
от 28.11.2014 г. Видно от цитираното писмо,
Министерството на културата съгласува проект
за ПУП – ИПРЗ за м. Център – Зона „А“-юг,
район „Средец“.
Приложено е копие на сборен чертеж за изменение на плана за регулация и застрояване за м.
Център – зона „А“-север, район „Оборище“, и м.
Център – Зона „А“-юг, район „Средец“, заверен с
печат от Министерството на културата, с който
се съгласува проектът за двете зони.
С Решение № 259 от 14.05.2015 г. Столичният
общински съвет е възложил на главния архитект
на Столична община да изпрати на Националния
експертен съвет по устройство на територията и
регионална политика (НЕСУТРП) към Министерството на регионалното развитие и благоустройството проекта на специфични правила и
нормативи заедно с графичната част на проекта
на изменение на план за регулация и застрояване
на м. Център – Зона „А“-юг, район „Средец“. Това
е било изпълнено с писмо изх. № ТП-92-00- 26
от 28.05.2015 г. на главния архитект на Столична
община.
В отговор в Направление „Архитектура и
градоустройство“ е получено писмо вх. № ТП92-00-26 от 29.06.2015 г. от заместник-министъра
на регионалното развитие и благоустройството.
С това писмо МРРБ дава указания относно СПН
към проекта за ПУП – ИПРЗ на м. Център – Зона
„А“-юг, район „Средец“.
Специфичните правила и нормативи (СПН)
към проекта за ПУП заедно с приложена схема културно-историческо наследство (КИН) са
съгласувани от Министерството на културата
(становище изх. № 33-НН-613 от 6.07.2015 г.).
Проектът е разгледан на заседание на ОЕСУТ.
Решението е отразено в протокол № ЕС-Г-48 от
30.06.2015 г., т. 8 – проектът е приет и е предложено на главния архитект на Столична община
да го внесе в Столичния общински съвет за
одобряване.
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При описаната по-горе фактическа обстановка
се установява от правна страна следното:
Изработването на проекта е допуснато със
Заповед № РД- 09-50 -10 09 от 16.11.2012 г. на
главния архитект на Столична община, преди
26.11.2012 г., поради което на основание § 124,
ал. 1 (ЗИДЗУТ – ДВ, бр. 82 от 26.10.2012 г., в
сила от 26.11.2012 г.) започнатите производства
по изработване на общи и подробни устройствени
планове, които не са приключили до влизането
в сила на този закон с издаване на акт за одоб
ряването им, се одобряват по досегашния ред.
Проектът е с териториален обхват над 3 квартала, като със същия се предвижда и изграждане
на обекти – публична общинска собственост,
изискващи принудително отчуждаване на части
от имоти – собственост на частни лица, поради
което и на основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ и чл. 21,
ал. 1 и 7 ЗОС компетентен да одобри плана е
Столичният общински съвет.
Спазени са административнопроизводствените
правила за одобряване на акта.
Изработването на ПУП е възложено от главния архитект на Столична община, като с негова
Заповед № РД-09-50-1009 от 16.11.2012 г. е допуснато да се изработи проектът за ПУП – ИПРЗ в
обхвата, указан в заповедта.
Горното е в съответствие с чл. 124, ал. 2 ЗУТ
във връзка със Заповед № РД-09-178 от 19.03.2012 г.
на кмета на Столична община и чл. 135, ал. 5 ЗУТ.
Проектът е обвързан с действащите подробни
устройствени планове: плана – обект на изменение, действащите планове на контактните
територии, както и плановете на контактните
територии, които са в процес на проектиране и
одобряване.
Изработен е проект и план-схеми на техническата инфраструктура с обяснителни записки
към тях.
Същите са съобщени с обявление, обнародвано
в ДВ съгласно чл. 128, ал. 2 ЗУТ, като е дадена
възможност за възражения, предложения и искания в едномесечен срок.
Проведено е обществено обсъждане на проекта, с което е спазена разпоредбата на чл. 121
и чл. 128, ал. 5 ЗУТ.
Постъпилите възражения от обявяването и
общественото обсъждане са разгледани от ОЕСУТ.
Проектът е съгласуван от Министерството на
културата – Национален институт за недвижимо
културно наследство, в изпълнение изискването
на чл. 80, ал. 3 и чл. 84 от Закона за културното
наследство.
Специфичните правила и нормативи (СПН)
към проекта за ПУП заедно с приложена схема културно-историческо наследство (КИН) са
съгласувани от Министерството на културата
(становище изх. № 33-НН-613 от 6.07.2015 г.).
Планът е изработен при спазване изискванията
на Наредба № 8 от 2001 г. за обема и съдържанието
на устройствените схеми и планове. Проектът е
приет от ОЕСУТ в изпълнение изискването на
чл. 128, ал. 7 ЗУТ.
Спазени са материалноправните разпоредби
на ЗУЗСО, ЗУТ и актовете по прилагането му.
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Проектът е изработен върху влязла в сила
кадастрална карта, одобрена със Заповед № РД-1833 от 15.06.2010 г. на изпълнителния директор на
АГКК, с което е спазено изискването на чл. 115,
ал. 1 и 2 ЗУТ.
Конкретното предназначение на урегулираните
поземлени имоти съответства на допустимото
в устройствените зони, както и параметрите в
матриците върху застроителната част на плана.
С оглед на горното е спазено изискването на
чл. 103, ал. 4 и чл. 104, ал. 1, изр. 2 ЗУТ.
Лицето (изход) към улица на урегулираните
поземлени имоти в обхвата на плана се осигурява
по действаща и новопредвидена улична регулация,
с което е спазено изискването на чл. 14, ал. 3,
т. 1 и ал. 4 ЗУТ.
Уличната регулация се одобрява при спазване
изискванията на чл. 80, ал. 1, 2, 3 и 5, чл. 81, ал. 1
и 3 ЗУТ и Наредба № 2 от 2004 г. за планиране и
проектиране на комуникационно-транспортните
системи на урбанизираните територии.
Уличната регулация следва съществуващата на
място такава, като промените в същата са несъществени, поради което и на основание чл. 108,
ал. 3 ЗУТ не се изработва и одобрява схема на
уличната мрежа.
Предвид горното не е изготвен и проект за
вертикално планиране, тъй като вертикалната
планировка е изпълнена.
Проектът за изменение на плана за регулация
не се одобрява за УПИ III-100, 238, 239, 240 – „за
жилища и офиси“, от кв. 555, като за УПИ III не
следва да се одобрява и планът за застрояване.
Във връзка с констатирана грешка в кадастралната
основа на имоти с идентификатори 68134.100.42
и 68134.100.43, която има значение за предвижданията на плана за регулация и плана за застрояване от решението за одобряване, следва да се
изключат и УПИ I – „за музей“, и УПИ II – „за
БНБ“, от кв. 477.
Застрояването е съобразено с нанесените
сервитути на съществуващи подземни проводи и
мрежи на инженерната инфраструктура.
На основание чл. 108, ал. 2 ЗУТ се одобряват
план-схеми за електроснабдяването, за водоснабдяване и канализация и топлофикация. С
план-схемите се определят видът и техническите
размери на мрежите и съоръженията.
Изпълнени са мотивираните предписания за
съгласуване на проекта със: „ЧЕЗ Разпределение
България“ – АД, „Топлофикация София“ – ЕАД,
„Софийска вода“ – АД, както и изискването на
чл. 19, ал. 4 ЗУЗСО.
Със съгласуването на проекта от РИОСВ е
изпълнено изискването на чл. 82, ал. 4 и чл. 84
от Закона за опазване на околната среда.
Проектът е разгледан и приет от ОЕСУТ, с
което е спазено изискването на чл. 128, ал. 7 ЗУТ.
Проектното решение е целесъобразно и отговаря на изискванията на чл. 108, ал. 5 ЗУТ.
Проектът е в интерес на Столична община за
развитието на значителна част от територията
на гр. София.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 21, ал. 1 и 7 ЗОС, чл. 129, ал. 1 ЗУТ, § 124
ПЗРЗИДЗУТ, чл. 108, ал. 2, чл. 14, ал. 3, т. 1 и
ал. 4, чл. 17, чл. 80, ал. 1, 2, 3 и 5, чл. 81, ал. 1
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и 3 ЗУТ, Наредба № 2 от 2004 г. за планиране и
проектиране на комуникационно-транспортните
системи на урбанизираните територии; чл. 89,
ал. 1 от Наредба № 2 от 2005 г. за проектиране,
изграждане и експлоатация на водоснабдителни
системи; устройствени категории по т. 10, 11, 15, 25,
33, 34, 41 от приложението към чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО,
протокол на ОЕСУТ № ЕС-Г-48 от 30.06.2015 г.,
т. 8, Столичният общински съвет реши:
1. Одобрява проект за изменение на план за
регулация – план за регулация и план за улична
регулация на м. Център – Зона „А“-юг, район
„Средец“, в обхват: бул. Мария-Луиза, бул. Княз
Александър Дондуков-Корсаков, бул. Цар Освободител, пл. Александър Батенберг, ул. Московска,
ул. Париж, ул. Шипка, бул. Евлоги Георгиев,
бул. Цар Освободител, бул. Васил Левски, ул. Аксаков, ул. 6 септември, ул. Славянска, ул. Георги
С. Раковски, ул. Ген. Йосиф В. Гурко, ул. Алабин,
бул. Витоша и бул. Мария-Луиза по сините и
червените линии, цифри и букви с корекциите
в зелен цвят съгласно приложения проект без
урегулираните поземлени имоти, за които е
необходимо представяне на договори по чл. 15
или 17 ЗУТ, както следва: УПИ III-100, 238, 239,
240 – за жилища и офиси от кв. 555, и УПИ I – за
музей, и УПИ II – за БНБ, от кв. 477.
1.1. Без кв. 396, за който има неприключена
съдебна процедура.
2. Одобрява проект за изменение на план за
застрояване на м. Център – Зона „А“-юг, район
„Средец“, в обхват: бул. Мария-Луиза, бул. Княз
Александър Дондуков-Корсаков, бул. Цар Освободител, пл. Александър Батенберг, ул. Московска,
ул. Париж, ул. Шипка, бул. Евлоги Георгиев,
бул. Цар Освободител, бул. Васил Левски, ул. Аксаков, ул. 6 септември, ул. Славянска, ул. Георги
С. Раковски, ул. Ген. Йосиф В. Гурко, ул. Алабин,
бул. Витоша и бул. Мария-Луиза, с корекциите
в зелен и виолетов цвят съгласно приложения
проект без урегулираните поземлени имоти, за
които е необходимо представяне на договори по
чл. 15 или 17 ЗУТ, както следва: УПИ III-100,
238, 239, 240 – за жилища и офиси от кв. 555, и
УПИ I – за музей, и УПИ II – за БНБ, от кв. 477.
2.1. Без кв. 396, за който има неприключена
съдебна процедура.
3. Одобрява проект за план-схеми на инженерната инфраструктура по част: „Водоснабдяване
и канализация“, „Електротехническа схема“ и
„Топлоснабдяване“ в границите на проекта за
ИПУП.
4. Одобрява проект за специфични правила
и нормативи за устройство и застрояване към
ПУП за ИПРЗ за м. Център – Зона „А“-юг, район
„Средец“, с приложена схема културно-историческо наследство.
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.
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Решението може да бъде обжалвано по реда
на чл. 215, ал. 4 ЗУТ пред Административния
съд – София-град, в 30-дневен срок от съобщаването.
Жалбите се подават в район „Средец“ и се
изпращат в Административния съд – София-град,
от отдел „Правен“ на Направление „Архитектура
и градоустройство“ на Столична община.
Председател:
Е. Герджиков
6353

ОБЩИНА АСЕНОВГРАД
РЕШЕНИЕ № 2095
от 26 август 2015 г.
На основание ч л. 21, а л. 1, т. 11 и а л. 2
ЗМСМА, чл. 129, ал. 1 ЗУТ и предвид фактическите основания в докладна записка вх. № ДЗ430 от 11.08.2015 г. от зам.-кмета на общината
Общинският съвет – Асеновград, реши:
Одобрява проект за ПУП – план-схема за обект
„Слаботокова тръбна канална мрежа и оптичен
кабел в с. Червен, община Асеновград“, съгласно нанесените плътни черни линии и сервитут,
означен със сини пунктирни линии.
Председател:
Св. Шуманов
6420
РЕШЕНИЕ № 2096
от 26 август 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ (ред., ДВ, бр. 17 от 2009 г.)
и предвид фактическите основания в докладна
записка с вх. № ДЗ-383 от 7.08.2015 г. от кмета на
общината Общинският съвет – Асеновград, реши:
Одобрява ПУП (ПРЗ) за промяна предназначението на земеделска земя – поземлен имот КИ
99088.140.27 по кадастралната карта на кв. Долни
Воден, Асеновград, като се обособи урегулиран
поземлен имот – УПИ 140.27 – за жилищно застрояване, съгласно нанесените линии с червен
и син цвят и надпис със син цвят.
Установява се режим на застрояване съгласно
нанесените ограничителни линии на застрояване
с червен цвят, котировки с черен цвят и показатели на режима на застрояване със син цвят на
приложения проект.
Одобрява план-схеми за ел. захранване и водопровод към ПУП (ПРЗ) – план за регулация
и застрояване.
Заинтересуваните лица могат да обжалват
решението в 14-дневен срок от обнародването му
в „Държавен вестник“ пред Административния
съд – Пловдив, чрез Общинския съвет – Асеновград.
Председател:
Св. Шуманов
6421
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ОБЩИНА БАНСКО
РЕШЕНИЕ № 1041
от 20 август 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ и докладна записка
с вх. № ОС-01-1804 от 3.08.2015 г. от кмета на
община Банско Общинският съвет – гр. Банско,
реши:
Одобрява проект за ПУП – частично изменение на план за регулация и план за застрояване на квартали 1, 239а, 301, 302 по плана на
гр. Банско.
Председател:
Вл. Колчагов
6387

ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД
РЕШЕНИЕ № 402
от 28 август 2015 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ и чл. 21, ал. 1,
т. 8 и 11 и чл. 27, ал. 4 и 5 ЗМСМА Общинският
съвет – Благоевград, реши:
Одобря ва под робен ус т ройс т вен п ла н
(ПУП) – парцеларен план (ПП) за трасе на
външно ел. захранване за два броя вилни сгради и магазин за музикални инструменти в имот
с № 000158, местността Чуката в землището
на с. Изгрев, община Благоевград, минаващо
през имоти с № 008400 (пасище, мера – частна
собственост, сервитут ВЕЛ 20 kV), № 000100
(полски път – общинска публична собственост),
№ 000104 (път VI клас – общинска публична
собственост), № 000165 (нива, орна земя – частна
собственост), № 000176 (полски път – общинска
публична собственост) и жилищна сграда в имот
с № 000204, местността Чуката в землището на
с. Изгрев, община Благоевград, минаващо през
имоти с № 008400 (пасище, мера – частна собственост, сервитут ВЕЛ 20 kV), № 000100 (полски
път – общинска публична собственост), № 000104
(път VI клас – общинска публична собственост),
№ 000165 (нива, орна земя – частна собственост),
№ 000106 (полск и път – общинска публична
собственост), № 000154 (полски път – общинска
публична собственост) до имот № 000206 в местността Чуката в землището на с. Изгрев, община
Благоевград.
Решението подлежи на обжалване по реда
на чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ в 30-дневен срок от
обнародването му в „Държавен вестник“ чрез
Общинския съвет – Благоевград, пред Административния съд – Благоевград.
Председател:
Р. Тасков
6388
РЕШЕНИЕ № 403
от 28 август 2015 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ и чл. 21, ал. 1,
т. 8 и 11 и чл. 27, ал. 4 и 5 ЗМСМА Общинският
съвет – Благоевград, реши:
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Одобря ва под робен ус т ройс т вен п ла н
(ПУП) – парцеларен план (ПП) за трасе на водопровод ∅ 90 РЕ и трасе на канализация ∅ 300 до
имот с идентификатор 04279.26.13, местност Стара
гара – Ш.14, по кадастралната карта на гр. Благоевград, минаващи през имоти с идентификатори
04279.26.320 (полски път – общинска собственост),
04279.28.731 (полски път – общинска собственост),
04279.29.44 (полски път – общинска собственост),
04279.29.45 (водни течения – държавна частна собственост (МЗХ – ХМС) по кадастралната карта
на гр. Благоевград, със сервитут, ограничаващ
ползването на имот с идентификатор 04279.28.93
(водна площ, съоръжение – държавна собственост
(МЗХ – ХМС), местност Стара гара – Ш.14, по
кадастралната карта на гр. Благоевград.
Решението подлежи на обжалване по реда
на чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ в 30-дневен срок от
обнародването му в „Държавен вестник“ чрез
Общинския съвет – Благоевград, пред Административния съд – Благоевград.
Председател:
Р. Тасков
6389
РЕШЕНИЕ № 404
от 28 август 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и чл. 27, ал. 4
и 5 ЗМСМА, чл. 127, ал. 6 във връзка с чл. 134,
ал. 1, т. 5 ЗУТ Общинският съвет – Благоевград,
реши:
Одобрява изменение на общ устройствен план
на Община Благоевград, одобрен с Решение № 27
по протокол № 3 от 25.02.2011 г. на Общинския
съвет – Благоевград, на част от УПИ V-617.720
в кв. 216 по плана на гр. Благоевград, имот с
идентификатор 04279.617.720 по кадастралната
карта на гр. Благоевград за коригиране на явна
фактическа грешка с цел промяна на устройствена зона от „терен за паркове, градини и озеленяване“ за „обществено обслужване“ съгласно
ПУП – ПРЗ, одобрен със Заповед № 1366 от
3.11.2005 г. на кмета на община Благоевград, при
спазване на следните устройствени показатели:
максимална стойност на Кинт. – 2,5; плътност
на застрояване – максимум 60 %; плътност на
озеленяване – минимум 20 %.
Председател:
Р. Тасков
6390

ОБЩИНА ДОБРИЧ
РЕШЕНИЕ № 48-8
от 16 септември 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Добрич,
одобрява подробен устройствен план – парцеларен
план (ПУП – ПП) за ПИ 72624.904.440 във връзка
с изграждане на канализация на ПИ 72624.904.525
в землището на гр. Добрич.
Председател:
А. Табаков
6483
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ОБЩИНА КАСПИЧАН
РЕШЕНИЕ № 928
от 18 септември 2015 г.
На основание чл. 21 а л. 1, т. 11 ЗМСМ А
във връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският
съвет – гр. Каспичан, одобрява проект за подробен устройствен план – парцеларен план за
линеен обект на техническата инфраструктура
за ел. захранване на Производствена база на
„Херти“ – АД, намираща се в имот № 003012,
землище гр. Плиска, с възложител: „Енерго
Про Мрежи“ – АД, и инвеститор: „Херти“ – АД,
представлявано от Захари Захариев, изпълнителен директор, за пром яна на въздушното
захранващо трасе, представляващо ВЕЛ 20 kV
изв. „Аспарух“, с КЕЛ 20 kV изв. „Аспарух“ в
имоти № 011069, № 011068 и № 003012, землище
гр. Плиска.
Председател:
Я. Ненова
6525
РЕШЕНИЕ № 929
от 18 септември 2015 г.
На основание чл. 21, а л. 1 т. 11 ЗМСМ А
във връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският
съвет – гр. Каспичан, одобрява проект за подробен устройствен план – парцеларен план за
линеен обект на техническата инфраструктура
за ел. захранване на Производствена база на
„Херти“ – АД, намираща се в имот № 003012,
з ем л и ще г р. П л иск а , с въ з лож и т е л: „ Хер ти“ – АД, представлявано от Захари Захариев,
изпълнителен директор, за промяна на въздушното захранващо трасе, представляващо
изместване и кабелиране на част от ВЕЛ 20 kV
изв. „Тервел“ в имоти № 011068 и № 003012 в
землище гр. Плиска.
Председател:
Я. Ненова
6526

ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ
РЕШЕНИЕ № 615
от 24 септември 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 150 ЗУТ Общинският съвет – гр. Първомай, реши:
О д о б р я в а п о д р о б е н ус т р о й с т в е н п л а н ,
ПУП – парцеларен план за обект: „Кабелно ел.
трасе 20 kV“ до БКТП в ПИ № 006112, местност
Герена, в землището на с. Крушево, община Първомай, област Пловдив, във връзка с частично
изменение на ПУП – ПП, одобрен с Решение
№ 510, прието с протокол № 56 от 29.04.2011 г.
на Общинския съвет – гр. Първомай.
Председател:
Д. Петков
6470

С Т Р.

36

ДЪРЖАВЕН

ОБЩИНА САПАРЕВА БАНЯ
РЕШЕНИЕ № 7
от 11 септември 2015 г.
На основание чл. 44, ал. 1, т. 1, чл. 21, ал. 1,
т. 11 ЗМСМА, чл. 129, ал. 1 ЗУТ и Решение № І-5,
взето по протокол № 4 от 4.08.2015 г. на Общинския експертен съвет по устройство на територията при Община Сапарева баня, Общинският
съвет – гр. Сапарева баня, реши:
Одобрява проект за подробен устройствен
план (ПУП) – парцеларен план (ПП) със следния териториален обхват – поземлени имоти с
идентификатори № 65365.23.130 и 65365.23.492
по КК на гр. Сапарева баня, община Сапарева
баня, третиращ изграж дане на елементи на
т ех н и ческ ата и нфрас т ру к т у ра извън г ра н ицата на урбанизираната територия – външно
електрозахранване с подземен кабел средно
напрежение на обект: „Производствена сграда
с предназначение „Печатница“, намираща се в
поземлен имот с идентификатор № 65365.46.56
по кадастралната карта на гр. Сапарева баня,
одобрена със Заповед № РД-18-15 от 19.02.2008 г.
на изпълнителния директор на Агенцията по
геодезия, картография и кадастър – К юстендил, изменена със Заповед № КД-14-10-467 от
28.11.2013 г. на началника на Службата по геодезия, картография и кадастър – Кюстендил,
съгласно графичната част на приложения към
това решение проект за подробен устройствен
план (ПУП) – парцеларен план (ПП), с възложител ЕТ „Тодор Попов – ДЕМТ“.
Решението може да бъде обжалвано по реда на
чл. 215 ЗУТ пред Административния съд – Кюстендил, в 14-дневен срок от обнародването в
„Държавен вестник“.
Жалбите и протестите се подават до Община
Сапарева баня и се изпращат в Административния съд – Кюстендил, от дирекция „Архитектура,
градоустройство и контрол по строителството“
на Община Сапарева баня.
Председател:
П. Чучуганов
6482

ОБЩИНА СОПОТ
РЕШЕНИЕ № 309
от 16 септември 2015 г.
На основание ч л. 21, а л. 2 и а л. 1, т. 11
ЗМСМА, чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 109,
ал. 1, т. 3 и чл. 110, ал. 1, т. 5 ЗУТ Общинският
съвет – гр. Сопот, реши:
Одобрява проект за подробен устройствен
план – парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура – външно ел. захранване до обект „Екокъмпинг за палатки и места
за паркиране на кемпери и каравани“ от ТП
„Пайталка“, намиращ се в ПИ 68080.171.177 по
кадастралната карта и кадастралните регистри
(КККР) на гр. Сопот до УПИ 00480.46.30, зем
лище с. Анево, община Сопот, област Пловдив
(приложение № 1). Трасето е с дължина 384,44 м,
преминава през поземлени имоти – публична общинска собственост, с идентификатори
68080.398.593 – местен път, 68080.171.543,земли-
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ще г р. Сопот, 00480.46.25 – селскостопанск и
път, землище с. Анево, ПИ – държавна частна
собственост, с идентификатори 68080.171.544
и 00480.46.24 – друг вид дървопроизводителна
гора, в горска територия и ПИ с идентификатор
00480.46.9 – етеричномаслодайна култура, частна
собственост.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ решението
подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“ чрез Община
Сопот пред Административния съд – Пловдив.
Председател:
М. Кацарова
6484
РЕШЕНИЕ № 310
от 16 септември 2015 г.
На основание чл. 21, а л. 2 и а л. 1, т. 11
ЗМСМА, чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 109,
ал. 1, т. 3 и чл. 110, ал. 1, т. 5 ЗУТ Общинският
съвет – гр. Сопот, реши:
Одобрява проект за подробен устройствен
план – парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура извън границите на
у рбанизираните територии – елект ропровод,
водопровод и канализация до ПИ с идентификатори 68080.174.43 (проектен № 68080.174.577) и
68080.174.76 (проектен № 68080.174.576) по КККР
на гр. Сопот, община Сопот, област Пловдив
(приложение № 1). Трасето на електропровода
е с приблизителна дължина 100 м и преминава
през имоти – публична общинска собственост,
с идентификатори 68080.501.9100 – за второстепенна улица, 68080.174.272 – местен път, и
68080.174.383 – селскостопански път. Трасето на
водопровода е с приблизителна дължина 100 м
и преминава през имоти – публична общинска
собственост с идентификатори 68080.501.9100 – за
второстепенна улица, 68080.174.272 – местен път,
и 68080.174.383 – селскостопански път. Трасето
на канализацията е с приблизителна дължина
от 100 м и преминава през имоти – публична общинска собст веност, с и ден т ификато ри 68080.501.910 0 – за второстепенна улица,
68080.174.272 – местен път, и 68080.174.383 – селскостопански път.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ решението
подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“ чрез Община
Сопот пред Административния съд – Пловдив.
Председател:
М. Кацарова
6485

ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА
РЕШЕНИЕ № 2083
от 17 септември 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Стара Загора, реши:
Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план и специализирана план-схема за обект
„Оптичен кабел“ от КШ № 466/II-16.01 до КШ № 1
(до ел. подстанция „К. Ганчев“) през ПИ с идентификатори 68850.112.258, 68850.115.213, 68850.115.214,
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68850.525.22, 68850.525.1504 и 68850.525.1522 по
КККР на землище гр. Стара Загора с обща дължина на кабелното трасе 382,41 м, за нуждите
на „БТК“ – АД.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Стара Загора до Административния съд – Стара
Загора.
Председател:
Е. Христов
6481
27. – Българската народна банка на основание чл. 49, ал. 1, т. 2 от Закона за БНБ обнародва:
Месечен баланс на управление „Емисионно“
към 30 септември 2015 г.
Активи
Хил. лв.
Парични средства и предоставени
депозити в чужда валута
11929849
Монетарно злато и други инструменти
в монетарно злато
2526962
Инвестиции в ценни книжа
24920865
Всичко активи:
39377676
Пасиви
Банкноти и монети в обращение
11852430
Задължения към банки
12195500
Задължения към правителството
и бюджетни организации
9107617
Задължения към други депозанти
780879
Депозит на управление „Банково“
5441250
Всичко пасиви:
39377676
Подуправител на БНБ: Гл. счетоводител на БНБ:
К. Христов
Сн. Деянова
Месечен баланс на управление „Банково“
към 30 септември 2015 г.
Активи
Хил. лв.
Злато и други благородни метали
34539
Вземания от правителството
на Република България
0
Капиталови инвестиции и квота
в МВФ
1592033
Дълготрайни материални и
нематериални активи
143809
Други активи
9707
Депозит в управление „Емисионно“
5441250
Всичко активи:
7221338
Пасиви
Кредити от МВФ
0
Задължения към международни
финансови институции
2982601
Други пасиви
25866
Всичко задължения
3008467
Основен капитал
20000
Резерви
4157517
Неразпределена печалба
35354
Всичко собствен капитал:
4212871
Всичко пасиви:
7221338
Подуправител на БНБ: Гл. счетоводител на БНБ:
Н. Стоянова
Сн. Деянова
6534
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53. – Министърът на регионалното развитие
и благоустройството обявява, че на основание
чл. 148, ал. 3, т. 2, буква „в“ и ал. 4, чл. 145, ал. 2,
т. 2, буква „в“ във връзка с чл. 143 и чл. 144, ал. 1
ЗУТ и чл. 3, ал. 2 от Закона за пътищата е издал
Разрешение за строеж № РС-91 от 18.09.2015 г. за
обект: Основен ремонт (рехабилитация) на път
І-7 „Силистра – Шумен – Велики Преслав – Върбица“ от км 149+156,80 до км 149+396,80 и от км
149+642,60 до км 166+273, в рамките на териториалния обхват на транспортната територия,
държавна собственост. На основание чл. 149, ал. 4
ЗУТ издаденото разрешение за строеж подлежи
на обжалване пред Върховния административен
съд в 14-дневен срок след обнародването му в
„Държавен вестник“ чрез Министерството на
регионалното развитие и благоустройството, а
по отношение на чл. 60 АПК – в 3-дневен срок
от съобщаването му.
6469
64. – Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол на основание чл. 32, ал. 1,
т. 4 ЗПСК, § 2 от допълнителните разпоредби
на Закона за сделките с компенсаторни инструменти, чл. 22, 45а, чл. 45б, ал. 1 и 2 и чл. 45е от
Наредбата за условията и реда за организиране и
провеждане на централизирани публични търгове
за продажба на акции – собственост на държавата, във връзка с договор № 24 от 17.11.2003 г.
за възлагане на техническото изпълнение на
централизирани публични т ъргове, ск лючен
с „БФБ – София“ – АД, и Решение № 117 от
21.02.2003 г. на МС (ДВ, бр. 20 от 2003 г.) за
приемане на годишен списък на търговските
дружества с държавно участие в капитала, при
приватизацията на които се допуска плащане с
непарични платежни средства през 2003 г., Решение № 855 от 8.12.2003 г. (ДВ, бр. 109 от 2003 г.),
Решение № 974 от 11.12.2004 г. (ДВ, бр. 111 от
2004 г.), Решение № 424 от 2.07.2008 г. (ДВ, бр.
73 от 2008 г.), Решение № 576 от 1.07.2009 г. (ДВ,
бр. 72 от 2009 г.), Решение № 885 от 20.12.2010 г.
(ДВ, бр. 102 от 2010 г.) и Решение № 202 от
10.04.2014 г. (ДВ, бр. 34 от 2014 г.) на МС за
изменение и допълнение на Решение № 117
от 21.02.2003 г. на МС, Решение № 2253-П от
15.04.2003 г., Решение № 2611-П от 15.01.2004 г.,
Решение № 2681-П от 10.03.2004 г., Решение
№ 2935-П от 8.12.2004 г., Решение № 2886-П от
9.09.2004 г., Решение № 3015-П от 22.06.2005 г.,
Решение № 3072-П от 28.06.2006 г., Решение
№ 3177-П от 17.03.2008 г., Решение № 3297-П от
17.12.2012 г., Решение № 3384-П от 16.07.2015 г.,
Решение № 3386-П от 19.08.2015 г. и протоколно
решение № 3724 от 30.09.2015 г. на ИС на Агенцията за приватизация и следприватизационен
контрол обявява:
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1

3

Седалище
гр./с.

4

ЕИК по
Булстат

1,00

100000

С. ЛЕВКА,
126060849 BG126060849
ОБЛАСТ ХАС
КОВО
14 „СТРУМАБЛАГОЕВ101002222 BG101002222
ТЕКС“ – АД
ГРАД
15 „ФИЛ – 2000“ – АД ПЛОВДИВ
115632104 BG115632104

831907046 BG831907046

363707

831641713 BG831641713

СОФИЯ

СОФИЯ

1

50000

114530561 BG114530561

ПЛЕВЕН

1010836

26273

718054

1,00

10,00

50,00

1,00

1010836,00

100000,00

363707,00

50000,00

50000,00

1313650,00

718054,00

50220,00

1744352,00

226425,00

182195,00

41,29

5,00

4,10

10,00

13,00

38,06

29,00

2,71

10,02

34,83

98,63

20,00

417378

5000

14904

5000

650

10000

208236

1361

43711

78866

179697

3520600

41,29

5,00

4,10

10,00

13,00

38,06

29,00

2,71

10,02

34,83

98,63

20,00

14

190,00 непублично безналични

3,00 непублично безналични

13,00 непублично безналични

584,00 непублично налични

13

417378,00 непублично налични

5000,00 непублично налични

14904 непублично безналични

5000,00 непублично налични

6500,00 непублично налични

500000,00 непублично налични

208236,00 непублично безналични

1361,00 непублично безналични

174844,00 непублично налични

78866,00 непублично безналични

179697 непублично налични

3520600,00 непублично налични

12

Вид на акциите

16

Забележка

2,12 предлаганите акции са
собственост на „Академика 2011“ – ЕАД,
гр. София
2,62

2,00

1,00

1,61

3,98

1,00

30,24

45,14

1,00

1,00

4,00

10,44

-

2,16

1,00

15

Минимална
продажна цена
на една
акция
лева

ВЕСТНИК

16 "ХЕНТШ“ – АД
(НОВОХИМ – ЕАД)

1,00

5000

118005592 BG118005592

1,00

СИЛИСТРА

50220

101020042 BG101020042

4,00

С. КРУПНИК

436088

1,00

834025687 BG834025687

226425

103003885 BG103003885

1,00

1,00 17603000,00

КАВАРНА

8 „КАЛИАКРА ХОТЕЛС" (КАЛИАКРА") – АД
9 „КРУПНИШКА
КОМУНА“ – АД
10 „ЛЕСИЛХАРТ“ –
АД
11 „МИЗИЯ – 2000“ – АД
12 „МОТОТЕХНИКА – І“ – АД
13 „НИВА“ – АД

182195

831635614 BG831635614

131084307 BG131084307 17603000

95 0,0005

1 0,0002

13 0,0064

584 0,0273

11

%

Вид на
дружеството към
28.09.2015 г.
(по данни
от КФН)
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6 „ВМТ ОРБИСОФИЯ
ТА“ – АД
7 „ГАЛАТЕКС“ – АД ВАРНА

СОФИЯ

0,0005

2,00 39984442,00

10

брой

Обща номинална
стойност
на акциите,
предложени
за ЦПТ
лева

38

5 „АКАДЕМИКА СИЙ ПАЛАС“ – АД

0,0002

1614786,00

3,00

0,0064

1,00

0,0273

201804,00

1,00

000620161 BG000620161

2140385

СОФИЯ

9

%

Размер Акции, предложена дърни за продажба
жавното
участие в
капитала

2 „СВИНЕВЪДСОФИЯ
126087230 BG126087230
201804
СТВО – ПРЕСЛАВЕЦ“ – АД
3 „СКЪТ МИМИЗИЯ
000175708 BG000175708
538262
ЗИЯ“ – АД
4 „ЧЕРНОМОРСКО ПОМОРИЕ
102036786 BG102036786 19992221
ЗЛАТО“ – АД
II. ДРУЖЕСТВА С ПАКЕТИ ОТ АКЦИИ НАД 1 % ОТ КАПИТАЛА

1 „МРАЗ“ – АД

2140385,00

Идентифика- Капитал Номи- Капитал по
ционен нопо по- нална последна
мер по ДДС следна стой- съдебна ресъдебна ност
гистрация
регистрана
ция
акция
бр. ак- лева
лева
ции
5
6
7
8

I. ДРУЖЕСТВА С ПАКЕТИ ОТ АКЦИИ ПОД 1 % ОТ КАПИТАЛА

Наименование на
дружеството

№

1. Начало на тридесет и шести централизиран публичен търг, на който се предлагат за продажба акции от следните дружества:
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2. Централизираният публичен търг за продажба на пакетите акции, посочени в т. 1 от
обявлението, ще се проведе на „приватизационен
пазар“ сегмент „Централизиран публичен търг“
на „Българска фондова борса – София“ – АД, при
условията на Правилника за работа на борсата
и приложение № 9 – Правила за организация и
провеждане на централизирани публични търгове.
3. Началната дата на предлагането на акциите
за продажба на централизирания публичен търг
е шестият работен ден, считано от датата на обнародване на обявлението в „Държавен вестник“.
4. Крайната дата на предлагането на акциите
за продажба на централизирания публичен търг е
четиринадесетият работен ден, считано от датата на обнародване на обявлението в „Държавен
вестник“. Продължителността на централизирания публичен търг е до изтичане на срока по
предходното изречение или до изчерпване на
предложеното на търга количество акции.
5. Седем дни преди началната дата на централизирания публичен търг „БФБ – София“ – АД,
ще публикува информационните проспекти за
дружествата по т. 1 в своя бюлетин или в своята
интернет страница.
6. В случаите на различие на посочените данни от тръжното обявление и информационните
проспекти за дружествата да се считат тези от
тръжното обявление.
7. За дружествата от раздел I на тръжното
обявление не се изисква актуализация на информационните проспекти съгласно чл. 21, ал. 3 от
Наредбата за условията и реда за организиране и
провеждане на централизирани публични търгове
за продажба на акции – собственост на държавата.
8. Информационният меморандум на „Академика сий палас“ – АД, София, собственост на
„Академика 2011“ – ЕАД, София, и „ВМТ Орбита“ – АД, София, може да се разглеждат в сградата
на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол, София, ул. Врабча 23, от 9 до
17 ч. всеки работен ден от датата на обнародване
на тръжното обявление в „Държавен вестник“
до крайната дата за провеждане на централизирания публичен търг. В срока по предходното
изречение на лицата, които желаят да получат
екземпляр от информационния меморандум на
дружествата, същите се предоставят след заплащане в касата на Агенцията за приватизация и
следприватизационен контрол на сума в размер
1000 лв. с ДДС за всеки от тях.
6538
37. – Висшият съдебен съвет реши:
1. Открива на основание чл. 167, ал. 2 от Закона за съдебната власт процедура за избор на
административни ръководители в органите на
съдебната власт, както следва:
1.1. Административен ръководител – председател на Окръжен съд – Благоевград – изтичащ
мандат на 2.11.2015 г.
1.2. Административен ръководител – районен
прокурор на Районна прокуратура – Кюстендил – изтичащ мандат на 5.11.2015 г.
1.3. Административен ръководител – председател на Районен съд – Благоевград – изтичащ
мандат на 22.11.2015 г.
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1.4. Административен ръководител – районен
прокурор на Районна прокуратура – Димитровград – изтичащ мандат на 30.11.2015 г.
1.5. Административен ръководител – председател на Районен съд – Ивайловград – изтичащ
мандат на 2.12.2015 г.
1.6. Административен ръководител – председател на Районен съд – Брезник – изтичащ мандат
на 29.12.2015 г.
2. В 14-дневен срок от датата на обнародване
на свободната длъжност в „Държавен вестник“
кандидатите следва да подадат в администрацията
на ВСС заявление (по образец – чл. 4, ал. 1 от
Правилата за избор на административни ръководители на органите на съдебната власт по чл. 167,
ал. 1, т. 2 – 4 ЗСВ), че желаят да участват в избора
за административен ръководител на съответния
орган на съдебната власт. Към заявлението се
прилагат: подробна автобиография, подписана от
кандидата; нотариално заверено копие от диплома
за завършено висше образование по специалността „Право“; нотариално заверено копие от
удостоверение за придобита юридическа право
способност; свидетелство за съдимост, издадено за
участие в конкурс по Закона за съдебната власт;
медицинско удостоверение, издадено в резултат
от извършен медицински преглед, че лицето не
страда от психическо заболяване; нотариално
заверено копие от трудова/служебна книжка и/
или осигурителна книжка; концепция за работата
им като административен ръководител, която
трябва да съдържа: лична мотивация за заемане
на длъжността; анализ и оценка на състоянието
на органа на съдебната власт; очертаване на
достиженията и проблемите в досегашната му
дейност; набелязване на цели за развитието и
мерки за тяхното достигане; удостоверение от
Националната следствена служба, Столичната
следствена служба или от окръжните следствени
отдели към окръжните прокуратури за образувани
досъдебни производства; декларация за имотното
състояние и произход на средствата за придобиване на имуществото по образец, утвърден от
ВСС, документи, удостоверяващи наличието на
стажа по чл. 170 ЗСВ, и други документи, които
по преценка на кандидата имат отношение към
професионалните или нравствените му качества.
6537
6. – Висшият адвокатски съвет съобщава,
че на основание чл. 133, ал. 1, т. 4 от Закона
за адвокатурата с решение по д.д. № 38/2015 г.
на Висшия дисциплинарен съд Ангела Иванова
Костадинова – адвокат от Адвокатската колегия – Варна, се лишава от право да упражнява
адвокатска професия за срок от десет месеца.
6515
16. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Път II-18
„Софийски околовръстен път“ от км 0+780 до км
6+300 и път II-18 „Софийски околовръстен път“
от км 0+780 до км 6+300 – изместване и реконструкция на съоръжения на други ведомства, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Антон Петров Петров,
наследник на Катина Митова Георгиева, собственик на имот № 49206.2685.8, намиращ се
в землището на с. Мрамор, район „Връбница“,
Столична община, който не е намерен на адреса,
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за постановяването на Решение № 438 на Министерския съвет от 12.06.2015 г. за отчуждаването на
имоти и части от имоти – частна собственост, за
държавна нужда за изграждането на обект: Път
II-18 „Софийски околовръстен път“ от км 0+780
до км 6+300 и път II-18 „Софийски околовръстен
път“ от км 0+780 до км 6+300 – изместване и реконструкция на съоръжения на други ведомства.
Решението на Министерския съвет може да бъде
обжалвано пред Върховния административен съд
в 14-дневен срок от обнародването на обявлението
в „Държавен вестник“.
6506
16а. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Път II-18
„Софийски околовръстен път“ от км 0+780 до км
6+300 и път II-18 „Софийски околовръстен път“
от км 0+780 до км 6+300 – изместване и реконструкция на съоръжения на други ведомства, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Антоанета Стефанова
Цветанова, наследница на Йордан Веселинов
Делийски, собственик на имот № 49206.2677.10,
намиращ се в землището на с. Мрамор, район
„Връбница“, Столична община, която не е намерена на адреса, за постановяването на Решение
№ 438 на Министерския съвет от 12.06.2015 г. за
отчуждаването на имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда за изграждането
на обект: Път II-18 „Софийски околовръстен път“
от км 0+780 до км 6+300 и път II-18 „Софийски
околовръстен път“ от км 0+780 до км 6+300 – изместване и реконструкция на съоръжения на
други ведомства. Решението на Министерския
съвет може да бъде обжалвано пред Върховния
административен съд в 14-дневен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“.
6507
16б. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Път II- 18
„Софийски околовръстен път“ от км 0+780 до
км 6+300 и път II-18 „Софийски околовръстен
път“ от км 0+780 до км 6+300 – изместване и
реконструкция на съоръжения на други ведомства, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за
държавната собственост съобщава на Валентин
Христов Петров, наследник на Ефросина Петрова
Христова, собственик на имот № 2802.23, намиращ се в землището на кв. Обеля, район „Обеля“,
Столична община, който не е намерен на адреса,
за постановяването на Решение № 438 на Министерския съвет от 12.06.2015 г. за отчуждаването на
имоти и части от имоти – частна собственост, за
държавна нужда за изграждането на обект: Път
II-18 „Софийски околовръстен път“ от км 0+780
до км 6+300 и път II-18 „Софийски околовръстен
път“ от км 0+780 до км 6+300 – изместване и реконструкция на съоръжения на други ведомства.
Решението на Министерския съвет може да бъде
обжалвано пред Върховния административен съд
в 14-дневен срок от обнародването на обявлението
в „Държавен вестник“.
6508
16в. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Път II-18
„Софийски околовръстен път“ от км 0+780 до км
6+300 и път II-18 „Софийски околовръстен път“
от км 0+780 до км 6+300 – изместване и рекон-
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струкция на съоръжения на други ведомства, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Трена Василева Гънева, собственик на имот № 1324.28, намиращ се
в землището на кв. Требич, район „Надежда“,
Столична община, която не е намерена на адреса,
за постановяването на Решение № 438 на Министерския съвет от 12.06.2015 г. за отчуждаването на
имоти и части от имоти – частна собственост, за
държавна нужда за изграждането на обект: Път
II-18 „Софийски околовръстен път“ от км 0+780
до км 6+300 и път II-18 „Софийски околовръстен
път“ от км 0+780 до км 6+300 – изместване и реконструкция на съоръжения на други ведомства.
Решението на Министерския съвет може да бъде
обжалвано пред Върховния административен съд
в 14-дневен срок от обнародването на обявлението
в „Държавен вестник“.
6509
16г. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Път II-18
„Софийски околовръстен път“ от км 0+780 до км
6+300 и път II-18 „Софийски околовръстен път“
от км 0+780 до км 6+300 – изместване и реконструкция на съоръжения на други ведомства, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Тодорка Цветанова
Спасова, наследница на Виден Йорданов Минков, собственик на имот № 2801.24, намиращ се
в землището на кв. Обеля, район „Връбница“,
Столична община, която не е намерена на адреса,
за постановяването на Решение № 438 на Министерския съвет от 12.06.2015 г. за отчуждаването на
имоти и части от имоти – частна собственост, за
държавна нужда за изграждането на обект: Път
II-18 „Софийски околовръстен път“ от км 0+780
до км 6+300 и път II-18 „Софийски околовръстен
път“ от км 0+780 до км 6+300 – изместване и реконструкция на съоръжения на други ведомства.
Решението на Министерския съвет може да бъде
обжалвано пред Върховния административен съд
в 14-дневен срок от обнародването на обявлението
в „Държавен вестник“.
6510
16д. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Път II-18
„Софийски околовръстен път“ от км 0+780 до
км 6+300 и път II-18 „Софийски околовръстен
път“ от км 0+780 до км 6+300 – изместване и
реконструкция на съоръжения на други ведомства, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за
държавната собственост съобщава на Емилия
Лозанова Минкова наследница на Виден Йорданов
Минков, собственик на имот № 2801.24, намиращ
се в землището на кв. Обеля, район „Връбница“,
Столична община, която не е намерена на адреса,
за постановяването на Решение № 438 на Министерския съвет от 12.06.2015 г. за отчуждаването на
имоти и части от имоти – частна собственост, за
държавна нужда за изграждането на обект: Път
II-18 „Софийски околовръстен път“ от км 0+780
до км 6+300 и път II-18 „Софийски околовръстен
път“ от км 0+780 до км 6+300 – изместване и реконструкция на съоръжения на други ведомства.
Решението на Министерския съвет може да бъде
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обжалвано пред Върховния административен съд
в 14-дневен срок от обнародването на обявлението
в „Държавен вестник“.
6511
16е. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Път II-18
„Софийски околовръстен път“ от км 0+780 до
км 6+300 и път II-18 „Софийски околовръстен
път“ от км 0+780 до км 6+300 – изместване и
реконструкция на съоръжения на други ведомства, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за
държавната собственост съобщава на Виолетка
Асенова Найденова, наследница на Асен Венков
Василев, собственик на имот № 68134.2808.65,
намиращ се в землището на кв. Обеля, район
„Връбница“, Столична община, която отказва да
получи пратката, за постановяването на Решение
№ 438 на Министерския съвет от 12.06.2015 г. за
отчуждаването на имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда за изграждането
на обект: Път II-18 „Софийски околовръстен път“
от км 0+780 до км 6+300 и път II-18 „Софийски
околовръстен път“ от км 0+780 до км 6+300 – изместване и реконструкция на съоръжения на
други ведомства. Решението на Министерския
съвет може да бъде обжалвано пред Върховния
административен съд в 14-дневен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“.
6512
16ж. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Път II-18
„Софийски околовръстен път“ от км 0+780 до км
6+300 и път II-18 „Софийски околовръстен път“
от км 0+780 до км 6+300 – изместване и реконструкция на съоръжения на други ведомства, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на „Трявна Пауър“ – ООД,
собственик на имот № 2802.17, намиращ се в
землището на кв. Обеля, район „Връбница“, Столична община, което не е намерено на адреса, за
постановяването на Решение № 438 на Министерския съвет от 12.06.2015 г. за отчуждаването на
имоти и части от имоти – частна собственост, за
държавна нужда за изграждането на обект: Път
II-18 „Софийски околовръстен път“ от км 0+780
до км 6+300 и път II-18 „Софийски околовръстен
път“ от км 0+780 до км 6+300 – изместване и реконструкция на съоръжения на други ведомства.
Решението на Министерския съвет може да бъде
обжалвано пред Върховния административен съд
в 14-дневен срок от обнародването на обявлението
в „Държавен вестник“.
6513
5. – Академията на МВР обявява конкурс за
заемане на академична длъжност „професор във
висше училище“ за лице, работещо по трудово
правоотношение, от област на висшето образование: 3. Социални, стопански и правни науки,
професионално направление 3.6. Право, научна
специалност „Наказателен процес“, учебна дисциплина „Наказателно процесуално право“ в
катедра „Наказателноправни науки“ към факултет
„Полиция“ при Академията на МВР – 1 щатна
бройка, със срок 2 месеца от обнародването в
„Държавен вестник“. Документи: в академията,
п.к. 555, тел.: 02/98 29 246; 02/98 29 266.
6514
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93. – Медицинският университет – София,
Медицински факултет, обявява конкурс за доцент
в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт по професионално направление 7.1.
Медицина и научна специалност „Педиатрия“
за нуждите на Катедрата по педиатрия на база
Клиника по ендокринология, диабет и генетика
към СБАЛДБ „Проф. д-р Иван Митев“ със срок 2
месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Документи и справки – в София 1606, Личен
състав на СБАЛДБ „Проф. д-р Иван Митев“, бул.
Акад. Иван Гешов 11, тел. 02/815 42 79.
6449
94. – Медицинският университет – София,
Медицински факултет, обявява конкурс за доцент
в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт по професионално направление 7.1.
Медицина и научна специалност „Урология“ за
нуждите на Катедрата по спешна медицина на
база Отделение по урология и андрология към
УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“ със срок 2
месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Документи и справки – в София, ул. Бяло море
8, Отделение по урология и андрология, тел.
02/9432 248.
6450
95. – Медицинският университет – София,
Медицински факултет, обявява конкурс за главен асистент в област на висше образование 7.
Здравеопазване и спорт по професионално направление 7.1. Медицина и научна специалност
„Кардиология“ за нуждите на Катедрата по спешна
медицина на база Клиника по кардиология към
УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“ със срок 2
месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Документи и справки – в София, ул. Бяло море
8, Катедра по спешна медицина, Клиника по
кардиология, ет. 3, тел. 02/9432 226.
6451
96. – Медицинският университет – София,
Медицински факултет, обявява конкурс за професор в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт по професионално направление
7.1. Медицина и научна специалност „Ортопедия
и травматология“ за нуждите на Катедрата по
ортопедия и травматология на база Клиника по
детска ортопедия и хирургия на горен крайник
към УСБАЛО „Проф. Б. Бойчев“ – Горна баня,
със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Документи и справки – в София 1614,
бул. Н. Петков 56, при техническия секретар на
Катедрата по ортопедия и травматология д-р Р.
Кехайов, тел. 02/818 16 21.
6452
97. – Медицинският университет – София,
Медицински факултет, обявява конкурс за професор в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт по професионално направление
7.1. Медицина и научна специалност „Ортопедия
и травматология“ за нуждите на Катедрата по
ортопедия и травматология на база Клиника
по ортопедия и травматология към УМБА Л
„Царица Йоанна – ИСУЛ“ със срок 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Документи
и справки – в София 1614, бул. Н. Петков 56, при
техническия секретар на Катедрата по ортопедия
и травматология д-р Р. Кехайов, тел. 02/818 16 21.
6453
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98. – Медицинският университет – София,
Медицински факултет, обявява конкурс за главен
асистент в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт по професионално направление
7.1. Медицина и научна спец иалност „Сърдечносъдова хирургия“ за нуждите на Катедрата по
сърдечно-съдова хирургия на база Клиника по
съдова хирургия към УМБАЛ „Света Екатерина“
със срок 2 месеца от обнародването на обявата
в „Държавен вестник“. Документи и справки – в
София, УМБАЛ „Света Екатерина“, бул. Пенчо
Славейков 52А, тел.: 02/9159 441 и 9159 404.
6454
99. – Медицинският университет – София,
Медицински факултет, обявява конкурс за доцент
в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт по професионално направление 7.1.
Медицина и научна специалност „Медицинска
радиология и рентгенология (вкл. използване на
радиоактивни изотопи)“ за нуждите на Клиничния
център по нуклеарна медицина, лъчелечение и
медицинска онкология на база УМБАЛНП „Свети Наум“ със срок 2 месеца от обнародването в
„Държавен вестник“. Документи и справки – в
София 1431, ул. Здраве 2, Клиника по нуклеарна
медицина, тел. 02/9230 561.
6455
100. – Медицинският университет – София,
Медицински факултет, обявява конкурс за професор в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт по професионално направление
7.1. Медицина и научна специалност „Професионални заболявания“ за нуждите на Център
по професионални болести на база Клиника
по професионални заболявания – Отделение по
нервни болести към УМБАЛ „Св. Иван Рилски“,
със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Документи и справки – София 1431 в
деловодството на УМБАЛ „Св. Иван Рилски“,
бул. Акад. Ив. Гешов 15, ет. 1, стая № 24, тел.
02/852 69 63.
6456
55. – Медицинският институт при Министерството на вътрешните работи, София, на
основание заповед № 3219 от 1.10.2015 г. на
директора на МИ – МВР, обявява конкурс за
заемане на академична длъжност професор по
научната специалност 03.01.21. Дерматология и
венерология в област на висшето образование 7.
Здравеопазване и спорт, научна област „Медицински науки“, професионално направление 7.1.
Медицина в Отделение по кожни и венерически
болести – Терапевтичен профил на МБАЛ – ЦКБ,
в София към лечебни заведения за болнична
помощ със срок за подаване на документите по
чл. 3, ал. 2 ЗРАСРБ 2 месеца от обнародването
в „Държавен вестник“ считано от деня, следващ
обнародването на обявата. Подробна информация
за конкурса и за необходимите документи за участие се съдържа в заповед № 3219 от 1.10.2015 г.
за обявяване на конкурса и може да се получи
от сектор „Човешки ресурси“ при Медицинския
институт – МВР, София 1606, бул. Ген. Михаил
Скобелев 79, всеки работен ден от 8 до 12 ч. и от
13 до 16,30 ч., тел. за справки: 982-15-96 и 982-14-60.
6566
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69. – Медицинският институт при Министерството на вътрешните работи, София, обявява
конкурси за задочни докторанти за учебната
2015/2016 г. по следните научни специалности:
01.06.12. Микробиология – един; 03.01.15. Нефрология – един; 03.01.16. Ендокринология – един;
03.01.28. Медицинска рентгенология и радиология
(вкл. използване на радиоактивни изотопи) – един;
03.01.37. Обща хирургия – един, със срок 2 месеца
от обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в института, бул. Скобелев 79, Човешки
ресурси, тел.: 02/9821596 и 02/9821460.
6565
12. – Висшето училище по сигурност и икономика, Пловдив, обявява конкурс за академична
длъжност професор в област на висше образование
9. Сигурност и отбрана, професионално направление 9.1. Национална сигурност (Организация
и управление извън сферата на материалното
производство) със срок 3 месеца от обнародването
в „Държавен вестник“. Документи – във висшето
училище на адрес: Пловдив, бул. Кукленско шосе
13, тел. 032/622522.
6461
5. – Институтът за балканистика с Център
по тракология „Проф. Александър Фол“ при
БАН – София, обявява конкурси за главни асистенти по професионално направление 2.2. История
и археология: научна специалност „Средновековна
обща история“ (история на балканските градове
през Средновековието) за нуждите на секция „Балканските народи през Средновековието“ – един;
научна специалност „Документалистика, архивистика, палеография“ (вкл. историография и източникознание) за нуждите на секция „Балканите
ХV – ХІХ в.“ – един, двата със срок 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Документи
и справки – в института, ул. Московска 45, тел.
02 980 62 97.
6505
49. – Институтът по електрохимия и енергийни системи при БАН – София, обявява конкурс
за заемане на академичната длъжност доцент
по професионално направление 4.2. Химически
науки, научна специалност 01.05.05. Физикохимия
за нуждите на секция „Твърди електролити“ със
срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Документи за участие – в канцеларията
на института – София, ул. Акад. Георги Бончев,
бл. 10, стая 218, тел. 02/979 27 50.
6567
36. – Националният диагностичен научноизследователски ветеринарномедицински институт
(НДНИВМИ)„Проф. д-р Г. Павлов“, София, обявява конкурс за докторантура – задочна форма
на обучение, в област на висшето образование 6.
Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.4. Ветеринарна медицина, по
научна специалност „Ветеринарно-санитарна експертиза“ при Националния център по безопасност
на храните към НДНИВМИ – един. Конкурсът
е със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи за участие в конкурса
се подават в деловодството на НДНИВМИ, бул.
Пенчо Славейков 15. За справки – тел. 02 952 12 77
и на страницата на института: www.vetinst-bg.com.
6524
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44. – Община Велики Преслав на основание
чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е внесен за одобрение проект на ПУП – парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура за обект:
„Външно ел. захранване НН и В и К захранване
на част от ПИ 58222.211.3 до Къща за гости“ по
КК на гр. Велики Преслав. Трасето на ел. провода, започващ от стълб южно ПИ 58222.211.10 и
минава през него по КК на гр. Велики Преслав,
преминава и през ПИ 58222.460.25 и достига до
ПИ 58222.211.3. Трасето на В и К захранването
започва от съществуваща шахта в ПИ 58222.460.25
и стига до ПИ 58222.211.3. Проектът е изложен
в общината, ул. Б. Спиров 58, ет. 2, стая 212. На
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в 30-дневен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
за ПУП – ПП до общинската администрация.
6557
41. – Община Каварна на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
парцеларен план за линейни обекти на техническата инфраструктура извън границите на
населените места и селищни образувания, представляващ подземен електропровод 20 kV от
съществуващ трафопост в имот с идентификатор
07257.27.461 по КККР на с. Българево, община
Каварна, до имоти с идентификатори 07257.28.612
и 07257.28.216 по КККР на с. Българево, община Каварна, област Добрич, по следното трасе:
имоти с идентификатори 07257.27.461, 07257.27.257,
07257.27.487, 07257.28.419, 07257.28.420, 07257.28.540,
07257.28.216, 07257.28.591 и 07257.28.612 по КККР
на с. Българево, община Каварна, област Добрич.
Проектът се намира в отдел ,,ТУС“ при Община
Каварна и на основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в ,,Държавен
вестник“ заинтересованите могат да се запознаят
с него, като при необходимост могат да направят
писмени искания, предложения и възражения до
общинската администрация – Каварна.
6486
28. – Община Карлово на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план
за обект: Корекция на коритото на р. Манастирска
в местностите Мостанов бряст, Павликяна, Исака, Адъта и Горна ада в участъка от землищната
граница между гр. Сопот и с. Дъбене до заустването є в р. Стряма. Подробният устройствен план
предвижда трасето да мине през ПИ 000182,
000184, 000192, 000205, 000213, 000413, 000414 – публична общинска собственост, ПИ 133096 – частн а о б щ и н с к а с о б с т в е н о с т, 0 0 018 8 – ч а с т на собственост, 000189 – частна собственост,
000195 – частна собственост, 000196 – частна
собственост, 000209 – държавна частна собственост, 000210 – държавна частна собственост,
000232 – частна собственост, 000405 – държавна
публична собственост, 000409 – държавна частна
собственост, 000487 – държавна частна собственост, 133092 – частна собственост, 133093 – частна собственост, 133166 – частна собственост,
133167 – час т на собс т венос т, 1960 05 – час т на собственост, 196094 – частна собственост,
207057 – час т на собс т венос т, 207058 – час тна собственост, 207060 – частна собственост,
377038 – частна собственост, 377039 – частна
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собственост, и 377040 – частна собственост.
Проектът е изложен за разглеждане в стая № 203
в сградата на общинската администрация. На
основание чл. 128, ал. 5 ЗУ Т в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересованите могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация.
6496
237. – Община гр. Кнежа, област Плевен, на
основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ и искане вх. № АБ
25-285 от 23.09.2015 г. съобщава, че е изработен
проект на подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) – окончателен проект,
за мрежите на техническата инфраструктура за
изграждане на „Електропровод СН 20 kV“ за
електрозахранване на трафопост в ПИ 083025 в
землището на гр. Кнежа, ЕКАТТЕ 37376, местност
Опитно поле, община Кнежа, област Плевен, с
възложител (собственик) „Стомана груп“ – ООД,
София, ул. Хр. Смирненски 46а, ЕИК 121527487,
представлявано от Симеон Борисов Зарев – управител, с документ за собственост за ПИ 083025,
нотариален акт № 130, том I, рег. № 483, дело 74
от 11.02.2015 г. Общинският съвет – гр. Кнежа,
е разрешил на възложителя изработването на
подробен устройствен план – парцеларен план
(ПУП – ПП), с протокол № 85 от 31.08.2015 г.,
решение № 765. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ
в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да
прегледат проекта, намиращ се в Община Кнежа,
стая 301, и да направят писмени възражения,
предложения и искания по него до общинската
администрация.
6487
19. – Община Пещера на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за ЧИ
на ПУП за изменение трасето на улица с осови
точки 815 – 848 с идентификатор 56277.504.9635 по
КККР на гр. Пещера, трасето на улица с осови
точки 819 – 820, с идентификатор 56277.504.9634
по КККР на гр. Пещера, уличната регулация на
квартали 185, 186, 187, 200 и 201 по ПУП на гр.
Пещера и създаване на нови урегулирани поземлени имоти – общинска собственост – УПИ
Х – жилищно строителство, в кв. 186, УПИ
ХVІІІ – гаражи, и ХІХ – жилищно строителство,
в кв. 187. Тъй като стръмният терен на УПИ
VІ – жилищно строителство, в кв. 187 не позволява
да се извърши строителство на жилищни сгради,
същият да се отреди за озеленяване, а за част
от терена, освободен при изменение на трасето
на улица с осови точки 815 – 848 по ПУП на гр.
Пещера в кв. 185, да се образува УПИ ХV – инженерна инфраструктура, а в кв. 201 – УПИ
ХХ – инженерна инфраструктура. На основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересуваните лица могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта до общинската администрация в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“.
6497
31. – Община гр. Провадия, област Варна,
съобщава на заинтересуваните, че на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ и заявление с вх. № УТ
23-18 от 28.09.2015 г. от „Шато Венчан“ – ООД,
за одобряване проект за подробен устройствен
план – парцеларен план (ПУП – ПП) за трасе
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на водопровод за захранване на ПИ № 007048 в
землището на с. Венчан, ЕКАТТЕ 10663, община
Провадия, област Варна, който преминава през
имоти: ПИ № 000027 – полски път, общинска
п убли чна собст веност, ПИ № 0 0 0103 – полски път, общинска публична собственост, ПИ
№ 000109 – дере, общинска публична собственост,
ПИ № 000112 – полски път, общинска публична
собственост, ПИ № 000125 – пасище, мера, общинска публична собственост, ПИ № 026148 – полски път, общинска публична собственост, ПИ
№ 0 080 01 – нива на „Шато Венчан“ – ООД,
ПИ № 007048 – пасище, мера на „Шато Венчан“ – ООД, ПИ № 007049 – пасище, мера на
„Шато Венчан“ – ООД, с Решение № 43-853 от
28.05.2015 г. на Общинския съвет – гр. Провадия,
е изработен проект за ПУП – ПП – за трасе на
водопровод за захранване на ПИ № 007048 в
землището на с. Венчан. ЕКАТТЕ 10663, община
Провадия, област Варна. 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.
6558
17. – Община Русе на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
ПУП – парцеларен план за техническа инфраструктура извън урбанизираната територия – водопроводно отклонение за ПИ 000099 в местност
Конлук дере, землище на с. Просена, през поземлен
имот 000101 – общинска публична собственост,
с начин на трайно ползване „пасище, мера“. На
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация.
6498
25. – Община гр. Септември, област Пазарджик, на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава,
че е изработен ПУП – ПРЗ за кв. 173, част от кв.
159 по плана на гр. Септември и улица с осови
точки 63 – 64а, с който се променя трасето на
улицата, обособява се ново трасе, изместено в
североизточна посока с нови осови точки 62а – 64б,
с ширина 8 м. С изменение на уличната регулация
в квартал 159 се предвижда дворищнорегулационните линии на УПИ I, II, III и IV да достигнат до новата улична регулация. В квартал 173
се предвижда да се обособят 6 бр. нови УПИ и
алея с ширина 3 м между осови точки 62б – 62в.
С плана за застрояване в кв. 173 се предвижда
свободностояща нискоетажна застройка в устройствена зона „Жм“ – (Жилищна с малка височина), и с градоустройствени показатели: Плътност
на застрояване – 60 %, Кинт. – 1,2, Минимално
озеленяване – 40 %, и Н = до 10 м. На основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересованите лица могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта до общинската администрация в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“.
6527
2. – Община гр. Созопол (ЕК АТТЕ 67800),
област Бургас, на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ
съобщава на заинтересуваните лица по смисъла
на чл. 131 ЗУТ, че е изработен проект на подробен
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устройствен план – парцеларен план за елементите
на техническата инфраструктура извън границите
на населените места за обект: Захранващ водопровод за ПИ 134.333, зона по § 4 ЗСПЗЗ, землище с.
Крушевец, община Созопол. Проектът се намира в
сградата на Община Созопол. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта за подробен устройствен
план до общинската администрация.
6499
3. – Община гр. Созопол (ЕК АТТЕ 67800),
област Бургас, 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 населените места за обект:
Захранващ подземен ел. кабел за ПИ 134.333,
зона по § 4 ЗСПЗЗ, землище с. Крушевец, община Созопол. Проектът се намира в сградата
на Община Созопол. На основание чл. 128, ал. 5
ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта за подробен устройствен
план до общинската администрация.
6500
85. – Община Ямбол на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен
план (ПП) за трасе на водопровод ПЕВП ∅ 90
за захранване на поземлен имот ПИ 87374.73.45
по кадастралната карта на гр. Ямбол, м. Старото летище. Проектът за ПУП – ПП е изложен
за разглеждане в Община Ямбол, стая 304. 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.
6528

СЪДИЛИЩА
Върховният административен съд на основание чл. 188, ал. 1 във връзка с чл. 181, ал. 1
АПК съобщава, че е постъпила жалба от „Лукойл
България“ – ЕООД, представлявано от Валентин
Златев, действащ чрез пълномощника си адв.
Александър Богомилов Величков – София, бул.
Тодор Александров 42, срещу Заповед № ЗМФ548 от 15.06.2015 г. на министъра на финансите
на Република България, издадена на основание
чл. 103а, ал. 4 от Закона за акцизите и данъчните складове (ЗАДС), по която е образувано
адм. д. № 9911/2015 г. по описа на ВАС, второ
отделение. Делото е насрочено за 22.03.2016 г.
от 14 ч., зала № 1.
6467
Административният съд – Благоевград, на
основание чл. 218, ал. 1 ЗУТ обявява, че по жалба
на „Никополис“ – ООД, със седалище и адрес
на управление гр. София, район „Средец“, бул.
Витоша 63, ет. 4, ап. 11, срещу Заповед № 304 от
22.07.2015 г. на кмета на община Гърмен, с която
на основание чл. 134, ал. 2, т. 6 ЗУТ е одобрен
подробен устройствен план (ПУП) – ПРЗ (план
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за регулация и застрояване) за УПИ Х-66, кв.
6 по плана на курорт „Огняновски минерални
бани“, община Гърмен, е образувано адм. дело
№ 645/2015 г., насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание на 12.11.2015 г. от 10 ч.
Заинтересуваните лица могат да се конституират
като ответници в производството пред съда в
едномесечен срок от обявяване на оспорването в
„Държавен вестник“ чрез подаване на заявление
до съда, което трябва да съдържа: трите имена и
адреса, телефон, факс и електронен адрес, ако има
такъв – за българските граждани; трите имена
и личния номер за чужденец и адреса, заявен
в съответната администрация, телефон, факс и
електронен адрес, ако има такъв; фирмата на
търговеца или наименованието на юридическото
лице, изписани и на български език, седалището
и последния посочен в съответния регистър адрес
на управление и електронния му адрес; номер на
делото; акта, който се оспорва, и органа, който
го е издал; изявление, че заинтересуваното лице
желае да бъде конституирано в производството
като ответник; подпис на заявителя. Към заявлението се прилагат писмени доказателства, удостоверяващи качеството на заинтересувано лице
на заявителя. Със заявлението е недопустимо да
се правят искания за отмяна на индивидуалния
административен акт, както и за присъединяване
към подадени жалби в законоустановения срок.
6532
Административният съд – Варна, ІІ състав,
съобщава за направено оспорване от Катерина
Георгиева Китанова, Юлиян Андреев Малеевски и
Цветан Петров Георгиев срещу Решение № 2106-14
от 30.03.2015 г. на Общинския съвет – гр. Варна,
за одобряване на ПУП – ПРЗ на кв. Чайка в
частта за имоти УПИ ІІ-208 и ІV-208. По оспорването е образувано адм. дело № 1983/2015 г.
по описа на Административния съд – Варна, ІІ
състав. Производството по делото е насрочено
за разглеждане в открито съдебно заседание на
16.11.2015 г. от 9 ч., което ще се проведе в сградата
на Административния съд – Варна, ул. Никола
Вапцаров 3А. Заинтересованите лица могат да
подадат заявление за конституирането им като
страни по адм. дело № 1983/2015 г. в едномесечен
срок от деня на обнародване на съобщението в
„Държавен вестник“, към което да приложат
писмени доказателства, удостоверяващи това
им качество.
6489
Административният съд – Монтана, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 АПК
съобщава, че е образувно адм.д. № 436/2015 г.
по протест на районен прокурор при Районната прокуратура – Лом, срещу чл. 36, ал. 2 от
Наредба № 1 за опазване на обществения ред,
комунално-битовата дейност, хигиенизирането и
опазването на околната среда на Община Вълчедръм, приета с Решение № 39 от 26.06.1996 г.
на ОбС – Вълчедръм, изм. и доп. с Решение
№ 122 от 21.11.1997 г. на ОбС – Вълчедръм,
изм. и доп. с Решение № 174 от 16.04.2002 г. на
ОбС – Вълчедръм, изм. и доп. с Решение № 190
от 10.07.2002 г. на ОбС – Вълчедръм, изм. и доп.
с Решение № 65 от 30.06.2004 г. на ОбС – Вълчедръм, изм. и доп. с Решение № 25 от 25.01.2008 г.
на ОбС – Вълчедръм, изм. и доп. с Решение
№ 95 от 12.09.2008 г. на ОбС – Вълчедръм, изм.
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и доп. с Решение № 119 от 31.10.2008 г. на ОбС –
Вълчедръм. Конституирани страни по делото са:
протестираща страна – районен прокурор при
Районна прокуратура – Лом, ответник – Общинският съвет – гр. Вълчедръм, чрез председателя
и служебно конституирана страна – Окръжната
прокуратура – Монтана. Административно дело
№ 436/2015 г. е насрочено за 13.11.2015 г. в 10 ч.
6468
Административният съд – Ямбол, на основание чл. 181, ал. 1 АПК съобщава, че са оспорени
от Районна прокуратура гр. Елхово разпоредбите
на чл. 3, т. 6, 7, 9 и 10 и чл. 4 от Наредба № 1 за
осигуряване на обществения ред, безопасността
на движението, пожарната и аварийна безопасност и опазване на общинската собственост в
община Елхово (приета с решение по протокол
№ 12 от 23.07.2008 г., изм. и доп. с Решение
№ 173/14/1 от 10.10.2008 г., Решение № 232/17/3
от 28.01.2009 г., Решение № 473/40/3 по протокол
№ 40 от 18.12.2014 г. на Общинския съвет – гр.
Елхово). По оспорването е образувано адм. д.
№ 157/2015 г. по описа на Административния
съд – Ямбол, насрочено за 3.12.2015 г. от 10 ч.
6490
Административният съд – Ямбол, на основание чл. 181, ал. 1 АПК съобщава, че са оспорени
от Районна прокуратура гр. Елхово разпоредбите
на чл. 3, т. 6; чл. 3, т. 8а; чл. 3, т. 8б и чл. 7, ал. 4
от Наредба № 1 за осигуряване на обществения
ред, безопасността на движението, пожарната и
аварийна безопасност в община Болярово (приета
с решение от 4.04.2002 г., изм. и доп. с Решение
№ 123 от 26.07.2012 г. на Общинския съвет – гр.
Болярово). По оспорването е образувано адм. д.
№ 156/2015 г. по описа на Административния
съд – Ямбол, насрочено за 3.12.2015 г. от 10 ч.
6491
Видинският районен съд, гражданско отделение, VІІ състав, уведомява Мохамед Халими
с последен адрес в Република България София,
ж.к. Люлин 2, бл. 229, вх. Б, ет. 1, ап. 38, че е
ответник по гр. д. № 2040/2014 г. по описа на
съда, образувано по предявен от Здравка Маринова Тодорова-Халими иск с правно основание
чл. 49 СК, и му указва, че в двуседмичен срок от
обнародването в „Държавен вестник“ следва да
се яви в гражданското деловодство на Видинския
районен съд, пл. Бдинци 1, Съдебна палата, ет. 2,
за да посочи съдебен адрес и да получи исковата
молба и приложенията към нея, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 48,
ал. 2 ГПК.
6478
Русенският районен съд, XI гр. състав, призовава Татяна Василева Тодорова и Маргарита
Цветанова Тодорова, с неизвестни адреси, да се
явят в съда на 18.11.2015 г. в 14 ч. като ответници
по гр.д. № 2119/2007 г., заведено от държавата,
за иск за собственост. Ответниците да посочат
съдебни адреси, в противен случай делото ще се
гледа при условията на чл. 48, ал. 2 ГПК.
6480
Софийският районен съд, III гражданско отделение, 86 състав, уведомява Тал Алюф, гражданин на Израел, роден на 24.10.1981 г., че има
качеството на ответник по гр.д. № 29050/2015 г.
по описа на СРС, III ГО, 86 състав, образувано
по предявен от Мартина Василева Чанева иск за
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съгласие за издаване на задграничен паспорт, и му
указва, че в двуседмичен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ следва да се яви в канцеларията на СРС, III ГО, 86 състав, за връчване
на съобщението по чл. 131 ГПК ведно с исковата
молба и приложенията към нея.
6479

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
1. – Управителният съвет на сдружение „Национален институт по обществени поръчки“,
София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на 16.11.2015 г. в 11 ч. в София, ул. Николай Хайтов 2, вх. Г, ет. 3, ап. 6, при следния
дневен ред: 1. промяна на седалището и адреса
на управление; 2. промяна в управителния съвет
на сдружението; 3. откриване на клон в София; 4.
промяна на устава; 5. разни. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 12 ч., на същото място и
при същия дневен ред. Поканват се всички членове да участват в общото събрание. Членовете
на сдружението, които не могат да участват в
събранието, на основание чл. 14, ал. 6 от устава
на НИОП могат да упълномощят член на сдружението, който да ги представлява.
6521
67. – Съветът на настоятелите на сдружение
„Настоятелство на 14 СОУ „Проф. д-р Асен Златаров“, София, на основание чл. 26, ал. 1 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на членовете на сдружението на 18.11.2015 г. в 18 ч. в София 1233, ул.
Генерал Чернаев 8, в сградата на 14 СОУ „Проф.
д-р Асен Златаров“, при следния дневен ред: 1.
отчет на съвета на настоятелите за дейността на
сдружението; 2. доклад на контрольора на сдружението; 3. избор на нови членове на съвета на
настоятелите и ново ръководство; 4. приемане на
програма за работа на сдружението; 5. приемане и
промени в устава; 6. разни. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе съдия ден от 19 ч., на същото място и
при същия дневен ред.
6578
18. – Управителният съвет на К ХГ „Левски – Витоша“, София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членовете си
на 25.11.2015 г. в 18 ч. в приемната на залата, ул.
Тодорини кукли 47, при следния дневен ред: 1.
отчет на управителния съвет за отчетния период;
2. избор на нов управителен съвет; 3. разни. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе същия ден един час
по-късно, на същото място и при същия дневен ред.
6488
44. – Управителният съвет на Национален
браншов синдикат „Водоснабдител“ – КНСБ, София, на основание чл. 25, ал. 3 от устава и чл. 26,
ал. 1 и § 2, ал. 1 и 2 ЗЮЛНЦ свиква седми редовен
конгрес на НБС „Водоснабдител“ – КНСБ, на 2,
3 и 4.12.2015 г. в София, ул. Незабравка 25, Паркхотел „Москва“, зала „Европа“, при следния дневен
ред: 1. отчетен доклад на управителния съвет
за дейността на НБС „Водоснабдител“ – КНСБ,
за периода октомври 2010 г. – октомври 2015 г.;
2. отчетен доклад на Финансово-контролната
комисия за периода: октомври 2010 г. – октомври 2015 г.; 3. разисквания и приемане на двата
отчетни доклада; 4. освобождаване от длъжност
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и от отговорност на ръководните органи на НБС
„Водоснабдител“ – КНСБ; 5. изменения и допълнения в устава на НБС „Водоснабдител“ – КНСБ;
6. избор на ръководни и контролни органи на
НБС „Водоснабдител“ – КНСБ; 7. приемане на
основни документи на конгреса; 8. приемане рамка
за бюджет на НБС „Водоснабдител“ – КНСБ; 9.
разни. Поканват се делегатите на седмия редовен
конгрес на НБС „Водоснабдител“ – КНСБ, избрани от синдикалните организации, съгласно определена квота: до 100 синдикални членове – един
делегат, от 101 до 200 – двама делегати, от 201 до
300 – трима делегати, от 301 до 400 – четирима
делегати, от 401 до 500 – пет делегати, от 501 до
600 – шест делегати, от 601 до 700 – седем делегати, от 701 до 800 – осем делегати, над 800 – девет
делегати. Седмият редовен конгрес на НБС „Водоснабдител“ – КНСБ, ще започне своята работа
на 3.12.2015 г. от 9 ч. При липса на кворум на
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ седмият редовен конгрес ще се проведе същия ден в 10 ч., на същото
място и при същия дневен ред. Регистрацията на
делегатите ще започне на 2.12.2015 г. от 14 ч. във
фоайето на Парк-хотел „Москва“. Материалите по
дневния ред за седмия редовен конгрес на НБС
„Водоснабдител“ – КНСБ, са на разположение в
офиса на НБС „Водоснабдител“, гр. София, район
„Триадица“, пл. Македония 1, етаж 6.
6410
4. – Управителният съвет на сдружение „Национална бизнес мрежа“, София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членовете на
НБМ на 4.12.2015 г. в 15 ч. в София, централен
офис, ул. Лъчезар Станчев 9, при следния дневен
ред: 1. доклад за дейността на сдружението за
изтеклия период; 2. освобождаване от отговорност
на членовете на УС и председателя; 3. избиране
на нов УС; 4. избиране на председател на УС на
НБМ; 5. разни. При липса на кворум на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ и чл. 20 от устава на сдружението
събранието ще се проведе същия ден в 16 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
6554
1. – Управителният съвет на сдружение „Национална асоциация на преводачите на жестомимичен език в България“ на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ и чл. 27, ал. 1 от устава свиква общо
събрание на сдружението на 5.12.2015 г. в 10,30 ч.
на адрес: София, ул. Денкоглу 12 – 14, при следния
дневен ред: 1. отчетен доклад за дейността на
сдружението за периода 2011 – 2015 г.; 2. финансов
отчет за дейността на сдружението за периода
2011 – 2015 г.; 3. приемане на програма за дейността на сдружението; 4. приемане на промени
в устава на сдружението; 5. обсъждане Етичния
кодекс за членовете на сдружение „Национална
асоциация на преводачите на жестомимичен език
в България“; 6. избор на нов председател и нов
управителен съвет на сдружението; 7. обсъждане
на текущи въпроси на сдружението. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
ще се проведе същия ден в 11,30 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
6551
5. – Управителят на сдружение „Институт
за подпомагане и развитие“ – София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
сдружението на 22.12.2015 г. в 18 ч. в София, бул.
Васил Левски 3, ап. 15, при следния дневен ред: 1.
приемане на отчет за дейността на сдружението;
2. освобождаване от отговорност на управителя
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за дейността му през отчетния период; 3. разни.
Поканват се всички членове на общото събрание
да присъстват лично или чрез упълномощени от
тях лица. При липса на кворум ще бъде приложен
чл. 27 ЗЮЛНЦ.
6492
1. – Управителният съвет на СНЦРБЛР – „Шаранче“, Благоевград, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на 1.12.2015 г. в 18 ч. в
Благоевград, ул. Освобождение 26, при следния
дневен ред: 1. промяна в състава на управителния
съвет; 2. освобождаване на член на управителния
съвет по негова молба; 3. приемане на нов член;
4. промени в устава на сдружението; 5. разни. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 19 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
6426
1. – Управителният съвет на сдружение „Дружество на художниците – Бургас“ на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членовете на 12.11.2015 г. в 17 ч. в Бургас, в Бургаска
художествена галерия „Петко Задгорски“ на ул.
Митрополит Симеон 24, при следния дневен ред:
1. доклад и приемане на отчетите на управителния
съвет и на контролния съвет за дейността им през
2015 г. и на бюджета и годишния финансов отчет
на сдружението за 2015 г.; 2. приемане на нови
членове на сдружението; 3. текущи въпроси. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден един час
по-късно от първоначалния час, на същото място
и при същия дневен ред. Писмените материали
са на разположение на членовете на адреса на
сдружението в гр. Бургас, ул. Александровска 22,
петнадесет дни преди датата на общото събрание.
Поканват се всички членове на сдружението да
участват в събранието лично, а при невъзможност – чрез представител, упълномощен с писмено
пълномощно.
6529
1. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Футболен клуб Юнак – Аспарухово“, Варна, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на 3.12.2015 г. в 14 ч. във
Варна, кв. Аспарухово, ул. Места 38, Храм „Св.
Цар Борис“, при следния дневен ред: 1. заличаване
на ЮЛНЦ; 2. освобождаване на ликвидатора от
отговорност; 3. приемане на баланси по ликвидацията и заличаването, приемане на отчет и
доклад на ликвидатора и други по ликвидацията
и заличаването. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе
същия ден в 15 ч., на същото място и при същия
дневен ред.
6425
1. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „ Асоциация превозвачи за
сигурен и безавариен автомобилен транспорт“,
Варна, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на 4.12.2015 г. в 12 ч. във Варна, ул.
Д-р Пюскюлиев 1, ет. 2, при следния дневен ред:
1. промени в устава на сдружението; проект за
решение: ОС приема предложените промени в
устава на сдружението; 2. прекратяване мандата
на управителния съвет; проект за решение: ОС
прекратява мандата на управителния съвет; 3.
избор на нов управителен съвет; проект за решение: ОС избира новия състав на управителния
съвет; 4. утвърждаване бюджет на сдружението;
проект за решение: ОС утвърждава бюджет на
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сдружението за мандата. Регистрацията на участ
ниците започва в 11,30 ч. в деня и на мястото,
посочено за провеждане на общото събрание.
Участниците се регистрират срещу документ за
самоличност и документ за представителство на
юридическо лице или пълномощно. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
ще се проведе от 13 ч., на същото място и при
същия дневен ред. Поканват се всички членове
да присъстват.
6536
1. – Управителният съвет на Гимнастически
клуб „Етър – Юнак“, Велико Търново, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква извънредно общо
събрание на своите членове на 3.12.2015 г. в 18 ч.
в Младежкия дом на Велико Търново при следния
дневен ред: 1. оставка на управителния съвет
на клуба; 2. избор на нов управителен съвет на
клуба. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе в 19 ч. същия
ден, на същото място и при същия дневен ред.
6563
1. – Управителният съвет на СНЦ „Синдикат
на работещите в „Габинвест“ – ЕООД – Габрово“,
в ликвидация, Габрово, на основание чл. 26, ал. 1
и 3 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членовете
на синдиката на 16.11.2015 г. в 10 ч. в Габрово на
адрес: Габрово, ул. Баланска 6, при следния дневен
ред: 1. приемане и одобряване на крайния ликвидационен баланс на сдружението; 2. приемане
и одобряване на пояснителния доклад и отчет за
дейността на ликвидатора; 3. освобождаване от
отговорност на ликвидатора за дейността му през
периода на ликвидацията; 4. вземане на решение
за разпределяне на имуществото на сдружението, ако има такова; 5. вземане на решение за
приключване на ликвидацията и заличаване на
сдружението „Синдикат на работещите в „Габ
инвест“ – ЕООД – Габрово“, в ликвидация, от
регистъра за юридическите лица с нестопанска
цел и Регистър БУЛСТАТ. Поканват се всички
членове лично или чрез упълномощени представители да присъстват на общото събрание. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
общото събрание ще се проведе същия ден в
11 ч., на същото място и при същия дневен ред.
6474
34. – Управителният съвет на Сдружение на
ловците и риболовците „Ловно-рибарско дружество „Сокол“, Ихтиман, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ и решение от протокол № 6 от 16.09.2015 г.
от заседание на УС на сдружението свиква общо
събрание на сдружението на 29.11.2015 г. в 10 ч.
в малкия салон на читалище „Слънце“ – гр.
Ихтиман, при следния дневен ред: 1. доклад на
ръководството на СЛР „ЛРД „Сокол“, Ихтиман;
2. приемане на бюджет 2016 г.; 3. промени в
устава на сдружението; 4. промени в състава
на управителния съвет на сдружението; 5. промени в размера на членския внос за 2016 г.; 6.
промени в щатния състав; 7. разни. При липса
на кворум за провеждането на ОС на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия
ден с един час по-късно, на същото място и при
същия дневен ред.
6564
1. – Управителният съвет на СНЦ „Училищно
настоятелство към СОУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“, Русе, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
и чл. 27 от устава свиква общо събрание на сдру-
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жението на 17.11.2015 г. в 18 ч. в заседателната зала
на Канев център на Русенския университет при
следния дневен ред: 1. отчет на дейността на училищното настоятелство за учебната 2014/2015 г.;
2. отчет на събраните и изразходвани средства
за учебната 2014/2015 г.; 3. промени в устава на
сдружението; 4. обсъждане на други предложения
и въпроси, касаещи правомощията на училищното
настоятелство; 5. разни. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 19 ч., на същото място и
при същия дневен ред. Материалите по дневния
ред ще бъдат на разположение на членовете на
сдружението всеки работен ден от 9 до 17 ч. на
адреса на управление на сдружението – Русе, ул.
Студентска 10.
6473
4. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Спортен клуб по пожароприложен спорт – област Ямбол“ на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ и устава на сдружението свиква общо
събрание на 9.12.2015 г. в 10,30 ч. в сградата на
ОДМВР – Ямбол, ул. Преслав 40, при следния
дневен ред: 1. отчет за дейността на сдружението
за периода 1.01.2013 г. – 31.12.2014 г.; 2. освобождаване от отговорност на управителния съвет и
избор на нов; 3. освобождаване на контролния
съвет и избор на нов; 4. разни. Регистрацията
на делегатите ще се извърши от 9,30 до 10 ч. на
9.12.2015 г. При липса на кворум на основание

ВЕСТНИК

БРОЙ 78

чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе
същия ден в 11,30 ч., на същото място и при
същия дневен ред.
6555
55. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Училищно настоятелство при
Основно училище „Св. св. Кирил и Методий“ – с.
Порой“, с. Порой, община Поморие, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдружението на 29.11.2015 г. в 10 ч. в с. Порой, община
Поморие, в сградата на ОУ „Св. св. Кирил и
Методий“ – с. Порой, при дневен ред: избор на
нов управителен съвет.
6471
1. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Клуб на пенсионера, инвалида
и фронтовака“, с. Обединение, област Велико
Търново, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на 1.12.2015 г. в 9 ч. в с. Обединение в клуба на кметството при следния дневен
ред: 1. отчетен доклад на управителния съвет
за периода март 2012 г. – март 2015 г.; 2. доклад
на контролния съвет за отчетния период; 3. информация за финансовото състояние на клуба и
приемане на финансовия план за 2015 г.; 4. избор
на ръководни органи на клуба. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
ще се проведе същия ден един час по-късно, на
същото място и при същия дневен ред.
6472

СЪОБЩЕНИЯ НА РЕДАКЦИЯТА
Съгласно Заповед № 450-05-147 от 22.07.2014 г. на председателя на Народното събрание (ДВ, бр. 63
от 2014 г.):
І. Таксите за обнародване в неофициалния раздел на „Държавен вестник“ за 2015 г. са:
1. за призовки на съдилища, обявяване на конкурси, обявления и съобщения на министерства,
други ведомства на бюджетна издръжка, общини и техни органи:
• с обем до 1/2 стандартна страница – 20 лв.;
• с обем до 1 стандартна страница (30 реда, 60 знака на ред) – 40 лв.;
• с обем, по-голям от 1 стандартна страница – 40 лв., и по 35 лв. за всяка следваща страница;
2. за покани и други обявления:
• с обем до 1/2 стандартна страница – 35 лв.;
• с обем до 1 стандартна страница (30 реда, 60 знака на ред) – 70 лв.;
• с обем, по-голям от 1 стандартна страница – 70 лв., и по 60 лв. за всяка следваща страница;
3. за обнародване до 15 дни от датата на постъпването в редакцията на съответния акт таксите
се заплащат в двоен размер (не се прилага през м. декември);
за публикуване в електронната страница на „Държавен вестник“ – за всяка една публикация на
обявления за концесии – 50 лв.
ІІ. Цената на отделен брой „Държавен вестник“ за 2015 г. е 0,80 лв. Цените за абонамент за „Държавен вестник“ за 2015 г. са: за един месец – 8 лв.; за три месеца – 24 лв.; за шест месеца – 48 лв.;
за девет месеца – 72 лв.; за една година – 96 лв. Редакцията не извършва абонамент за „Държавен
вестник“.
Абонаментът може да се направи на следните адреси на спечелилите обществената поръчка за
разпространение на печатното издание на „Държавен вестник“ за 2015 г.:
• „Български пощи“ – ЕАД, София 1700, ж.к. Студентски град, ул. Акад. Ст. Младенов 1, бл. 31,
тел.: 02 9493280, 02 9493289, факс: 02 9625329, електронен адрес: info@bgpost.bg;
• „Доби прес“ – ЕООД, Софи я 1164, ул. Йоан Екзарх 63, тел.: 02 9633081, 02 9633082,
факс: 02 9633093, електронен адрес: dobi@dobipress.bg.
Адрес на редакцията: 1169 София, пл. Княз Александър I № 1, тел. 939-35-17, тел./факс 939-36-74, 981-17-11
e-mail: DVest@parliament.bg, rumen@parliament.bg.
Електронна страница на „Държавен вестник“: http://dv.parliament.bg
IBAN номерът на банковата сметка на „Държавен вестник“ е:
BG10BNBG96613100170401, BIC на БНБ – BNBGBGSD
Печат: „Алианс принт“ – ЕООД, София 1592, ул. Илия Бешков 3
ДЪРЖ АВЕН ВЕСТНИК
ISSN 0205 – 0900

