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Народно събрание
Решение по Отчета за дейността
на Българската телеграфна агенция,
включващ и финансов отчет, за периода 1 януари 2014 г. – 31 декември
2014 г.
Решение по Отчета за дейността
на Съвета за електронни медии за периода 1 януари 2014 г. – 30 юни 2014 г.
Решение по искането на главния
прокурор на Република България,
вх. № 527-00-5 от 12 октомври 2015 г.,
за даване на разрешение за възбуждане на наказателно преследване срещу
Волен Николов Сидеров, народен представител в 43-то Народно събрание
Решение по искането на главния
прокурор на Република България,
вх. № 527-00-6 от 12 октомври 2015 г.,
за даване на разрешение за възбуждане
на наказателно преследване срещу Десислав Славов Чуколов, народен представител в 43-то Народно събрание
Решение за изменение на Правилника
за организацията и дейността на Народното събрание
Решение за прекратяване на пълномощията на народен представител

Президент на републиката
 Указ № 203 за наименуване на новосъздаденото населено място на територията на община Долна баня, Софийска област – Свети Спас
 Указ № 205 за награждаване на Не
гово Светейшество Неофит – Патриарх Български и митрополит Софийски, с орден „Стара планина“ първа
степен

2

2

 Указ № 206 за награждаване на акад.
Дамян Николов Дамянов с орден „Св.
св. Кирил и Методий“ първа степен

3

 Указ № 207 за награждаване на доц.
Лиляна Лозанова Вълчева с орден „Св.
св. Кирил и Методий“ първа степен

3

 Указ № 208 за награждаване на проф.
Христо Иванов Белоев с орден „Св. св.
Кирил и Методий“ първа степен
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Министерски съвет
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 Постановление № 293 от 30 октомври 2015 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на регионалното развитие
и благоустройството за 2015 г.

4

 Постановление № 294 от 30 октомври 2015 г. за одобряване на допълнителни разходи и трансфери за 2015 г.

4

 Постановление № 295 от 30 октомври 2015 г. за изменение и допълнение
на Устройствения правилник на Държавната агенция за метрологичен и
технически надзор, приет с Постанов
ление № 47 на Министерския съвет
от 2003 г.

8

 Постановление № 296 от 30 октомври  2015 г. за определяне размера на
линията на бедност за страната за
2016 г.
10
 Решение № 783 от 12 октомври 2015 г.
за извършване на административнотериториална промяна в община Дол
на баня, Софийска област – създаване на ново населено място
10
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ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Н А РОДНО СЪБРА НИЕ
РЕШЕНИЕ

по Отчета за дейност та на Българската
телеграфна агенция, включващ и финан
сов отчет, за периода 1 януари 2014 г. –
31 декември 2014 г.
Народното събрание на основание чл. 86,
ал. 1 от Конституцията на Република България
и във връзка с чл. 16, ал. 3 и 4 от Закона за
Българската телеграфна агенция
РЕШИ:
Приема От чета за дейнос т та на Бъ лгарската телеграфна агенция, включващ и
финансов отчет, за периода 1 януари 2014 г. –
31 декември 2014 г.
Решението е прието от 43-то Народно съб
рание на 29 октомври 2015 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
7161

РЕШИ:
Дава разрешение за възбуждане на наказателно преследване срещу народния представител Волен Николов Сидеров по искането
на главния прокурор на Република България,
вх. № 527-00-5 от 12 октомври 2015 г., за престъпления от общ характер по чл. 325, ал. 2
във връзка с ал. 1 във връзка с чл. 20, ал. 2
във връзка с ал. 1 от Наказателния кодекс
и по чл. 131, ал. 2, пр. 4, т. 4 във връзка с
чл. 130, ал. 2 от Наказателния кодекс.
Решението е прието от 43-то Народно съб
рание на 5 ноември 2015 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
7245

РЕШЕНИЕ

по искането на главния прокурор на Репуб
лика България, вх. № 527-00-6 от 12 октомври
2015 г., за даване на разрешение за възбуждане
на наказателно преследване срещу Десислав
Славов Чуколов, народен представител в 43-то
Народно събрание

РЕШЕНИЕ

Народното събрание на основание чл. 70,
ал. 1 от Конституцията на Република България
и чл. 134, ал. 1 и 5 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

Народното събрание на основание чл. 86,
ал. 1 от Конституцията на Република България и във връзка с чл. 39, ал. 1 от Закона за
радиото и телевизията

РЕШИ:
Дава разрешение за възбуждане на наказателно преследване срещу народния представител Десислав Славов Чуколов по искането на
главния прокурор на Република България, вх.
№ 527-00-6 от 12 октомври 2015 г., за престъпления от общ характер по чл. 325, ал. 2 във
връзка с ал. 1 във връзка с чл. 20, ал. 2 във
връзка с ал. 1 от Наказателния кодекс и по
чл. 131, ал. 2, пр. 4, т. 3 във връзка с чл. 130,
ал. 1 от Наказателния кодекс.
Решението е прието от 43-то Народно съб
рание на 5 ноември 2015 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева

по Отчета за дейността на Съвета за елек
тронни медии за периода 1 януари 2014 г. –
30 юни 2014 г.

РЕШИ:
Приема Отчета за дейността на Съвета
за електронни медии за периода 1 януари
2014 г. – 30 юни 2014 г.
Решението е прието от 43-то Народно съб
рание на 29 октомври 2015 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
7162

РЕШЕНИЕ

по искането на главния прокурор на Репуб
лика България, вх. № 527-00-5 от 12 октомври
2015 г., за даване на разрешение за възбужда
не на наказателно преследване срещу Волен
Николов Сидеров, народен представител в
43-то Народно събрание
Народното събрание на основание чл. 70,
ал. 1 от Конституцията на Република България
и чл. 134, ал. 1 и 5 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

7246

РЕШЕНИЕ

за изменение на Правилника за организа
цията и дейността на Народното събрание
(обн., ДВ, бр. 97 от 2014 г.; доп., бр. 13 от 2015 г.)
Народното събрание на основание чл. 86,
ал. 1 от Конституцията на Република България
и § 1, ал. 1 от допълнителните разпоредби на
Правилника за организацията и дейността на
Народното събрание
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РЕШИ:
§ 1. В чл. 134, ал. 5 думите „14 дни“ се
заменят с „5 дни“.
Заключителна разпоредба
§ 2. Решението влиза в сила от деня на
обнародването му в „Държавен вестник“.
Решението е прието от 43-то Народно съб
рание на 5 ноември 2015 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
7247

РЕШЕНИЕ

за прекратяване на пълномощията на народен
представител
Народното събрание на основание чл. 72,
ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Конституцията на Репуб
лика България
РЕШИ:
Прекратява пълномощията на Валентин
Стефанов Василев като народен представител
от 18. изборен район – Разградски.
Решението е прието от 43-то Народно съб
рание на 5 ноември 2015 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
7248

ПРЕЗИ ДЕН Т
Н А РЕП У БЛИК АТА
УКАЗ № 203
На основание чл. 98, т. 13 от Конституцията
на Република България във връзка с чл. 18,
ал. 2 от Закона за административно-териториалното устройство на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Наименувам новосъздаденото населено
място на територията на община Долна баня,
Софийска област – Свети Спас.
Изпълнението на указа възлагам на областния управител на Софийска област и на
кмета на община Долна баня.
Издаден в София на 16 октомври 2015 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Христо Иванов
7121

ВЕСТНИК

С Т Р. 3

УКАЗ № 205
На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Награждавам Негово Светейшество Нео
фит – Патриарх Български и митрополит
Софийски, с орден „Стара планина“ първа
степен за изключително големите му заслуги
към Република България.
Издаден в София на 19 октомври 2015 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Христо Иванов
7117

УКАЗ № 206
На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Награждавам акад. Дамян Николов Дамянов с орден „Св. св. Кирил и Методий“ първа
степен за големите му заслуги в областта на
медицината, науката и образованието.
Издаден в София на 19 октомври 2015 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Христо Иванов
7118

УКАЗ № 207
На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Награждавам доц. Лиляна Лозанова Въл
чева с орден „Св. св. Кирил и Методий“ първа
степен за големия є принос за развитието на
висшето образование и науката.
Издаден в София на 19 октомври 2015 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Христо Иванов
7119
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УКАЗ № 208

Заключителни разпоредби

На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията
на Република България

§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните
финанси.
§ 2. Изпълнението на постановлението
се възлага на министъра на регионалното
развитие и благоустройството.
§ 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

ПОС ТА НОВЯВА М:
Награждавам проф. Христо Иванов Белоев с орден „Св. св. Кирил и Методий“ първа
степен за големите му заслуги в областта на
образованието и науката.
Издаден в София на 19 октомври 2015 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Христо Иванов
7120

МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 293
ОТ 30 ОКТОМВРИ 2015 Г.
за одобряване на допълнителни разходи по
бюджета на Министерството на регионалното
развитие и благоустройството за 2015 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи
по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2015 г.
в размер 292 000 лв. за изплащане на обезщетения и осигуровки на лицата с прекратени
трудови или служебни правоотношения от
закритото Министерство на инвестиционното
проектиране.
(2) Разходите по ал. 1 да се осигурят за
сметка на предвидените средства по централния бюджет за 2015 г.
Чл. 2. Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се
увеличат разходите по показател „Персонал“,
Бюджетна програма „Ефективна администрация и координация“, на Министерството на
регионалното развитие и благоустройството
за 2015 г.
Чл. 3. Министърът на регионалното развитие и благоустройството да извърши съответните промени по бюджета на Министерството
на регионалното развитие и благоустройството за 2015 г. и да уведоми министъра на
финансите.
Чл. 4. Министърът на финансите да извърши произтичащите по чл. 1 промени по
централния бюджет за 2015 г.

7158

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 294
ОТ 30 ОКТОМВРИ 2015 Г.

за одобряване на допълнителни разходи и
трансфери за 2015 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи/
трансфери в размер 19 957 029 лв. по бюджетите
на първостепенни разпоредители с бюджет,
финансиращи училища, детски градини и
обслужващи звена за 2015 г.
(2) Средствата по ал. 1 се разпределят,
както следва:
1. по бюджетите на общините – 16 749 873 лв.,
разпределени съгласно приложението;
2. по бюджета на Министерството на образованието и науката – 2 434 998 лв.;
3. по бюджета на Министерството на земеделието и храните – 434 697 лв.;
4. по бюджета на Министерството на културата – 254 915 лв.;
5. по бюджета на Министерството на младежта и спорта – 76 276 лв.;
6. по бюджета на Министерството на отбраната – 6270 лв.
(3) Средствата по ал. 1 се предоставят за
увеличение на стойностните показатели на
стандартите за финансиране на делегираните
от държавата дейности за функция „Образование“ за четвъртото тримесечие на 2015 г.
Чл. 2. Средствата по чл. 1, ал. 1 да се
осигурят за сметка на преструктуриране на
разходите по централния бюджет за 2015 г.
Чл. 3. Със сумата по чл. 1, ал. 2, т. 2 да се
увеличат разходите по „Политика в областта
на всеобхватно, достъпно и качествено образование и обучение в предучилищното възпитание и подготовка и училищното образование.
Учене през целия живот“, Бюджетна програма „Улесняване на достъпа до образование.
Приобщаващо образование“ – 318 084 лв., и
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Бюджетна програма „Училищно образование“ – 2 116 914 лв., по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2015 г.
Чл. 4. Със сумата по чл. 1, ал. 2, т. 3 да се
увеличат разходите по „Политика в областта
на земеделието и селските райони“, Бюджетна програма „Образование“, по бюджета на
Министерството на земеделието и храните
за 2015 г.
Чл. 5. Със сумата по чл. 1, ал. 2, т. 4
да се увеличат разходите по „Политика в
областта на създаване и популяризиране на
съвременно изкуство в страната и чужбина
и достъп до качествено художествено образование“, Бюджетна програма „Обучение на
кадри в областт а на изкуството и културата“,
по бюджета на Министерството на културата
за 2015 г.
Чл. 6. Със сумата по чл. 1, ал. 2, т. 5 да се
увеличат разходите по „Политика в областта
на спорта за учащи и спорта в свободното
време“, Бюджетна програма „Спорт за учащи“,
по бюджета на Министерството на младежта
и спорта за 2015 г.
Чл. 7. Със сумата по чл. 1, ал. 2, т. 6 да се
увеличат разходите по Политика в областта
на отбранителните способности, Бюджетна
програма „Военно-патриотично възпитание
и военно-почивно дело“, по бюджета на Министерството на отбраната за 2015 г.
Чл. 8. Първостепенните разпоредители с
бюджет по чл. 1, ал. 2, т. 2 – 6 да извършат
съответните промени по бюджетите си и да
уведомят министъра на финансите.
Чл. 9. Министърът на финансите да извърши налагащите се промени по централния
бюджет, включително по бюджетните взаимоотношения на общините с централния
бюджет за 2015 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. В чл. 3, ал. 1, т. 2 от Постановление
№ 84 на Министерския съвет от 2009 г. за
приемане на Списък на средищните училища
в Република България, определяне на критерии за включване в Списъка на средищните
училища и приемане на финансови правила
за разходване на средствата за допълнително
финансиране за осигуряване обучението на
пътуващите ученици от средищните училища
числото „520“ се заменя с „544“.
§ 2. В чл. 1, ал. 1 от Постановление № 186
на Министерския съвет от 2010 г. за осигуряване на целодневна организация на учебния
ден за учениците от I до VІ клас в държавните и общинските училища числото „520“
се заменя с „544“.

ВЕСТНИК

С Т Р. 5

§ 3. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните
финанси и чл. 88, ал. 2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2015 г.
§ 4. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на образованието и науката, на министъра на земеделието и храните,
на министъра на културата, на министъра на
младежта и спорта, на министъра на отбраната и на кметовете на съответните общини.
§ 5. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
Приложение
към чл. 1, ал. 2, т. 1
Разпределение на средствата за увеличение
на стандартите за делегираните от държавата
дейности с натурални и стойностни показа
тели през 2015 г.
Област

Община

Средства
(в лв.)

Благоевград

Банско

34 940

Благоевград

Белица

32 588

Благоевград

Благоевград

194 886

Благоевград

Гоце Делчев

93 895

Благоевград

Гърмен

50 117

Благоевград

Kресна

11 415

Благоевград

Петрич

132 707

Благоевград

Pазлог

51 287

Благоевград

Cандански

98 340

Благоевград

Cатовча

48 698

Благоевград

Cимитли

33 722

Благоевград

Cтрумяни

10 671

Благоевград

Xаджидимово

30 020

Благоевград

Якоруда

25 458

Бургас

Aйтос

75 505

Бургас

Бургас

611 267

Бургас

Kамено

27 165

Бургас

Kарнобат

67 620

Бургас

Mалко Tърново

Бургас

Hесебър

61 099

Бургас

Поморие

69 422

Бургас

Приморско

13 107

Бургас

Pуен

85 233

Бургас

Cозопол

28 782

Бургас

Средец

42 531

6 761

С Т Р.
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ДЪРЖАВЕН

Област

Община

ВЕСТНИК

БРОЙ 86

Средства
(в лв.)
34 415

Bраца

Pоман

Област

Община

Средства
(в лв.)
14 821

Бургас

Cунгурларе

Бургас

Царево

23 649

Bраца

Xайредин

Bарна

Aврен

23 034

Габрово

Габрово

114 328

Bарна

Aксаково

49 190

Габрово

Дряново

17 698

Bарна

Белослав

30 978

Габрово

Cевлиево

76 559

Bарна

Бяла

8 834

Габрово

Tрявна

19 132

Bарна

Bарна

769 022

Добрич

Балчик

58 898

Bарна

Bетрино

10 349

Добрич

Генерал Тошево

Bарна

Bълчи дол

27 169

Добрич

Добрич

Bарна

Девня

25 843

Добрич

Добричка

52 004

Bарна

Долни чифлик

58 408

Добрич

Kаварна

40 941

Bарна

Дългопол

42 366

Добрич

Kрушари

13 147

Bарна

Провадия

60 676

Добрич

Tервел

46 133

Bарна

Cуворово

23 156

Добрич

Шабла

10 801

Bелико Tърново

Bелико Tърново

187 241

Kърджали

Aрдино

22 042

Bелико Tърново

Горна Oряховица

93 481

Kърджали

Джебел

18 895

Bелико Tърново

Eлена

25 288

Kърджали

Kирково

49 195

Kрумовград

47 764

10 256

34 990
200 021

Bелико Tърново

Златарица

11 061

Kърджали

Bелико Tърново

Лясковец

25 925

Kърджали

Kърджали

Bелико Tърново

Павликени

47 254

Kърджали

Mомчилград

33 200

Bелико Tърново

Полски Tръмбеш

32 664

Kърджали

Черноочене

22 353

Bелико Tърново

Cвищов

71 856

Kюстендил

Бобовдол

14 271

Bелико Tърново

Cтражица

42 002

Kюстендил

Бобошево

6 735

Kюстендил

Дупница

15 766

Kюстендил

Kочериново

190 154

2 722
102 829

Bелико Tърново

Cухиндол

Bидин

Белоградчик

Bидин

Бойница

2 645

Kюстендил

Kюстендил

Bидин

Брегово

10 601

Kюстендил

Hевестино

4 740

Pила

4 020

8 165
123 968

Bидин

Bидин

137 437

Kюстендил

Bидин

Грамада

2 386

Kюстендил

Cапарева баня

Bидин

Димово

16 643

Kюстендил

Tрекляно

Bидин

Kула

7 833

Ловеч

Aприлци

6 893

Летница

11 491

12 196
1 223

Bидин

Mакреш

2 108

Ловеч

Bидин

Hово село

5 935

Ловеч

Ловеч

Bидин

Pужинци

13 845

Ловеч

Луковит

Bидин

Чупрене

4 369

Ловеч

Tетевен

50 588

Tроян

69 507

115 805
51 360

Bраца

Борован

16 223

Ловеч

Bраца

Бяла Cлатина

63 794

Ловеч

Угърчин

17 494

Bраца

Bраца

200 726

Ловеч

Ябланица

25 427

Bраца

Kозлодуй

58 686

Mонтана

Берковица

40 083

Bраца

Kриводол

19 287

Mонтана

Бойчиновци

18 840

Bраца

Mездра

47 270

Mонтана

Брусарци

11 311

Bраца

Mизия

16 304

Mонтана

Bълчедръм

24 132

Bраца

Oряхово

24 689

Mонтана

Bършец

23 413

БРОЙ 86

ДЪРЖАВЕН

Област

Община

ВЕСТНИК

С Т Р. 7

Средства
(в лв.)
1 856

Пловдив

Пловдив

Област

Община

Средства
(в лв.)
802 008

Mонтана

Георги Дамяново

Mонтана

Лом

57 091

Пловдив

Първомай

Mонтана

Mедковец

11 628

Пловдив

Pаковски

57 711

„Pодопи“

52 340
39 043

55 112

Mонтана

Mонтана

123 563

Пловдив

Mонтана

Чипровци

3 240

Пловдив

Cадово

Mонтана

Якимово

8 499

Пловдив

Стамболийски

43 623

Cъединение

15 085
22 711

Пазарджик

Батак

10 964

Пловдив

Пазарджик

Белово

18 093

Пловдив

Xисаря

Пазарджик

Брацигово

19 446

Пловдив

Куклен

11 870

91 966

Пловдив

Сопот

23 332

9 578

Pазград

Завет

26 069

272 512

Pазград

Исперих

63 229

Kубрат

40 836

Пазарджик

Bелинград

Пазарджик

Лесичово

Пазарджик

Пазарджик

Пазарджик

Панагюрище

49 189

Pазград

Пазарджик

Пещера

42 381

Pазград

Лозница

28 345

Пазарджик

Pакитово

43 046

Pазград

Pазград

132 494

Пазарджик

Cептември

54 469

Pазград

Cамуил

17 171

Пазарджик

Cтрелча

10 621

Pазград

Цар Калоян

12 900

Пазарджик

Сърница

14 881

Pусе

Борово

Перник

Брезник

11 811

Pусе

Бяла

29 089

Перник

Земен

Pусе

Bетово

29 091

Перник

Kовачевци

Pусе

Две могили

17 314

Перник

Перник

191 209

Pусе

Иваново

Перник

Pадомир

37 653

Pусе

Pусе

Перник

Tрън

Pусе

Cливо поле

Плевен

Белене

17 546

Pусе

Ценово

Плевен

Гулянци

25 262

Cилистра

Aлфатар

Плевен

Долна Mитрополия

41 366

Cилистра

Главиница

25 262

Плевен

Долни Дъбник

28 180

Cилистра

Дулово

81 795

Плевен

Искър

14 556

Cилистра

Kайнарджа

18 697

Плевен

Левски

36 782

Cилистра

Cилистра

Плевен

Hикопол

16 769

Cилистра

Cитово

13 909

Cилистра

Tутракан

34 550
47 786

3 341
790

7 592

9 659

10 004
322 735
21 335
8 119
5 318

103 633

Плевен

Плевен

294 654

Плевен

Пордим

15 234

Cливен

Kотел

Плевен

Червен бряг

67 071

Cливен

Hова Загора

105 097

Плевен

Kнежа

32 727

Cливен

Cливен

321 106

137 870

Cливен

Tвърдица

45 154

Пловдив

Aсеновград

Пловдив

Брезово

13 624

Cмолян

Баните

7 610

Пловдив

Kалояново

20 604

Cмолян

Борино

5 757

Пловдив

Kарлово

118 467

Cмолян

Девин

27 408

21 689

Cмолян

Доспат

22 565

4 032

Cмолян

Златоград

27 389

Пловдив

Кричим

Пловдив

Лъки

Пловдив

„Mарица“

71 106

Cмолян

Mадан

26 373

Пловдив

Перущица

11 524

Cмолян

Hеделино

14 016

С Т Р.
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(в лв.)

Област

БРОЙ 86
Община

Cмолян

Pудозем

30 203

Xасково

Ивайловград

Cмолян

Cмолян

95 560

Xасково

Любимец
Mаджарово

Средства
(в лв.)
15 423
24 866

Cмолян

Чепеларе

15 162

Xасково

София-град

Столична община 2 569 252

Xасково

Mинерални бани

11 123

София-област

Антон

Xасково

Cвиленград

53 930

София-област

Божурище

19 664

Xасково

Cимеоновград

22 676

София-област

Ботевград

75 227

Xасково

Cтамболово

16 612

София-област

Годеч

11 228

Xасково

Tополовград

23 651

София-област

Горна Mалина

14 095

Xасково

Xарманли

55 040

София-област

Долна баня

17 179

Xасково

Xасково

София-област

Драгоман

Шумен

Велики Преслав

22 893

София-област

Eлин Пелин

54 424

Шумен

Bенец

17 551

София-област

Eтрополе

41 661

Шумен

Bърбица

30 565

Шумен

Kаолиново

35 544

София-област

Златица

13 505

Шумен

Kаспичан

20 093

София-област

Ихтиман

49 506

Шумен

Hикола Kозлево

24 515

София-област

Kопривщица

6 813

Шумен

Hови пазар

55 345

София-област

Kостенец

28 159

Шумен

Cмядово

15 498

София-област

Kостинброд

33 084

Шумен

Xитрино

10 475

София-област

Мирково

3 666

Шумен

Шумен
Болярово

3 360

8 338

4 499

223 565

217 092

София-област

Пирдоп

18 960

Ямбол

София-област

Правец

33 853

Ямбол

Eлхово

София-област

Cамоков

95 985

Ямбол

Cтралджа

35 164

„Tунджа“

40 401

Ямбол

София-област

Cвоге

30 580

Ямбол

София-област

Cливница

17 964

Ямбол

София-област

Чавдар

2 100

София-област

Челопеч

4 656

Cтара Загора

Братя Даскалови

Cтара Загора

Гурково

15 821

Cтара Загора

Гълъбово

34 679

Cтара Загора

Kазанлък

169 100

Cтара Загора

Mъглиж

27 149

Cтара Загора

Николаево

19 708

Cтара Загора

Oпан

Cтара Загора

Павел баня

39 313

Cтара Загора

Pаднево

45 735

Cтара Загора

Cтара Загора

Cтара Загора

Чирпан

52 912

Tърговище

Aнтоново

13 407

Tърговище

Oмуртаг

52 912

Tърговище

Oпака

14 359

Tърговище

Попово

59 658

Tърговище

Tърговище

142 418

Xасково

Димитровград

108 275

16 433

3 744

357 880

8 388
39 366

180 590

7159

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 295
ОТ 30 ОКТОМВРИ 2015 Г.

за изменение и допълнение на Устройстве
ния правилник на Държавната агенция за
метрологичен и технически надзор, приет с
Постановление № 47 на Министерския съвет
от 2003 г. (обн., ДВ, бр. 20 от 2003 г.; изм.
и доп., бр. 48, 78 и 96 от 2005 г., бр. 15, 28 и
40 от 2006 г., бр. 33 от 2008 г., бр. 48 и 98 от
2009 г., бр. 52 и 97 от 2011 г., бр. 22 от 2012 г.,
бр. 14 и 108 от 2014 г. и бр. 32 от 2015 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 3, ал. 2 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова т. 13:
„13. в областта на държавния надзор на
язовирните стени и съоръженията към тях
лично или чрез оправомощени от него длъжностни лица:
а) контролира изпълнението на мерките
за поддържане на язовирните стени и съоръженията към тях в изправно техническо

БРОЙ 86

ДЪРЖАВЕН

състояние и осигуряване на безопасната им
експлоатация;
б) контролира изпълнението на дейностите по незабавно извеждане от експлоатация
на язовирни стени и/или съоръжения към
тях, които са в предаварийно състояние, до
възстановяване на технологичната и конструктивната им сигурност или ликвидация
на такива язовирни стени и/или съоръжения,
ако възстановяването или реконструкцията
им са нецелесъобразни;
в) предоставя на собствениците на водностопанск и системи и х идротех ническ и
съоръжения, включително на язовирни стени
и/или съоръженията към тях, на хвостохранилища и шламохранилища информационна
система, разработена от ДАМТН, съгласно
наредба, издадена от министъра на енергетиката по предложение на председателя
на Държавната агенция за метрологичен и
технически надзор;
г) контролира изпълнението на: предписанията на комисиите по чл. 138а, ал. 3 от
Закона за водите; мерките за осигуряване на
изправно техническо състояние на язовирните
стени и съоръженията към тях и безопасната
им експлоатация; дейности по извеждане от
експлоатация и/или ликвидация на язовирни
стени и съоръжения към тях; дейностите по
чл. 145, ал. 2 от Закона за водите;
д) дава задължителни предписания на
собствениците на язовирни стени и/или на
съоръженията към тях съобразно правомощията си по Закона за водите, включително за
извършване на мерки и действия за изясняване
на техническото състояние и на условията
за експлоатация на контролираните обекти,
както и определя срок за тяхното изпълнение;
е) прилага принудителни административни
мерки, като разпорежда със заповед: забрана
за ползването и за достъпа до язовир, който се
експлоатира при неспазване на изискванията
на наредбата по чл. 141, ал. 2 от Закона за
водите; извеждане от експлоатация на язовирни стени и на съоръжения към тях; временно
извеждане от експлоатация на язовирни стени
и на съоръженията към тях с цел предотвратяване на опасността от авария на съоръженията
до привеждането им в състояние, отговарящо
на техническите норми;
ж) публикува на интернет страницата на
ДАМТН протоколите за резултатите от проверките, извършени от него или от оправомощени от него длъжностни лица;“.
2. Досегашната т. 13 става т. 14.
§ 2. В чл. 5, ал. 2 числото „340“ се заменя
с „460“.
§ 3. В чл. 6 се създава ал. 3:
„(3) Председателят на ДАМТН със заповед
определя обхвата на териториалните звена на
Главна дирекция „Надзор на язовирните стени
и съоръженията към тях“ при съобразяване
с разпоредбите на § 6 от допълнителните
разпоредби на Закона за административно-

ВЕСТНИК

С Т Р. 9

териториалното устройство на Република
България и чл. 152 от Закона за водите.“
§ 4. В чл. 15, ал. 1 се правят следните
изменения и допълнения:
1. Цифрата „4“ се заменя с „5“.
2. Създава се т. 9:
„9. Главна дирекция „Надзор на язовирните
стени и съоръженията към тях“.“
§ 5. В глава трета, раздел ІV се създава
чл. 23а:
„Чл. 23а. Главна дирек ци я „Надзор на
язовирните стени и съоръженията към тях“:
1. контролира изпълнението на мерките
за поддържане на язовирните стени и съоръженията към тях в изправно техническо
състояние и осигуряване на безопасната им
експлоатация;
2. контролира изпълнението на дейностите по незабавно извеждане от експлоатация
на язовирни стени и/или съоръжения към
тях, които са в предаварийно състояние, до
възстановяване на технологичната и конструктивната им сигурност или ликвидация
на такива язовирни стени и/или съоръжения,
ако възстановяването или реконструкцията
им са нецелесъобразни;
3. контролира изпълнението на предписанията на комисиите по чл. 138а, ал. 3 и
чл. 190а, ал. 1, т. 3 от Закона за водите;
4. контролира изпълнението на мерките за
осигуряване на изправно техническо състояние
на язовирните стени и съоръженията към тях
и безопасната им експлоатация;
5. контролира изпълнението на дейности по
извеждане от експлоатация и/или ликвидация
на язовирни стени и съоръжения към тях;
6. дава задъл ж ителни предписани я на
собствениците на язовирни стени и/или на
съоръженията към тях съобразно правомощията си по Закона за водите, включително за извършване на мерки и действия за
изясн яване на техническото състояние и
на условията за експлоатация на контролираните обекти, както и определя срок за
тяхното изпълнение;
7. прилага принудителни административни
мерки, като разпорежда със заповед: забрана
за ползването и за достъпа до язовир, който
се експлоатира при неспазване на изискванията на наредбата по чл. 141, ал. 2 от Закона
за водите; извежда от експлоатация язовирни стени и съоръжения към тях; временно
извежда от експлоатация язовирни стени и
съоръженията към тях с цел предотвратяване
на опасността от авария на съоръженията до
привеждането им в състояние, отговарящо на
техническите норми;
8. контролира изпълнението на дейностите
по чл. 145, ал. 2 от Закона за водите;
9. съдейства за своевременното събиране
на вземанията на агенцията.“
§ 6. Приложението към чл. 5, ал. 3 се
изменя така:
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„Приложение
към чл. 5, ал. 3
Численост на персонала в административните
звена на Държавната агенция за метрологичен
и технически надзор – 460 щатни бройки
Председател
1
Заместник-председател
2
Главен секретар
1
Финансови контрольори
2
Обща администрация
47
в т.ч.:
дирекция „Финансово-административна“
47
Специализирана администрация
407
в т.ч.:
Главна дирекция „Метрологичен надзор“
72
дирекция „Планиране, координация,
контрол и разрешения за оценяване
на съответствието“
14
Главна дирекция „Надзор на пазара“
66
Главна дирекция „Инспекция за
държавен технически надзор“
92
Главна дирекция „Контрол на
качеството на течните горива“
43
Главна дирекция „Надзор на язовирните стени и съоръженията към тях“
120“.

Заключителни разпоредби
§ 7. В чл. 4, ал. 2, т. 5 от Постановление
№ 447 на Министерския съвет от 2014 г. за
приемане на устройствени правилници на Министерството на икономиката, на Министерството на енергетиката и на Министерството
на туризма (обн., ДВ, бр. 108 от 2014 г.; изм.
и доп., бр. 82 от 2015 г.) числото „340“ се
заменя с „460“.
§ 8. Постановлението влиза в сила от
1 януари 2016 г.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
7160

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 296
ОТ 30 ОКТОМВРИ 2015 Г.

за определяне размера на линията на бедност
за страната за 2016 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Член единствен. Определя от 1 януари
2016 г. размер на линията на бедност за страната 300 лв.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 9, ал. 1 от Методиката за определяне
и актуализиране на линията на бедност за
страната, приета с Постановление № 345 на
Министерския съвет от 2006 г. (обн., ДВ,
бр. 106 от 2006 г.; изм., бр. 89 от 2007 г.).
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на заместник министър-председателя
по демографската и социалната политика и
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министър на труда и социалната политика и
на председателя на Националния статистически институт.
§ 3. В Правилника за прилагане на Закона за семейни помощи за деца, приет с
Пос та нов лен ие № 139 на М и н ис т ерск и я
съвет от 2002 г. (обн., ДВ, бр. 67 от 2002 г.;
изм. и доп., бр. 93 от 2004 г.; попр., бр. 97 от
2004 г.; изм. и доп., бр. 115 от 2004 г., бр. 71
от 2006 г., бр. 34 от 2009 г., бр. 27, 29 и 41
от 2010 г., бр. 7 от 2011 г., бр. 95 от 2012 г.,
бр. 73 от 2013 г., бр. 55 от 2014 г.; Решение
№ 12921 на Върховния административен съд
от 2014 г. – бр. 32 от 2015 г.; изм. и доп., бр. 80
от 2015 г.), в чл. 11, ал. 6 думите „ал. 4“ се
заменят с „ал. 5“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
7176

РЕШЕНИЕ № 783
ОТ 12 ОКТОМВРИ 2015 Г.

за извършване на административно-територи
ална промяна в община Долна баня, Софийска
област – създаване на ново населено място
На основание чл. 19 и 20 от Закона за
административно-териториалното устройство
на Република България
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Създава ново населено място – с. Свети
Спас, община Долна баня, Софийска област.
2. Предлага на Президента на Република
България на основание чл. 98, т. 13 от Конституцията на Република България във връзка
с чл. 18, ал. 2 от Закона за административно-териториалното устройство на Република
България да издаде указ за наименуване на
новосъздаденото населено място с наименованието – Свети Спас.
3. Областни ят у правител на Софийска
област в съответствие със Закона за кадастъра и имотния регистър в тримесечен срок
да определи землищните граници на новото
населено място.
4. Изпълнението на решението се възлага
на кмета на община Долна баня и на областния управител на Софийска област.
5. Решението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“, което да
се извърши едновременно с обнародването на
указа на Президента на Република България.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
6755
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО
НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
ЗАПОВЕД № РД-703
от 23 октомври 2015 г.
На основание чл. 62 във връзка с чл. 61 от
Закона за защитените територии и чл. 22, ал. 2
от Наредбата за разработване на планове за управление на защитени територии утвърждавам
плановете за управление на резерват „Бели Лом“
и защитена местност „Ломия“.
Екземпляри от плана за управление на резерват „Бели Лом“ и планът за управление на
защитена местност „Ломия“ да се предоставят
на съответните регионални и местни органи за
сведение, изпълнение и контрол.
Министър:
Ив. Василева
7156

4. Условията за осъществяване на дейността
по проучване, както и правата и задълженията на
титуляря се определят в договора за проучване.
5. Видовете и обемите на работите по проучване и добивът за технологични изпитания са
определени в работна програма, неразделна част
от договора за проучване.
6. Разрешението може да бъде обжалвано пред
Върховния административен съд в 14-дневен срок
от обнародването му в „Държавен вестник“.
7. Разрешението влиза в сила от датата на
влизане в сила на договора за проучване.
8. Контролът по изпълнението на разрешението и на сключения договор се осъществява от
министъра на енергетиката.
Министър:
Т. Петкова
Приложение
към т. 3
Координатен регистър на граничните точки,
описващи площ „Могилата“
Координатна система 1970 г.
№

X (m)

Y (m)

1.

4581126.47

8472813.66

МИНИСТЕРСТВО
НА ЕНЕРГЕТИКАТА

2.

4581463.12

8472749.06

3.

4581533.49

8472872.70

РАЗРЕШЕНИЕ № 409
от 28 септември 2015 г.

4.

4581569.17

8473156.01

5.

4581470.24

8473194.36

за проучване на строителни материали – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона
за подземните богатства, в площ „Могилата“,
разположена в землището на с. Стефаново, община Радомир, област Перник.

6.

4581470.05

8473235.46

На основание чл. 53, ал. 4 във връзка с чл. 7,
ал. 2, т. 7, чл. 39, ал. 1, т. 3, чл. 5, т. 1 на Закона за
подземните богатства и § 63 от ПЗР на Закона за
изменение на Закона за забрана на химическото
оръжие и за контрол на токсичните химически
вещества и техните прекурсори (ДВ, бр. 14 от
2015 г.) и протоколно решение по т. 12 от протокол
№ 31 от заседанието на Министерския съвет на
5.08.2015 г. разрешавам на „Интерпром“ – ЕООД,
София, титуляр на разрешението, дружество,
вписано в търговския регистър на Агенцията
по вписванията, ЕИК 121115366, със седалище
и адрес на управление – София, ж.к. Люлин,
бл. 812, вх. Д, ап. 99, да извърши за своя сметка
проучване на строителни материали – подземни
богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства, в площ „Могилата“, разположена
в землището на с. Стефаново, община Радомир,
област Перник, при следните условия:
1. Срокът на разрешението е 1 година.
2. Размерът на площта е 0,22 кв. км.
3. Границите на площта са определени с
координати на граничните точки съгласно приложението.

7.

4581197.82

8473382.60

8.

4581139.62

8473290.98

9.
7178

4581079.76

8472902.50

РАЗРЕШЕНИЕ № 411
от 2 октомври 2015 г.
за проучване на скалнооблицовъчни материали – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от
Закона за подземните богатства, в площ „Грънчара“, разположена в землищата на с. Изгрев,
с. Велика и гр. Царево, община Царево, област
Бургас.
На основание чл. 53, ал. 4 във връзка с чл. 7,
ал. 2, т. 7, чл. 39, ал. 1, т. 3, чл. 5, т. 1 на Закона
за подземните богатства и § 63 от преходните и
заключителни разпоредби на Закона за изменение
на Закона за забрана на химическото оръжие и
за контрол на токсичните химически вещества
и техните прекурсори (ДВ, бр. 14 от 2015 г.) и
протоколно решение № 13 от протокол № 31 от
5.08.2015 г. на Министерския съвет разрешавам
на „Ню Ейдж 2012“ – ЕООД, титуляр на разрешението, дружество, вписано в търговския регистър
на Агенцията по вписванията с ЕИК 201939089,
със седалище и адрес на управление – Бургас, п.
код 8000, ул. Фердинандова 5, ет. 4, да извърши
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за своя сметка проучване на скалнооблицовъчни материали – подземни богатства по чл. 2,
ал. 1, т. 6 от Закона за подземните богатства,
в площ „Грънчара“, разположена в землищата
на с. Изгрев, с. Велика и гр. Царево, община
Царево, област Бургас, при следните условия:
1. Срокът на разрешението е 2 години.
2. Размерът на площта е 3 кв. км.
3. Границите на площта са определени с
координати на граничните точки съгласно приложението.
4. Условията за осъществяване на дейността
по проучване, както правата и задълженията на
титуляря се определят в договора за проучване.
5. Видовете и обемите на работите по проучване и добивът за технологични изпитания са
определени в работна програма, неразделна част
от договора за проучване.
6. Разрешението може да бъде обжалвано пред
Върховния административен съд в 14-дневен срок
от обнародването му в „Държавен вестник“.
7. Разрешението влиза в сила от датата на
влизане в сила на договора за проучване.
8. Контролът по изпълнението на разрешението и на сключения договор се осъществява от
министъра на енергетиката.
Министър:
Т. Петкова
Приложение
към т. 3
Координатен регистър на граничните точки,
описващи площ „Грънчара“
Координатна система 1970 г.
№

X (m)

Y (m)
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ванията, ЕИК 108074904, със седалище и адрес
на управление – Момчилград, п. код 6800, ул.
Гюмюрджинска 45, да извърши за своя сметка
проучване на строителни материали – подземни
богатства, по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства в площ „Тетрата-2“, разположена в
землището на с. Летовник, община Момчилград,
област Кърджали, при следните условия:
1. Срокът на разрешението е 1 година.
2. Размерът на площта е 0,23 кв. км.
3. Границите на площта са определени с
координати на граничните точки съгласно приложението.
4. Условията за осъществяване на дейността
по проучване, както правата и задълженията на
титуляря се определят в договора за проучване.
5. Видовете и обемите на работите по проучване и добивът за технологични изпитания са
определени в работна програма, неразделна част
от договора за проучване.
6. Разрешението може да бъде обжалвано пред
Върховния административен съд в 14-дневен срок
от обнародването му в „Държавен вестник“.
7. Разрешението влиза в сила от датата на влизане в сила на договора за проучване с титуляря.
8. Контролът по изпълнението на разрешението и на сключения договор се осъществява от
министъра на енергетиката.
Министър:
Т. Петкова
Приложение
към т. 3
Координатен регистър на граничните точки,
описващи площ „Тетрата-2“
Координатна система 1970 г.

1.

4604890

9612125

№

X (m)

Y (m)

2.

4604890

9614640

1.

4541030

9416185

3.

4603690

9614640

2.

4541260

9415945

4.
7179

4603690

9612125

3.

4541500

9416000

4.

4541500

9416500

5.

4541000

9416500

РАЗРЕШЕНИЕ № 412
от 2 октомври 2015 г.
за проучване на строителни материали – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона
за подземните богатства, в площ „Тетрата-2“,
разположена в землището на с. Летовник, община
Момчилград, област Кърджали
На основание чл. 53, ал. 4 във връзка с чл. 7,
ал. 2, т. 7, чл. 39, ал. 1, т. 3, чл. 5, т. 1 на Закона
за подземните богатства и § 63 от преходните
и заключителните разпоредби на Закона за изменение на Закона за забрана на химическото
оръжие и за контрол на токсичните химически
вещества и техните прекурсори (ДВ, бр. 14 от
2015 г.) и протоколно решение № 23 от протокол
№ 29 от 22.07.2015 г. на Министерския съвет разрешавам на „Родопастрой“ – ООД, Момчилград,
титуляр на разрешението, дружество, вписано
в търговския регистър на Агенцията по впис-

7180

АГЕНЦИЯ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ И
СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН КОНТРОЛ
РЕШЕНИЕ № 1625
от 26 октомври 2015 г.
На основание чл. 1, ал. 2, т. 5, чл. 3, ал. 3,
т. 3, буква „д“ и ал. 6, чл. 4, ал. 3, чл. 22г, ал. 3
ЗПСК, чл. 5, т. 13, чл. 7, ал. 1, т. 10, чл. 20, ал. 6
и чл. 22, ал. 1 от Устройствения правилник на
Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол и протоколно решение № 3763
от 26.10.2015 г. на изпълнителния съвет Агенцията за приватизация и следприватизационен
контрол реши:
Открива процедура за приватизационна продажба на недвижим имот – частна държавна
собственост с предоставени права за управление
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на областния управител на област Сливен, представляващ: УПИ ІІ от кв. 55, с площ 11 130 кв. м,
намиращ се в с. Стара река, община Сливен,
област Сливен.

7127

Изпълнителен директор:
Е. Караниколов

РЕШЕНИЕ № 1626
от 26 октомври 2015 г.
На основание чл. 1, ал. 2, т. 5, чл. 3, ал. 3,
т. 3, буква „д“ и ал. 6, чл. 4, ал. 3, чл. 22г, ал. 3
ЗПСК, чл. 5, т. 13, чл. 7, ал. 1, т. 10, чл. 20, ал. 6
и чл. 22, ал. 1 от Устройствения правилник на
Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол и протоколно решение № 3764
от 26.10.2015 г. на изпълнителния съвет Агенцията за приватизация и следприватизационен
контрол реши:
Открива процедура за приватизационна продажба на недвижим имот – частна държавна собственост с предоставени права за управление на
областния управител на област Бургас, разположен
в поземлен имот с идентификатор 67800.501.403,
намиращ се на ул. Кулата 9, гр. Созопол, община
Созопол, област Бургас, представляващ:
а) самостоятелен обект с идентификатор
67800.501.403.1.1 със застроена площ 104,98 кв. м, самостоятелен обект с идентификатор 67800.501.403.1.2
със застроена площ 17,50 кв. м и самостоятелен
обект с идентификатор 67800.501.403.1.3 със застроена площ 19,64 кв. м, намиращи се в сграда
с идентификатор 67800.501.403.1 – паметник на
културата, и
б) сграда с идентификатор 67800.501.403.2 със
застроена площ 54 кв. м.

7128

Изпълнителен директор:
Е. Караниколов

БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА
РЕШЕНИЕ № 93
от 22 октомври 2015 г.
На основание чл. 25, ал. 1 от Закона за БНБ
Българската народна банка пуска в обращение от
7 декември 2015 г. разменна монета с номинална
стойност 2 лева, емисия 2015 г., със следното
описание:
Технически параметри
емисия – 2015 г.;
номинална стойност – 2 лева;
метал – двукомпонентна монета; вътрешен
кръг от сплав със златист цвят – CuNiZn; външен
пръстен от сплав със сребрист цвят – CuNi;
качество – гланц;
тегло – 9 г;
диаметър – 26.5 мм;
гурт – редуващи се назъбени и гладки сектори.
Графични елементи
На лицевата страна на монетата в центъра
на вътрешния кръг е обозначена номиналната
стойност с цифрата „2“, набраздена с линии. По
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периферията са изобразени графични елементи от
пресечени линии, разположени и във вътрешния
кръг, и по външния пръстен. В долната част на
монетата е изписан текстът „ЛЕВA“, като буквите
започват от външния пръстен и навлизат във
вътрешния кръг, а годината на емисията, „2015“,
е разположена върху външния пръстен, вдясно
от текста „ЛЕВA“.
На обратната страна на монетата във вътрешния кръг е разположен стилизиран образ на Паисий
Хилендарски и са изписани годините „1722 – 1773“,
а върху външния пръстен – текстовете „ПАИСИЙ
ХИЛЕНДАРСКИ“ и „БЪЛГАРИЯ“.
Автор на художествения проект е Ваня Димитрова.
Управител:
Д. Радев
7089

СТОЛИЧНА ОБЩИНА
РЕШЕНИЕ № 544
от 23 юли 2015 г.
В Направление „Архитектура и градоустройство“ на Столична община е постъпило заявление
с вх. № РА-08-00-132 от 2015 г. от „Дорм енд Ритрийт“ – ЕООД, чрез управител като собственик
на поземлени имоти с планоснимачни номера
3473, 4057, 4058 и 4059 с искане за продължаване
на устройствената процедура за собствените му
имоти по одобряване на план за регулация в
обхвата УПИ IV-4058 и УПИ V-3473, кв. 162, м.
Студентски град, район „Студентски“, одобрен с
Решение № 468 по протокол № 70 от 22.07.2010 г.
на СОС.
Към заявлението са приложени следните
документи: нотариален акт № 2, т. 1, рег. № 90,
дело № 2/2015 г., за прехвърляне на ид. части от
имот с пл. № 4057, 4058 и 4059, копие от устав на
дружеството, където в графа капитал е вписан
имот пл. № 3473; удостоверение от АГКК с изх.
№ 25-44087 от 29.06.2015 г. за липса на кадастрална карта; скица на УПИ IV-4058 и УПИ V-3473,
издадена от район „Студентски“; предварителен
договор по чл. 15, ал. 5 ЗУТ № СО15-РД-561-171
от 3.07.2015 г.; предварителен договор за замяна
на ид. части на недвижим имот.
Съгласно приложените документи за собственост имотите, попадащи в границите на УПИ
IV-4058 и УПИ V-3473, кв. 162, са на различни
собственици, поради което е необходимо представяне на договори за прехвърляне на собственост.
Във връзка с горното по преписката са представени предварителен договор по чл. 15, ал. 5
ЗУТ и договор за замяна на недвижим имот.
В изпълнение на процедурата, описана в указателно писмо № РА-08-00-132 от 7.11.2013 г. на гл.
архитект на СО, е внесен проект за ПР на УПИ
IV-5373 (IV-3318), в който ПР е неразделна част
от ПУП – ПР на м. Студентски град, одобрен с
Решение № 468 по протокол № 70 от 22.07.2010 г.
на СОС, и скица с изчисление на площи.
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Служебно по преписката са приложени: копие
от плана за регулация на м. Студентски град,
Решение № 468 по протокол № 70 от 22.07.2010 г.
на СОС, с което е приет проектът за ПРЗ на м.
Студентски град в частта на УПИ IV-4058 и УПИ
V-3473, изключени от обхвата на одобряване в т. 6
от решението, поради непредставяне към момента
на предварителен договор по чл. 15, ал. 3 или 5
ЗУТ, което прави производството в тази му част
недовършено.
При горната фактическа обстановка се установява от правна страна следното:
Искането за продължаване на производството
и одобряване на проект за ПР за УПИ IV-4058
и УПИ V-3473, кв. 162, м. Студентски град, е направено от заинтересовано лице по чл. 131, ал. 2,
т. 1 ЗУТ, което се установява от представените
документи за собственост, скица и договори за
прехвърляне на недвижим имот.
Представена е скица – изчисление на площи,
от която се установява, че имоти с планоснимачни
номера 3473, 4057, 4058 и 4059 са включени в отреждането на УПИ IV-4058 и УПИ V-3473, кв. 162.
Спазени са материалноправните разпоредби
на ЗУЗСО, ЗУТ и актовете по прилагането им.
Административното производство по одобряване на ПР в частта на кв. 162, УПИ IV-4058 и
УПИ V-3473, е проведено като част от производството по одобряване на цялостния ПРЗ на м.
Студентски град, одобрен с Решение № 468 по
протокол № 70 от 22.07.2010 г. на СОС.
Урегулирани поземлени имоти IV-4058 и V-3473
от кв. 162 попадат в териториалния обхват на
допускането за изработване на проекта, за него
са проведени процедурите по съобщаване на заинтересованите лица и е проведено обществено
обсъждане, проведени са съгласувания и проектът
е приет от ОЕСУТ.
Предвид горното доказателствата и мотивите
за одобряване на Решение № 468 по протокол
№ 70 от 22.07.2010 г. на СОС са неразделна част
от доказателствата и мотивите за одобряване на
настоящия проект за план за регулация.
С т. 6 от решението УПИ IV-4058 и УПИ V-3473,
кв. 162, са изключени от обхвата на одобряване
поради липсата към този момент на предварителен
договор по чл. 15, ал. 3 или 5 ЗУТ, което прави
фактическия състав недовършен в тази му част.
С представянето на искане от собственика
на ид. част имоти пл. № 4057, 4058, 4059 и 3473,
попадащи в У ПИ I V-4058 и V-3473, кв. 162,
предварителен договор по чл. 15, ал. 5 ЗУТ и
предварителен договор за замяна на части от
недвижим имот е налице и последният елемент
от фактическия състав за одобряването на УПИ
IV-4058 и V-3473, кв. 162, м. Студентски град.
Лицето (изход) към улица се осигурява по
действащата улична регулация.
По действащия ОУП на СО имотите – предмет
на плана, попадат в „Смесена многофункционална зона“ (Смф) съгласно приложението към
чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО, като проектът съответства
на устройствените показатели.
С горното е спазено изискването на чл. 103,
ал. 4 и чл. 104, ал. 1, изр. 2 ЗУТ.
Проектното решение е целесъобразно и отговаря на изискванията на чл. 108, ал. 5 ЗУТ.
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На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 2 ЗУТ, § 124 ПЗРЗИДЗУТ, чл. 115,
ал. 1 и 2, чл. 15, ал. 3 и 5 ЗУТ, т. 15 от приложението към чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО, протокол на ОЕСУТ № ЕС-Г-107 от 24.01.2009 г., т. 2, и Решение
№ 468 по протокол № 70 от 22.07.2010 г. на СОС
Столичният общински съвет реши:
Одобрява проект за план за регулация на
УПИ IV-4058 и УПИ V-3473, кв. 162, м. Студентски град, район „Студентски“, по сините и
червените линии и цифри съгласно приложения
проект, представляващ неразделна част от плана
за регулация на м. Студентски град, одобрен с
Решение № 468 по протокол № 70 от 22.07.2010 г.
на Столичния общински съвет.
С одобряване на настоящия проект планът
за застрояване на УПИ IV-4058 и УПИ V-3473,
кв. 162, м. Студентски град, район „Студентски“,
представляващ неразделна част от плана за регулация на м. Студентски град, одобрен с Решение
№ 468 по протокол № 70 от 22.07.2010 г. на СОС,
може да се прилага.
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.
На основание чл. 15, ал. 6 ЗУТ решението
влиза в сила с издаването му и се съобщава на
заявителите.

7197

Председател:
Е. Герджиков

ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ
НА ОБЛАСТ БУРГАС
ЗАПОВЕД № РД-09-51
от 19 октомври 2015 г.
На основание чл. 129, ал. 3 ЗУТ във връзка
със заявление от „Електронпрогрес“ – ЕА Д,
вх. № 26-00-112(1) от 4.08.2015 г., допълнено с
вх. № 26-00-112(3) от 18.09.2015 г., разрешение
по чл. 124а, ал. 3 ЗУТ, издадено от областния
управител на област Бу ргас (заповед № РД09-05 от 13.03.2015 г.), Решение № КЗЗ-14 от
9 юли 2015 г. на Комисията за земеделските
земи, протокол № 4 от 6.10.2015 г. на Областния
експертен съвет по устройство на територията
нареждам:
Одобрявам подробен устройствен план – парцеларен п ла н за л и неен обек т „0 807- 0 801/
ТШ3-081“ – оптична кабелна линия с трасе,
преминаващо през територията (урбанизирана
и неурбанизирана) на община Бургас и община
Камено, като се засягат имоти, представляващи общински пътища и улици и пътища от
републиканската пътна мрежа, собствеността
на които е публична общинска и публична
държавна. От трасето в неурбанизираната територия се засягат следните имоти: землище
гр. Бургас: 07079.4.763, 07079.4.800, 07079.5.1346,
07079.6.1140, 07079.6.1210, 07079.6.1211, 07079.6.1212,
07079.827.57, 07079.827.76, 07079.827.77, 07079.827.78
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и 07079.827.96; землище с. Братово, община
Бургас: 37, 52, 62; землище с. Полски извор,
община Камено: 1, 9, 22, 57, 62.
Заповедта може да се обжалва от заинтересуваните лица в 30-дневен срок от обнародването
є в „Държавен вестник“ на основание чл. 215,
ал. 1 и 4 ЗУТ чрез областния управител на област
Бургас пред Административния съд – Бургас.
Областен управител:
В. Чолаков
7172

ОБЩИНА КАВАРНА
РЕШЕНИЕ № 130
от 6 октомври 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Каварна, одобрява проект за ПУП – парцеларен
план във връзка с изграждането на напорна канализация от имот с идентификатор 72693.154.22
по КККР на с. Топола, община Каварна (стар
№ 000181), собственост на ,,Бялата лагуна“ – ЕАД,
до пречиствателна станция за отпадни води в
гр. Каварна по следното трасе: ПИ 72693.19.21;
ПИ 72693.19.378 – образуван от 72693.19.22; ПИ
72693.19.131; ПИ 72693.20.99; ПИ 72693.20.183; ПИ
72693.20.184; ПИ 72693.20.186; ПИ 72693.20.187; ПИ
72693.20.192; ПИ 72693.20.194; ПИ 72693.20.196; ПИ
72693.20.275; ПИ 72693.20.282; ПИ 72693.20.290; ПИ
72693.20.291; ПИ 72693.20.296; ПИ 72693.20.311; ПИ
72693.20.312; ПИ 72693.20.370; ПИ 72693.20.371; ПИ
72693.512.283; ПИ 72693.150.1; ПИ 72693.150.7; ПИ
72693.151.17; ПИ 72693.152.46; ПИ 72693.152.49; ПИ
72693.152.52; ПИ 72693.152.55; ПИ 72693.152.61; ПИ
72693.152.63; ПИ 72693.152.328; ПИ 72693.152.423;
ПИ 72693.154.37 и 72693.154.38 – образу вани
от 72693.154.15; ПИ 72693.600.96, 72693.600.97
и 72693.600.98 – образувани от 72693.600.85, с.
Топола, община Каварна; ПИ 05009.18.37; ПИ
05009.19.6, 05009.19.7 и 05009.19.8 – образувани
от 050 09.19.2; ПИ 050 09.19.3; ПИ 050 09.19.5;
ПИ 05009.19.9; ПИ 05009.19.10; ПИ 05009.19.314
и 050 09.19.313 – образу вани от 050 09.19.11 и
05009.19.12; ПИ 05009.19.13; ПИ 05009.19.14; ПИ
05009.19.15; ПИ 05009.19.16; ПИ 05009.19.47; ПИ
05009.19.51; ПИ 05009.19.55; ПИ 05009.19.59; ПИ
05009.19.62; ПИ 05009.19.64; ПИ 05009.19.209; ПИ
05009.500.27; ПИ 05009.515.38; ПИ 05009.515.40, с.
Божурец, община Каварна; ПИ 35064.111.478; ПИ
35064.12.98; ПИ 35064.500.1000; ПИ 35064.501.9565,
гр. Каварна, община Каварна.
Председател:
Ив. Кьосев
7124

ОБЩИНА КАМЕНО
РЕШЕНИЕ № 49-7
от 17 септември 2015 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският
съвет – гр. Камено, реши:
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Одобрява ПУП – план за регулация и застрояване на ПИ 107027, ПИ 107030, ПИ 107035 и ПИ
107039 в стопански двор, местност Малък камък,
землище с. Русокастро, община Камено, съгласно
сините и червените черти, надписи и щрихи на
приложената към проекта графична част.
Обхватът на плана, площите, предназначението
и градоустройствените показатели на новообразувания УПИ I-27, 30, 35, 39 са следните: площ – 4630
кв. м, предназначение „За склад за съхранение на
селскостопанска продукция и инвентар, ремонтна
работилница, автомобилна везна и обслужващи
сгради“, устройствена зона – предимно производствена „Пп“, плътност на застрояване – 80 %;
интензивност на застрояване – 2,0; минимално
озеленяване – 20 %; характер на застрояване – з а
сгради – нискоетажно, с Нмакс ≤ 10,00 м, за съоръжения – не се нормира, паркиране – в имота,
и начин на застрояване – свободно, площ на
придаваемо общинско място към новообразувания УПИ – 359 кв. м; площ на новообразуваната
улица – 930 кв. м.
Графичната част на проекта е неразделна част
от решението.
Обжалването на решението може да се извърши
в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ чрез Община Камено на основание
чл. 215, ал. 4 ЗУТ.
Председател:
Ст. Драганова
7123

ОБЩИНА КАРЛОВО
РЕШЕНИЕ № 2443
от 30 септември 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 124а, ал. 1, чл. 59,
ал. 1, чл. 109, ал. 2 и чл. 110, ал. 1, т. 5 ЗУТ Общинският съвет – гр. Карлово, реши:
Одобря ва под робен ус т ройс т вен п ла н
(ПУП) – парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура – транспортен достъп
до имоти 000450 и 000493 в местността Коши кър
по картата на възстановената собственост (КВС)
на с. Домлян.
Подробният устройствен план – парцеларен
план предвижда трасето на транспортен достъп
до имоти 000450 и 000493 в местността Коши
кър, землище с. Домлян, да премине през имот
001257 – изоставена нива – собственост на „Полидей – 2“ – ООД, имот 019022 – полски път – собственост на Община Карлово.
Решението подлежи на обжалване по реда на
чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез Община
Карлово пред Административния съд – Пловдив.
Председател:
Ст. Карагенски
7152
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ОБЩИНА ПЛОВДИВ

ОБЩИНА САМОКОВ

РЕШЕНИЕ № 340
от 17 септември 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 ЗМСМА,
чл. 5, ал. 1, чл. 125, ал. 1, 2 и 3, чл. 129, ал. 1
във връзка с чл. 14, ал. 1 и 2, чл. 103, ал. 1, т. 2,
ал. 4, чл. 103а, ал. 1, чл. 108, чл. 109, ал. 1, т. 2,
чл. 110, ал. 1, т. 2 и ал. 3, чл. 115, чл. 127, ал. 2,
чл. 128, ал. 1, 2, 6, 7 и 10 ЗУТ, Наредба № 7 от
2003 г. за правила и нормативи за устройство на
отделните видове територии и устройствени зони,
Наредба № 8 от 2001 г. за обема и съдържанието
на устройствените планове, ОУП – Пловдив,
одобрен с Решение № 375, взето с протокол
№ 16 от 5.09.2007 г. на общинския съвет, предвид
изложените в предложение с вх. № 15ХІ-372 от
7.09.2015 г. фактически основания Общинският
съвет – гр. Пловдив, реши:
Одобрява подробен устройствен план – план за
улична регулация – Смесена многофункционална
зона „Юг“ с устройствени зони, район „Южен“,
Пловдив, и:
планове-схеми: трансформация на собственост;
водоснабдяване; канализация; електрификация;
телекомуникация; топлофикация; сборна схема
на техническата инфраструктура; газификация;
зелена система; санитарно-хигиенни условия и
екология; вертикално планиране; транспортнокомуникационната система: класификация на
уличната мрежа, МОПТ – изохрони, паркиране,
гариране, пешеходство, велоалеи, надлъжни и
типови напречни профили;
п р а ви л а и но р м ат и ви з а п ри л а г а не н а
П У П – П У Р – Смесена многофу нк ц иона лна
зона „Юг“ с устройствени зони, район „Южен“,
Пловдив;
нанесени корекции със зелен и кафяв цвят
съгласно решение, взето с протокол № 35, т. 1
от 21.08.2015 г. на ЕСУТ, при граници (съгласно
приложение № 1, неразделна част от одобреното
планово-техническо задание): на изток: жп Ареал – гара „Разпределителна – Пловдив“; на запад
(от север на юг): Транспортен възел „Родопи“,
бул. Цар Борис ІІІ Обединител – продъл жение – до бул. Александър Стамболийски, на север:
бул. Александър Стамболийски, бул. Македония
от кръстовището с бул. Александър Стамболийски – до жп линията – трасе на бъдещия SBAN;
на юг: жп линия – трасе на бъдещия SBAN,
землище на Община „Родопи“, и съгласно решения на комисията по чл. 2, ал. 3 НРПУРОИ,
взети с протоколи № 53 от 25.01.2013 г. и № 72 от
3.09.2013 г. за включване на следната територия
в обхвата на разработката: имоти – общинска
собственост, с неприложена регулация в кв. 11
по плана на кв. Въстанически север и кв. 31 по
плана на ЮИЗ, заключени между улиците Даме
Груев (от север), Братя Бъкстон (от запад), Скопие
(от юг) и продължението на бул. Цар Борис ІІІ
Обединител (от изток).
Решението може да бъде обжалвано чрез
Общинския съвет – гр. Пловдив, пред Административния съд – Пловдив, в 30-дневен срок от
обнародването му в „Държавен вестник“.
Председател:
И. Николов
7097

РЕШЕНИЕ № 2113
от 10 септември 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМ А,
чл. 35, ал. 1 ЗОС, чл. 37 от Наредба № 4 за реда
за придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество във връзка с чл. 5 и чл. 6,
ал. 1 от Наредбата за търговете и конкурсите
Общинският съвет – гр. Самоков, реши:
1. Да се проведе нов публичен търг с явно
наддаване за продажба на следния общински
недвижим имот:
ПИ с идентификатор № 65231.916.551 с площ
414 кв. м, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване:
незастроен имот за жилищни нужди съгласно
одобрената кадастрална карта на гр. Самоков,
идентичен с УПИ – парцел VI, в кв. 316А по
регулационния план на гр. Самоков, актуван с
акт за частна общинска собственост № 132 от
13.02.1998 г., вписан в Службата по вписванията,
при начална тръжна цена 20 700 лв. без ДДС.
2. Начин и срок на плащане – достигнатата
цена на обекта се заплаща чрез банков превод
по банкова сметка на Община Самоков в деня
на подписване на договора за продажба.
3. Определя стъпка на наддаване 10 % от
началната тръжна цена.
4. Определя депозит за участие в търга – 30 %
от началната тръжна цена, който следва да бъде
внесен по IBAN сметка BG54 СЕСВ 9790 3362
1198 00, BIC – CECBBGSF, при „ЦКБ“ – АД,
клон Самоков, до 24-тия ден вкл. от датата на
обнародване на решението в „Държавен вестник“.
5. Тръжната документация се закупува от стая
420 на Община Самоков срещу 100 лв., платими
в брой в касата на общината, до 24-тия ден вкл.
от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“.
6. Предложенията за участие в търга се подават
в запечатан непрозрачен плик в деловодството
на Община Самоков до 17 ч. на 24-тия ден вкл.
от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“.
7. Оглед на обекта се извършва до 24-тия ден
вкл. от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“ след закупуване на тръжна
документация и предварителна заявка.
8. Търгът ще се проведе на 28-ия ден от обнародването на решението в „Държавен вестник“
от 9 ч. в заседателната зала на ет. 3 в сградата
на общината.
9. Утвърж дава тръжната документация и
проектодоговора като част от нея и упълномощава кмета на община Самоков да издаде заповед
за назначаване на комисия по провеждане на
търга, да определи размера на възнаграждението
на членовете є, да подготви и проведе търга, да
одобри спечелилия търга участник и да сключи
договор за покупко-продажба на обекта.
10. При неявяване на кандидати да се проведе
повторен търг на 35-ия ден от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“ при
същите условия, като сроковете по т. 4, 5, 6 и 7 са
съответно 31-вият ден от датата на обнародване
на решението в „Държавен вестник“.
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11. В случай на неявяване на купувачи и на
обявения повторен търг да се провеждат последващи поредни търгове на 56-ия ден след обявената
дата за съответния повторен търг при условията
на това решение, като сроковете по т. 4, 5, 6 и 7
са съответно 52-рият ден след обявената дата за
съответния повторен търг.
Председател:
С. Стойчева
7145
РЕШЕНИЕ № 2114
от 10 септември 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМ А,
чл. 35, ал. 1 ЗОС, чл. 37 от Наредба № 4 за реда
за придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество във връзка с чл. 5 и чл. 6,
ал. 1 от Наредбата за търговете и конкурсите
Общинският съвет – гр. Самоков, реши:
1. Да се проведе нов публичен търг с явно
наддаване за продажба на следните общински
недвижими имоти:
1.1. УПИ – парцел ІІІ, отреден за имот пл.
№ 180 с урегулирана площ 575 кв. м в кв. 19
съгласно одобрения със Заповед № АБ-290 от
1979 г. и изменен със Заповед № ЛС-01-134 от
2001 г. регулационен план на с. Ярлово, актуван
с акт за частна общинска собственост № 1433 от
21.12.2001 г., вписан на 28.12.2004 г. под № 2466,
под № 86, том ІХ, д. 1847, парт. книга том 37, в
Службата по вписванията, при начална тръжна
цена 8625 лв. без ДДС;
1.2. УПИ – парцел VІ, отреден за имот пл.
№ 177 с урегулирана площ 540 кв. м в кв. 19
съгласно одобрения със Заповед № АБ-290 от
1979 г. и изменен със Заповед № ЛС-01-134 от
2001 г. регулационен план на с. Ярлово, актуван
с акт за частна общинска собственост № 1432 от
21.12.2001 г., вписан на 28.12.2004 г. под № 2465,
под № 85, том ІХ, д. 1846, парт. книга том 37, в
Службата по вписванията, при начална тръжна
цена 8100 лв. без ДДС;
1.3. УПИ – парцел VІІ, отреден за имот пл.
№ 177 с урегулирана площ 460 кв. м в кв. 19
съгласно одобрения със Заповед № АБ-290 от
1979 г. и изменен със Заповед № ЛС-01-134 от
2001 г. регулационен план на с. Ярлово, актуван
с акт за частна общинска собственост № 1431 от
21.12.2001 г., вписан на 28.12.2004 г. под № 2464,
под № 84, том ІХ, д. 1845, парт. книга том 37, в
Службата по вписванията, при начална тръжна
цена 6900 лв. без ДДС;
1.4. УПИ – парцел VІІІ, отреден за имот пл.
№ 180 с урегулирана площ 476 кв. м в кв. 19
съгласно одобрения със Заповед № АБ-290 от
1979 г. и изменен със Заповед № ЛС-01-134 от
2001 г. регулационен план на с. Ярлово, актуван
с акт за частна общинска собственост № 1430 от
21.12.2001 г., вписан на 28.12.2004 г. под № 2463,
под № 83, том ІХ, д. 1844, парт. книга том 37, в
Службата по вписванията, при начална тръжна
цена 7140 лв. без ДДС.

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 7   

2. Начин и срок на плащане – достигнатата
цена на обекта се заплаща чрез банков превод
по банкова сметка на Община Самоков в деня
на подписване на договора за продажба.
3. Определя стъпка на наддаване 10 % от
началната тръжна цена.
4. Определя депозит за участие в търга – 30 %
от началната тръжна цена, който следва да бъде
внесен по IBAN сметка BG54 CECB 9790 3362
1198 00, BIC – CECBBGSF, при „ЦКБ“ – АД,
клон Самоков, до 24-тия ден вкл. от датата на
обнародване на решението в „Държавен вестник“.
5. Тръжната документация се закупува от стая
420 на Община Самоков срещу 100 лв., платими в брой в касата на общината, до 24-тия ден
вкл. от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“.
6. Предложенията за участие в търга се подават
в запечатан непрозрачен плик в деловодството
на Община Самоков до 17 ч. на 24-тия ден вкл.
от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“.
7. Оглед на обекта се извършва до 24-тия ден
вкл. от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“ след закупуване на тръжна
документация и предварителна заявка.
8. Търгът ще се проведе на 28-ия ден от обнародването на решението в „Държавен вестник“
от 9 ч. в заседателната зала на ет. 3 в сградата
на общината.
9. Утвърж дава тръжната документация и
проектодоговора като част от нея и упълномощава кмета на община Самоков да издаде заповед
за назначаване на комисия по провеждане на
търга, да определи размера на възнаграждението
на членовете є, да подготви и проведе търга, да
одобри спечелилия търга участник и да сключи
договор за покупко-продажба на обекта.
10. При неявяване на кандидати да се проведе
повторен търг на 35-ия ден от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“ при
същите условия, като сроковете по т. 4, 5, 6 и 7 са
съответно 31-вият ден от датата на обнародване
на решението в „Държавен вестник“.
11. В случай на неявяване на купувачи и на
обявения повторен търг да се провеждат последващи поредни търгове на 56-ия ден след обявената
дата за съответния повторен търг при условията
на това решение, като сроковете по т. 4, 5, 6 и
7 са съответно 52-рият ден след обявената дата
за съответния повторен търг.

7146

Председател:
С. Стойчева

РЕШЕНИЕ № 2115
от 10 септември 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМ А,
чл. 35, ал. 1 ЗОС, чл. 37 от Наредба № 4 за реда
за придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество във връзка с чл. 5 и чл. 6,
ал. 1 от Наредбата за търговете и конкурсите
Общинският съвет – гр. Самоков, реши:
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1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на следния общински недвижим имот:
Поземлен имот с идентификатор № 61604.52.70
с площ 195 кв. м, трайно предназначение на
територията: урбанизирана, начин на трайно
ползване: незастроен имот съгласно одобрената
със Заповед № РД-18-9 от 1.02.2005 г. кадастрална карта на с. Радуил, актуван с акт за частна
общинска собственост № 13575 от 31.03.2015 г.,
вписан на 28.04.2015 г. под № 818, под № 27, том
4, парт. книга том 36338, в службата по вписванията, при начална тръжна цена 4600 лв. без ДДС.
2. Начин и срок на плащане – достигнатата
цена на обекта се заплаща чрез банков превод
по банкова сметка на Община Самоков в деня
на подписване на договора за продажба.
3. Определя стъпка на наддаване 10 % от
началната тръжна цена.
4. Определя депозит за участие в търга – 30 %
от началната тръжна цена, който следва да бъде
внесен по IBAN сметка BG54 CECB 9790 3362
1198 00, BIC – CECBBGSF, при „ЦКБ“ – АД,
клон Самоков, до 24-тия ден вкл. от датата на
обнародване на решението в „Държавен вестник“.
5. Тръжната документация се закупува от стая
420 на Община Самоков срещу 100 лв., платими в брой в касата на общината, до 24-тия ден
вкл. от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“.
6. Предложенията за участие в търга се подават
в запечатан непрозрачен плик в деловодството
на Община Самоков до 17 ч. на 24-тия ден вкл.
от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“.
7. Оглед на обекта се извършва до 24-тия ден
вкл. от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“ след закупуване на тръжна
документация и предварителна заявка.
8. Търгът ще се проведе на 28-ия ден от обнародването на решението в „Държавен вестник“
от 9 ч. в заседателната зала на ет. III в сградата
на общината.
9. Утвърж дава тръж ната доку ментаци я и
проектодоговора като част от нея и упълномощава кмета на община Самоков да издаде заповед
за назначаване на комисия по провеждане на
търга, да определи размера на възнаграждението
на членовете є, да подготви и проведе търга, да
одобри спечелилия търга участник и да сключи
договор за покупко-продажба на обекта.
10. При неявяване на кандидати да се проведе
повторен търг на 35-ия ден от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“ при
същите условия, като сроковете по т. 4, 5, 6 и 7 са
съответно 31-вият ден от датата на обнародване
на решението в „Държавен вестник“.
11. В случай на неявяване на купувачи и на
обявения повторен търг да се провеждат последващи поредни търгове на 56-ия ден след обявената
дата за съответния повторен търг при условията
на това решение, като сроковете по т. 4, 5, 6 и
7 са съответно 52-рият ден след обявената дата
за съответния повторен търг.

7147

Председател:
С. Стойчева

ВЕСТНИК
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РЕШЕНИЕ № 2116
от 10 септември 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМ А,
чл. 35, ал. 1 ЗОС, чл. 37 от Наредба № 4 за реда
за придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество във връзка с чл. 5 и чл. 6,
ал. 1 от Наредбата за търговете и конкурсите
Общинският съвет – гр. Самоков, реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на следния общински недвижим имот:
ПИ № 024016 с площ 2,600 дка, трайно предназначение на територията: земеделска, начин
на трайно ползване: ливада, категория на земята
при неполивни условия – седма, в м. Васовица,
землище с. Белчин, актуван с акт за частна
общинска собственост № 11554 от 19.02.2013 г.,
вписан в службата по вписванията, при начална
тръжна цена в размер 5300 лв.
2. Начин и срок на плащане – достигнатата
цена на обекта се заплаща чрез банков превод
по банкова сметка на Община Самоков в деня
на подписване на договора за продажба.
3. Определя стъпка на наддаване 10 % от
началната тръжна цена.
4. Определя депозит за участие в търга – 30 %
от началната тръжна цена, който следва да бъде
внесен по IBAN сметка BG54 CECB 9790 3362
1198 00, BIC – CECBBGSF, при „ЦКБ“ – АД,
клон Самоков, до 24-тия ден вкл. от датата на
обнародване на решението в „Държавен вестник“.
5. Тръжната документация се закупува от стая
420 на Община Самоков срещу 100 лв., платими в брой в касата на общината, до 24-тия ден
вкл. от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“.
6. Предложенията за участие в търга се подават
в запечатан непрозрачен плик в деловодството
на Община Самоков до 17 ч. на 24-тия ден вкл.
от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“.
7. Оглед на обекта се извършва до 24-тия ден
вкл. от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“ след закупуване на тръжна
документация и предварителна заявка.
8. Търгът ще се проведе на 28-ия ден от обнародването на решението в „Държавен вестник“
от 9 ч. в заседателната зала на ет. ІІІ в сградата
на общината.
9. Утвърж дава тръжната документация и
проектодоговора като част от нея и упълномощава кмета на община Самоков да издаде заповед
за назначаване на комисия по провеждане на
търга, да определи размера на възнаграждението
на членовете є, да подготви и проведе търга, да
одобри спечелилия търга участник и да сключи
договор за покупко-продажба на обекта.
10. При неявяване на кандидати да се проведе
повторен търг на 35-ия ден от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“ при
същите условия, като сроковете по т. 4, 5, 6 и 7 са
съответно 31-вият ден от датата на обнародване
на решението в „Държавен вестник“.
11. В случай на неявяване на купувачи и на
обявения повторен търг да се провеждат последващи поредни търгове на 56-ия ден след обявената
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дата за съответния повторен търг при условията
на това решение, като сроковете по т. 4, 5, 6 и
7 са съответно 52-рият ден след обявената дата
за съответния повторен търг.

7148

Председател:
С. Стойчева

РЕШЕНИЕ № 2117
от 10 септември 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМ А,
чл. 35, ал. 1 ЗОС, чл. 37 от Наредба № 4 за реда
за придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество във връзка с чл. 5 и чл. 6,
ал. 1 от Наредбата за търговете и конкурсите
Общинският съвет – гр. Самоков, реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на следния общински недвижим имот:
УПИ – парцел ІІ-609, с площ 805 кв. м в
кв. 60 по регулационния план на с. Ковачевци,
актуван с акт за частна общинска собственост
№ 13668/2015 г., вписан в службата по вписванията, при начална тръжна цена 17 800 лв. без ДДС.
2. Начин и срок на плащане – достигнатата
цена на обекта се заплаща чрез банков превод
по банкова сметка на Община Самоков в деня
на подписване на договора за продажба.
3. Определя стъпка на наддаване 10 % от
началната тръжна цена.
4. Определя депозит за участие в търга – 30 %
от началната тръжна цена, който следва да бъде
внесен по IBAN сметка BG54 CECB 9790 3362
1198 00, BIC – CECBBGSF, при „ЦКБ“ – АД,
клон Самоков, до 24-тия ден вкл. от датата на
обнародване на решението в „Държавен вестник“.
5. Тръжната документация се закупува от
стая 420 на Община Самоков срещу 100 лв.,
платими в брой в касата на общината, до 24-тия
ден вкл. от датата на обнародване на решението
в „Държавен вестник“.
6. Предложенията за участие в търга се подават
в запечатан непрозрачен плик в деловодството
на Община Самоков до 17 ч. на 24-тия ден вкл.
от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“.
7. Оглед на обекта се извършва до 24-тия ден
вкл. от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“ след закупуване на тръжна
документация и предварителна заявка.
8. Търгът ще се проведе на 28-ия ден от обнародването на решението в „Държавен вестник“
от 9 ч. в заседателната зала на ет. ІІІ в сградата
на общината.
9. Утвърж дава тръж ната доку ментаци я и
проектодоговора като част от нея и упълномощава кмета на община Самоков да издаде заповед
за назначаване на комисия по провеждане на
търга, да определи размера на възнаграждението
на членовете є, да подготви и проведе търга, да
одобри спечелилия търга участник и да сключи
договор за покупко-продажба на обекта.
10. При неявяване на кандидати да се проведе
повторен търг на 35-ия ден от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“
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при същите условия, като сроковете по т. 4, 5,
6 и 7 са съответно 31-вият ден от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“.
11. В случай на неявяване на купувачи и на
обявения повторен търг да се провеждат последващи поредни търгове на 56-ия ден след обявената
дата за съответния повторен търг при условията
на това решение, като сроковете по т. 4, 5, 6 и
7 са съответно 52-рият ден след обявената дата
за съответния повторен търг.
Председател:
С. Стойчева
7149
РЕШЕНИЕ № 2118
от 10 септември 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМ А,
чл. 35, ал. 1 ЗОС, чл. 37 от Наредба № 4 за реда
за придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество във връзка с чл. 5 и чл. 6,
ал. 1 от Наредбата за търговете и конкурсите
Общинският съвет – гр. Самоков, реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на следните общински недвижими имоти:
1 .1 . п о з е м л е н и м о т с и д е н т и ф и к а т о р
№ 46067.1.1193 с площ 1110 кв. м в местността
До село, трайно предназначение на територията:
земеделска, начин на трайно ползване: изоставена ливада съгласно одобрената със Заповед
№ РД-18-11 от 19.02.2008 г. кадастрална карта на
с. Маджаре, актуван с акт за частна общинска
собственост № 13732 от 26.08.2015 г., вписан в
службата по вписванията;
1.2 . поз ем лен и мо т с и ден т ифи к ат ор
№ 15285.5.199 с площ 2007 кв. м в местността
Лакатица, трайно предназначение на територията:
земеделска, начин на трайно ползване: изоставена ливада съгласно одобрената със Заповед
№ РД-18-12 от 19.02.2008 г. кадастрална карта на
с. Говедарци, актуван с акт за частна общинска
собственост № 13731 от 26.08.2015 г., вписан в
службата по вписванията,
при начална тръжна цена общо за двата имота
в размер 15 100 лв. без ДДС.
2. Начин и срок на плащане – достигнатата
цена на обекта се заплаща чрез банков превод
по банкова сметка на Община Самоков в деня
на подписване на договора за продажба.
3. Определя стъпка на наддаване 10 % от
началната тръжна цена.
4. Определя депозит за участие в търга – 30 %
от началната тръжна цена, който следва да бъде
внесен по IBAN сметка BG54 CECB 9790 3362
1198 00, BIC – CECBBGSF, при „ЦКБ“ – АД,
клон Самоков, до 24-тия ден вкл. от датата на
обнародване на решението в „Държавен вестник“.
5. Тръжната документация се закупува от стая
420 на Община Самоков срещу 100 лв., платими
в брой в касата на общината, до 24-тия ден вкл.
от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“.
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6. Предложенията за участие в търга се подават
в запечатан непрозрачен плик в деловодството
на Община Самоков до 17 ч. на 24-тия ден вкл.
от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“.
7. Оглед на обекта се извършва до 24-тия ден
вкл. от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“ след закупуване на тръжна
документация и предварителна заявка.
8. Търгът ще се проведе на 28-ия ден от обнародването на решението в „Държавен вестник“
от 9 ч. в заседателната зала на ет. ІІІ в сградата
на общината.
9. Утвърж дава тръж ната доку ментаци я и
проектодоговора като част от нея и упълномощава кмета на община Самоков да издаде заповед
за назначаване на комисия по провеждане на
търга, да определи размера на възнаграждението
на членовете є, да подготви и проведе търга, да
одобри спечелилия търга участник и да сключи
договор за покупко-продажба на обекта.
10. При неявяване на кандидати да се проведе
повторен търг на 35-ия ден от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“ при
същите условия, като сроковете по т. 4, 5, 6 и 7
са съответно 31-вият ден от датата на обнародване
на решението в „Държавен вестник“.
11. В случай на неявяване на купувачи и на
обявения повторен търг да се провеждат последващи поредни търгове на 56-ия ден след обявената
дата за съответния повторен търг при условията
на това решение, като сроковете по т. 4, 5, 6 и 7
са съответно 52-рият ден след обявената дата за
съответния повторен търг.

7150

Председател:
С. Стойчева

РЕШЕНИЕ № 2119
от 10 септември 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМ А,
чл. 35, ал. 1 ЗОС, чл. 37 от Наредба № 4 за реда
за придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество във връзка с чл. 5 и чл. 6,
ал. 1 от Наредбата за търговете и конкурсите
Общинският съвет – гр. Самоков, реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване
за продажба на следния общински недвижим имот:
ПИ с идентификатор № 23491.1.541 с площ 735
кв. м, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: незастроен
имот за жилищни нужди съгласно одобрената
кадастрална карта на с. Драгушиново, идентичен
с УПИ – парцел ІІІ – за „индивидуално жилищно
строителство“, в кв. 17 по регулационния план
на селото, при начална тръжна цена 14 700 лв.
без ДДС.
2. Начин и срок на плащане – достигнатата
цена на обекта се заплаща чрез банков превод
по банкова сметка на Община Самоков в деня
на подписване на договора за продажба.
3. Определя стъпка на наддаване 10 % от
началната тръжна цена.
4. Определя депозит за участие в търга – 30 %
от началната тръжна цена, който следва да бъде
внесен по IBAN сметка BG54 CECB 9790 3362
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1198 00, BIC – CECBBGSF, при „ЦКБ“ – АД,
клон Самоков, до 24-тия ден вкл. от датата на
обнародване на решението в „Държавен вестник“.
5. Тръжната документация се закупува от стая
420 на Община Самоков срещу 100 лв., платими
в брой в касата на общината, до 24-тия ден вкл.
от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“.
6. Предложенията за участие в търга се подават
в запечатан непрозрачен плик в деловодството
на Община Самоков до 17 ч. на 24-тия ден вкл.
от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“.
7. Оглед на обекта се извършва до 24-тия ден
вкл. от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“ след закупуване на тръжна
документация и предварителна заявка.
8. Търгът ще се проведе на 28-ия ден от обнародването на решението в „Държавен вестник“
от 9 ч. в заседателната зала на ет. ІІІ в сградата
на общината.
9. Утвърж дава тръжната документация и
проектодоговора като част от нея и упълномощава кмета на община Самоков да издаде заповед
за назначаване на комисия по провеждане на
търга, да определи размера на възнаграждението
на членовете є, да подготви и проведе търга, да
одобри спечелилия търга участник и да сключи
договор за покупко-продажба на обекта.
10. При неявяване на кандидати да се проведе
повторен търг на 35-ия ден от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“ при
същите условия, като сроковете по т. 4, 5, 6 и 7
са съответно 31-вият ден от датата на обнародване
на решението в „Държавен вестник“.
11. В случай на неявяване на купувачи и на
обявения повторен търг да се провеждат последващи поредни търгове на 56-ият ден след обявената
дата за съответния повторен търг при условията
на това решение, като сроковете по т. 4, 5, 6 и 7
са съответно 52-рият ден след обявената дата за
съответния повторен търг.

7151

Председател:
С. Стойчева

49. – Българската народна банка на основание чл. 35 от Закона за БНБ обявява въз основа
на приетата от Управителния съвет на БНБ с
решение № 149 от 16.12.2004 г. методика основен
лихвен процент (проста годишна лихва) в размер
0,01 на сто, считано от 1 ноември 2015 г.
7195
9. – Министърът на регионалното развитие
и благоустройството обявява, че на основание
чл. 148, ал. 3, т. 2, буква „б“ и ал. 4 във връзка
с чл. 145, ал. 2, т. 2, буква „б“, чл. 143, чл. 144,
ал. 1 и чл. 152, ал. 2 ЗУТ е издал Разрешение за
строеж № РС-103 от 26.10.2015 г. за обект: „Вътрешна газопроводна мрежа и газорегулиращи
пунктове (ГРП) за блокове от 1 до 8 на „ТЕЦ
Марица изток 2“ – ЕАД, първи етап: „Площадков газопровод, газоизмервателен пункт (ГИП),
газорегулиращ пункт (ГРП) № 7; втори етап:
„Газорегулиращ пункт (ГРП) № 1; трети етап:
„Газорегулиращ пункт (ГРП) № 2; четвърти етап:
„Газорегулиращ пункт (ГРП) № 3; пети етап:
„Газорегулиращ пункт (ГРП) № 4; шести етап:
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„Газорегулиращ пункт (ГРП) № 5; седми етап:
„Газорегулиращ пункт (ГРП) № 6; осми етап:
„Газорегулиращ пункт (ГРП) № 8, намиращ се
в поземлен имот № 61340.502.22, поземлен имот
№ 61340.502.17, поземлен имот № 61340.502.18 в
землището на с. Радецки, община Нова Загора,
област Сливен, и поземлен имот № 61340.503.1
в землището на с. Ковачево, община Раднево,
област Стара Загора, по плана за регулация и
застрояване на „ТЕЦ Марица изток 2“ – ЕАД“.
Разрешението за строеж може да бъде обжалвано от заинтересованите лица пред Върховния
административен съд в 14-дневен срок от обнародване на обявлението в „Държавен вестник“
чрез Министерството на регионалното развитие
и благоустройството.
7126
35. – Министърът на регионалното развитие
и благоустройството обявява, че на основание
чл. 154, ал. 5 във връзка с ал. 2, т. 5 и 6 и чл. 145,
ал. 2, т. 2, букви „б“ и „в“ ЗУТ е издал Заповед
№ РС-104 от 28.10.2015 г., с която: 1. се допълва
Разрешение за строеж № РС-53 от 25.06.2015 г.
(ДВ, бр. 47 от 2015 г.) на министъра на регионалното развитие и благоустройството за обект:
Път III-5004 – обход на гр. Габрово от км 0+000
до км 20+124.50 и етапна връзка от км 0+000
до км 3+130 – Трети етап от км 10+940.74 до км
20+124.50 и етапна връзка от км 0+000 до км
3+130, съответно за корекция на р. Паничарка
при км 3+320 (пътен възел Дядо Дянко); 2. се
въвежда етапност на изграждане, както следва:
етап 1 – Път III-5004 – обход на гр. Габрово
от км 0+000 до км 20+124.50 и етапн а връзка
от км 0+000 до км 3+130 – трети етап от км
10+940.74 до км 20+124.50 и етапна връзка от км
0+000 до км 3+130 – у частъци от км 12+140
до км 13+670, от км 13+750 до км 15+680, от км
15+780 до км 16+460, от км 17+020 до км 17+600,
от км 17+800 до км 20+124.50 и етапна връзка
от км 0+000 до км 3+130, включително реконструкция на Дюкер ∅ 1400 при км 19+976.80
и реконструкция на деривация „Козята“ ∅ 600
при км 0+500 на етапна връзка; етап 2 – Път
III-5004 – обход на гр. Габрово от к м 0+000
до км 20+124.50 и етапна връзка от км 0+000
до км 3+130 – трети етап от км 10+940.74 до км
20+124.50 и етапна връзка от км 0+000 до км
3+130, подобек т корек ци я на р. Паничарка
при км 3+320 (пътен възел Дядо Дянко). На
основание чл. 149, ал. 4 ЗУТ заповедта подлежи
на обжалване от заинтересуваните лица пред
Върховния административен съд в 14-дневен срок
от обнародване на съобщението в „Държавен
вестник“ чрез Министерството на регионалното
развитие и благоустройството.
7135
36. – Министърът на регионалното развитие
и благоустройството обявява, че на основание
§ 52, ал. 7 от преходните и заключителните
разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията
(ПЗРЗИДЗУТ – ДВ, бр. 98 от 2014 г.) и чл. 154,
ал. 5 във връзка с ал. 2, т. 5 и чл. 145, ал. 2, т. 2,
букви „б“ и „в“ ЗУТ е издал Заповед № РС-99
от 16.10.2015 г. за допълване на Разрешение за
строеж № РС-35 от 29.07.2013 г. на министъра на
регионалното развитие за обект: АМ „Струма“
ЛОТ 2 „Дупница – Благоевград“ от км 322+000

ВЕСТНИК

С Т Р. 2 1   

до км 359+483.52, съответно за: укрепване с
подпорна стена на насип от км 322+100 до км
322+260 и реконструкция на устой страна София
на виадукт при км 322+400; шумозащитни екрани
от км 331+899.70 до км 332+799.60; шумозащитни екрани от км 336+329.70 до км 336+631.40;
шумозащитни екрани от км 345+759.20 до км
346+330.30, при условията на чл. 60 АПК. Предварителното изпълнение на заповедта може да се
обжалва пред Върховния административен съд
в 3-дневен срок от обнародване на съобщението
в „Държавен вестник“ чрез Министерството на
регионалното развитие и благоустройството. На
основание чл. 149, ал. 4 ЗУТ заповедта подлежи
на обжалване от заинтересуваните лица пред
Върховния административен съд в 14-дневен срок
от обнародване на съобщението в „Държавен
вестник“ чрез Министерството на регионалното
развитие и благоустройството.
7110
15. – Химикотехнологичният и металургичен университет обявява конкурси за главни
асистенти по: 4.2. Химически науки (Физикохимия) – един; 4.2. Химически науки (Биоорганична химия, химия на природните и физиологично
активните вещества) – един, двата със срок 2
месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Документи – в ХТМУ, бул. Климент Охридски
8, сграда „А“, ет. 2, кабинет 205, тел. 81 63 120
и 81 63 136.
7090
83. – Бургаският свободен университет обявява конкурс за един докторант в редовна форма
на обучение за учебната 2015/2016 г. по научната
специалност „Информатика“ в професионално
направление 4.6. Информатика и компютърни
науки със срок за подаването на документи 2
месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Документи – в университета на адрес: Бургас,
ул. Сан Стефано 62, стая 206, тел. 056/900-486.
7168
96. – На ц иона лни ят военен у ниверси те т
„Васил Левски“ – Велико Търново, обявява
конку рс за заемане на академичната длъжност главен асистент от област на висшето
образование 5. „Технически науки“, професионално направление 5.3. „Комуникационна и
компютърна техника“, по научна специалност
02.07.20 „Комуникационни мрежи и системи“
(по учебните дисциплини: „Програмни езици“,
„Програмни среди“, „Визуално програмиране“, „А лгоритми и сложност“, „Компютърна
г рафика“, „W EB дизайн и прог рамиране“ и
„Производствена практика“) с учебна натовареност 519 часа, приравнени към упражнения,
за цивилен служител с образователна и научна
степен „доктор“ в катедра „Комуникационна и
компютърна техника“ във факултет „Артилерия,
ПВО и КИС“ на НВУ „Васил Левски“. Кандидатите да подадат до началника на Националния
военен университет „Васил Левски“ следните
документи: заявление; автобиография; копие
от дипломата за образователна и научна степен
„доктор“; списък на публикации, изобретения и
други научни и научно-приложни разработки;
медицинско свидетелство (за работа); свидетелство за съдимост; удостоверение за стаж по
специалността, ако има такъв; други документи,
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удостоверяващи интересите и постиженията на
кандидата в съответната научна област, като
изобретения, научно-приложни разработки и
др. Срок за подаване на документите – 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Документи – в регистратурата на университета,
Велико Търново, бул. България 76, тел. за контакти: 062/618-832.
7087
96а. – Националният военен университет „Васил Левски“ – Велико Търново, обявява конкурс
за заемане на академичната длъжност главен
асистент от област на висшето образование 5.
„Технически науки“, професионално направление
5.3. „Комуникационна и компютърна техника“ по
научна специалност 02.07.20. „Комуникационни
мрежи и системи“ (по учебните дисциплини „Предаване на данни и компютърни комуникации“,
„Здравословни и безопасни условия на труд“ и
„Информационни аспекти на сигурността“) с
учебна натовареност 480 часа, приравнени към
упражнения, за цивилен служител с образователна
и научна степен „доктор“ в катедра „Организация и управление на тактическите подразделения за КИС“ във факултет „Артилерия, ПВО и
КИС“ на НВУ „Васил Левски“. Кандидатите да
подадат до началника на Националния военен
университет „Васил Левски“ следните документи:
заявление; автобиография; копие от дипломата за
образователна и научна степен „доктор“; списък
на публикации, изобретения и други научни и
научно-приложни разработки; медицинско свидетелство (за работа); свидетелство за съдимост;
удостоверение за стаж по специалността, ако
има такъв; други документи, удостоверяващи
интересите и постиженията на кандидата в
съответната научна област, като изобретения,
научно-приложни разработки и др. Срок за подаване на документите – 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в
регистратурата на университета, Велико Търново,
бул. България 76, тел. за контакти: 062/618-832.
7088
3. – Медицинският университет – Плевен,
обявява конкурси за: доцент по социална медицина и организация на здравеопазването и
фармацията – 2 длъжности в катедра „Общественоздравни науки“ към Факултет „Обществено
здраве“; главен асистент по хигиена – 1 длъжност,
за нуждите на сектор „Хигиена, медицинска екология и професионални заболявания“ на катедра
„Хигиена, медицинска екология, професионални
заболявания и МБС“ към Факултет „Обществено
здраве“, всички със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Справки и документи – в университета, Плевен, ул. Кл. Охридски
1, ректорат, ет. 1, научен секретар, стая 139, тел.
064/884-172.
7136
22. – Медицинският университет – Пловдив,
във връзка с Решение № 288 от 10 май 2013 г. на
Министерския съвет и на основание чл. 9, ал. 3,
т. 6 от Закона за висшето образование обявява
конкурс за учебната 2015/2016 г. за редовни докторанти по следните научни специалности:
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Област на висше образование,
професионално направление и
докторски програми

Редовно

7. Здравеопазване и спорт,
7.1. Медицина
1.1. Офталмология

1

1.2. Психиатрия

1

1.3. Хематология и преливане на кръв

1

За участие в конкурса се подават следните
документи съгласно Правилника за прилагане
на Закона за развитието на академичния състав
в Република България, приет с ПМС № 202 от
10.09.2010 г. (обн., ДВ, бр. 75 от 2010 г.; изм.,
бр. 19 от 2011 г.): 1. заявление до ръководителя
на научната организация; 2. автобиография; 3.
диплома за придобита образователно-квалификационна степен „магистър“ с приложението или нотариално заверено копие от нея; 4.
други документи, удостоверяващи интереси и
постижения в съответната научна област; 5.
квитанция за внесена административна такса – 100 лв.; таксите се внасят в клона на банка
„УниКредит Булбанк“ – Пловдив. Кандидатите
за докторанти следва да имат предвид, че докторантът има права по чл. 70, ал. 1, т. 1 – 12
и задъл жени я съгласно чл. 71 от Закона за
висшето образование. Полага се писмен изпит
по специалността и по един избран от кандидата чужд език (английски, немски, френски и
испански). Докторантите заплащат еднократна
такса за обучението си в размер 900 лв. Срок
за подаване на документи – 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“ на адрес:
Пловдив, бул. В. Априлов 15А, Научен отдел:
г-жа Ем. Месробович, г-жа Ю. Маринова, тел.:
602 224, 644 001.
7169
99. – Медицинският университет – Пловдив,
обявява конкурси за академични длъжности в
област на висше образование: 1. Педагогически
науки за професор по професионално направление 1.2. Педагогика: Педагогика (Обучение
на медицински специалисти) за преподаването
по педагогика, андрагогия, медицинска педагогика, методика на практическото обучение на
специалистите по здравни грижи – към катедра
„Управление на здравните грижи“ – един; 7. Здравеопазване и спорт за доценти по: професионално
направление 7.1. Медицина: Съдова хирургия към
катедра „Сърдечно-съдова хирургия“ – един; Клинична хематология за нуждите на преподаването
на английски език по клинична хематология и
медицинска онкология към катедра „Клинична
онкология“ – един; Фармакология – за нуждите
на преподаването на английски език към катедра „Фармакология и клинична фармакология“ – един; Социална медицина, организация
на здравеопазването и фармацията към катедра
„Здравен мениджмънт, икономика на здраве
опазването и обща медицина“ – един; Медикосанитарна защита за нуждите на преподаването
на английски език към катедра „Епидемиология
и медицина на бедствените ситуации“ – един;
професионално направление 7.2. Стоматология:
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Детска дентална медицина за нуждите на преподаването на английски език към катедра „Детска
дентална медицина“ –  един; професори по: професионално направление: 7.1. Медицина: Неврология
за нуждите на преподаването на английски език
към катедра „Неврология“ – един; Патологична
физиология за нуждите на преподаването на
английски език към катедра „Патологична физиология“ – един, всички със срок 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Справки
и документи – в ректората, Научен отдел, бул.
Васил Априлов 15а, 4002 Пловдив, тел. (032) 602
224; e-mail: nauchen.otdel@gmail.com.
7170
19. – Русенският университет „Ангел Кънчев“
обявява конкурси за главни асистенти по: професионално направление 4.5. Математика, специалност „Математическо моделиране и приложения
на математиката“ – един за нуждите на факултет
„Природни науки и образование“; професионално
направление 5.5. Транспорт, корабоплаване и
авиация, специалност „Управление и организация
на автомобилния транспорт“ – един за нуждите
на факултет „Транспортен“; професионално направление 7.4. Обществено здраве, специалност
„Ерготерапия“ – един за нуждите на факултет
„Обществено здраве и здравни грижи“, всички
със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Справки – в кадрово развитие (kr.uniruse.bg); подаване на документи – доц. д-р Орлин
Петров, отдел „Развитие на академичния състав“,
каб. 1.334, тел.: 082/888-455; 0882390043.
7086
82. – Шу менск и ят у ниверситет „Епископ
Константин Преславски“ обявява конкурси за:
професори по: област на висше образование
2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. Филология (Български език – История
на новобългарския книжовен език) – един, със
срок 2 месеца; област на висше образование
4. Природни науки, математика и информатика,
професионално направление 4.6. Информатика и
компютърни науки (Информатика) – един, със
срок 2 месеца; област на висше образование
4. Природни науки, математика и информатика,
професионално направление 4.2. Химически науки (Теоретична химия) – един, със срок 2 месеца;
област на висше образование 1. Педагогически
науки, професионално направление 1.2. Педагогика (История на педагогиката и българското
образование) – един, със срок 3 месеца; доцент
в област на висше образование 3. Социални,
ст опа нск и и п ра вни нау к и, п рофесиона лно
направление 3.5. Обществени комуникации и
информационни науки (Журналистика) – един,
със срок 3 месеца; главен асистент в област на
висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки
(Информатика) – един, със срок 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в университета, Шумен, ул. Университетска
115, тел. 054/830-495.
7137
28. – Институтът за икономически изследвания при БАН – София, обявява конкурс за
прием на докторант задочна платена форма на
обучение в докторска програма по „Икономика
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и управление“, професионално направление 3.8.
Икономика – един, със срок за подаване на документи 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Документи и информация – в института,
София, ул. Аксаков 3.
7129
62. – Институтът по молекулярна биология
„Академик Румен Цанев“ при БАН, София, обявява конкурс за професоир по професионално
направление 4.3. Биологически науки, специалност „Молекулярна биология“ за нуждите на
лаборатория „Медико-биологични изследвания“
със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Справки и документи – в канцеларията
на института, София 1113, ул. Акад. Г. Бончев,
бл. 21, ет. 4, тел. 872-80-50.
7157
59. – Институтът за изследване на населението и човека при БАН – София, обявява конкурс
за професор в област на висше образование 3.
Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.8. Икономика (Статистика
и демография – Икономическа демография) за
нуждите на секция „Икономическа и историческа
демография“ със срок 2 месеца от обнародването
в „Държавен вестник“. Документи – в института,
ул. Акад. Георги Бончев, бл. 6, тел. 02/870 32 17.
7173
Община Плевен на основание чл. 30 ЗПСК
обявява, че през октомври 2015 г. е извършена
продажба на следния общински имот: масивна
едноетажна стопанска сграда – скотовъден обор,
с площ 175 кв. м, с частичен тавански етаж със
застроена площ 112 кв. м, намираща се в имот
№ 081005, местност Дългата пътека в землището
на с. Горталово, община Плевен, по реда на чл. 32,
ал. 3, т. 1 ЗПСК и чл. 3, ал. 1, т. 1 НТК – публичен търг с явно наддаване, за 3000 лв., изплатени
изцяло. Купувач – ЗП Калоян Иванов Къдрийски,
с постоянен адрес: Плевен, ул. Ангел Кънчев 8,
ет. 4, ап. 5.
7171
36. – Община Несебър на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересованите, че на
основание чл. 110, ал. 1, т. 5 ЗУТ е изработен
проект на парцеларен план на обект: „Външно ел.
захранване на жилищна сграда с апартаменти за
сезонно ползване“ в УПИ ХІІ-3220 (ПИ 51500.32.20)
в кв. 21 по плана на зона Инцараки, местност
Юрта – Балкана, землище гр. Несебър – за елементи на техническата инфраструктура извън
границите на населените места. Трасето на кабела
ще започва от съществуващ БКТП „Юрта 2“ в
ПИ 51500.32.22, ще преминава по селскостопански, горски ведомствен път ПИ 51500.31.37 и ще
достига до ел. разпределителна касета на границата на ПИ 51500.32.20. Дължината на трасето
на кабела ще бъде 70 м. Определя се сервитут
0,6 м към ПИ 51500.32.10 и ПИ 51500.32.20. Площите на ограничение на имотите ще са 192 м.
Проектът е изложен в сградата на общинската
администрация в стая № 36, ет. 3, тел. 0554/2-93-31.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
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заинтересованите могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация.
7188
6. – Община Павликени на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава на пряко заинтересованите
собственици, че е изработен проект за подробен
устройствен план (ПУП) за линейни обекти на
техническата инфраструктура извън границите
на населените места – фаза окончателен проект
за обект „Преносен газопровод „Южен поток“ на
територията на Република България“, включващ
парцеларни планове за трасето на газопровода
през землищата на с. Бутово, с. Горна Липница, с. Долна Липница, с. Недан и с. Патреш на
територията на община Павликени. Проектът
се намира в дирекция „УТС“ при Община Павликени, стая № 103, и може да бъде разгледан
всеки присъствен ден. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ заинтересованите собственици имат
право на възражения пред кмета на общината
в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“.
7153
10. – Община гр. Сапарева баня, област Кюстендил, на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава
на заинтересованите страни, че е изработен проeкт
за подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за изграждане на елемент на
техническата инфраструктура извън границите
на урбанизираните територии – довеждащ водопровод от водохващане на река Валявица, за
захранване с вода на резервоар 1000 м 3 , предвиден
за изграждане в поземлен имот с идентификатор
№ 65365.210.994, местност Рила, по кадастралната
карта на гр. Сапарева баня, одобрена със Заповед № РД-18-15 от 19.02.2008 г. на Агенцията по
геодезия, картография и кадастър – София, изменена със Заповед № 18-6462 от 13.05.2014 г. на
началника на Службата по геодезия, картография
и кадастър – Кюстендил, с дължина на трасето
3500 м, в обхват неурегулирани поземлени имоти с идентификатори № 65365.32.57; 65365.32.225;
65365.32.263; 65365.32.321; 65365.35.95; 65365.36.273;
65365.45.25; 65365.45.40 по кадастралната карта на
гр. Сапарева баня, одобрена със Заповед № РД18-15 от 19.02.2008 г. на изпълнителния директор
на Агенцията по геодезия, картография и кадастър – София, и поземлени имоти с идентификатори № 65365.210.998; 65365.210.228; 65365.210.240;
65365.210.954; 65365.210.955; 65365.210.956 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 – София, попадащи в
отдели и подотдели 128 „ж“, 137 „д“, 137 „н“, 137
„з“, 137 „о“, 137 „п“, 137 „2“, 136 „д“, 138 „б“, 139,
„в“, 139 „а“, 139 „б“, 140 „в“, 140 „а“, 141 „в“ и 141
„2“ по лесоустройствен проект, одобрен със Заповед № РД-05-110 от 4.04.2012 г. на директора на
Регионалната дирекция по горите – Кюстендил,
и провеждане на процедура по учредяване право
на сервитут върху поземлените имоти с възложител Община гр. Сапарева баня. Проeктът за
подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен
план (ПП) е изложен в приемната на дирекция
„Архитектура, градоустройство и контрол по
строителството“ при Община Сапарева баня – гр.
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Сапарева баня, ул. Германея 1, ет. 3. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от
обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да прегледат проекта и ако
имат основания, да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта до кмета на
община Сапарева баня.
7189
83. – Община Стралджа на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект:
подробен устройствен план – парцеларен план
за обект: „Корекция на р. Мараш на участък с
дължина 6,4 км при с. Лозенец от км 12+600 до км
19+000 в землищата на гр. Стралджа и с. Лозенец,
община Стралджа“. На основание чл. 128, ал. 5
ЗУТ в срок до един месец след обнародването
в „Държавен вестник“ заинтересованите лица
могат да се запознаят с проекта в отдел „ТСУЕ“
на Община Стралджа и да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация.
7190

СЪДИЛИЩА
Административният съд – Велико Търново,
на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1
и 2 от Административнопроцесуалния кодекс
съобщава, че е постъпил протест от Йордан Ангелов – прокурор при Районна прокуратура – Горна
Оряховица, против чл. 3, ал. 1 и 2, чл. 5, ал. 1
и 2, чл. 5а, ал. 2, т. 2 и 3, ал. 4 и 5, чл. 14, 15,
21 и 36 в частта му, в която е регламентирано,
че упълномощени от кмета на общината лица и
кметовете на населените места могат да издават
наказателни постановления, и чл. 37, ал. 2 от
Наредбата за поддържане на обществения ред и
безопасността на движението на територията на
община Горна Оряховица, за което е образувано
адм. д. № 719/2015 г. по описа на Административния съд – Велико Търново. Съдебното заседание
е насрочено за 18.12.2015 г. от 10 ч.
7186
Административният съд – Ловеч, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 АПК
съобщава, че е постъпило оспорване от Вася
Радевска – прокурор при РП – Ловеч, на текста
на чл. 22, ал. 1 от Наредба № 1 за опазване и
поддържане на обществения ред, чистотата, общественото имущество и природата на Ловешката
община, приета с решение № 83 от 24.04.2008 г., в
сила от 1.06.2008 г., в редакцията изм. с решение
№ 238 от 26.02.2009 г., в сила от 18.03.2009 г., в
частта: „или от упълномощени със заповед от
него лица“, по което е образувано адм. дело
№ 195/2015 г. по описа на Административния
съд – Ловеч.
7164
Административният съд – София-град, второ
отделение, 40 състав, съобщава, че по жалба на
„Хидротурс – 94“ – ООД, срещу Решение № 545
от 29.07.2009 г. на Столичния общински съвет
(СОС), с което е одобрен подробен устройствен
план – план за регулация и застрояване и схеми
на инженерната инфраструктура на м. Голямата
локва – Търговски парк – София, с искане за
обявяване на неговата нищожност в частта на
УПИ ІІ-120150, 120151, кв. 22, е образувано адм.д.
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№ 1920/2015 г., насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание на 3.12.2015 г. от 14,30 ч.
Заинтересованите лица могат да се конституират като ответници по делото в едномесечен
срок от деня на обнародване на съобщението в
„Държавен вестник“, като подадат заявление със
съдържание и приложения, посочени в чл. 218,
ал. 5 и 6 ЗУТ. Със заявлението е недопустимо да
се правят искания за отмяна на индивидуалния
административен акт, както и за присъединяване
към подадени жалби.
7138
А дминистративният съд – София област,
І състав, на основание чл. 218, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е образувано адм. дело № 667/2015 г.
по жалба от Добринка Георгиева Спасова, Николай Петров Тосков и Георги Петров Тосков
с адрес Самоков, ул. Розова долина 24, против
Решение № 1743 от 12.02.2015 г. на Общинския
съвет – гр. Самоков, с което е одобрен ПУП за
изменение на регулационния план на гр. Самоков
в кв. 175, 175а, и 175б, с което се образуват нови
квартали 175а и 175б. Уведомяват се заинтересованите страни, че могат да се конституират
като ответници в производството в едномесечен
срок от деня на обнародване на това съобщение в
„Държавен вестник“ чрез подаване на заявление
до съда, отговарящо на изискванията по чл. 218,
ал. 4 и 5 ЗУТ.
7139
Административният съд – Хасково, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181 АПК съобщава,
че е постъпил протест от районен прокурор при
Районна прокуратура – Ивайловград, против
чл. 66 от Наредба № 1 за обществения ред в община Ивайловград, приета с Решение № 102 от
17.09.2013 г. на Общинския съвет – Ивайловград,
по който е образувано адм. д. № 513/2015 г. по
описа на Административния съд – Хасково, насрочено за 9.12.2015 г. от 11 ч.
7165
Административният съд – Шумен, на основание чл. 181, ал. 1 и 2 във връзка с чл. 188 АПК
съобщава, че е постъпило оспорване от прокурор
при Окръжна прокуратура – гр. Шумен, срещу
чл. 16, ал. 2 от Наредба № 1 за поддържане и
опазване на обществения ред на територията
на община Шумен, приета с Решение № 578 от
11.03.2010 г., изм. и доп. с Решение № 888 от
18.12.2014 г., изм. и доп. с Решение № 920 от
17.02.2015 г. на Общинския съвет – гр. Шумен,
по което е образувано адм. дело № 188/2015 г.
по описа на Административния съд – Шумен,
насрочено за 18.01.2016 г. от 10 ч.
7166
Административният съд – Шумен, на основание чл. 181, ал. 1 и 2 във връзка с чл. 188 АПК
съобщава, че е постъпил протест от прокурор при
Окръжна прокуратура – гр. Шумен, срещу чл. 29
от Наредба № 1 за поддържане и опазване на обществения ред в община Никола Козлево, приета
с Решение № 159 по протокол № 14 от 29.12.2012 г.
на Общинския съвет – с. Никола Козлево, по което
е образувано адм. дело № 189/2015 г. по описа
на Административния съд – Шумен, насрочено
за 18.01.2016 г. от 9,30 ч.
7167
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Варненският районен съд, XII състав, призовава Веле Танушески, роден на 24.03.1974 г.,
гражданин на Република Македония, с последен
известен адрес гр. Асеновград, област Пловдив,
община Асеновград, ж.к. Запад, ул. Стоян Джансъзов 8, вх. В, ет. 5, ап. 45, че в едномесечен срок
считано от обнародването в „Държавен вестник“
може да подаде отговор по чл. 131 ГПК като
ответник по гр.д. № 11634/2012 г., заведено от
Илиана Жекова Златева, за иск с правно основание чл. 132, ал. 1, т. 2 СК. Указва на ответника,
че при неподаване в срок на писмен отговор и
неявяване в съдебно заседание, без да е направил искане за разглеждане на делото в негово
отсъствие, ищецът може да поиска постановяване
на неприсъствено решение.
7155
Дуловският районен съд уведомява Халис
Мехмед Кямил (Халис Туналъ) и Семавер Мехмед
Кямил (Гюлсер Кахраман), и двете гражданки
на Република Турция, с неизвестни адреси, че
срещу тях е заведено гр.д. № 431/2014 г. по описа
на Дуловския районен съд от Мустафа Мустафа
Муталиб и Ефтадегюл Мухсин Мехмедали, за
делба на земеделски земи и че в деловодството
на съда на адрес гр. Дулово, област Силистра,
ул. Васил Левски 12, се намират исковата молба
и приложенията, които могат да получат в двуседмичен срок от обнародването в „Държавен
вестник“. При неявяване на Халис Мехмед Кямил (Халис Туналъ) и Семавер Мехмед Кямил
(Гюлсер Кахраман) или упълномощено от тях
лице в указания двуседмичен срок съдът ще им
назначи особен представител.
7116
Тутраканският районен съд призовава Фатих
Дюлгеров, роден на 23.02.1982 г. в Република
Турция, с неизвестен адрес, да се яви в съда като
ответник в двуседмичен срок считано от обнародването в „Държавен вестник“ за получаване
на съобщение по чл. 131 ГПК ведно с исковата
молба и приложенията към нея във връзка с предявения от Гьонюл Дениз иск с правно основание
чл. 127а, ал. 1 СК по гр. д. № 340/2015 г., както и
да посочи съдебен адрес. В противен случай делото
ще се гледа при условията на чл. 48, ал. 2 ГПК,
като съдът ще му назначи особен представител.
7184
Благоевградският окръжен съд обявява, че
има образувано гр.д. № 42/2014 г. с ищец – Комисията за отнемане на незаконно придобито
имущество – София, и ответници – Стефан Иванов Бистрин с адрес Банско, ул. Христо Силянов
6, Ирена Спасова Бистрина с адрес Перник, ул.
Благой Гебрев 18, вх. Б, ет. 3, ап. 8, и „Евростил“ –  
ООД, представлявано от Стефан Иванов Бистрин
и Стоян Гергинов Василев, с ЕИК 113569369, със
седалище и адрес на управление Перник, ул.
Благой Гебрев, бл. 58, ет. 6, ап. 22, представлявано от Стефан Иванов Бистрин и Стоян Гергинов Василев, с правно основание чл. 28, ал. 1
ЗОПДИППД (отм.), с което да се отнеме в полза на държавата следното имущество на обща
стойност 852 335,64 лв., а именно:
От Стефан Иванов Бистрнн и Ирена Спасова
Бистрина на основание чл. 10 във връзка с чл. 4, aл.
1 ЗОПДИППД (отм.):
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– Урегулиран поземлен имот VII в кв. 222 по
плана на гр. Банско, целият с площ 544 кв. м графически изчислен, при съседи по скица: УПИ VI,
УПИ VJIL в кв. 222 и улица, а по скица № 12815
от 13.07.2012 г. на поземлен имот с идентификатор 02676.501.3504 по кадастралната карта и
кадастралните регистри на гр. Банско, община
Банско, област Благоевград, одобрени със Заповед № РД-18-81 от 10.12.2009 г. на изпълнителния
директор на АГКК, с адрес на имота: гр. Банско,
п.к. 2770, ул. Христо Стилянов 6, при съседи
на имота: имот с идентификатор 02676.501.2717,
имот с идентификатор 02676.501.2718, имот с
идентификатор 02676.501.2885, имот с идентификатор 02676.501.3531, имот с идентификатор
02676.501.3532.
От Ирена Спасова Бистрина на основание чл. 8
във връзка с чл. 4, ал. 1 и чл. 10 ЗОПДИППД (отм.)
– Недвижими имоти в сграда „Ж илищна
кооперация“, построена до етап „груб строеж“ съгласно одобрен архитектурен проект от
5.05.2005 г., екзекутив – проект за промени по
време на строителството на основание чл. 154
ЗУТ, одобрен на 31.01.2008 г., и Разрешение за
строеж № 64 от 10.05.2005 г., всички на главния
архитект на Община Банско, върху УПИ VII в
квартал 222 по плана на гр. Банско, а по скица,
издадена от Община Банско с изх. № 1099 от
26.09.2007 г. и презаверена на 8.04.2008 г. – в УПИ
VII-2899 в квартал 222 по плана на гр. Банско, и
представляващи самостоятелни обекти, а именно:
– Апартамент Б3 на трети етаж на кота +5,40 м
на сградата, който апартамент е със застроена
площ 56,06 кв. м, състоящ се от дневна с кухненски бокс, две стаи, тоалетна с баня, тераса,
антре, при съседи: апартамент A3 и апартамент
Б3 – на етажа, двор, стълбищна клетка, ведно
със съответстващите идеални части от общите
части на сградата и от правото на строеж върху
мястото, а по схема № 12312 от 9.07.2012 г. на
самостоятелен обект в сграда с идентификатор
02676.501.3504.1.8 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Банско, община Банско,
област Благоевград, одобрени със Заповед № РД18-81 от 10.12.2009 г. на изпълнителния директор
на АГКК, с адрес на имота: гр. Банско, п.к.
2770, ул. Христо Стилянов 6, вх. 1, ет. 3, ап. Б3,
самостоятелният обект се намира в сграда 1,
разположена в поземлен имот с идентификатор
02676.501.3504, предназначение на самостоятелния
обект – жилище, апартамент, с площ по документ:
56,06 кв. м, с прилежащи части: съответните
идеални части от общите части на сградата,
равняващи се на 6,31 кв. м, или площ на обекта
с общи части 62,37 кв. м и съответните идеални
части от правото на строеж върху мястото, при
граници на самостоятелния обект на същия етаж:
обект с идентификатор 02676.501.3504.1.9, обект
с идентификатор 02676.501.3504.1.7: под обекта:
обект с идентификатор 02676.501.3504.1.5, над
обекта: обект с идентификатор 02676.501.3504.1.11.
– Апартамент Бт на тавански етаж, на кота
+8,10 м на сградата, който апартамент е със
застроена площ 56,10 кв. м, състоящ се от дневна с кухненски бокс, две стаи, тоалетна с баня,
тераса, антре, при съседи: от север – стълбищна
площадка и апартамент Вт, от изток – апартамент Ат, от юг – двор, и от запад – апартамент
Вт, ведно със съответстващите идеални части
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от общите части на сградата и от правото на
строеж върху мястото, а по схема №   12310 от
9.07.2012 г.  на самостоятелен  обект  В* сграда  
с идентификатор 02676.501.3504.1.11 по кадастралната карта и кадастралните регистри на
гр. Банско, община Банско, област Благоевград,
одобрени със Заповед № РД-18-81 от 10.12.2009 г.
на изпълнителния директор на АГКК, с адрес на
имота: гр. Банско, п.к. 2770, ул. Христо Стилянов
6, вх. 1, ет. 4, ап. Бт, самостоятелният обект се
намира в сграда 1, разположена в поземлен имот
с идентификатор 02676.501.3504, предназначение
на самостоятелния обект – жилище, апартамент,
с площ по документ: 56,10 кв. м, с прилежащи
части: съответните идеални части от общите
части на сградата, равняващи се на 6,27 кв. м,
или площ на обекта с общи части 62,37 кв. м и
съответните идеални части от правото на строеж
върху мястото, при граници на самостоятелния
обект на същия етаж: няма: под обекта – обект
с идентификатор 02676.501.3504.1.8, над обекта: няма, които апартаменти по документ за
собственост – нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот, вписан в Службата
по вписванията – гр. Разлог, към Агенцията по
вписванията е с вх. № 9252 от 20.12.2007 г. като
акт № 44, том XXXIX, дело 8477/2007 г., представляват апартамент № Б3+ Бт на две нива на
трети и четвърти етаж на сградата, построена до
етап „груб строеж“, който апартамент е с обща
застроена площ 124,75 кв. м с включени 13,30 %
идеални части от общите части на сградата и от
правото на строеж върху мястото, представляващи 12,59 кв. м, състоящи се от всекидневна
с трапезария и кухненски бокс, спални, баня с
тоалетна и тераси, при съседи: от изток – апартамент A3, от юг – двор, от запад – апартамент, от
север – стълбищна клетка, от който апартамент
са образувани по-горе описаните апартаменти
по реда на чл. 154 ЗУТ съгласно одобрени екзекутиви от 31.01.2008 г. на главния архитект на
община Банско.
– Апартамент А2 на втори етаж, на кота +
2,70 м на сградата, построена на етап „груб строеж“, който апартамент е с обща площ 93,71 кв. м, от
които застроена площ на апартамента 84,25 кв. м,
заедно с прилежащите на апартамента и включени
в общата площ 9,99 % идеални части от общите
части на сградата и от правото на строеж върху
мястото, представляващи 9,46 кв. м, състоящ се
от дневна с трапезария и кухненски бокс, две
спални, баня с тоалетна и две тераси, при съседи: стълбищна клетка, от двете страни – двор и
апартамент Б2, за сумата 18 250 евро, равняващи
се на 35 587,50 лв., или 161,76 МРЗ, а по схема
№ 12311 от 9.07.2012 г. на самостоятелен обект в
сграда с идентификатор 02676.501.3504.1.6 по кадастралната карта и кадастралните регистри на
гр. Банско, община Банско, област Благоевград,
одобрени със Заповед № РД-18-81 от 10.12.2009 г.
на изпълнителния директор на АГКК, с адрес на
имота: гр. Банско, п.к. 2770, ул. Христо Стилянов
6, вх. 1, ет. 2, ап. 2А, самостоятелният обект се
намира в сграда 1, разположена в поземлен имот
с идентификатор 02676.501.3504, предназначение
на самостоятелния обект – жилище, апартамент,
с площ по документ: 84,25 кв. м, с прилежащи
части: съответните идеални части от общите
части на сградата, равняващи се на 9,46 кв. м,
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или площ на обекта с общи части 93,71 кв. м и
съответните идеални части от правото на строеж
върху мястото, при граници на самостоятелния
обект на същия етаж: обект с идентификатор
02676.501.3504.1.5: под обекта обект с идентификатор 02676.501.3504.1.3, над обекта: обект с
идентификатор 02676.501.3504.1.9.
От Стефан Иванов Бистрин и Ирена Спасова
Бистрина на основание чл. 9 във връзка с чл. 10 и
чл. 4, ал. 1 ЗОПДИППД (отм.):
– Лек автомобил марка и модел „Фиат Браво“, рег. № РК 8643 АР, цвят синьо-зелен металик, с дата на първа регистрация – 1.12.1997 г.,
№ на рама ZFA18200004356856, № на двигател
182А40009743243.
От Стефан Иванов Бистрин на основание чл. 4,
ал. 1 ЗОПДИППД (отм.):
– Сумата от 5000 лв., представляваща номиналната стойност на 50 дружествени дяла,
всек и на стойност 10 0 лв., притежавани от
Стефан Иванов Бистрин в капитала на „Булексим“ – ЕООД, ЕИК 101659410, peг. с решение
№ 766 от 5.03.2004 г. на Благоевградския окръжен
съд, по ф.д. № 416/2004 г., със седалище и адрес
на управление гр. Банско, ул. Яне Сандански 5,
представлявано от Стефан Иванов Бистрин.
– Сумата от 2500 лв., представляваща номиналната стойност на 25 ликвидационни дяла,
всеки на стойност 100 лв., притежавани от Стефан
Иванов Бистрин в капитала (5000 лв.) на „Евростил“ – ООД, ЕИК 113569369, peг. с решение
№ 695 от 14.07.2006 г. на Пернишкия окръжен
съд, по ф.д. № 87/2005 г., със седалище и адрес на
управление гр. Перник, ул. Благой Гебрев, бл. 58,
ет. 6, ап. 22, представлявано от Стефан Иванов
Бистрин и Стоян Гергинов Василев.
– Сумата от 50 000 лв., предоставена в заем
от Стефан Иванов Бистрин на Борис Костадинов
Милушев, видно от нотариален акт за учредяване
на договорна ипотека върху недвижим имот № 127,
т. V, peг. № 9322, дело № 902 от 13.06.2008 г.
– Сумата от 31,48 лв. по разплащателна сметка
в левове с № 1034448300 в „Първа инвестиционна
банка“ – АД, с титуляр Стефан Иванов Бистрин.
От Стефан Иванов Бистрин на основание чл. 4,
ал. 2 ЗОПДИППД (отм.):
– Су мата от 115 000 лв., представл яваща
пазарната стойност към датата на отчуждаване
на 1/2 идеална част от правото на строеж, за
построяване на търговски обект със застроена
площ 246 кв. м и с разгъната застроена площ
326 кв. м; продажба на недвижим имот № 73 т. II,
рег. № 2892, дело № 255/2006 г. от 14.11.2006 г.,
вписан с вх. peг. № 6319 от 14.11.2006 г., акт № 84,
том XXVII, дело № 5718/2006 г. на Службата по
вписванията – гр. Разлог.
– Апартамент № В3 на трети етаж, на кота
+ 5,40 м на сградата, построена на етап „груб
строеж“, който апартамент е с обща застроена
площ 82,80 кв. м, с включени 8,82 % идеални части от общите части на сградата и от правото на
строеж върху мястото, представляващи 8,36 кв. м,
състоящ се от дневна с трапезария, кухненски
бокс, две спални, баня с тоалетна и тераса, при
съседи: стълбищна клетка, от две страни двор и
ап. Б3, отчужден с нотариален акт за покупкопродажба на недвижим имот № 152, т. IV, рег.
№ 3390, дело № 724/2007 г. от 30.05.2007 г., вписан
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с вх. peг. № 3473 от 30.05.2007 г., акт № 184, том
XV, дело № 3212/2007 г. на Службата по вписванията – гр. Разлог.
– Апартамент № A3 на трети етаж, на кота +
5,40 м на сградата, построена на етап „груб строеж“, който апартамент е с обща застроена площ
93,71 кв. м, с включени 9,99 % идеални части от
общите части на сградата и от правото на строеж
върху мястото, представляващи 9,46 кв. м, състоящ се от дневна, трапезария и кухненски бокс,
две спални, баня с тоалетна и две тераси, при
съседи: стълбищна клетка, от три страни двор и
ап. БЗ, отчужден с нотариален акт за покупкопродажба на недвижим имот № 153, т. IV, рег.
№ 3391, дело № 725/2007 г. от 30.05.2007 г., вписан
с вх. peг. № 3471 от 30.05.2007 г., акт № 182, том
XV, дело № 3210/2007 г. на Службата по вписванията –  гр. Разлог.
– Апартамент № В2 на втори етаж, на кота
+ 2,70 м на сградата, построена на етап „груб
строеж“, който апартамент е с обща застроена
площ 82,80 кв. м, с включени 8,82 % идеални части от общите части на сградата и от правото на
строеж върху мястото, представляващи 8,36 кв. м,
състоящ се от дневна с трапезария и кухненски
бокс, две спални, баня с тоалетна и тераса, при
съседи: стълбищна клетка, от три страни двор и
ап. Б2, отчужден с нотариален акт за покупкопродажба на недвижим имот № 154, т. IV, рег.
№ 3392. дело № 726/2007 г. от 30.05.2007 г., вписан
с вх. peг. № 3472 от 30.05.2007 г., акт № 183, том
XV, дело № 3211/2007 г. на Службата по вписванията – гр. Разлог.
– Апартамент № Б1 на първи етаж на сградата,
построена на етап „груб строеж“, който апартамент е с обща застроена площ 63,29 кв. м, с
включени 6,39 кв. м от общите части на сградата
и от правото на строеж върху мястото, представляващи 8,36 кв. м, състояща се от трапезария с
кухненски бокс, две спални, баня с тоалетна, при
съседи: от изток – апартамент А1, от юг – двор, от
запад – апартамент № В1, от север – стълбищна
клетка и апартамент В1, отчужден с нотариален
акт за покупко-продажба на недвижим имот № 10
т. V, рег. № 3542, дело № 774/2007 г. от 7.06.2007 г.,
вписан с вх. peг. № 3718 от 7.06.2007 г., акт № 186,
том XVI, дело № 342/2007 г. на Службата по
вписванията – гр. Разлог, към А генцията по
вписванията.
– Таванско помещение АТ на тавански етаж на
сградата, построена на етап „груб строеж“, което
помещение е с обща застроена площ 93,71 кв. м, с
включени 9,46 кв. м от общите части на сградата
и от правото на строеж върху мястото, при съседи: апартамент Б3+БТ и стълбищна клетка, и от
трите страни двор, отчужден с нотариален акт за
покупко-продажба на недвижим имот № 20, т. IХ,
рег. № 6871, дело № 1543/2007 г. от 30.10.2007 г.,
вписан с вх. peг. № 7322 от 30.10.2007 г., акт № 66,
том XXXI, дело № 6708/2007 г. на Службата по
вписванията – гр. Разлог.
– Таванско помещение ВТ на тавански етаж на
сградата, построена на етап „груб строеж“, което
помещение е с обща застроена площ 77,30 кв. м,
с включени 7,80 кв. м от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото, при
съседи: апартамент Б3+БТ, стълбищна клетка
и двор, отчужден с нотариален акт за покупкопродажба на недвижим имот № 21, т. IX, рег.
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№ 6872, дело № 1544/2007 г. от 30.10.2007 г., вписан с вх. peг. № 7323 от 30.10.2007 г., акт № 67,
том XXXI, дело № 6709/2007 г. на Службата по
вписванията – гр. Разлог.
– Апартамент № А2 на втори етаж, на кота
+ 2,70 м на сградата, построена на етап „груб
строеж“, който апартамент е с обща застроена
площ 93,71 кв. м, с включени 9,99 % идеални части от общите части на сградата и от правото на
строеж върху мястото, представляващи 9,46 кв. м,
състоящ се от дневна с трапезария и кухненски
бокс, две спални, баня с тоалетна и две тераси, при
съседи: стълбищна клетка, от две страни двор и
апартамент Б2, отчужден с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 83, т. VIII,
рег. № 8702, дело № 1418/2007 г. от 20.12.2007 г.,
вписан с вх. peг. № 9254 от 20.12.2007 г., акт № 46,
том XXXIX, дело № 8478/2007 г. на Службата по
вписванията – гр. Разлог.
– Апартамент № Б3+БТ на трети и тавански
етаж на сградата, съответно на кота + 5,40 м
и на кота + 8,10 м на сградата, построена на
етап „груб строеж“, който апартамент е с обща
застроена площ 124,75 кв. м, с включени 13,30 %
идеални части от общите части на сградата и от
правото на строеж върху мястото, представляващи 12,59 кв. м, състоящ се от всекидневна с
трапезария и кухненски бокс, две спални, баня с
тоалетна и тераси, при съседи: от изток – апартамент A3, от юг – двор, от запад – апартамент
В3, от север –   стълбищна клетка, отчужден
с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 84, т. VIII, рег. № 8703, дело
№ 1419/2007 г. от 20.12.2007 г., вписан с вх. peг.
№ 9252 от 20.12.2007 г., акт № 44, том XXXIX,
дело № 8477/2007 г. на Службата по вписванията – гр. Разлог.
– Апартамент № А1 на първи етаж на кота
0,00 м на сградата, построена на етап „груб строеж“, който апартамент е с обща застроена площ
86,83 кв. м, с включени 9,25 % идеални части от
общите части на сградата и от правото на строеж
върху мястото, представляващи 8,76 кв. м, състоящ се от антре, дневна с трапезария и кухненски
бокс, две спални, баня с тоалетна и две тераси,
при съседи: стълбищна клетка, от две страни
двор и ап. Б1, отчужден с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 124, т. III,
рег. № 3070, дело № 500/2009 г. от 24.06.2009 г.,
вписан с вх. peг. № 3650 от 24.06.2009 г., акт
№ 31, том XV, дело № 2805/2009 г. на Службата
по вписванията – гр. Разлог.
От Стефан Иванов Бистрин и Ирена Спасова
Бистрина на основание чл. 9 във връзка с чл. 10 и
чл. 4, ал. 2 ЗОПДИППД (отм.):
– Сумата от 330 лв., получена от продажба
за вторични суровини на лек автомобил „БМВ
520 И“ с рег. № РК 5860 АМ, цвят червен металик, с дата на първа регистрация – 14.07.1992 г.,
№ на рама WBAHG51000GB57805, № на двигател
206S135977548.
От „Евростил“ – ООД, ЕИК 113569369, на основание чл. 6 във връзка с чл. 4, ал. 2 ЗОПДИППД (отм.):
– С у мата о т 375 385,60 л в., пол у чена о т
„Евростил“ – ООД, представлявано от Стефан
Иванов Бистрин и Стоян Гергинов Василев, от
продажбата на:
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– Ж и л и ще – а пар та мен т № 2Б на п ърви
жилищен етаж от масивна четириетажна жилищна сграда със сутерен, с разгъната застроена площ на сградата по доказателствен акт за
собственост 1110 кв. м, изградена на етап „груб
строеж“, съобразно одобрени инвестиционни
проекти от 5.05.2005 г. и Разрешение за строеж
№ 64 от 10.05.2005 г. на главния архитект на
Община Банско в урегулиран поземлен имот
VII в квартал 222 по плана на гр. Банско, област Благоевград, одобрен със Заповед № 240
от 1990 г. на кмета на община Банско, целият с
площ 544 кв. м, който апартамент се състои от
дневна с кухненски бокс и трапезария, баня с
тоалетна, две спални, тераса и коридор и е със
застроена площ 56 кв. м ведно с припадащите се
на апартамента по 7,37 кв. м идеални части от
общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото, при съседи на жилището: от
изток – апартамент № 1; от запад – апартамент
№ 3, от север – апартамент № 3 и стълбищна
клетка, и от юг – дворно място, и съседи на
урегулирания поземлен имот: улица; УПИ VI и
УПИ VIII, всичките в квартал 222 по плана на
гр. Банско, отчужден с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 32, т. III,
рег. № 1845, дело № 423/2006 г. от 19.04.2006 г.,
вписан с вх. peг. № 1884 от 19.04.2006 г., акт
№ 189, том VIII, дело № 1697/2006 г. на Службата
по вписванията – гр. Разлог, към Агенцията по
вписванията.
– А партамент № 5 (означен в одобрени я
архитектурен проект ап. Б) на 2 етаж на жилищна кооперация, изградена до етап „груб
строеж“, построена в УПИ VII, в квартал 222
по плана на гр. Банско, със застроена площ
56,06 кв. м, състоящ се от: две спални, кухня,
дневна, баня с тоалетна и тераса, при съседи:
стълбище, апартамент № 4, апартамент № 6 и
двор, заедно със съответните идеални части
от общите части от сградата, равняващи се на
6,29 кв. м, отчужден с нотариален акт за покупко-продажба, при граници по нотариален акт:
от изток – УПИ I, кв. 107, от запад –  УПИ I,
кв. 107, от север – УПИ I, кв. 107, от юг – УПИ
I, кв. 107, който обект ще бъде построен върху
общинска земя, представляваща поземлен имот
с идентификатор 55871.514.6799 по кадастралната
карта и кадастралните регистри на гр. Перник,
община Перник, област Перник, отчужден с
нотариален акт за покупко-продажба на право
на строеж на недвижим имот № 99 т. III, рег.
№ 13032, дело № 479/2010 г. от 17.11.2010 г., вписан с вх. peг. № 3191 от 17.11.2010 г., акт № 187,
том 10, дело № 1823/2010 г. на Службата по
вписванията – гр. Перник.
– Сумата от 30 000 лв., представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаване
на апартамент № 3 (означен в одобрения архитектурен проект ап. В) на 1 етаж на жилищна
кооперация, изградена до етап „груб строеж“, в
УПИ VII, в квартал 222 по плана на гр. Банско,
със застроена площ 69,23 кв. м, състоящ се от:
две спални, кухня с трапезария и дневна, баня с
тоалетна и тераса, при съседи: проход, коридор,
апартамент № 2 и от трите страни двор, заедно
със съответните идеални части от общите части
на сградата, равняващи се на 7,77 кв. м, и склад
в сутерена на сградата, със застроена площ
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109,38 кв. м, заедно със съответните идеални
части от общите части на сградата, равняващи
се на 10,20 кв. м, отчужден с нотариален акт за
покупко-продажба на недвижим имот № 106, т. И,
рег. № 3614, дело № 269/2010 г. от 19.11.2010 г.,
вписан с вх. peг. № 4121 от 19.11.2010 г., акт № 111,
том XIII, дело № 2484/2010 г. на Службата по
вписванията – гр. Разлог.
От Ирена Спасова Бистрина на основание чл. 10
във връзка с чл. 4, ал. 2 ЗОПДИППД (отм.)
– Су мата от 100 000 лв., представл яваща
пазарната стойност към датата на отчуждаване
на Уз идеална част от правото на строеж за
построяване на търговски обект със застроена
площ 246 кв. м и с разгъната застроена площ
326 кв. м, при граници по нотариален акт: от
изток – УПИ I, кв. 107, от запад – УПИ I, кв.
107, от север – УПИ I, кв. 107, от юг – УПИ I,
кв. 107, който обект ще бъде построен върху
общинска земя, представляваща поземлен имот
с идентификатор 55871.514.6799 по кадастралната
карта и кадастралните регистри на гр. Перник,
община Перник, област Перник, отчужден с
нотариален акт за покупко-продажба на право
строеж върху недвижим имот № 38, т. И, рег.
№ 7230, дело № 220/2011 от 6.07.2011 г., вписан с
вх. peг. № 1914 от 6.07.2011 г., акт № 189, том VI,
дело № 1046/2011 г. на Службата по вписванията – гр. Перник.
– Сумата от 30 500 лв., представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаване на
’А идеална част от апартамент № 3 (означен в
одобрения архитектурен проект ап. В) на I етаж
на жилищна кооперация, изградена до етап „груб
строеж“, в УПИ VII, в квартал 222 по плана на
гр. Банско, със застроена площ 69,23 кв. м, състоящ се от: две спални, кухня с трапезария и дневна,
баня с тоалетна и тераса, при съседи: проход,
коридор, апартамент № 2 и от трите страни двор,
заедно със съответните идеални части от общите
части на сградата, равняващи се на 7,77 кв. м,
и склад в сутерена на сградата, със застроена
площ 109,38 кв. м заедно със съответните идеални
части от общите части на сградата, равняващи
се на 10,20 кв. м, отчужден с нотариален акт за
покупко-продажба на недвижим имот № 186, т. 1,
рег. № 1476, дело № 152/2012 г. от 20.06.2012 г.,
вписан с вх. peг. № 2483 от 20.06.2012 г., акт № 6,
том VII, дело № 842/2012 г. на Службата по вписванията – гр. Разлог.
От Стефан Иванов Бистрин и Ирена Спасова
Бистрина на основание чл. 9 във връзка с чл. 10 и
чл. 4, ал. 2 ЗОПДИППД (отм.)
– Сумата от 330 лв., получена от продажба
за вторични суровини на лек автомобил „БМВ
520 И“ с рег. № РК 5860 АМ, цвят червен металик, с дата на първа регистрация – 14.07.1992 г.,
№ на рама WBAHG51000GB57805, № на двигател
206S135977548.
О т „Е в р о с т и л“ – О ОД , ЕИ К 113569369,
на основание чл. 6 във връзк а с чл. 4, ал. 2
ЗОПДИППД (отм.)
– С у мата о т 375 385,60 л в., пол у чена о т
„Евростил“ – ООД, представлявано от Стефан
Иванов Бистрин и Стоян Гергинов Василев, от
продажбата на:
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– Жилище – апартамет № 2Б на първи жилищен етаж от масивна четириетажна жилищна
сграда със сутерен, с разгъната застроена площ
на сградата по доказателствен акт за собственост от 1110 кв. м, изградена на етап „груб
строеж“, съобразно одобрени инвестиционни
проекти от 5.05.2005 г. и Разрешение за строеж
№ 64 от 10.05.2005 г. на главния архитект на
Община Банско в урегулиран поземлен имот
VII, в квартал 222 по плана на гр. Банско, област Благоевград, одобрен със Заповед № 240
от 1990 г. на кмета на община Банско, целият с
площ 544 кв. м, който апартамент се състои от
дневна с кухненски бокс и трапезария, баня с
тоалетна, две спални, тераса и коридор и е със
застроена площ 56 кв. м, ведно с припадащите
се на апартамента по 7,37 кв. м идеални части от
общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото, при съседи на жилището: от
изток – апартамент № 1; от запад – апартамент
№ 3, от север – апартамент № 3 и стълбищна
клетка, и от юг – дворно място, и съседи на
урегулирания поземлен имот: улица; УПИ VI и
УПИ VIII, всичките в квартал 222 по плана на
гр. Банско, отчужден с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 32, т. III,
рег. № 1845, дело № 423/2006 г. от 19.04.2006 г.,
вписан с вх. peг. № 1884 от 19.04.2006 г., акт
№ 189, том VIII, дело № 1697/2006 г. на Службата
по вписванията – гр. Разлог, към Агенцията по
вписванията.
– Апартамент № 5 (означен в одобрения архитектурен проект ап. Б) на 2 етаж на жилищна
кооперация, изградена до етап „груб строеж“,
построена в УПИ VII, в квартал 222 по плана
на гр. Банско, със застроена площ 56,06 кв. м,
състоящ се от: две спални, кухня дневна, баня с
тоалетна и тераса, при съседи: стълбище, апартамент № 4, апартамент № 6 и двор, заедно със
съответните идеални части от общите части от
сградата, равняващи се на 6,29 кв. м, отчужден с нотариален акт за покупко-продажба на
недвижим имот № 73, т. II, рег. № 2892, дело
№ 255/2006 г. от 14.01.2006 г., вписан с вх. peг.
№ 6319 от 14.11.2006 г., акт № 84, том XXVII,
дело № 5718/2006 г. на Службата по вписванията – гр. Разлог.
– Апартамент № В3 на трети етаж на кота
+ 5,40 м на сградата, построена на етап „груб
строеж“, който апартамент е с обща застроена
площ 82,80 кв. м, с включени 8,82 % идеални части от общите части на сградата и от правото на
строеж върху мястото, представляващи 8,36 кв. м,
състоящ се от дневна с трапезария, кухненски
бокс, две спални, баня с тоалетна и тераса, при
съседи: стълбищна клетка, от две страни двор и
ап. Б3, отчужден с нотариален акт за покупкопродажба на недвижим имот № 152, т. IV, рег.
№ 3390, дело № 724/2007 г. от 30.05.2007 г., вписан
с вх. peг. № 3473 от 30.05.2007 г., акт № 184, том
XV, дело № 3212/2007 г. на Службата по вписванията – гр. Разлог.
– Апартамент № A3 на трети етаж на кота
+ 5,40 м на сградата, построена на етап „груб
строеж“, който апартамент е с обща застроена
площ 93,71 кв. м, с включени 9,99 % идеални части от общите части на сградата и от правото на
строеж върху мястото, представляващи 9,46 кв. м,
състояща се от дневна, трапезария и кухненски
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бокс, две спални, баня с тоалетна и две тераси,
при съседи: стълбищна клетка от трите страни
двор и ап. Б3, отчужден с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 153, т. IV,
рег. № 3391, дело № 725/2007 г. от 30.05.2007 г.,
вписан с вх. peг. № 3471 от 30.05.2007 г., акт
№ 182, том XV, дело № 3210/2007 г. на Службата
по вписванията – гр. Разлог.
– Апартамент № В2 на втори етаж на кота
+ 2,70 м на сградата, построена на етап „груб
строеж“, който апартамент е с обща застроена
площ 82,80 кв. м, с включени 8,82 % идеални части от общите части на сградата и от правото на
строеж върху мястото, представляващи 8,36 кв. м,
състояща се от дневна с трапезария и кухненски
бокс, две спални, баня с тоалетна и тераса, при
съседи: стълбищна клетка, от трите страни двор
и ап. Б2, отчужден с нотариален акт за покупкопродажба на недвижим имот № 154, т. IV, рег.
№ 3392, дело № 726/2007 г. от 30.05.2007 г., вписан
с вх. peг. № 3472 от 30.05.2007 г., акт № 183, том
ХV, дело № 3211/2007 г. на Службата по вписванията – гр. Разлог.
– Апартамент № Б1 на първи етаж на сградата,
построена на етап „груб строеж“, който апартамент е с обща застроена площ 63,29 кв. м, с
включени 6,39 кв. м от общите части на сградата
и от правото на строеж върху мястото, представляващи 8,36 кв. м, състояща се от трапезария с
кухненски бокс, две спални, баня с тоалетна, при
съседи: от изток – апартамент А1, от юг – двор,
от запад – апартамент В1, от север – стълбищна
клетка и апартамент B1, отчужден с нотариален
акт за покупко-продажба на недвижим имот
№ 10, т. V, рег. № 3542, дело № 774/2007 г. от
7.06.2007 г., вписан с вх. peг. № 3718 от 7.06.2007 г.,
акт № 186, том XVI, дело № 342/2007 г. на Службата по вписванията – гр. Разлог, към Агенцията
по вписванията.
– Таванско помещение AT на тавански етаж на
сградата, построена на етап „груб строеж“, което
помещение е с обща застроена площ 93,71 кв. м, с
включени 9,46 кв. м от общите части на сградата
и от правото на строеж върху мястото, при съседи: апартамент Б3+БТ и стълбищна клетка, и от
трите страни двор, отчужден с нотариален акт за
покупко-продажба на недвижим имот № 20, т. ЛХ,
рег. № 6871, дело № 1543/2007 г. от 30.10.2007 г.,
вписан с вх. peг. № 7322 от 30.10.2007 г., акт № 66,
том XXXI, дело № 6708/2007 г. на Службата по
вписванията –  гр. Разлог.
– Таванско помещение ВТ на тавански етаж на
сградата, построена на етап „груб строеж“, което
помещение е с обща застроена площ 77,30 кв. м,
с включени 7,80 кв. м от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото, при
съседи: апартамент Б3+БТ, стълбищна клетка
и двор, отчужден с нотариален акт за покупкопродажба на недвижим имот № 21, т. ЛХ, рег.
№ 6872, дело № 1544/2007 г. от 30.10.2007 г., вписан с вх. peг. № 7323 от 30.10.2007 г., акт № 67,
том XXXI, дело № 6709/2007 г. на Службата по
вписванията – гр. Разлог.
– Апартамент № А2 на втори етаж на кота
+ 2,70 м на сградата, построена на етап „груб
строеж“, който апартамент е с обща застроена
площ 93,71 кв. м, с включени 9,99 % идеални
части от общите части на сградата и от право-
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то на строеж върху мястото, представляващи
9,46 кв. м, състоящ се от дневна с трапезария и
кухненски бокс, две спални, баня с тоалетна и
две тераси, при съседи: стълбищна клетка, от
двете страни двор и апартамент Б2, отчужден
с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 83, т. VIII, рег. № 8702, дело
№ 1418/2007 г. от 20.12.2007 г., вписан с вх. peг.
№ 9254 от 20.12.2007 г., акт № 46, том XXXIX,
дело № 8478/2007 г. на Службата по вписванията – гр. Разлог.
– Апартамент № Б3+БТ на трети и тавански
етаж на сградата, съответно на кота + 5,40 м
и на кота + 8,10 м на сградата, построена на
етап „груб строеж“, който апартамент е с обща
застроена площ 124,75 кв. м, с включени 13,30 %
идеални части от общите части на сградата и от
правото на строеж върху мястото, представляващи 12,59 кв. м, състоящ се от всекидневна с
трапезария и кухненски бокс, две спални, баня с
тоалетна и тераси, при съседи: от изток – апартамент A3, от юг – двор, от запад – апартамент
В3, от север – стълбищна клетка, отчужден с
нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 84, т. VIII, рег. № 8703, дело
№ 1419/2007 г. от 20.12.2007 г., вписан с вх. peг.
№ 9252 от 20.12.2007 г., акт № 44, том XXXIX,
дело № 8477/2007 г. на Службата по вписванията – гр. Разлог.
– Апартамент № А1 на първи етаж на кота
0,00 м на сградата, построена на етап „груб строеж“, който апартамент е с обща застроена площ
86,83 кв. м, с включени 9,25 % идеални части от
общите части на сградата и от правото на строеж
върху мястото, представляващи 8,76 кв. м, състоящ се от антре, дневна с трапезария и кухненски
бокс, две спални, баня с тоалетна и две тераси,
при съседи: стълбищна клетка, от двете страни
двор и ап. Б1, отчужден с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 124, т. III,
рег. № 3070, дело № 500/2009 г. от 24.06.2009 г.,
вписан с вх. peг. № 3650 от 24.06.2009 г., акт
№ 31, том XV, дело № 2805/2009 г. на Службата
по вписванията – гр. Разлог.
7177
Ловешкият окръжен съд на основание чл. 679,
ал. 3 ТЗ призовава кредиторите на „Алфа Кепитъл“ – АД, Ловеч, в открито производство
по несъстоятелност, ЕИК 202658967, по т.д.
№ 12/2015 г. по описа на Ловешкия окръжен съд,
да се явят на съдебно заседание на 30.11.2015 г. в
11 ч. по ч.т.д. № 77/2015 г. в залата на Съдебната
палата – гр. Ловеч, образувано по искане на „Петрол“ – АД, Ловеч, и „Абакос Трейд“ – ЕООД,
София, за отмяна решенията на първото събрание
на кредиторите на „Алфа Кепитъл“ – АД, Ловеч
(в открито производство по несъстоятелност),
проведено на 17.09.2015 г.
7115
Смолянският окръжен съд призовава Дейвид Хендерсън, британски гражданин, роден на
1.03.1960 г. в Дъмбартън, Великобритания, с адрес,
посочен в исковата молба: 62,1 Cleveden Drive,
Glasgow, postal code G12 ONX, United Kingdom, на
който СОС е направил успешен опит да връчи
искова молба с доказателства, а при повторно
връчване на допълнителна искова молба с доказателства адресатът не е открит и нов адрес
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е неизвестен за службите, да се яви в съдебно
заседание на 28.12.2015 г. от 14 ч. като ответник
по т.д. № 38/2015 г. по описа на съда, заведено от
„Обединена българска банка“ – София, с правно
основание чл. 626 ГПК във връзка с чл. 4, т. 2 и
чл. 15 КМЧП, чл. 79, ал. 1 и чл. 86 ЗЗД, с цена
на иска 25 291,57 евро. При неявяване ще следва
да бъде назначен особен представител при условията на чл. 35, ал. 1 и 2 КМЧП.
7185

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
1. – Уп ра ви те лн и ят с ъве т на сд ру жен ие
„Асоциация за одит и контрол на информационни системи – София“ на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдружението
на 15.12.2015 г. в 17 ч. в София, бул. Витоша 106,
хотел „Централ Парк“, при следния дневен ред: 1.
приемане на отчет за дейността на управителния
съвет и на сдружението; 2. промени в състава на
управителния съвет на сдружението; 3. приемане
на годишния финансов отчет на сдружението за
2014 г.; 4. разни. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе
същия ден в 18 ч., на същото място и при същия
дневен ред.
7144
455. – Управителният съвет на Асоциацията на
дружествата за топлинно счетоводство (АДТС),
София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 13,
ал. 2 от устава на АДТС свиква извънредно общо
събрание на членовете на 15.12.2015 г. в 15 ч. в
София, бул. Братя Бъкстон 85, при следния дневен ред: 1. избор на УС – 7 членове; 2. избор на
председател на УС; 3. избор на контролен съвет;
4. избор на председател на КС; 5. промяна на
устава в частта за адреса на управлението на
АДТС; 6. други.
7194
1. – Управителният съвет на Асоциацията на
полицейските началници, София, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 14, ал. 2 от устава на асоциацията свиква общо събрание на 16.12.2015 г.
в 17,30 ч. в „Експо Център“ в София, район
„Младост“, бул. Цариградско шосе 147, при следния дневен ред: 1. отчет на УС за дейността на
АПН през 2013 – 2015 г.; 2. отчет за финансовото
състояние на АПН през 2013 – 2015 г.; 3. избор
на нов управителен съвет на Асоциацията на
полицейските началници; 4. разни. При липса
на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото
събрание ще се проведе в 18,30 ч. на същото
място и при същия дневен ред.
7143
29. – Изпълнителният комитет на Политическа партия „Средна европейска класа“ на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 29, ал. 2 от устава
на партията с решение от 28.10.2015 г. свиква по
собствена инициатива Националното събрание
на Политическа партия „Средна европейска
класа“ на 19.12.2015 г. в 10 ч. на адрес гр. Средец, туристически комплекс „Божура“, местност
Божура, при следния дневен ред: 1. доклад на
председателя за дейността на партията в периода
между учредителното събрание и Националното
събрание и приемане отчета му за дейността на
Изпълнителния комитет; 2. доклад на председателя на Контролния комитет и приемане отчета му
за дейността на Контролния комитет; 3. приемане
промени в устава на партията; 4. избор на нови
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органи; 5. приемане на политическа програма
на СЕК; 6. разни. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ определеното Национално
събрание ще се проведе при същия дневен ред
след един час.
7154
1. – Управителният съвет на Спортен клуб
по бойни изкуства „Кико“, София, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на клуба
на 16.01.2016 г. в 10 ч. в седалището на клуба в
София, ж.к. Обеля 2, бл. 211, вх. Б, ет. 8, ап. 51,
при следния дневен ред: 1. отчет за дейността
на Спортен клуб по бойни изкуства „Кико“ от
1.01.2015 г. до 31.12.2015 г.; 2. други.
7199
63. – Управителният съвет на Българската
федерация по таекуон-до ITF, Благоевград, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо отчетно
събрание на 20.12.2015 г. в 13 ч. в конферентната
зала на хотел „Езерец“ в Благоевград, бул. Пейо
Яворов 2, при следния дневен ред: 1. финансов
отчет на Българската федерация по таекуон-до
ITF за 2015 г.; 2. отчет за спортно-състезателната
дейност на Българската федерация по таекуондо ITF за 2015 г.; 3. обсъждане и приемане на
спортния календар за 2016 г.; 4. обсъждане и
приемане на проектобюджет за 2016 г.; 5. връчване на традиционни награди на таекуондист
на годината (мъже и жени).
7140
25. – Управителният съвет на Туристическо
дружество „Ален мак“, Бургас, на основание
чл. 26, ал. 1 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
членовете на сдружението на 4.01.2016 г. в 17,30 ч.
в т.с. Сарафово в кв. Сарафово при следния дневен
ред: 1. отчет за дейността на дружество „Ален
мак“; 2. приемане отчета на бюджета за 2015 г. и
приемане проектобюджета за 2016 г.; 3. промяна
в ръководството на ТД „Ален мак“; 4. промяна в
устава на ТД „Ален мак“; 5. организационни. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден на същото
място един час по-късно при същия дневен ред
независимо от броя на присъстващите членове.
7193
1. – Управителният съвет на СК „Дан Колов“,
гр. Велики Преслав, област Шумен, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
14.12.2015 г. в 10 ч. в гр. Велики Преслав, област
Шумен, пл. Ал. Стамболийски 1 (спортна зала),
при следния дневен ред: 1. отчетен доклад на
УС; 2. промени в устава; 3. избор на ново ръководство. При липса на кворум на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието се отлага с един час,
след което се провежда на същото място и при
същия дневен ред и се счита за законно, колкото
и членове да се явят.
7174
88. – Управителният съвет на сдружение
„ Н ЕК А ЕМ“, С мо л я н , н а о снова н ие ч л. 2 6
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдружението
на 14.12.2015 г. в 13 ч. на адрес Смолян, бул.
България 31, офис 2, при следния дневен ред: 1.
изключване на членове на сдружението; 2. прием
на нови членове; 3. план на дейностите и бюджет
на сдружението за 2016 г.
7198
31. – Адвокатският съвет на Адвокатска колегия – Шумен, съгласно решение по протокол
№ 9 от 20.10.2015 г. и на основание чл. 81, ал. 2
ЗА свиква редовно годишно отчетно-изборно
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събрание на колегията на 30.01.2016 г. в 9 ч.
в Шумен, зала „Тича“ на хотел „Шумен“, при
следния дневен ред: 1. разглеждане на отчета за
дейността на адвокатския съвет през отчетната
2015 г. и вземане на решения по него; 2. разглеждане доклада на контролния съвет и вземане
на решения по него; 3. разглеждане отчета на
дисциплинарния съд и вземане на решения по
него; 4. приемане бюджета на съвета на колегията за следващата 2016 финансова година; 5.
определяне броя на членовете на адвокатския
съвет, контролния съвет, дисциплинарния съд
и избор на адвокатски съвет, председател на
адвокатския съвет, контролен съвет, дисциплинарен съд и председател на дисциплинарния
съд; 6. избор на делегати на общото събрание
на адвокатите в страната.
7125
3. – Управителният съвет на „Пенсионерски
клуб – Стефан Стамболово“, с. Стефан Стамболово, община Полски Тръмбеш, област Велико
Търново, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на своите членове на 18.01.2016 г.
в 10 ч. в клуба на пенсионера в с. Стефан Стамболово, община Полски Тръмбеш, област Велико
Търново, при следния дневен ред: 1. приемане
и освобождаване на членове; 2. освобождаване
на стария управителен съвет и избиране на нов
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УС; 3. промени в устава; 4. разни. При липса
на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото
събрание ще се проведе същия ден в 11 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
7192
Петър Йорданов Маринов – ликвидатор на
сдружение „Спортен клуб по вдигане на тежести
„Светкавица – 1971“ – Търговище, в ликвидация
по ф.д. № 3/2013 г., на основание чл. 14, ал. 4
ЗЮЛНЦ кани кредиторите на сдружението да
предявят вземанията си.
7091
Ликвидационните
комисии
на
Д МС ГД – Габр ов о, Д МС ГД – Мон т а н а ,
Д МС Г Д – П а з а р д ж и к , Д МС Г Д – П е р н и к ,
ДМСГД – П ловд и в,
ДМСГД – Р усе,
ДМСГД – Търговище, ДМСГД „Св. Параскева“,
София, на основание чл. 13, ал. 1 и 2 от Наредбата
за условията и реда за ликвидация на лечебните
заведения по чл. 5, ал. 1 от Закона за лечебните заведения, приета с ПМС № 28 от 2000 г.,
канят кредиторите на горецитираните ДМСГД
в ликвидаци я да пред явят вземани ята си в
15-дневен срок от обнародването на поканата
в „Държавен вестник“. Посочените домове са
закрити с Постановление № 208 от 10.08.2015 г.
на Министерския съвет считано от 1.10.2015 г.
7201

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:
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