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МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
РЕШЕНИЕ № 132
ОТ 26 ФЕВРУАРИ 2016 Г.

за предоставяне на концесия за добив на
подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 2 от
Закона за подземните богатс тва – неметални полезни изкопаеми – индустриални
минерали – кварц-каолинова суровина, от
находище „Колобър“, участък „Първи“ и
участък „Втори“, разположено в землищата
на с. Грънчарово, с. Колобър, с. Раздел и
с. Черник, община Дулово, област Силистра,
на „Каолин“ – АД, гр. Сеново
На основание чл. 54, ал. 5 и 6 във връзка
с чл. 5, т. 3, чл. 6, ал. 3 и чл. 29 от Закона за
подземните богатства (ЗПБ), чл. 95е, ал. 1 от
Закона за концесиите във връзка с чл. 71 ЗПБ,
§ 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 мотивирано
предложение на министъра на енергетиката
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Предоставя концесия за добив с предмет – експлоатация на подземни богатства
по чл. 2, ал. 1, т. 2 ЗПБ – неметални полезни
изкопаеми – индустриални минерали – кварцкаолинова суровина, представляващи изключителна държавна собственост, от находище
„Колобър“, участък „Първи“ и участък „Втори“,
разположено в землищата на с. Грънчарово,
с. Колобър, с. Раздел и с. Черник, община
Дулово, област Силистра, който се извършва
със средства на концесионера и на негов риск.
2. Определя концесионна площ с размер
4414 дка, индивидуализирана с координатите на точки от № 1 до № 12 в координатна
система „1970 г.“, съгласно приложението. В
тези граници концесионната площ включва:
2.1. Площта на находище „Колобър“, участък „Първи“ и участък „Втори“, както следва:
2.1.1. участък „Първи“ с площ 305,4 дка,
индивидуализирана с координатите на точки от № 1 до № 267 по външния контур на
запасите и ресурсите в координатна система
„1970 г.“, съгласно специализирана карта и
координатен регистър – неразделна част от
концесионния договор;
2.1.2. участък „Втори“ с площ 794,3 дка,
индивидуализирана с координатите на точки от № 1 до № 573 по външния контур на
запасите и ресурсите в координатна система
„1970 г.“, съгласно специализирана карта и
координатен регистър – неразделна част от
концесионния договор.

БРОЙ 18

ДЪРЖАВЕН

2.2. Площите, необходими за осъществяване
на дейностите по концесията извън добива.
3. Определя срок на концесията 35 години. Началният срок на концесията е датата
на влизане в сила на концесионния договор.
4. Концесионният договор влиза в сила от
датата, на която са изпълнени едновременно
следните условия:
4.1. Влизане в сила на решение по оценка на въздействието върху околната среда
(ОВОС), с което се одобрява осъществяването
на инвестиционното предложение за добив и
първична преработка на подземни богатства
от находището, или на решение, с което е
преценено да не се извършва ОВОС, постановено по реда на глава шеста от Закона за
опазване на околната среда (ЗООС) и чл. 31
от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР).
4.2. Предоставяне на банковата гаранция
по т. 9.1.1.
5. До влизането в сила на концесионния договор концесионерът има права на възложител
на инвестиционно предложение по смисъла
на Закона за опазване на околната среда.
6. Определя пряко за концесионер „Каолин“ – АД, гр. Сеново – титуляр на Удостоверение за търговско откритие № 0267 от
2 септември 2009 г., издадено от министъра
на околната среда и водите.
7. Концесията да се осъществява при следните условия:
7.1. Добивът на подземното богатство по
т. 1 се осъществява след:
7.1.1. съгласуване от министъра на енергетиката на проектите и на плановете по т. 8.2.3,
изготвени съобразно мерките и условията от
решението по т. 4.1; решението е приложение – неразделна част от проекта по т. 8.2.3.1;
7.1.2. съгласуване на цялостния проект за
добив и първична преработка и на цялостния
работен проект за ликвидация или консервация
на миннодобивния обект и за рекултивация
на засегнатите земи с Агенция „Пътна инфраструктура“ и въз основа на разрешение, издадено по реда на чл. 26 от Закона за пътищата.
7.2. При експлоатацията на подземните
богатства да се спазват нормативните изисквания, свързани с опазването на земните
недра, околната среда, водите, човешкото
здраве, защитените със закон територии и
обекти, правата върху горските територии и
земеделските земи, културните ценности, националната сигурност, отбраната на страната и
обществения ред, пътищата и пътната инфраструктура от републиканската пътна мрежа.
7.3. Правата и задълженията по концесията да не се прехвърлят на трети лица освен
с разрешение на Министерския съвет при
условията на действащото законодателство.
7.4. При осъществяване на концесията и
на свързаните с нея дейности концесионерът
е длъжен:
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7.4.1. да спазва изискванията за осигуряване
на здравословни и безопасни условия на труд;
7.4.2. да извършва всички дейности по
предоставената концесия в съответствие с
установените технически и технологични стандарти, в т.ч. да спазва правилата и нормите
за извършване на взривни работи;
7.4.3. да не изграж да сгради и трайни
съоръжения върху земята, на която или под
която е находището на подземни богатства;
7.4.4. да спазва указанията, давани от министъра на енергетиката при съгласуване на
проектите;
7.4.5. да изпълнява одобрените и изискващи
се рекултивационни мероприятия;
7.4.6. да не разкрива и да не предоставя на
трети лица документация и информация по
чл. 13 ЗПБ, свързана с обекта на концесия,
без изрично писмено съгласие от министъра
на енергетиката.
7.5. Добивът се извършва със средства,
осигурени от концесионера, и на негов риск.
7.6. За осъществяване на правата и за
изпълнение на задълженията по концесията
не се изискват задължителни подобрения в
находището.
7.7. Концесионерът може да упражнява
концесионна дейност само върху земя от
концесионната площ, върху която е придобил съответни права, и след приключване
на необходимите процедури за промяна на
предназначението є при условията и по реда
на действащото законодателство.
7.8. Концесионерът може да осъществява
дейност върху концесионната площ въз основа
на одобрен и влязъл в сила подробен устройствен план, който включва концесионната площ
и пътните връзки между обекта на концесията
и местните и/или републиканските пътища.
8. Определя основните права и задължения
по концесията, както следва:
8.1. Основни права на концесионера:
8.1.1. да добива подземни богатства – неметални полезни изкопаеми – индустриални
минерали – кварц-каолинова суровина, от
находището по т. 1;
8.1.2. право на собственост върху добитите за
срока на концесията подземни богатства – неметални полезни изкопаеми – индустриални
минерали – кварц-каолинова суровина;
8.1.3. право на ползване върху минните отпадъци от добива и първичната преработка на
подземните богатства за срока на концесията;
8.1.4. да извършва за своя сметка всички
необходими дейности, свързани с добива,
включително допроучване в границите на находище „Колобър“, участък „Първи“ и участък
„Втори“, складиране, преработка, транспорт
и продажба на подземните богатства по т. 1;
8.1.5. с допълнително споразумение към
концесионния договор да получи право да
допроучи и за срока на концесията да добива
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полезни изкопаеми от минните отпадъци,
получени в резултат на дейностите по концесията; с допълнителното споразумение се
определят размерът, условията и редът за внасяне на концесионното плащане, дължимо за
допълнително добиваните полезни изкопаеми;
8.1.6. да ползва за срока на концесията
съществуващата до момента на подписването на концесионния договор геоложка и
техническа документация и информация за
находището по т. 1.
8.2. Основни задължения на концесионера:
8.2.1. да извършва добива на подземните
богатства по т. 1, като:
8.2.1.1. изпълнява съгласуваните проекти и
планове по това решение и по концесионния
договор;
8.2.1.2. разработва находището добросъвестно, като не допуска неправилна изборна
експлоатация, която може да доведе до загуби
на подземни богатства или до икономическа
неизгодност за бъдещото разработване на
находището;
8.2.1.3. изземва подземните богатства от
земните недра при минимални загуби, като
спазва изискванията за правилно и безопасно
разработване;
8.2.1.4. опазва компонентите на околната
среда;
8.2.1.5. не допуска наднормено натоварване
със замърсители на околната среда на обектите,
подлежащи на здравна защита съгласно § 1, т. 3
от допълнителните разпоредби на Наредбата
за условията и реда за извършване на оценка
на въздействието върху околната среда, приета
с Постановление № 59 на Министерския съвет
от 2003 г. (ДВ, бр. 25 от 2003 г.);
8.2.1.6. не нарушава режима на експлоатация
на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците
на минерални води, използвани за лечебни,
профилактични, питейни и хигиенни нужди,
съгласно Наредба № 3 от 2000 г. за условията и
реда за проучване, проектиране, утвърждаване
и експлоатация на санитарно-охранителните
зони около водоизточниците и съоръженията
за питейно-битово водоснабдяване и около
водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и
хигиенни нужди (ДВ, бр. 88 от 2000 г.);
8.2.1.7. управлява отпадъците от добива и
първичната преработка на подземните богатства в съответствие с плана за управление на
минните отпадъци, съгласуван с министъра
на енергетиката;
8.2.2. да внася концесионното плащане при
условия и в срокове, определени в концесионния договор;
8.2.3. да изработи и съгласува с министъра на енергетиката, а при необходимост – и
с други компетентни държавни органи, при
условия, по ред и в срокове, определени в
концесионния договор:
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8.2.3.1. цялостен работен проект за добив
и първична преработка; неразделна част от
проекта е теренно-ситуационен план на концесионната площ с нанесени път I-7 и път III-701
и принадлежащите им пътни съоръжения; след
съгласуването му цялостният работен проект
става неразделна част от концесионния договор;
8.2.3.2. изменения и допълнения на цялостния работен проект за добив и първична
преработка – при възникнала необходимост от
това; в тези случаи концесионерът уведомява
Регионалната инспекция по околната среда и
водите – Русе, за уточняване на необходимостта от провеждане на процедури по реда на
нормативната уредба по опазване на околната
среда преди съгласуването по т. 8.2.3;
8.2.3.3. годишен работен проект за добив
и първична преработка за всяка година от
срока на концесията; след съгласуването му
годишният работен проект става неразделна
част от концесионния договор;
8.2.3.4. цялостен проект за ликвидация или
консервация на миннодобивния обект и за
рекултивация на засегнатите земи, представляващ неразделна част от проекта по т. 8.2.3.1;
концесионерът представя на министъра на
енергетиката на всеки 5 години от срока на
концесията актуализация на проекта за ликвидация или консервация на миннодобивния
обект и за рекултивация на засегнатите земи;
8.2.3.5. годишни работни проекти за ликвидация или консервация на миннодобивния
обект и за рекултивация на засегнатите земи,
представляващи неразделна част от съответния
проект по т. 8.2.3.3;
8.2.3.6. план за управление на минните
отпадъци; след одобряване от министъра
на енергетиката планът за управление на
минните отпадъци става неразделна част от
концесионния договор;
8.2.4. да уведомява компетентните държавни органи при условия и по ред, определени в
концесионния договор, за всяко обстоятелство,
което може да създаде опасност за земните
недра, околната среда, водите, човешкото
здраве, защитените със закон територии и
обекти, включително на горите и земите в
националните паркове и резервати, правата
върху горските територии и земеделските земи,
културните ценности, националната сигурност,
отбраната на страната и обществения ред,
пътищата и пътната инфраструктура;
8.2.5. да съставя и да води геоложка и
техническа документация за дейностите по
концесията съгласно изискванията на действащото законодателство;
8.2.6. да представя при условия, по ред и в
срокове, определени с концесионния договор:
8.2.6.1. шестмесечни отчети за добитите и
действително продадените количества кварцкаолинова суровина и среднопретеглената им
продажна цена за отчетния период, както и
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отчети за дължимото концесионно плащане
за съответното шестмесечие – до 15 дни след
изтичането на отчетния период;
8.2.6.2. отчет за изпълнението на годишния работен проект за добив и първична
преработка и за вложените инвестиции през
изтеклата година, както и за изменението на
запасите и ресурсите, включващ необходимите
документи и доказателства, удостоверяващи
верността на посоченото в отчета;
8.2.6.3. геоложки доклад за остатъчните
запаси и ресурси в находището при доказана
необходимост от ликвидация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи;
8.2.7. да осигурява пълен достъп до концесионния обект, съоръженията и документацията, свързани с дейностите по концесията, на
оправомощени органи и/или лица;
8.2.8. да спазва стриктно изискванията
на чл. 160, ал. 2 от Закона за културното
наследство;
8.2.9. да уведоми Областното пътно управление – Силистра (с копие до Агенция „Пътна
инфраструктура“ – София), преди започване
на добива на подземното богатство по т. 1 за
осъществяване на контрол по компетентност;
8.2.10. да спазва ограниченията и изискванията на чл. 26 от Закона за пътищата за
допустимите дейности в обхвата на пътищата,
пътните съоръжения и обслужващите зони,
както и да не нанася повреди и да не допуска
унищожаване на пътищата, пътните съоръжения и принадлежностите на пътя;
8.2.11. при установено нарушение в ширините на обслужващите зони по чл. 7, ал. 2
и 3 от Закона за пътищата и при неспазени
изисквания по чл. 26 от Закона за пътищата
концесионерът извършва рекултивация на
нарушените терени;
8.2.12. да стабилизира на терена граничните
точки по контура на концесионната площ;
8.2.13. да извърши ликвидация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите
земи за своя сметка, при условия и в срокове,
определени в съгласувания проект по т. 8.2.3.4;
8.2.14. при прекратяване на концесионния
договор да предаде обекта на концесия по
т. 1 при условия и по ред, определени в концесионния договор.
8.3. Основни права на концедента:
8.3.1. да получава дължимото концесионно
плащане при условия и в срокове, определени
в концесионния договор;
8.3.2. при условия и по ред, определени в
концесионния договор, да контролира изпълнението на задълженията от концесионера,
включително:
8.3.2.1. като изисква от концесионера представянето на документите и информацията
по т. 8.2.6;
8.3.2.2. чрез вземане на проби от всяка
продукция – резултат от експлоатацията на
находището, и чрез извършване на маркшайдерски измервания;
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8.3.3. право на съсобственост с концесионера,
а след прекратяване на концесията – право на
собственост върху придобитата по време на концесията геоложка и техническа документация;
8.3.4. право да усвои при условия и по ред,
определени в концесионния договор, изцяло
или част от банковата гаранция по т. 9.1;
8.3.5. при условия и по ред, определени в
концесионния договор, да прекрати едностранно концесионния договор при неизпълнение
от страна на концесионера на задълженията
по това решение или по договора или при
нарушаване на условие за осъществяване на
концесията.
8.4. Основни задължения на концедента:
8.4.1. да оказва съдействие на концесионера
при осъществяване на концесията, след като
такова бъде поискано, при условия и по ред,
определени в концесионния договор;
8.4.2. да осъществява контрол за спазване
на условията по концесията и за изпълнение
на задълженията по концесионния договор;
8.4.3. да не разкрива и да не предоставя на
трети лица документация и информация по
чл. 13 ЗПБ, свързана с обекта на концесия, без
изрично писмено съгласие от концесионера.
9. Определя следните видове гаранции за
изпълнение на задълженията на концесионера
по концесионния договор:
9.1. Безусловна и неотменяема годишна
банкова гаранция, обезпечаваща изпълнението
на всички задължения по концесионния договор, в т.ч. концесионно плащане, извършване
на годишна вноска от обезпечението по т. 9.2,
данък върху добавената стойност (ДДС), лихви за забавено изпълнение на задължението
за концесионно плащане, както и неустойки
при неизпълнение на непарични задължения:
9.1.1. за първата година от срока на концесията гаранцията е в размер 241 920 лв. и се
предоставя не по-късно от 7 дни след датата
на изпълнение на условието по т. 4.1;
9.1.2. за всяка следваща година банковата
гаранция е в размер 100 на сто от стойността
на концесионното плащане за предходната
година с начислен ДДС и се предоставя на
концедента до 31 януари на съответната година;
9.1.3. банковите гаранции по т. 9.1.1 и 9.1.2
следва да са валидни до 28 февруари на следващата година;
9.1.4. при усвояване изцяло или на част от
гаранциите по т. 9.1 концесионерът е длъжен
да възстанови техния размер в 10-дневен
срок от уведомлението на концедента за
усвояването им.
9.2. Финансово обезпечение за изпълнение
на дейностите по техническа ликвидация
или консервация на миннодобивния обект и
за рекултивация на засегнатите земи. Видът
на финансовото обезпечение и предвиденият
размер на средствата се договарят между
страните в концесионния договор.
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9.3. Неустойки и лихви при пълно неизпълнение или неточно изпълнение на договорните
задължения или при нарушаване на условие
по концесията. Формите на неизпълнение,
условията и редът за тяхното установяване,
както и видът и размерът на санкциите се
определят в концесионния договор.
10. За предоставената концесия за добив
концесионерът заплаща на концедента по ред,
определен в концесионния договор, концесионно плащане, върху размера на което се
дължи ДДС, както следва:
10.1. Парични концесионни плащания за
срока на концесията, дължими на 6-месечни
вноски, като срокът на плащане е 30-о число
на месеца, следващ отчетния период.
10.2. Отчетните периоди се определят от
1 януари до 30 юни и от 1 юли до 31 декември за всяка календарна година от срока на
концесията.
10.3. Размерът на всяко плащане се определя за единица добито подземно богатство
за съответния период като 4 на сто от базата
за изчисляване на концесионното плащане,
която е среднопретеглената продажна цена за
съответния период и се определя на основата
на данни, предоставени от концесионера, но
не по-ниска от пазарната цена, определена
на база неконтролирани сделки между не
свързани лица, а при износ – не по-ниска от
минималната цена за съответния продукт по
данни от „Минералс Прайз Уотч“, съгласно
чл. 2, т. 1 и 2 от Методиката за определяне на
конкретния размер на концесионното възнаграждение за метални полезни изкопаеми, за
неметални полезни изкопаеми – индустриални
минерали, и за скъпоценни и полускъпоценни камъни – приложение № 3 към чл. 10 от
Наредбата за принципите и методиката за
определяне на концесионното възнаграждение за добив на подземни богатства по реда
на Закона за подземните богатства, приета с
Постановление № 127 на Министерския съвет
от 1999 г. (обн., ДВ, бр. 59 от 1999 г.; изм. и
доп., бр. 46 от 2007 г.).
10.4. Размерът на концесионното плащане
за единица добито подземно богатство по
т. 10.3 не може да бъде по-нисък от стойността, получена съгласно чл. 2, т. 3, буква
„a“ – кварц-каолинова суровина, и т. 4 от
Методиката – приложение № 3 към чл. 10
о т наредбата по т. 10.3, Регламен т (ЕО)
№ 1165/98 на Съвета от 19 май 1998 г. относно
краткосрочната статистика и Регламент (ЕО)
№ 1158/2005 г. на Европейския парламент и
на Съвета от 6 юли 2005 г. за изменение на
Регламент (ЕО) № 1165/98 на Съвета.
10.5. Минималният размер на концесионното плащане за всеки отчетен период (шестмесечие) от срока на концесията не може да
бъде по-нисък от сумата, определена на базата
на 30 на сто от предвидения средногодишен
добив за срока на концесията – 90 000 тона/
шестмесечие добита суровина, и предвидените стойности за единица добито подземно
богатство по т. 10.4.
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10.6. Размерът на концесионното плащане по т. 10.3 и минималният размер на
концесионното плащане по т. 10.4 и 10.5 се
променят с допълнително споразумение към
концесионния договор при промяна на законодателството, уреждащо реда за тяхното
определяне.
10.7. Министърът на енергетиката превежда по бюджета на Община Дулово част от
извършеното концесионно плащане в размер
50 на сто, определена при условията и по реда
на чл. 81 от Закона за концесиите, без ДДС.
10.8. Концесионерът не дължи концесионно плащане за времето на реализиране на
дейностите, предвидени в съгласуван проект
за техническа ликвидация на миннодобивния обект и за рекултивация на засегнатите
земи, при условие че не се извършва добив
на подземни богатства, при условия и по ред,
определени в концесионния договор.
11. Оправомощава министъра на енергетиката:
11.1. Да проведе преговори и да сключи концесионния договор с „Каолин“ – АД, гр. Сеново, в 6-месечен срок от влизането в сила
на решението за предоставяне на концесия.
11.2. Да представлява Министерския съвет
по концесионния договор с изключение на
неговото прекратяване.
11.3. Да организира контрола по изпълнението на концесионния договор.
11.4. Да предявява вземанията на концедента по съдебен ред и да представлява
държавата по дела, свързани с изпълнението
на концесионния договор.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
Приложение
към т. 2
Координатен регистър на граничните точки на
концесионната площ на находище „Колобър“,
участък „Първи“ и участък „Втори“
Координатна система „1970 г.“
№ на
точка
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
1552

Y (m)
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

576
577
579
579
578
577
577
576
575
575
576
576

581,2
138,6
737,0
743,4
696,2
465,3
068,0
279,0
586,0
540,0
198,0
481,3

X (m)
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

747
747
745
745
745
745
745
746
746
746
746
747

234,1
234,1
578,0
031,2
031,2
414,7
622,0
347,0
173,0
406,0
587,0
162,6
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МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
СПОРАЗУМЕНИЕ

между правителството на Република България
и правителството на Република Турция за
сътрудничество в областта на извънредните
ситуации
(Утвърдено с Решение № 761 от 14 септември
2012 г. на Министерския съвет. В сила от
7 октомври 2015 г.)
Правителството на Република България
и правителството на Република Турция, понататък наричани „Договарящи страни“,
Като отчитат все по-силно изразяващия
се трансграничен характер на природните и
предизвикани от човека извънредни ситуации,
необходимостта от навременни и ефективни
решения на свързаните с тях въпроси чрез
международно сътрудничество и важността
на координирането на съвместните усилия на
двете държави в тази сфера;
Като вземат предвид националното законодателство и действащите двустранни и
многостранни правни инструменти, в които
Договарящите страни участват;
Като потвърждават своята ангажираност
към целите и принципите на Организацията
на обединените нации и признават усилията на ООН в областта на превенцията на
извънредните ситуации и намаляване на последствията от тях и приетите в тази сфера
международни документи;
Като подчертават важността на международните и неправителствените организации
за реагиране и предоставяне на помощ при
извънредни ситуации;
Като подкрепят усилията за оказване на
помощ при извънредни ситуации на Организацията на обединените нации, Европейския
съюз, Организацията на Северноатлантическия договор и други международни организации и форуми;
Припомняйки, че анализите на ООН и други
международни организации сочат нарастване
на уязвимостта спрямо подобни ситуации
и призовават за комплексно третиране на
всички степени на управление на бедствия,
от превенцията и ранното предупреждение
до възстановяването, с цел изграждане на
устойчивост;
Като подкрепят усилията за оказване на
помощ при извънредни ситуации на Организацията на обединените нации, Европейския
съюз, Организацията на Северноатлантическия договор и Евроатлантическия съвет за
партньорство;
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Като съзнават, че ефективното международно сътрудничество в областта на предот
вратяването, готовността и реагирането при
извънредни ситуации може да спасява живот,
както и да стимулира опазването на околната
среда и социално-икономическото развитие,
и да подкрепя стабилността на държавите на
Договарящите страни и техните граждани;
Водени от убеждението, че сътрудничеството между Договарящите страни в областта
на извънредните ситуации е от взаимна полза
и засилва приятелските отношения между
двете държави, води до предупреж даване
за извънредни ситуации и в този смисъл
допринася за развитието и сигурността на
двете държави,
Се споразумяха за следното:
Член 1
Предмет
Това споразумение определя общата рамка
за сътрудничество в областта на превенцията,
готовността и реагирането при извънредни
ситуации, извършването на пожарогасителна
и спасителна дейност при пожари, бедствия
и други извънредни ситуации, както и условията и реда за оказване на доброволна
помощ между Договарящите страни в случай
на извънредни ситуации на територията на
държавата на някоя от тях.
Член 2
Определения
За целта на това споразумение се въвеждат
следните определения:
„Извънредна ситуация“ е всяка ситуация,
която има или може да има неблагоприятно
въздействие върху хората, околната среда или
имуществото.
„Бедствие“ е събитие или поредица от
събития, предизвикани от природни явления,
инциденти, аварии или други извънредни
обстоятелства, които засягат или застрашават живота или здравето на населението,
имуществото или околната среда в размери,
които изискват предприемането на мерки или
участието на специални сили и използването
на специални ресурси.
„Страна, искаща помощ“ е Договарящата
страна, чиито компетентни органи, посочени
в чл. 3, ал. 2, са отправили писмено искане за
помощ до другата Договаряща страна.
„Страна, оказваща помощ“ е Договарящата
страна, чиито компетентни органи, посочени
в чл. 3, ал. 2, оказват помощ на страната,
отправила искането.
„Спасителен екип“ е специално обучено
невоенно формирование от специалисти от
ст раната, оказваща помощ, с под ход ящо
оборудване, спасителни кучета и средства за
подпомагане.
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„Оборудване“ са материали, технически и
транспортни средства, медикаменти и медицинска техника и индивидуална екипировка
на членовете на спасителния екип и/или на
експертите.
„Средства за подпомагане“ са стоки и материали, определени за безплатна доставка
от страната, оказваща помощ, за нуждите на
засегнатите в страната, искаща помощ.
„Ранно предупреждение“ е своевременно
и ефективно подаване на информация, която
позволява да бъдат предприети действия за
избягване или намаляване на риска и осигуряване на готовност за ефективно реагиране.
Член 3
Компетентни органи и точки за контакт
(1) За целите на това споразумение страните си сътрудничат пряко в рамките на
своите компетенции съобразно съответните
национални законодателства.
(2) Компетентните органи по това споразумение са следните:
– за Република България: Министерството
на вътрешните работи;
– за Република Турция: Департаментът
за управление при бедствия и извънредни
ситуации към министър-председателя.
(3) В изпълнение на това споразумение компетентните органи на Договарящите страни,
посочени в ал. 2, имат право да осъществяват
директна комуникация.
(4) Компетентните органи определят една
или повече точки за контакт с цел уведомяване и обмен на информация в случай на
извънредна ситуация. Компетентните органи
осигуряват непрекъснато функциониране на
точките за контакт.
(5) Договарящите страни незабавно се уведомяват в писмен вид по дипломатически път
за всички промени в компетентните органи.
Член 4
Области и методи на сътрудничество
(1) Компетентните органи на Договарящите
страни в съответствие с националните законодателства на своите държави и определената
им компетентност развиват сътрудничество
и взаимно си оказват подкрепа в следните
области:
(а) д оброволна помощ и предоставяне на
информация при поискване в случай
на извънредна ситуация или заплаха
от настъпването є и при ликвидиране
на последиците;
(б) о бмен на информация и ранно предупреждение за възникнали извънредни
ситуации;
(в) с набдяване на спасителните екипи с
оборудване;
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(г) о
 бмен на нау чна, тех нологична и
правна информация, методологична
и друга литература, видео- и снимков
материал;
(д) о бмен на опит и добри практики при
разработване на научно-приложни и
изследователски задачи, изпитвания
на продукти и експертна дейност в
областта на пожарната безопасност
и спасяването и в областта на гражданската защита;
(е) о рганизиране и провеждане на съвместни експертни срещи, съвещания,
конференции и семинари;
(ж) о рганизиране и провеждане на съвместни учения на реципрочна основа
на експертите и на спасителните
екипи;
(з) о рганизиране на съвместни програми
за обучение, както и обмен и обучения
на експерти, включително обмен на
лектори и инструктори от съответните учебни центрове и институции
по искане на всяка от Договарящите
страни;
(и) н асърчаване на научни изследвания,
моделиране, планиране, разработване
и участие в съвместни проекти;
(й) о рганизиране и провеждане на мероприятия, насочени към повишаване
на обществената осведоменост при
извънредни ситуации;
(к) п ланиране, организиране и провеждане на дейности по предотвратяване и
гасене на пожари, както и ограничаване и ликвидиране на последствията
от пожари.
(2) Договарящите страни могат да си сътрудничат и в други дейности, включително
и чрез сформиране на работни групи.
(3) Договарящите страни могат взаимно
да си предоставят помощ при извънредни
ситуации в рамките на своите възможности.
(4) Разходите по обмена на експерти и други
са за сметка на страната, оказваща помощ,
освен ако страните не договорят други условия.
(5) Обменът на оборудване, материали,
друго имущество и услуги, необходими за
реализиране на целите на споразумението,
се осъществява в съответствие с действащите
закони и нормативни разпоредби на всяка от
Договарящите страни.
Член 5
Протоколи
За осигуряване на оперативното сътрудничество във връзка с това споразумение компетентните органи на Договарящите страни
могат да сключват протоколи, които стават
неразделна част от споразумението.
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Член 6
Ред за осъществяване на сътрудничество и
предоставяне на доброволна помощ
(1) Сътрудничеството между Договарящите страни по чл. 4 от това споразумение се
осъществява въз основа на искане, подадено
в писмена форма на английски език.
(2) Помощ при извънредна ситуация може
да се оказва чрез изпращане на спасителни
екипи и/или експерти, както и чрез предоставяне на средства за подпомагане за нуждите
на пострадалите, като в искането се посочват
видът, мащабът, мястото, времето и текущото
положение на извънредната ситуация в страната, искаща помощ; информация за действията, които са предприети и са планирани
за справяне с извънредната ситуация; вид и
приоритети на исканата помощ от спасителни
екипи и/или експерти, оборудване, както и
средства за подпомагане.
(3) В спешни случаи искането може да
бъде отправено устно, като в срок от 24 часа
се изпраща писмено потвърждение.
(4) Договарящата страна, към която е
отправено искането, отговаря на искането в
зависимост от наличните си възможности и
в съответствие с националното си законодателство.
(5) Помощта може да се оказва чрез изпращане на спасителни екипи и/или експерти,
както и чрез предоставяне на средства за
подпомагане за нуждите на пострадалите.
(6) Транспортирането на спасителните
екипи и/или на експертите, изпратени да
окажат помощ, както и на оборудването и
на средствата за подпомагане, може да бъде
извършено по земя, въздух или вода.
(7) Транспортните разходи се поемат от
страната, оказваща помощ.
Член 7
Процедури по преминаване на границата и
правила за престой на спасителните екипи
и/или експертите
(1) Страната, искаща помощ, предприема
всички възможни мерки за улесняване на
пресичането на границата от спасителните
екипи и/или експерти на страната, оказваща
помощ.
(2) Ръководителят на спасителния екип
представя на служителя по граничен контрол
и на митническите органи на страната, искаща
помощ, следните документи на английски език,
заверени от компетентния орган на страната,
оказваща помощ:
(а) документ по образец, одобрен от компетентните органи на Договарящите страни,
указващ пълномощията на спасителните екипи
и/или експертите и целта на пристигането им
на територията на страната, искаща помощ;
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(б) списък на членовете на спасителните
екипи и/или експертите и списък на оборудването и превозните средства;
(в) списък на средствата за подпомагане.
(3) Водачите на моторни превозни средства
представят свидетелства за правоуправление
на съответните моторни превозни средства
и регистрационните им талони.
(4) След представяне на документите по
ал. 2 и на валидни документи за самоличност служителите на съответните органи на
страната, искаща помощ, издават визи или
разрешения за пребиваване на членовете
на спасителния екип и/или експертите в
съответствие с действащото национално законодателство и/или сключените двустранни
споразумения.
(5) Процедурата по преминаване на границата на страната, искаща помощ, от спасителните екипи със спасителни кучета и техният
престой на нейна територия се определя от
карантинните правила на тази страна.
(6) Членовете на спасителния екип могат
да носят униформи в страната, искаща помощ.
Спасителният екип на страната, оказваща
помощ, е упълномощен да използва собствени
отличителни знаци на превозните си средства
на територията на страната, искаща помощ.
Член 8
Преминаване на границата на оборудване и
средства за подпомагане
(1) Договарящите страни осигуряват облекчена процедура при преминаване на границата
на оборудването и средствата за подпомагане в
съответствие с националното законодателство
на техните държави.
(2) На членовете на спасителния екип и/
или експертите, изпратени да окажат помощ,
не е разрешено да носят оръжия и боеприпаси
на територията на страната, искаща помощ.
(3) Ограниченията или забраните, приложими за преминаване на границата на
стоки, няма да бъдат прилагани1 за оборудването и средствата за подпомагане по това
споразумение. Оборудването следва да бъде
върнато обратно от страната, искаща помощ,
освен ако не е унищожено при използването му или не е оставено като средства за
подпомагане. Оборудване 2 , оставено като
средства за подпомагане, подробно се описва
По отношение на вноса и износа за и от трети
страни Република България като държава членка
изцяло прилага Общата търговска политика и
правото на Европейския съюз, включително забраните и ограниченията, установени под формата
на разпоредби на Общността, съгласно Регламент
(ЕИО) № 2913/92 на Съвета относно създаване на
Митническия кодекс на Общността.
2
Редът за допускането за свободно обръщение
и крайно потребление (внос) на оборудването и
средствата за подпомагане се осъществява в съответствие с приложимото законодателство на
страната, искаща помощ.
1
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в протокол от ръководителя на спасителния
екип по вид, количество и местонахождение
и се заверява от компетентните органи на
страната, искаща помощ, цитирани в чл. 3,
ал. 2 на това споразумение. Тези органи са
длъжни да уведомят компетентните митнически служби, като протоколът се представя
пред служителите от митническия контрол
след приключване на мисията.
(4) Същите разпоредби се прилагат и при
вноса на медикаменти, съдържащи наркотични
и психотропни вещества, в страната, искаща
помощ, и за обратното транспортиране на неизползваните количества в страната, оказваща
помощ. Този обмен на стоки не се счита за внос
и износ от гледна точка на международните
спогодби за медикаменти, съдържащи наркотични и психотропни вещества. Същите могат
да се внасят само в количества, необходими
за целите на медицинската помощ, и да се
ползват само от квалифициран медицински
персонал в съответствие със законодателството
на страната, искаща помощ. В този случай
ръководителят на спасителния екип представя на граничните служители декларация,
описваща номенклатурата и количествата
на медикаментите, съдържащи наркотични
и психотропни вещества. За неизползваните
количества се изготвя протокол от ръководителя на спасителния екип, заверява се от
компетентните органи на страната, искаща
помощ, цитирани в чл. 3, ал. 2 на това споразумение, и се представя пред служителите
от митническия контрол след приключване
на мисията.
(5) Страната, искаща помощ, има право да
контролира използването и съхранението на
гореспоменатите медикаменти, оборудване и
средства за подпомагане.
Член 9
Използване на въздухоплавателни средства
(1) Въздухоплавателни средства могат да
бъдат използвани за бързото транспортиране
на спасителни екипи и/или експерти, както и
за осигуряване на помощта при извънредни
ситуации по това споразумение.
(2) Полетите на въздухоплавателните средства се извършват съгласно разпоредбите на
Международната организация за гражданска
авиация (ICAO) и националните законодателства на държавите на Договарящите страни.
(3) Въздухоплавателните средства по пред
ходната алинея могат да прелитат над територията на държавата на другата Договаряща
страна, както и да кацат и излитат извън
международни летища и регистрирани писти
за излитане и кацане, на места, указани от
Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“ на Министерството на
транспорта, информационните технологии и
съобщенията на Република България или от
Генералната дирекция за гражданска авиация
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на Министерството на транспорта, морското
дело и съобщенията на Република Турция,
при спазване правилата за извършване на
полети за всеки конкретен случай съгласно
нормативната уредба на Договарящите страни.
(4) За използването на въздухоплавателни
средства по време на спасителни операции
се докладва незабавно на органите по ал. 3,
като им се предоставят точни данни за вида
и регистрационния номер на въздухоплавателното средство, екипажа, товара, часа на
отлитане и поискания маршрут и място на
приземяване.
(5) Член 7 на това споразумение се прилага
за екипажа на въздухоплавателното средство
и членовете на спасителния екип, превозвани
от него.
(6) Член 8 на това споразумение се прилага
за въздухоплавателните средства, оборудването и средствата за подпомагане, транспортирани от тях.
(7) Преминаването на границата и митническият контрол на въздухоплавателното
средство се извършват от служителите на
граничния и митническия контрол от страната, искаща помощ, на мястото на приземяването му.
(8) Използването на военни въздухоплавателни средства е предмет на изрично писмено
съгласие от страната, искаща помощ.
Член 10
Координация и управление на операции за
помощ при извънредни ситуации
(1) Координаци ята и у правлението на
операциите за предоставяне на помощ при
извънредна ситуация е отговорност на компетентния орган на страната, искаща помощ.
(2) Страната, искаща помощ, информира
ръководителите на спасителните екипи и/или
експертите за развитието на обстановката в
района на бедствието и на определените за
действия места и осигурява при необходимост преводачи и средства за комуникация
с оперативния щаб.
(3) Спасителните екипи и/или експертите
трябва да могат да провеждат самостоятелни и
независими действия до 24 часа след тяхното
пристигане в района на бедствието.
Член 11
Разходи по операциите за помощ при извънредна ситуация
(1) Страната, оказваща помощ, няма право
на възстановяване на разходи по подпомагането от страната, искаща помощ. Това се
отнася също и за разходи, възникнали вследствие използването, повредата или загубата на
оборудване, освен ако повредата или загубата
на оборудване се дължи на изключителната
вина на длъжностни лица или граждани на
страната, искаща помощ.
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(2) Алинея 1 не се прилага, ако разходите
по помощта се възстановяват изцяло или
частично по силата на международни инструменти и механизми.
(3) Страната, искаща помощ, поема разходите по спасителните операции, които са
осъществени по нейно искане от физически или
юридически лица, станали възможни чрез посредничеството на страната, оказваща помощ.
(4) Страната, искаща помощ, осигурява
възможния обем медицински дейности на
членовете на спасителните екипи и/или на
експертите, изпратени от страната, оказваща
помощ, които са в спешно състояние, както и
логистична подкрепа, за периода на спасителната операция. За целта членовете на екипите/
експертите следва да имат сключена здравна
осигуровка или застраховка, покриваща разходите за лечение и болничен престой за времето
на пребиваване в страната, искаща помощ.
Член 12
Отказване на помощ
А ко компетентните органи на една от
Договарящите страни считат, че изпълнението на дадено искане може да накърни или
застраши суверенните є права, националната
є сигурност или други важни интереси или
е в нарушение на вътрешния є правов ред,
те могат изцяло или частично да откажат
сътрудничество или да поставят условия за
изпълнението му.
Компетентните органи на Договарящите
страни без забавяне се уведомяват писмено
в случай на вземане на решение за частичен
или пълен отказ от изпълнение на искането,
като посочват мотивите за това.
Член 13
Предоставяне на информация, материали, данни и техническо оборудване на трети страни
Предоставянето на информация, материали,
данни и техническо оборудване, получени в
изпълнение на това споразумение, на трети
страни се извършва само с предварителното
писмено съгласие на Договарящата страна,
която ги е предоставила.
Член 14
Отговорност
(1) Когато служители на една от Договарящите страни действат на територията на
другата Договаряща страна, последната носи
отговорност в съответствие с националното
си законодателство за всички вреди, нанесени
от тях по време на техните действия.
(2) Когато вредата, посочена в ал. 1, е
резултат от груба небрежност или умишлено неправомерно поведение, Договарящата
страна домакин може да поиска от изпращащата Договаряща страна да є бъдат въз-
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становени всички суми, които е изплатила
на пострадалите или на упълномощени от
тяхно име лица.
Член 15
Статут на служителите
Служителите, действащи по силата на
това споразумение на територията на другата
Договаряща страна, се третират по същия
начин както служителите на Договарящата
страна, на чиято територия те действат, по
отношение на престъпления, които могат да
бъдат извършени от тях или срещу тях.
Член 16
Обезщетение в случай на смърт или нараняване
В случай на смърт или нараняване на
служители от екипа, работещ на територията
на другата Договаряща страна, разходите по
обезщетението се поемат от страната, искаща
помощ, съгласно националното є законодателство.
Член 17
Комуникации при операции за помощ при
извънредна ситуация
Компетентните органи, посочени в чл. 3,
ал. 2 на това споразумение, осигуряват всички
необходими мерки за установяване на надеждна комуникация за нуждите на спасителните
екипи и/или експертите на мястото на операциите за помощ при бедствие.
Член 18
Прекратяване на операции за помощ при
извънредна ситуация
Спасителните екипи и/или експертите
прекратяват незабавно своите действия при
писмено искане на компетентните органи на
Договарящата страна, искаща помощ.
Член 19
Класифицирана информация
Договарящите страни обменят класифицирана информация след сключването на
отделно споразумение за взаимен обмен и
защита на к ласифицираната информаци я
между двете държави.
Член 20
Уреждане на спорове
Всички спорове, които могат да възникнат
във връзка с изпълнението на това споразумение и които не могат да бъдат уредени чрез
преговори между компетентните органи, се
уреждат по дипломатически път.
Член 21
Други международни договори
Това споразумение не засяга правата и
задълженията на Договарящите страни, произтичащи от други международни договори,
които са в сила за техните държави.
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Член 22
Заключителни разпоредби

Раздел 1
Цели на сътрудничество

(1) Това споразумение влиза в сила от
датата на получаване на последното от уведомленията, с които Договарящите страни се
уведомяват взаимно по дипломатически път
за изпълнението на националните процедури,
необходими за влизането му в сила.
(2) Това споразумение може да бъде изменяно и допълвано по взаимно съгласие
на Договарящите страни, изразено писмено.
Измененията и допълненията влизат в сила по
реда за влизане в сила на самото споразумение
и стават неразделна част от него.
(3) Това споразу мен ие се ск л юч ва за
неопределен срок. Всяка от Договарящите
страни може да прекрати действието на това
споразу мение, като нотифицира писмено
другата страна по дипломатически път. Прекратяването влиза в сила след изтичането
на шест месеца считано от получаването на
уведомлението от другата Договаряща страна.
Сключено в Анкара на 20 март 2012 г. в
два еднообразни екземпляра, всеки от които
на български, турски и английски език, като
всички текстове са еднакво автентични. В
случай на различия в тълкуването предимство
има текстът на английски език.

1. Този Меморандум за разбирателство установява рамката за сътрудничество в областта
на отбраната между Страните в сферите от
взаимен интерес.
2. Отбранителното сътрудничество ще бъде
основано на проекти от взаимен интерес за
Страните.
3. Сътрудничеството може да се осъществява или чрез обмяната на служители, или
чрез обмяната на информация.

За правителството на
Република България:
Цветан Цветанов,
заместник министърпредседател и
министър на
вътрешните работи
1456

За правителството на
Република Турция:
Бекир Боздаг,
заместник министърпредседател

МИНИСТЕРСТВО
НА ОТБРАНАТА
МЕМОРАНДУМ
ЗА РАЗБИРАТЕЛСТВО
меж д у Министерството на отбраната на
Република България и Министерството на
отбраната на Република Аржентина за сътрудничество в областта на отбраната
(Одобрен с Решение № 46 от 28 януари 2016 г.
на Министерския съвет. В сила от датата на
подписването му – 4 февруари 2016 г.)
Министърът на отбраната на Република
България и минист ърът на отбраната на
Република Аржентина, наричани по-дол у
„Страните“,
Отчитайки техния взаимен интерес, както
и международния мир и изграждането на
демокрация,
В желанието си да засилят техните добри
и приятелски взаимоотношения,
Постигнаха следното споразумение:

Раздел 2
Сфери на сътрудничеството
1. Сътрудничеството може да обхваща
следните сфери:
а) о бм яна на опит в изг ра ж дането на
правната рамка на отбраната и Въоръжените сили;
b) о бмяна на опит в контрола по въоръженията и разоръжаването;
с) о бмяна на опит в отбранителното планиране и управлението на бюджета за
отбрана;
d) о бмяна на опит и насърчаване на сътрудничеството в операциите по поддържане
на мира, издирвателни и спасителни
дейности и хуманитарни операции в
рамките на ООН;
e) о бмяна на опит, свързан със структурата
и организацията на Въоръжените сили;
f) о бмяна на опит в управлението на кризи
по въпроси, свързани с отбраната;
g) о бмяна на информация, свързана със
системите за управление и контрол,
комуникационните и информационните
системи;
h) обучение и подготовка;
i) военни спортове;
j) медицински въпроси;
k) о тбранителна индустрия, наука и технологии;
l) логистична подкрепа;
m) други сфери от взаимен интерес.
2. С цел осъществяването на сътрудничеството в изброените в параграф 1 сфери
Страните или упълномощените от тях лица
могат да подписват конкретни споразумения
за тяхното реализиране.
Раздел 3
Форми на сътрудничество
Сът рудничеството меж ду Ст раните по
въпроси, свързани с отбраната, може да се
осъществява чрез следните дейности:
а) посещения на високо ниво;
b) с рещи между съответните отбранителни
институции;
c) о бмяна на преподаватели, както и обучаеми във военните институции;
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d) у частие в практически и теоретични
к у рсове, с ем и нари, конферен ц и и и
симпозиуми, провеждани във военните
и цивилните институции/организации
по взаимно съгласие между Страните;
e) културни и спортни събития;
f) и зпълнение и развитие на програми и
проекти, свързани с употребата/приложението на отбранителни технологии;
g) д руги подобни дейности по взаимно
съгласие на Страните.
Раздел 4
Принципи на сътрудничеството
В изпълнение на дейностите в сферите
на сътрудничеството, обхванати от този Меморандум за разбирателство, Страните се
задължават да се ръководят от принципите и
целите в Устава на ООН, които включват суверенно равенство за държавите, териториален
интегритет и неприкосновеност и ненамеса
във вътрешните работи на други държави.
Раздел 5
Финансови разходи
Всяка ст рана пок рива собст вени те си
разходи, свързани с участието є в този Меморандум за разбирателство, освен ако не е
прието друго.
Раздел 6
Обмен на класифицирана информация
1. Страните трябва да са уверени, че обменът на класифицирана информация в рамките
на Меморандума за разбирателство ще бъде
използван единствено за целите, установени
с този Меморандум или други подобни споразумения между страните или някоя друга
трета страна, действаща под или включена в
този Меморандум или други споразумения,
без да се нарушават законоустановените права
на собственост в Страните или трети страни.
Страните предприемат необходимото, така
че обмeнът на класифицирана информация
между тях в областта на отбраната да не се
използва срещу някоя от тях. За целта на
този раздел „трета страна“ означава всяко
физическо или юридическо лице, освен страните, включително всяко трето правителство,
всеки контрактор, независимо дали е, или не
е собствен, контролиран или направляван от
някоя от Страните, или която и да е нация на
трета страна/държава, освен ако не е решено
друго от Страните.
2. Всеки класифициран материал или информация, обменени в рамките на този Меморандум, няма да бъдат оповестявани или
разкривани на трета страна без изричното
писмено съгласие на другата Страна.
3. Страните се задължават да използват,
обработват и опазват всеки класифициран
материал или информация, които са получили
в рамките на този Меморандум, в съгласие с
действащото национално законодателство на
всяка една от тях.
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4. Всяка Страна осигурява на получената
класифицирана информация от другата Страна
най-малко същата защита, която осигурява за
собствената си класифицирана информация,
или равнопоставеното ниво на класификация
и ще предприеме всички необходими мерки
да поддържа такава защита, докато това се
изисква от Страната, която е предоставила
съответната информация.
5. Страните приемат, че следните нива на
класификация за сигурност на информацията
са еквивалент на нивата на класификация за
сигурност на информацията съгласно съответните вътрешни правила и закони на Страните
и всяко международно споразумение, влязло
в сила между две страни:
Нива на класификация за сигурност
на информацията
FOR THE
REPUBLIC
OF
BULGARIA

Equivalent in
English

FOR THE
REPUBLIC
OF ARGENTINA

СТРОГО СЕ- TOP SECRET
КРЕТНО

ESTRICTAMENTE
SECRETO

СЕКРЕТНО

SECRETO

SECRET

П О В Е Р И - CONFIDENTIAL CONFIDENCIAL
ТЕЛНО
ЗА СЛУЖЕБ- RESTRICTED
НО ПОЛЗВАНЕ

RESERVADO

6. Условията, засягащи отговорностите на
Страните при употребата на класифицирана
информация и защитата от разкриване, ще
продължат да се прилагат и след прекратяването на този Меморандум за разбирателство.
7. Класифицирани материали и информация
ще се предават само чрез официални канали
между компетентните власти в Страните.
8. Ако е необходимо, ще бъде постигнато
отделно споразумение между Страните, засягащо обмяната на класифицирана информация.
Раздел 7
Отговорни власти
1. За изпълнението на този Меморандум
за разбирателство компетентните органи са:
– За българската Страна: дирекция „Отбранителна политика“ в Министерството на
отбраната на Република България.
– За аржентинската Страна: „Секретариат
за международни дейности“ на Министерството на отбраната на Република Аржентина
или други упълномощени власти от страна на
Министерството на отбраната на Република
Аржентина.
2. Отговорните власти, посочени в параграф 1, могат да обсъждат аспектите на
двустранното отбранително сътрудничество
чрез провеждането на срещи в Комитет по
двустранно сътрудничество (КДС) в съответната страна.

С Т Р.

14

ДЪРЖАВЕН

Раздел 8
Статут на служителите
Ако е необходимо, ще бъде сключено отделно споразумение между Република България и
Република Аржентина, отнасящо се до статута
на служителите на всяка една от Страните,
докато са на територията на другата Страна.
Раздел 9
Заключителни разпоредби
1. Този Меморандум за разбирателство,
който не създава права и задължения, в
рамките на международното право ще влезе
в сила от датата на подписване.
2. Този Меморандум за разбирателство
може да бъде изменян с писменото съгласие
на Страните.
3. Този Меморандум за разбирателство
няма да влиза в конфликт с националното
законодателство на Страните или някое друго
международно споразумение, към което може
да се отнася. В случай на конфликт превъзходство ще имат националното законодателство
и международните споразумения.
4. Всяка Страна може да прекрати този
Меморандум за разбирателство чрез шестмесечно писмено предизвестие до другата
Страна.
5. Всеки спор, касаещ интерпретацията
на изпълнението на този Меморандум за
разбирателство, ще се решава единствено
между страните в рамките на приятелски
преговори.
Подписано в Буенос Айрес на 4 февруари
2016 г. на български, испански и английски
език, всички текстове са с еднаква сила.
За Министерството
на отбраната на
Република България:
Димитър Кюмюрджиев,
заместник-министър
на отбраната
1434

За Министерството
на отбраната на
Република
Аржентина:
Хулио Мартинес,
министър на
отбраната

Правилник за изменение и допълнение на
Правилника за организацията и дейността
на държавните детски градини към Министерството на отбраната (ДВ, бр. 92 от 2014 г.)
Параграф единствен. В чл. 16, ал. 1 се
създава т. 10 със следното съдържание:
„10. чиито родители или настойници или
един от тях е военнослужещ, който заема
длъжност, или цивилен служител, командирован да изпълнява длъжности в международни
организации или в други международни инициативи на територията на страната – 3 т.“
Министър:
Николай Ненчев

1517
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Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-9 от 2011 г. за военно-почивното
дело (обн., ДВ, бр. 29 от 2011 г.; доп., бр. 45 от
2012 г.; изм. с Решение № 16705 от 13.12.2013 г.
на ВАС на РБ – бр. 50 от 2014 г.; изм. и доп.,
бр. 15 и 81 от 2015 г.)
§ 1. В чл. 2 се създава нова т. 3а:
„3а. десетдневни почивки в специализирани
детски и младежки лагери за деца на български граждани – военнослужещи, които заемат
длъжности, и български граждани – цивилни
служители, командировани да изпълняват
длъж ности в меж д у народни организации
или в други международни инициативи на
територията на страната;“.
§ 2. В чл. 3 се създават т. 10 и 11:
„10. български граждани – военнослужещи,
които заемат длъжности, и български граждани – цивилни служители, командировани
да изпълняват длъжности в международни
организации или в други международни инициативи на територията на страната, както и
членовете на техните семейства;
11. командированите военнослужещи и
цивилни служители по т. 10.“
§ 3. В чл. 4 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) точка 9 се изменя така:
„9. лицата по чл. 3, т. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 и
10 заплащат 100 % от стойността на нощувката в местата за настаняване към военните
клубове, управлявани от агенцията;“
б) създава се т. 10:
„10. по чл. 2, т. 1, 2, 3а и 9 – за лицата по чл. 3,
т. 10 – 65 % от себестойността на почивката
се осигурява от Министерството на отбраната
от средства за социално-битово и културно
обслужване в рамките на утвърдения бюджет
за съответната година и 35 % се заплащат от
лицата по чл. 3, т. 10; към себестойността на
почивката лицата по чл. 3, т. 10 изцяло за своя
сметка доплащат добавка за вид помещение.“
2. В ал. 4 думите „по чл. 2, т. 3“ се заменят
с „по чл. 2, т. 3 и 3а“.
§ 4. В чл. 8 ал. 1 се изменя така:
„(1) Лицата по чл. 3, т. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8,
9 и 10, които ползват основни туристически
услуги във военно-почивните домове, хотелите и местата за настаняване към военните
клубове, заплащат на място невключените в
себестойността на почивките туристически
данък и застраховки и ползваните от тях
допълнителни услуги по цени, утвърдени със
заповед на изпълнителния директор на агенцията. Лицата по чл. 3, т. 6 и 11 заплащат на
място ползваните от тях допълнителни услуги
по цени, утвърдени със заповед на изпълнителния директор на агенцията.“
§ 5. Член 9 се изменя така:
„Чл. 9. (1) Командированите служители на
Министерството на отбраната, структурите на
пряко подчинение на министъра на отбраната
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и Българската армия и командированите лица
по чл. 3, т. 10 не заплащат цена за нощувка
във военно-почивните домове, хотели и местата за настаняване към военните клубове,
управлявани от агенцията.
(2) Туристическият данък и застраховките
на лицата по ал. 1 при ползване на военнопочивните домове, хотели и местата за настаняване към военните клубове, управлявани
от агенцията, са за сметка на бюджета на
Министерството на отбраната от съответната програма за целеви централни плащания. Средствата се осигуряват в бюджета на
Изпълнителна агенция „Военни клубове и
военно-почивно дело“ по реда на Закона за
публичните финанси на основание изготвена
аналитична справка за извършените разходи.
(3) Лицата по ал. 1 ползват безвъзмездно
конферентни зали и допълнително приспособени помещения за организирани служебни
мероприятия на министъра на отбраната,
заместник-министрите на отбраната, постоянния секретар на отбраната, началника на
отбраната, командващия на Съвместното командване на силите, командирите на видовете
въоръжени сили, командирите/началниците
на военни формирования от Българската армия, ръководителите на структури на пряко
подчинение на министъра на отбраната, директорите на дирекции от МО и други делегации
и гости на Министерството на отбраната въз
основа на писмено разрешение съответно от
министъра на отбраната, постоянния секретар
на отбраната или началника на отбраната.“
§ 6. В чл. 11 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Лицата по чл. 3, т. 1 и 10 в рамките
на една календарна година имат право да
ползват до 10 дни за почивките през летния
сезон и до 10 дни за почивките през зимния
сезон при условията на чл. 4, ал. 1, т. 1 и 10.“
2. Алинея 5 се изменя така:
„(5) След изчерпване на лимита по ал. 1
лицата по чл. 3, т. 1 и 10 могат да почиват
във военно-почивните домове и хотелите,
управлявани от агенцията, като заплащат
почивките по цени, определени в заповеди
на министъра на отбраната по чл. 5.“
§ 7. В чл. 14 се създават ал. 5 и 6:
„(5) За лицата по чл. 3, т. 10 се разпределят
карти за почивка в страната в размер на 15 %
от числеността на военнослужещите – български граждани, които заемат длъжности, и
цивилните служители – български граждани,
командировани да изпълняват длъжности
в международни организации или в други
международни инициативи на територията
на страната. Това разпределение се отразява
в протокола по чл. 14, ал. 2.
(6) Разпределените карти за почивка в
страната по ал. 5 за лицата по чл. 3, т. 10 се
предоставят в структурата/военното формирование, което администрира дейността на
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международната организация или на други
международни инициативи на територията
на страната.“
§ 8. В чл. 15 се създава ал. 5:
„(5) Сроковете за изпращане на информация по ал. 1 се прилагат и по отношение на
международните организации или другите
международни инициативи на територията
на страната.“
§ 9. В чл. 17, ал. 1 т. 4 се изменя така:
„4. служебна карта и заповед за командировка – за лицата по чл. 3, т. 6 и 11.“
§ 10. Член 22а се изменя така:
„Чл. 22а. Стойността на груповите мероприятия за лицата по чл. 3, т. 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9
и 10 се заплаща 80 % авансово по банковата
сметка на агенцията, а остатъкът се заплаща
на рецепция. В случаите, когато резервацията
е направена до 5 работни дни преди датата на
първата нощувка или в деня на самото настаняване, цялата сума се заплаща на рецепция.“
Заключителна разпоредба
§ 11. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Николай Ненчев
1518

МИНИСТЕРСТВО
НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ
И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № РД-02-20-1 от 2015 г. за условията
и реда за влагане на строителни продукти
в строежите на Република България (ДВ,
бр. 14 от 2015 г.)
§ 1. В чл. 17, ал. 1 се създава т. 4:
„4. одобрява процедури за сертификация
на съответствието на строителните продукти
с националните изисквания съгласно чл. 14,
ал. 1, разработени от Асоциацията на лицата за оценяване на строителни продукти;
процедурите се публикуват на електронната
страница на звеното за контакт.“
§ 2. В чл. 21, ал. 4, чл. 25, ал. 4 и чл. 29,
ал. 1 абревиатурата „МРРБ“ се заменя със
„звеното за контакт“.
§ 3. В чл. 30 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 т. 2 се изменя така:
„2. чрез електронната страница на ЗКОПС,
чийто адрес е публикуван на електронните
страници на МРРБ и ЕК.“
2. Алинея 2 се отменя.
Заключителна разпоредба
§ 4. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Лиляна Павлова
1473
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО
НА ЕНЕРГЕТИКАТА
РАЗРЕШЕНИЕ № 438
от 2 февруари 2016 г.
за проучване на строителни материали – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона
за подземните богатства, в площ „Лемище“,
разположена в землищата на с. Кобиляк и с. Владимирово, община Бойчиновци, област Монтана
На основание чл. 53, ал. 4 във връзка с чл. 5,
т. 1, чл. 7, ал. 2, т. 7, чл. 39, ал. 1, т. 3 от Закона
за подземните богатства и протоколно решение
по т. 4 от Протокол № 1 от заседанието на Министерския съвет на 6 януари 2016 г. разрешавам
на „Пътища М“ – ЕООД, Монтана – титуляр на
разрешението, дружество, вписано в търговския
регистър на Агенцията по вписванията, ЕИК
201812686, със седалище и адрес на управление
гр. Монтана 3400, ул. Граф Игнатиев 24, 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 „Лемище“, разположена в землищата на с. Кобиляк
и с. Владимирово, община Бойчиновци, област
Монтана, при следните условия:
1. Срокът на разрешението е 1 г.
2. Размерът на площта е 0,32 кв. км.
3. Границите на площта са определени с координати на граничните точки съгласно приложението.
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 работната програма, неразделна
част от договора за проучване.
6. Разрешението влиза в сила от датата на влизане в сила на договора за проучване с титуляря.
7. Контролът по изпълнението на разрешението и на сключения договор се осъществява
от министъра на енергетиката.
8. Разрешението може да се обжалва пред
Върховния административен съд в 14-дневен срок
от обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър:
Т. Петкова
Приложение
към т. 3
Координатен регистър на граничните точки,
описващи площ „Лемище“
Координатна система 1970 г.
№

X [m]

Y [m]

1.

4732650

8516220

2.

4732470

8516185

№

X [m]

Y [m]

3.

4731910

8515690

4.
1480

4732035

8515000

РАЗРЕШЕНИЕ № 441
от 2 февруари 2016 г.
за проучване на скалнооблицовъчни материали – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6
от Закона за подземните богатства, в площ
„Станеви ниви 2“, разположена в землището на
с. Върбешница, община Мездра, област Враца
На основание чл. 53, ал. 4 във връзка с чл. 7,
ал. 2, т. 7, чл. 5, т. 1, чл. 39, ал. 1, т. 2 от Закона
за подземните богатства, § 86 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за подземните
богатства (ДВ, бр. 70 от 2008 г.), § 105, ал. 2 от
преходните и заключителните разпоредби към
Закона за изменение и допълнение на Закона за
подземните богатства (ДВ, бр. 100 от 2010 г.) и
§ 63 от преходните и заключителните разпоредби
на Закона за изменение на Закона за забрана на
химическото оръжие и за контрола на токсичните химически вещества и техните прекурсори
(ДВ, бр. 14 от 2015 г.) и протоколно решение по
т. 7 от Протокол № 1 от заседанието на Министерския съвет на 6 януари 2016 г. разрешавам на
НИИ „Геология и Геофизика“ – АД, титуляр на
разрешението, дружество, вписано в търговския
регистър на Агенцията по вписванията, ЕИК
831641485, със седалище и адрес на управление
гр. София, п.к. 1505, бул. Ситняково 23, да извърши
за своя сметка проучване на скалнооблицовъчни материали – подземни богатства по чл. 2, ал. 1,
т. 6 от Закона за подземните богатства, в площ
„Станеви ниви 2“, разположена в землището на
с. Върбешница, община Мездра, област Враца,
при следните условия:
1. Срокът на разрешението е 2 години.
2. Размерът на площта е 0,176 кв. км.
3. Границите на площта са определени с
координати на граничните точки съгласно приложението.
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 с титуляря.
8. Контролът по изпълнението на разрешението и на сключения договор се осъществява
от министъра на енергетиката.
Министър:
Т. Петкова
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Приложение
към т. 3

Координатен регистър на граничните точки,
описващи площ „Станеви ниви 2“
Координатна система 1970 г.
№

X [m]

Y [m]

1.

4698690

8537190

2.

4698690

8537755

3.

4698430

8537750

4.

4698430

8537450

5.

4698280

8537340

6.

4698280

8537235

7.
1477

4698338

8537190

РАЗРЕШЕНИЕ № 443
от 3 февруари 2016 г.
за проучване на неметални полезни изкопаеми – индустриални минерали – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 2 от Закона за подземните
богатства, в площ „Кладенчево“, разположена
в землищата на с. Крумово и с. Ботево, община
Аксаково, област Варна
На основание чл. 53, ал. 4 във връзка с чл. 5,
т. 1, чл. 7, ал. 2, т. 7, чл. 39, ал. 1, т. 3 от Закона
за подземните богатства, § 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 по т. 3 от Протокол № 1 от заседанието на Министерския
съвет на 6 януари 2016 г. разрешавам на „Фарес
БГ“ – ЕООД, София – титуляр на разрешението, дружество, вписано в търговския регистър
на Агенцията по вписванията, ЕИК 202825932,
със седалище и адрес на управление гр. Хасково, п. код 6300, бул. Съединение 14, ет. 5,
ап. 13, да извърши за своя сметка проучване
на неметални полезни изкопаеми – индустриални минерали – подземни богатства по чл. 2,
ал. 1, т. 2 от Закона за подземните богатства, в
площ „Кладенчево“, разположена в землищата
на с. Крумово и с. Ботево, община Аксаково,
област Варна, при следните условия:
1. Срокът на разрешението е 1 година.
2. Размерът на площта е 0,623 кв. км.
3. Границите на площта са определени с
коорд и нат и на г ра н и ч н и т е т оч к и с ъгласно
приложението.
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 работната програма, неразделна
част от договора за проучване.
6. Разрешението влиза в сила от датата на
влизане в сила на договора за проу чване с
титуляря.
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7. Контролът по изпълнението на разрешението и на сключения договор се осъществява
от министъра на енергетиката.
8. Разрешението може да се обжалва пред
Върховния административен съд в 14-дневен срок
от обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър:
Т. Петкова
Приложение
към т. 3
Координатен регистър на граничните точки,
описващи площ „Кладенчево“
Координатна система 1970 г.
№

X [m]

Y [m]

1.

4709697

9627830

2.

4709987

9628106

3.

4709143

9629316

4.
1478

4708808

9629020

РАЗРЕШЕНИЕ № 444
от 3 февруари 2016 г.
за проучване на строителни материали – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона
за подземните богатства, в площ „Гората“, разположена в землището на с. Лозен, Столична
община, област София
На основание чл. 53, ал. 4 във връзка с чл. 5,
т. 1, чл. 7, ал. 2, т. 7, чл. 39, ал. 1, т. 3 от Закона
за подземните богатства, § 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 по т. 5 от Протокол
№ 1 от заседанието на Министерския съвет на
6 януари 2016 г. разрешавам на „Каменни фракции“ – ЕООД, София – титуляр на разрешението,
дружество, вписано в търговския регистър на
Агенцията по вписванията, ЕИК 203117427, със
седалище и адрес на управление гр. София 1138,
район „Младост“, бул. Цариградско шосе 48 – 50,
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 „Гората“, разположена в землището на
с. Лозен, Столична община, област София, при
следните условия:
1. Срокът на разрешението е 1 година.
2. Размерът на площта е 1 кв. км.
3. Границите на площта са определени с
координати на граничните точки съгласно приложението.
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 работната програма, неразделна
част от договора за проучване.
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6. Разрешението влиза в сила от датата на влизане в сила на договора за проучване с титуляря.
7. Контролът по изпълнението на разрешението и на сключения договор се осъществява
от министъра на енергетиката.
8. Разрешението може да се обжалва пред
Върховния административен съд в 14-дневен срок
от обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър:
Т. Петкова
Приложение
към т. 3
Координатен регистър на граничните точки,
описващи площ „Гората“
Координатна система 1970 г.
№

X [m]

Y [m]

1.

4592277

8512838

2.

4592077

8513541

3.

4591644

8513465

4.
1479

4591844

8512753

НАЦИОНАЛЕН КОМПЕНСАЦИОНЕН
ЖИЛИЩЕН ФОНД ПРИ
МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ
РЕШЕНИЕ № 2
от 23 февруари 2016 г.
На основание чл. 8, ал. 2 ЗУПГМЖСВ и
във връзка с чл. 16, ал. 3 и 4 от правилника за
прилагането му и решения на общински съвети
Управителният съвет на НКЖФ реши:
1. Утвърждава числен състав и председатели
на местни комисии, както следва:
област Благоевград: община Петрич с председател Живко Асенов Коемджиев и 5-членен
състав; община Сандански с председател Панчо
Любчов Панчев и 5-членен състав;
област Бургас: община Карнобат с председател
Кремена Красимирова Събева и 7-членен състав;
община Несебър с председател Христо Георгиев
Яръмов и 5-членен състав;
област Варна: община Варна с председател
Донка Анастасова Недялкова и 5-членен състав;
област Велико Търново: община Велико Търново
с председател Мина Илиева Илиева и 9-членен
състав;
област Враца: община Мездра с председател
Севдалина Тодорова Джамбазка и 5-членен състав;
община Оряхово с председател Стелиян Стефанов
Христов и 7-членен състав;
област Ловеч: община Ловеч с председател Радка Цанова Трифонова и 7-членен състав; община
Тетевен с председател Борис Петков Врабевски
и 5-членен състав;
област Монтана: община Брусарци с председател Петър Цветков Димитров и 5-членен състав;
община Лом с председател Гинка Страхилова
Иванова и 7-членен състав; община Монтана
с председател Цветанка Миланова Каменова и
7-членен състав;

ВЕСТНИК

БРОЙ 18

област Пловдив: община Пловдив с председател
Ангелина Атанасова Топчиева и 9-членен състав;
област Смолян: община Рудозем с председател Николина Ангелова Костадинова и 5-членен
състав;
област Софийска: община Своге с председател
Соня Златанова Маринкова-Йорданова и 5-членен състав;
област Стара Загора: община Павел баня с
председател Тинка Ясенова Начева и 5-членен
състав; община Чирпан с председател Даниела
Иванова Драгийска и 5-членен състав;
област Търговище: община Търговище с председател Валентин Методиев Велчев и 5-членен
състав;
област Шумен: община Шумен с председател
Светлана Маркова Иванова и 7-членен състав;
област Ямбол: община Стралджа с председател
Койка Тенева Тодорова и 5-членен състав.
2. Поименните числени състави на комисиите,
посочени в решенията на общинските съвети,
представляват неразделна част от решението на
Управителния съвет.
3. Новоутвърдените местни комисии действат
през мандата на предложилите ги общински
съвети.
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Председател:
Д. Иванов

АГЕНЦИЯ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ И
СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН КОНТРОЛ
РЕШЕНИЕ № 3421-П
от 25 февруари 2016 г.
На основание чл. 1, ал. 2, т. 3, чл. 3, ал. 3,
т. 3, буква „a“, чл. 4, ал. 1, чл. 8, ал. 2, чл. 31,
ал. 1 и чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК, чл. 2, ал. 1, т. 3,
чл. 3, ал. 1, т. 1, чл. 5 и чл. 6, ал. 1 от Наредбата
за търговете и конкурсите, чл. 7, ал. 1, т. 4 и
чл. 20, ал. 6 от Устройствения правилник на
Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол, Решение № 1628 от 10.11.2015 г.
на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол (ДВ, бр. 89 от 2015 г.) относно
откриване на процеду ра за приватизаци я и
протоколно решение № 3987 от 25.02.2016 г. на
изпълнителния съвет Агенцията за приватизация
и следприватизационен контрол реши:
1. Продажбата на „Самостоятелен обект – цент ър за ком п лексно обсл у ж ване на г ра ж дани – каси на Софийски пощенски съобщения“,
намиращ се на ул. Граф Игнатиев 72, гр. София,
район „Средец“, община Столична, област София (столица), обособена част от „Български
пощи“ – ЕАД, София (наричан по-нататък „обособената част“), да се извърши чрез публичен
търг с явно наддаване.
2. Търгът ще се проведе при следните условия:
2.1. начална тръжна цена – 240 000 лв. (без
включен ДДС); цената се оферира в левoве и
се заплаща съгласно изискванията, съдържащи
се в тръжната документация;
2.2. стъпка на наддаване – 10 000 лв. (без
включен ДДС);
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2.3. депозитът за участие е парична вноска
25 000 лв. (без включен ДДС) или равностойността им в евро, която се превежда по банковата
сметка на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол, посочена в тръжната
документация, най-късно до изтичане на срока
за подаване на предложения;
2.4. тръжната документация се закупува в
Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол – София, ул. Врабча 23, стая 515,
в срок до 10-ия ден считано от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“;
цената на тръжната документация е 1000 лв. (с
включен ДДС) или равностойността им в евро
и се заплаща, както следва: в касата на Агенцията за приватизация и следприватизационен
контрол – само в левове, или чрез банков превод по сметка на Агенцията за приватизация
и следприватизационен контрол: IBAN BG39
BNBG 9661 3100 1530 01, BIC код BNBGBGSD;
плащането се извършва преди получаване на
тръжната документация; разходите по заплащането на тръжната документация са за сметка
на лицата, които я закупуват;
2.5. т ръж ната док у ментаци я се полу чава
след представяне на документ, от който да е
видно, че лицето е оправомощено да закупи
тръжната документация; в случай че документът
по предходното изречение е съставен на език,
различен от българския, същият следва да бъде
придружен с превод на български език;
2.6. срок за подаване на предложения за
участие в търга – до 11 ч. българско време на
15-ия ден считано от датата на обнародване на
решението в „Държавен вестник“; предложенията се подават в стая 416 на Агенцията за
приватизация и следприватизационен контрол;
2.7. не се допускат до участие в търга: консорциуми; офшорни дружества; лица, които
имат просрочени публични задължения към
българската държава; лица, които са в ликвидация; лица, обявени в несъстоятелност или са
в производство за обявяване в несъстоятелност,
както и лица, осъдени за банкрут;
2.8. посещени я и огледи на обособената
част могат да се извършват всеки работен ден
до началния час на провеждане на търга след
закупуване на тръжната документация и представяне на удостоверение за право на извършване
на оглед, издадено от Агенцията за приватизация
и следприватизационен контрол;
2.9. търгът ще се проведе на 15-ия ден считано от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“ от 11 ч. българско време
в сградата на Агенцията за приватизация и
следприватизационен контрол.
3. На основание чл. 8, ал. 2 ЗПСК паричните
постъпления от продажбата на обособената част
да бъдат преведени по сметката на „Български
пощи“ – ЕАД, София.
4. Утвърждава тръжната документация за
продажба на обособената част и проекта на
договор за приватизационна прода жба като
част от нея.
Изпълнителен директор:
Е. Караниколов
1560
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РЕШЕНИЕ № 1642
от 24 февруари 2016 г.
На основание чл. 1, ал. 2, т. 5, чл. 3, ал. 3, т. 3,
буква „д“ и ал. 6, чл. 4, ал. 3 и чл. 22 г, 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 № 3976 от 24.02.2016 г.
на изпълнителния съвет Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол реши:
открива процедура за приватизационна продажба
на поземлен имот – частна държавна собственост
с предоставени права за управление на областния
управител на област Кърджали – идентификатор
40909.122.42, с площ 1779 кв. м, в Промишлена
зона-изток, гр. Кърджали, община Кърджали,
област Кърджали.
Изпълнителен директор:
Е. Караниколов
1563
РЕШЕНИЕ № 1643
от 24 февруари 2016 г.
На основание чл. 1, ал. 2, т. 5, чл. 3, ал. 3, т. 3,
буква „д“ и ал. 6, чл. 4, ал. 3 и чл. 22 г, 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 № 3977 от 24.02.2016 г.
на изпълнителния съвет Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол реши:
открива процедура за приватизационна продажба
на поземлен имот – частна държавна собственост
с предоставени права за управление на областния
управител на област Кърджали – идентификатор
40909.123.113, с площ 1028 кв. м, в кв. Веселче,
ул. Първи май, гр. Кърджали.
Изпълнителен директор:
Е. Караниколов
1564
РЕШЕНИЕ № 3416-П
от 24 февруари 2016 г.
На основание чл. 1, ал. 2, т. 5, чл. 3, ал. 3,
т. 3, буква „д“, чл. 4, ал. 3, чл. 8, ал. 10, чл. 31,
ал. 1 и чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК, чл. 2, ал. 1, т. 5,
чл. 3, ал. 1, т. 1, чл. 5 и чл. 6, ал. 1 от Наредбата
за търговете и конкурсите, чл. 7, ал. 1, т. 4 и
чл. 20, ал. 6 от Устройствения правилник на
Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол, Решение № 1559 от 11.09.2013 г.
на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол (ДВ, бр. 83 от 2013 г.) относно
откриване на процеду ра за приватизаци я и
протоколно решение № 3979 от 24.02.2016 г. на
изпълнителния съвет Агенцията за приватизация
и следприватизационен контрол реши:
1. Продажбата на недвижим имот – частна
държавна собственост с предоставени права за
управление на областния управител на област
Бургас, представляващ: урегулиран поземлен
имот XXXІХ с площ 1030 кв. м от кв. 11, Промишлена зона „Север“ по плана на гр. Карнобат,
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община Карнобат, област Бургас (наричан понататък „имота“), да се извърши чрез публичен
търг с явно наддаване.
2. Търгът ще се проведе при следните условия:
2.1. начална тръжна цена – 13 500 лв. (без
включен ДДС); цената се оферира в левoве и
се заплаща съгласно изискванията, съдържащи
се в тръжната документация;
2.2. стъпка на наддаване – 500 лв. (без включен ДДС);
2.3. депозитът за участие е парична вноска – 2000 лв. (без включен ДДС) или равностойността им в евро, която се превежда по
банковата сметка на Агенцията за приватизация
и следприватизационен контрол, посочена в
тръжната документация, най-късно до изтичане
на срока за подаване на предложения;
2.4. тръжната документация се закупува в
Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол – София, ул. Врабча 23, стая 515,
в срок до 18-ия ден считано от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“;
цената на тръжната документация е 500 лв. (с
включен ДДС) или равностойността им в евро
и се заплаща, както следва: в касата на Агенцията за приватизация и следприватизационен
контрол – само в левове, или чрез банков превод по сметка на Агенцията за приватизация
и следприватизационен контрол: IBAN BG39
BNBG 9661 3100 1530 01, BIC код BNBGBGSD;
плащането се извършва преди получаване на
тръжната документация; разходите по заплащането на тръжната документация са за сметка
на лицата;
2.5. т ръж ната док у ментаци я се полу чава
след представяне на документ, от който да е
видно лицето, оправомощено да закупи тръжната документация; в случай че документът
по предходното изречение е съставен на език,
различен от българския, същият следва да бъде
придружен с превод на български език;
2.6. срок за подаване на предложения за
участие в търга – до 14 ч. българско време на
20-ия ден считано от датата на обнародване на
решението в „Държавен вестник“; предложенията се подават в стая 416 на Агенцията за
приватизация и следприватизационен контрол;
2.7. не се допускат до участие в търга: консорциуми; офшорни дружества; лица, които
имат просрочени публични задължения към
българската държава; лица, които са в ликвидация; лица, обявени в несъстоятелност или са
в производство за обявяване в несъстоятелност;
лица, осъдени за банкрут; чужденци и/или чуждестранни юридически лица, неотговарящи на
условията на чл. 29 от Закона за собствеността,
или лица, за които със закон е установено, че
нямат право да придобиват право на собственост върху земя на територията на Република
България;
2.8. посещения и огледи на имота могат да
се извършват всеки работен ден до началния
час на провеждане на търга след закупуване
на тръжната документация и представяне на
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удостоверение за право на извършване на оглед, издадено от Агенцията за приватизация и
следприватизационен контрол;
2.9. търгът ще се проведе на 20-ия ден считано от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“ от 14 ч. българско време
в сградата на Агенцията за приватизация и
следприватизационен контрол.
3. Утвърждава тръжната документация за
продажба на имота и проекта на договор за
приватизационна продажба като част от нея.
4. Режийните разноски за имота в размер
две на сто върху цената, достигната на търга,
се заплащат в съответствие с разпоредбата на
чл. 8, ал. 10 ЗПСК.
Изпълнителен директор:
Е. Караниколов
1565
РЕШЕНИЕ № 3417-П
от 24 февруари 2016 г.
На основание чл. 1, ал. 2, т. 5, чл. 3, ал. 3,
т. 3, буква „д“, чл. 4, ал. 3, чл. 8, ал. 10, чл. 31,
ал. 1 и чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК, чл. 2, ал. 1, т. 5,
чл. 3, ал. 1, т. 1, чл. 5 и чл. 6, ал. 1 от Наредбата
за търговете и конкурсите, чл. 7, ал. 1, т. 4 и
чл. 20, ал. 6 от Устройствения правилник на
Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол, Решение № 1561 от 11.09.2013 г.
на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол (ДВ, бр. 83 от 2013 г.) относно
откриване на процеду ра за приватизаци я и
протоколно решение № 3980 от 24.02.2016 г. на
изпълнителния съвет Агенцията за приватизация
и следприватизационен контрол реши:
1. Продажбата на недвижим имот – частна
държавна собственост с предоставени права за
управление на областния управител на област
П ловдив, п редс та вл ява щ: позем лен имо т с
идентификатор 56784.504.614 с площ 997 кв. м,
намиращ се на ул. Брезовско шосе, район „Северен“, гр. Пловдив, община Пловдив, област
Пловдив (наричан по-нататък „имота“), да се
извърши чрез публичен търг с явно наддаване.
2. Търгът ще се проведе при следните условия:
2.1. начална тръжна цена – 55 000 лв. (без
включен ДДС); цената се оферира в левoве и
се заплаща съгласно изискванията, съдържащи
се в тръжната документация;
2.2. с т ъпка на на д да ва не – 10 0 0 лв. (без
включен ДДС);
2.3. депозитът за участие е парична вноска – 5000 лв. (без включен ДДС) или равностойността им в евро, която се превежда по
банковата сметка на Агенцията за приватизация
и следприватизационен контрол, посочена в
тръжната документация, най-късно до изтичане
на срока за подаване на предложения;
2.4. тръжната документация се закупува в
Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол – София, ул. Врабча 23, стая 515,
в срок до 17-ия ден считано от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“;
цената на тръжната документация е 500 лв. (с
включен ДДС) или равностойността им в евро
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и се заплаща, както следва: в касата на Агенцията за приватизация и следприватизационен
контрол – само в левове, или чрез банков превод по сметка на Агенцията за приватизация
и следприватизационен контрол: IBAN BG39
BNBG 9661 3100 1530 01, BIC код BNBGBGSD;
плащането се извършва преди получаване на
тръжната документация; разходите по заплащането на тръжната документация са за сметка
на лицата;
2.5. т ръж ната док у ментаци я се полу чава
след представяне на документ, от който да е
видно лицето, оправомощено да закупи тръжната документация; в случай че документът
по предходното изречение е съставен на език,
различен от българския, същият следва да бъде
придружен с превод на български език;
2.6. срок за подаване на предложения за
участие в търга – до 14 ч. българско време на
22-рия ден считано от датата на обнародване
на решението в „Държавен вестник“; предложенията се подават в стая 416 на Агенцията за
приватизация и следприватизационен контрол;
2.7. не се допускат до участие в търга: консорциуми; офшорни дружества; лица, които
имат просрочени публични задължения към
българската държава; лица, които са в ликвидация; лица, обявени в несъстоятелност или са
в производство за обявяване в несъстоятелност;
лица, осъдени за банкрут; чужденци и/или чуждестранни юридически лица, неотговарящи на
условията на чл. 29 от Закона за собствеността,
или лица, за които със закон е установено, че
нямат право да придобиват право на собственост върху земя на територията на Република
България;
2.8. посещения и огледи на имота могат да
се извършват всеки работен ден до началния
час на провеждане на търга след закупуване
на тръжната документация и представяне на
удостоверение за право на извършване на оглед, издадено от Агенцията за приватизация и
следприватизационен контрол;
2.9. търгът ще се проведе на 22-рия ден считано от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“ от 14 ч. българско време
в сградата на Агенцията за приватизация и
следприватизационен контрол.
3. Утвърждава тръжната документация за
продажба на имота и проекта на договор за
приватизационна продажба като част от нея.
4. Режийните разноски за имота в размер
две на сто върху цената, достигната на търга,
се заплащат в съответствие с разпоредбата на
чл. 8, ал. 10 ЗПСК.
Изпълнителен директор:
Е. Караниколов
1566
РЕШЕНИЕ № 3418-П
от 24 февруари 2016 г.
На основание чл. 1, ал. 2, т. 5, чл. 3, ал. 3,
т. 3, буква „д“, чл. 4, ал. 3, чл. 8, ал. 10, чл. 31,
ал. 1 и чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК, чл. 2, ал. 1, т. 5,
чл. 3, ал. 1, т. 1, чл. 5 и чл. 6, ал. 1 от Наредбата
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за търговете и конкурсите, чл. 7, ал. 1, т. 4 и
чл. 20, ал. 6 от Устройствения правилник на
Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол, Решение № 1560 от 11.09.2013 г.
на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол (ДВ, бр. 83 от 2013 г.) относно
откриване на процеду ра за приватизаци я и
протоколно решение № 3981 от 24.02.2016 г. на
изпълнителния съвет Агенцията за приватизация
и следприватизационен контрол реши:
1. Продажбата на недвижим имот – частна
държавна собственост с предоставени права за
управление на областния управител на област
П ловдив, п редс та вл ява щ: позем лен имо т с
идентификатор 56784.504.687 с площ 1188 кв. м,
намиращ се на ул. Брезовско шосе, гр. Пловдив,
община Пловдив, област Пловдив (наричан понататък „имота“), да се извърши чрез публичен
търг с явно наддаване.
2. Търгът ще се проведе при следните условия:
2.1. начална тръжна цена – 72 000 лв. (без
включен ДДС); цената се оферира в левoве и
се заплаща съгласно изискванията, съдържащи
се в тръжната документация;
2.2. с т ъпка на на д да ва не – 10 0 0 лв. (без
включен ДДС);
2.3. депозитът за участие е парична вноска – 7000 лв. (без включен ДДС) или равностойността им в евро, която се превежда по
банковата сметка на Агенцията за приватизация
и следприватизационен контрол, посочена в
тръжната документация, най-късно до изтичане
на срока за подаване на предложения;
2.4. тръжната документация се закупува в
Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол – София, ул. Врабча 23, стая 515,
в срок до 16-ия ден считано от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“;
цената на тръжната документация е 500 лв. (с
включен ДДС) или равностойността им в евро
и се заплаща, както следва: в касата на Агенцията за приватизация и следприватизационен
контрол – само в левове, или чрез банков превод по сметка на Агенцията за приватизация
и следприватизационен контрол: IBAN BG39
BNBG 9661 3100 1530 01, BIC код BNBGBGSD;
плащането се извършва преди получаване на
тръжната документация; разходите по заплащането на тръжната документация са за сметка
на лицата;
2.5. тръж ната док у ментаци я се полу чава
след представяне на документ, от който да е
видно лицето, оправомощено да закупи тръжната документация; в случай че документът
по предходното изречение е съставен на език,
различен от българския, същият следва да бъде
придружен с превод на български език;
2.6. срок за подаване на предложения за
участие в търга – до 14 ч. българско време на
21-вия ден считано от датата на обнародване
на решението в „Държавен вестник“; предложенията се подават в стая 416 на Агенцията за
приватизация и следприватизационен контрол;
2.7. не се допускат до участие в търга: консорциуми; офшорни дружества; лица, които
имат просрочени публични задължения към
българската държава; лица, които са в ликви-
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дация; лица, обявени в несъстоятелност или са
в производство за обявяване в несъстоятелност;
лица, осъдени за банкрут; чужденци и/или чуждестранни юридически лица, неотговарящи на
условията на чл. 29 от Закона за собствеността,
или лица, за които със закон е установено, че
нямат право да придобиват право на собственост върху земя на територията на Република
България;
2.8. посещения и огледи на имота могат да
се извършват всеки работен ден до началния
час на провеждане на търга след закупуване
на тръжната документация и представяне на
удостоверение за право на извършване на оглед, издадено от Агенцията за приватизация и
следприватизационен контрол;
2.9. търгът ще се проведе на 21-вия ден, считано от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“, от 14 ч. българско време
в сградата на Агенцията за приватизация и
следприватизационен контрол.
3. Утвърждава тръжната документация за
продажба на имота и проекта на договор за
приватизационна продажба като част от нея.
4. Режийните разноски за имота в размер
две на сто върху цената, достигната на търга,
се заплащат в съответствие с разпоредбата на
чл. 8, ал. 10 ЗПСК.
Изпълнителен директор:
Е. Караниколов
1567

СТОЛИЧНА ОБЩИНА
РЕШЕНИЕ № 105
от 14 януари 2016 г.
В Направление „Архитектура и градоустройство“ на Столична община е постъпило заявление
вх. рег. № ГР-08-20-15 от 10.07.2013 г. чрез район
„Връбница“ от Методи Донев Стефанов с искане за разрешаване изработването на подробен
устройствен план (ПУП) – изменение на план
за регулация (ИПР) на м. Волуяк, кв. 30, УПИ
ХVIII-385 за поземлен имот с идентификатор
12084.2700.385, район „Връбница“.
Към заявлението са представени документ за
собственост, скица, издадена от АГКК, мотивирано предложение за изменение на ПУП – ИПР,
у дос т оверен ие за ог ра н и чена п роек та н т ска
правоспособност на името на инж. Георги Николаев Георгиев.
С писмо изх. № ГР-08-20-15 от 9.08.2013 г.
заявителят е информиран за необходимостта
заявлението да се подаде от всички собственици на имота – предмет на мотивираното
предложение, което е изпълнено със заявление
№ ГР-08-20-15 от 21.08.2014 г. от Методи Донев
Стефанов, Даниела Методиева Георгиева и Катя
Методиева Стефанова.
Допълнително заявителките Даниела Методиева Георгиева и Катя Методиева Стефанова са уведомени с писма изх. № ГР-08-20-15
от 1.11.2013 г. и изх. № Г Р- 08-20 -15/2013 от
6.02.2014 г., че е необходимо да представя т
документи за собственост, комбинирана скица
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по чл. 16, ал. 3 ЗКИР, които са представени с
писма от 21.01.2014 г., 3.02.2014 г., 19.02.2014 г.,
31.03.2014 г.
С п и с м о и з х . № Г Р - 0 8 - 2 0 -1 5/ 2 0 1 3 о т
27.05.2014 г. е изискано за ПИ с идентификатор
№ 12084.2700.385 да се представят доказателства за собствеността на площ 18 кв. м, което
е изпълнено. Собствениците представят документ за собственост за гореописаната площ на
11.02.2015 г.
Действащи ят подробен устройствен план
е одо б р ен с ъ с З а пов ед № РД-50 - 0 9 -136 о т
11.04.1983 г. Кадастралната карта на територията
е одобрена със Заповед № РД-18-40 от 20.07.2011 г.
на ИД на АГКК.
Със Заповед № РД-09-50-249 от 1.04.2015 г. на
главния архитект на СО е разрешено изработването на проект за ИПР, в която са указани
изискванията на отдели „ОУП“, „БДПР“ (КТ и
ИМ), „Правен“ и „ПУП“.
Заповедта е изпратена за сведение и изпълнение до района и до заявителя с писмо изх.
№ ГР-08-20-15-[2]/2013 от 2.04.2015 г.
Със заявление вх. № ГР-08-20-15-[3]/2013 от
5.05.2015 г. е внесен проект за ИПР на м. Волуяк, кв. 30, УПИ XVIII-385, обособяване на нови
УПИ ХVIII-385 – „за ЖС“, и ХХIII-385 – „за
ЖС“, задънена улица по о.т. 172а – 172б, за поземлен имот с идентификатор 12084.2700.385 с
обяснителна записка.
С п и с м о в х . № Г Р- 0 8 -2 0 -1 5 -[4] /2 01 3 о т
11.05.2015 г. район „Връбница“ информира за
приключила процедура по обявяването на основание чл. 124б, ал. 2 ЗУТ на Заповед № РД09-50-249 от 1.04.2015 г. на главния архитект на
СО, с която е разрешено изработването на ПУП.
С п исмо и з х. № Г Р- 0 8 -2 0 -15 -[5]/2 013 о т
13.05.2015 г. проектът е изпратен за съобщаване
по реда на чл. 128, ал. 3 ЗУТ до кмета на район
„Връбница“.
Проектът е върнат от район „Връбница“ с
писмо изх. № АГ-9400-315-[6] от 5.06.2015 г. след
процедура по съобщаване с приложен разписен
лист и информация, че в законоустановения
срок не са постъпили възражения.
Проектът е разгледан и приет от ОЕСУТ
с протокол № ЕС-Г-45 от 23.06.2015 г., т. 5.
Направено е служебно предложение, за което
заявителите са уведомени с писмо изх. № ГР08-20-15-[8]/2013 от 2.07.2015 г. Взето е решение
във връзка с чл. 21, ал. 7 ЗУТ проектът да се
изпраща по компетентност в СОС за одобряване.
С п и с м о в х . № Г Р- 0 8 -2 0 -1 5 -[9] /2 01 3 о т
24.08.2015 г. е представена експертна оценка за
наличие на дървесно-храстова растителност,
заверена от дирекция „Зелена система“ при СО
на 21.08.2015 г.
При горната фактическа обстановка се установява от правна страна следното:
Искането за одобряване на ПУП е направено
от заинтересованите лица по смисъла на чл. 124а,
ал. 5 и чл. 135, ал. 1 във връзка с чл. 131, ал. 1 и
ал. 2, т. 1 ЗУТ като собственици на ПИ с идентификатор 120884.2700.385 – предмет на плана,
което се установява от приложените документи
за собственост и скици.
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Действащият регулационен план на м. Волуяк, район „Връбница“, е одобрен със Заповед
№ РД-50-09-136 от 11.04.1983 г.
Кадастралната карта на територията е одобрена със Заповед № РД-18-40 от 20.07.2011 г. на
изпълнителния директор на АГКК.
С проекта за изменение на плана за регулация се предвижда изменение на УПИ XVIII-385,
като се обособяват за ПИ с идентификатор
120884.2700.385 нови УПИ XVIII-385 – „зa ЖС“,
и УПИ ХХIII-385 – „за ЖС“, като за последния
транспортният достъп се осигурява със задънена улица по о.т. 172а – 172б, с което е спазено
изискването на чл. 14, ал. 3, т. 1 и ал. 4 ЗУТ.
За изменението е налице основание по чл. 134,
ал. 2, т. 2 и 6 ЗУТ.
Проектът е изработен върху влязла в сила
кадастрална карта, с което е спазено изискването на чл. 115, ал. 1 и 2 ЗУТ.
Предназначението на новите УПИ е за жилищно строителство, което е допустимо в устройствена зона „Жм“, в която попада имотът,
съгласно становище на отдел „ОУП“.
Спазени са административнопроизводствените правила при издаване на акта – сезиране на
административния орган от заинтересованите
лица по чл. 131, ал. 2, т. 1 ЗУТ със заявление
и мотивирано предложение, разрешено е изработването на проект за ИПРЗ от компетентния
за това орган, внесен е проект и са изпълнени
предписанията в разрешението, проектът е съобщен на всички заинтересовани лица, същият
е разгледан и приет от ОЕСУТ.
Спазени са материалноправните разпоредби
на ЗУЗСО, ЗУТ и актовете по прилагането му.
По действащия ОУП на СО имотът попада в
„Жилищна зона с преобладаващо малкоетажно
застрояване“ (Жм) и изготвеният проект за
ИПР отговаря на устройствената зона съгласно
приложението към чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО, т. 4.
Предвид горното е спазено изискването на
чл. 103, ал. 4 и чл. 104, ал. 1 ЗУТ.
Проектното решение е целесъобразно и отговаря на изискванията на чл. 108, ал. 5 ЗУТ.
С ИПР се предви ж да изг ра ж дане на зад ънена у л и ца п р е з и мо т с и ден т ифи к ат ор
120884.270 0.385 – час т на собс т венос т, коет о
налага отчуждаване на част от същия, поради
което и на основание чл. 21, ал. 7 във връзка с
ал. 1 ЗОС компетентен да одобри ПУП – ИПР
е Столичният общински съвет. На основание
чл. 81, ал. 4 ЗУТ отчуждаването на предвидената
нова задънена улица е за сметка на собствениците на обслужваните поземлени имоти.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 21, ал. 1 и 7 ЗОС, чл. 136, ал. 1 във връзка с
чл. 134, ал. 2, т. 2 и 6, чл. 115, ал. 1 и 2, чл. 129,
ал. 1 ЗУТ, т. 4 от приложението към чл. 3, ал. 2
ЗУЗСО и протокол на ОЕСУТ № ЕС-Г-45 от
23.06.2015 г., т. 5, Столичният общински съвет
реши:
Одобрява проект за изменение на плана за
регулация на м. Волуяк, кв. 30, УПИ XVIII-385,
обособяване на нови УПИ ХVIII-385 – „за ЖС“,
и ХХIII-385 – „за ЖС“, задънена улица по о.т.
172а – 172б за ПИ с идентификатор 12084.2700.385
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по зелените и кафявите линии, цифри, букви и
защриховки съгласно приложения проект.
Решението и одобреният проект на подробен
устройствен план да се публикуват на интернет
страницата на Столична община – Направление
„Архитектура и градоустройство“ (sofia-agk.com),
на основание чл. 129, ал. 5 ЗУТ.
Решението да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 129, ал. 1 ЗУТ.
Решението може да бъде обжалвано по реда
на чл. 215, ал. 4 ЗУТ пред Административния
съд – София-град, в 30-дневен срок от съобщаването.
Жалбите се подават в район „Връбница“ и
се изпращат в А дминистративния съд – София-град, от отдел „Правен“ на Направление
„Архитектура и градоустройство“ на Столична
община.
Председател:
Е. Герджиков
1553
РЕШЕНИЕ № 107
от 14 януари 2016 г.
В Направление „Архитектура и градоустройство“ на Столична община е постъпило писмо с
вх. № ГР-94-00-207 от 5.11.2014 г. от район „Банкя“, с което е изпратена преписка № АГ-94-00842 от 16.10.2014 г., образувана по заявление на
Иван Йорданов Стефанов, Десислава Руменова
Андреева и Николета Лазарова Стефанова с
искане за разрешаване изработването на проект за подробен устройствен план – изменение
на план за регулация на УПИ II-2049, кв. 134,
м. гр. Банкя.
Към заявлението е приложена скица с предложение за изменението с обяснителна записка
и нотариален акт № 21, том III, peг. № 2822,
дело № 387 от 25.07.2014 г., нотариален акт № 22,
том III, peг. № 2823, дело № 388 от 25.07.2014 г.,
скица № 15-163016 от 27.05.2014 г. за поземлен
имот с идентификатор 02659.2198.30 по КККР
на гр. Банкя, издадена от Службата по геодезия,
картография и кадастър (СГКК).
С писмо № ГР-94-00-207 от 21.11.2014 г. заявителите са уведомени да отстранят нередовностите по преписката.
Със заявление вх. № ГР-94-00-207 от 3.12.2014 г.
допълнително е представена комбинирана скица
по чл. 16, ал. 3 ЗКИР.
Заявлението с приложените към него доказателства е разгледано от ОЕСУТ с решение по
протокол № ЕС-Г-13 от 24.02.2015 г., т. 15, като
е прието изменение на ПУП и е предложено
на главния архитект на СО да издаде заповед
за разрешаване изработването на проект за
подробен устройствен план при задължително
спазване на условията на отделите на НАГ.
Със Заповед № РД-09-50-245 от 1.04.2015 г. на
главния архитект на СО на основание чл. 135,
ал. 3 ЗУТ е разрешено изработването на проект за подробен устройствен план – изменение
на план за регулация на УПИ II-2049, кв. 134,
м. гр. Банкя, поземлен имот с идентификатор
02659.2198.30 по КККР на гр. Банкя.
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Заповедта е изпратена за сведение на кмета
на район „Банкя“ с писмо с изх. № ГР-94-00-207
от 3.04.2015 г.
С ъ с з а я в лен ие с вх . № Г Р-94 - 0 0 -2 0 7 о т
16.04.2015 г. е внесен за одобряване проект за
подробен устройствен план – изменение на план
за улична регулация, откриване на задънена
улица от о.т. 811а до о.т. 811б, изменение границите на УПИ II-2049 и създаване на нови УПИ
II-30, УПИ XXXII-30 и УПИ XXXIII-30, кв. 134,
гр. Банкя, с обяснителна записка и извадка от
действащия ПУП.
Проектът е съобщен по реда на чл. 128, ал. 3
ЗУТ, като съгласно писмо с peг. № АГ6602-60 от
5.06.2015 г. на кмета на район „Банкя“ в законоустановения срок не са постъпили възражения,
предложения и искания.
Проектът е съгласуван от отделите на НАГ.
Същият е приет от ОЕСУТ по реда на чл. 128,
ал. 7 ЗУТ с решение по протокол № ЕС-Г-65
от 15.09.2015 г., т. 2, като е предложено да бъде
изпратен в СОС за одобряване на основание
чл. 21, ал. 7 ЗОС.
С оглед на горната фактическа обстановка
се установява от правна страна следното:
Искането за одобряване на проект за подробен устройствен план е направено от заинтересованите лица по смисъла на чл. 135, ал. 1
във връзка с чл. 131, ал. 1 и ал. 2, т. 1 ЗУТ като
собственици на поземлен имот с идентификатор
02659.2198.30 по КККР на гр. Банкя, попадащ в
границите на УПИ II-2049 – предмет на изменението, което се установява от представените
в административното производство документи
за собственост и скица от СГКК.
Спазени са административнопроизводствените правила при издаване на акта – сезиране на
административния орган от заинтересованите
лица по чл. 131, ал. 2, т. 1 ЗУТ със заявление по
образец, разрешено е изработването на проект
за ПУП от компетентния за това орган, внесен
е проект и са изпълнени предписанията в отделите на НАГ, проектът е съобщен на всички
заинтересовани лица, същият е разгледан и
приет от ОЕСУТ.
Спазени са материалноправните разпоредби
на ЗУЗСО, ЗУТ и актовете по прилагането му.
С изработения проект за ИПР се изменят
границите на УПИ II-2049, което се състои в
разделянето му на три УПИ, като регулационните
граници са поставени в съответствие с имотните такива на поземлен имот с идентификатор
02659.2198.30 по КККР на гр. Банкя.
Предвид горното, е доказано основанието
за одобряването на ПУП – ИПРЗ по чл. 134,
ал. 2, т. 6 във връзка с чл. 15, ал. 1, изр. 2 и
ал. 3 ЗУТ – съгласие на всички собственици на
имоти по чл. 131, ал. 2, т. 1 ЗУТ.
Действащият ПУП на УПИ II-2049 е одобрен
със Заповед № РД-09-50-1184 от 3.09.2008 г., а
кадастралната карта на гр. Банкя е одобрена със
Заповед № РД-18-13 от 17.01.2012 г. на изпълнителния директор на АГКК, като в границите му
е създаден нов поземлен имот с идентификатор
02659.2198.30.
Одобряването за първи път на кадастрална
карта за територията и във връзка с изискването
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на чл. 115, ал. 1 и 2 ЗУТ ИПР да се изработват
върху действаща такава се обосновава промяна
в устройствените условия, при които е изработен
действащият ПУП и основание за изменението
му по чл. 134, ал. 2 във връзка с ал. 1, т. 1 ЗУТ.
Предвид горното, за одобряване на ПУП –
ИПР за УПИ II-2049 е налице основание по
чл. 134, ал. 2, т. 2 във връзка с ал. 1, т. 1 ЗУТ.
П ла н ът за рег ула ц и я е израбо т ен върх у
действаща кадастрална карта, с което е спазено
изискването на чл. 115, ал. 1 и 2 ЗУТ.
Изменението на плана за регулация се състои в изменение на улична регулация с оглед
урегулиране на задънена улица от о.т. 811а до
о.т. 811б с цел осигуряване на лице (изход) към
улица на новообразувани УПИ в съответствие
с чл. 14, ал. 3, т. 1 и ал. 4 ЗУТ.
Предвид горното, е доказано основанието за
одобряване на ИПР по чл. 134, ал. 1, т. 1 във
връзка с ал. 2 и чл. 14, ал. 3, т. 1 и ал. 4 ЗУТ
относно изменението на уличната регулация.
Улицата се одобрява при спазване изискванията на чл. 81, ал. 1 ЗУТ за ширина, като лицето на УПИ отговаря на размерите по чл. 81,
ал. 3 ЗУТ.
Предвиденото с проекта урегулиране на улица
е мероприятие от публичен характер съгласно
чл. 21, ал. 1 ЗОС, поради което компетентен да
одобри проекта за ИПРЗ в случая на основание
чл. 21, ал. 7 ЗОС е Столичният общински съвет.
Изменението на ПР не противоречи на ОУП
на СО, с което е спазено изискването на чл. 103,
ал. 4 и чл. 104, ал. 1 ЗУТ.
Проектът е изработен при спазване изискванията на Наредба № 8 от 2001 г. за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове.
Проектното решение е целесъобразно и отговаря на изискванията на чл. 108, ал. 5 ЗУТ. На
основание чл. 81, ал. 4 ЗУТ отчуждаването на
предвидената нова задънена улица е за сметка на
собствениците на обслужваните поземлени имоти.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 21, ал. 7 ЗОС, чл. 136, ал. 1 във връзка с
чл. 15, ал. 1 във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 2 и
6 и ал. 1, т. 1 във връзка с ал. 2, чл. 14, ал. 3,
т. 1 и ал. 4 и чл. 81, ал. 1 и 3, чл. 103, ал. 4 и
чл. 104, ал. 1, изр. 2 ЗУТ, т. 6 от приложението
към чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО и протокол на ОЕСУТ
№ ЕС-Г-65 от 15.09.2015 г., т. 2, Столичният
общински съвет реши:
Одобрява проект за изменение на план за
регулация на гр. Банкя, кв. 134. Откриване на
задънена улица от о.т. 811а до о.т. 811б. Изменение границите на УПИ II-2049 и създаване
на нови УПИ II-30, XXXII-30 и XXXIII-30, като
външните регулационни линии се съвместяват
с имотните граници на имот с идентификатор
02659.2198.30, по кафявите и зелените линии,
цифри, зачертавания и щрихи съгласно приложения проект.
Решението и одобреният проект на подробен
устройствен план да се публикуват на интернет
страницата на Столична община – Направление
„Архитектура и градоустройство“ (sofia-agk.com),
на основание чл. 129, ал. 5 ЗУТ.
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Решението да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 129, ал. 1 ЗУТ.
Решението може да бъде обжалвано по реда
на чл. 215, ал. 4 ЗУТ пред Административния
съд – София-град, в 30-дневен срок от съобщаването.
Жалбите се подават в район „Банкя“ и се
изпращат в Административния съд – София-град,
от отдел „Правен“ на Направление „Архитектура
и градоустройство“ на Столична община.
Председател:
Е. Герджиков
1538

СТОЛИЧНА ОБЩИНСК А АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ И ИНВЕСТИЦИИ
РЕШЕНИЕ № 40
от 5 февруари 2016 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4
и чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за
търговете и конкурсите и Решение № 545 от
23.07.2015 г. на Столичния общински съвет Надзорният съвет на Столичната общинска агенция
за приватизация и инвестиции реши:
1. На 6.04.2016 г. от 11 ч. в Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции,
пл. Славейков 6, ет. 1, да се проведе публичен
търг с явно наддаване за продажбата на обект:
помещение – самост оя телен обек т в сг ра да
с идентификатор 68134.4359.210.22.54, София,
ж.к. Люлин – 10 м. р., бл. 144, ет. 1, общински
нежилищен имот, стопанисван от район „Люлин“,
със съответното право на строеж.
2. Начална тръжна цена – 76 000 лв. (Сделката не се облага с ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 3000 лв.
4. Депозитът за участие – 7600 лв., се внася
по банковата сметка на Столичната общинска
агенция за приватизация и инвестиции при „Общинска банка“ – АД, клон „Врабча“, ул. Врабча 6,
София (сметка № BG 49 SOMB 9130 33 26474601,
BIC – SOMBBGSF). Краен срок за внасяне на
депозитите – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 4.04.2016 г. вкл., в приемното време
на СОАПИ – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.
Цената на тръжната документация в размер
360 лв. (с вкл. ДДС) е платима в брой в сградата
на СОАПИ, пл. Славейков 6, ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия в търга – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга, в приемното време
на СОАПИ – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.,
в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на документация.
Председател на Надзорния съвет:
Н. Стойнев
1501
РЕШЕНИЕ № 41
от 5 февруари 2016 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4
и чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за
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търговете и конкурсите и Решение № 412 от
25.06.2015 г. на Столични я общинск и съвет
Надзорни ят съвет на Столичната общинска
агенция за приватизация и инвестиции реши:
1. На 5.04.2016 г. от 11 ч. в Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции,
пл. Славейков 6, ет. 1, да се проведе публичен
търг с явно наддаване за продажбата на обект:
ПИ с идентификатор 02659.2196.975 със сгради,
гр. Банкя, кв. Вердикал, ул. Скакач, общински
нежилищен имот, стопанисван от район „Банкя“.
2. Начална тръжна цена – 110 000 лв. (Сделката се облага с 20 % ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 3000 лв.
4. Депозит ът за у частие – 11 0 0 0 лв., се
внася по банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции
при „Общинска банка“ – АД, клон „Врабча“,
ул. Врабча 6, София, (сметка № BG 49 SOMB
9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF). Краен срок
за внасяне на депозитите – всеки работен ден,
но не по-късно от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 1.04.2016 г. вкл., в приемното време
на СОАПИ – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.
Цената на тръжната документация в размер
360 лв. (с вкл. ДДС) е платима в брой в сградата
на СОАПИ, пл. Славейков 6, ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия в търга – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга, в приемното време
на СОАПИ – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.,
в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на документация.
Председател на Надзорния съвет:
Н. Стойнев
1502
РЕШЕНИЕ № 42
от 5 февруари 2016 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4
и чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за
търговете и конкурсите и Решение № 445 от
9.07.2015 г. на Столичния общински съвет Надзорният съвет на Столичната общинска агенция
за приватизация и инвестиции реши:
1. На 4.04.2016 г. о т 11 ч. в С т оли чната
общинска агенция за приватизация и инвестиции, пл. Славейков 6, ет. 1, да се проведе
публичен търг с явно наддаване за продажбата
на обект: ателие (помещение) с идентификатор
68134.4091.169.13.151, София, ж.к. Младост 2,
бл. 214, вх. 1, ет. 21, общински нежилищен имот,
стопанисван от район „Младост“, със съответното право на строеж.
2. Начална тръжна цена – 63 000 лв. (Сделката не се облага с ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 2000 лв.
4. Депозитът за участие – 6300 лв., се внася
по банковата сметка на Столичната общинска
агенция за приватизация и инвестиции при „Общинска банка“ – АД, клон „Врабча“, ул. Врабча 6,
София (сметка № BG 49 SOMB 9130 33 26474601,
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BIC – SOMBBGSF). Краен срок за внасяне на
депозитите – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 31.03.2016 г. вкл., в приемното време
на СОАПИ – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.
Цената на тръжната документация в размер
360 лв. (с вкл. ДДС) е платима в брой в сградата
на СОАПИ, пл. Славейков 6, ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия в търга – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга, в приемното време
на СОАПИ – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30
часа, в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на документация.
Председател на Надзорния съвет:
Н. Стойнев
1503

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ
НА ОБЛАСТ ВИДИН
ЗАПОВЕД № ОС 0704/1
от 17 февруари 2016 г.
На основание чл. 129, ал. 3, т. 1 и ал. 4 от
Закона за устройство на територията, протокол
с вх. № 2803/671 от 12.02.2016 г. на Областния
експертен съвет по устройство на територията
одобрявам ПУП/ПП на обект: Изграждане на
нова въздушна линия (ВЛ) „Видбол“ 110 kV в
участъка от стълб № 94 на ВЛ 110 kV „Магура“ в землище с. Арчар, община Димово, до
подстанция „Бонония“, землище гр. Дунавци,
община Видин.
Мотиви:
С писмо вх. № 2803/237 от 18.01.2016 г. е депозирано искане от „Електроенергиен системен
оператор“ – ЕАД, София, относно разглеждане
и приемане на проект на ПУП/ПП на обект:
Изграждане на нова въздушна линия (ВЛ) „Видбол“ 110 kV в участъка от стълб № 94 на ВЛ
110 kV „Магура“ в землище с. Арчар, община
Димово, до подстанция „Бонония“, землище
гр. Дунавци, община Видин. Целта на проекта е
да осигури резервно захранване, за да се избегне
изключването на двата електропровода в района
при възникване на аварии или извършване на
реконструкция и профилактика. Новата въздушна линия ще бъде изградена на 30 м отстояние
и успоредно на съществуващия електропровод.
Трасето на новата ВЛ 110 kV e с дължина
19,21 км и е разположено в землищата на с. Арчар и с. Държаница, община Димово, и селата
Гайтанци, Цар Симеоново и Жеглица и гр. Дунавци, община Видин, всичките на територията
на област Видин.
Общ брой засегнати имоти 214 с обща площ
за отчуждаване 0,729 дка, площ с ограничение в
ползването 143,694 дка, от тях държавен поземлен фонд – 6 имота, земеделски земи по чл. 19
ВСО – 2 имота, земеделск и земи общинска
собственост – 30 имота, земеделски земи частна
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собственост – 156 имота, държавна пътна мрежа – 2 имота, реки и водни течения – 17 имота,
населени места – 1 имот.
Със заповед № ОС0704/2 от 19.12.2012 г. на
областния управител на област Видин е разрешено изработването на подробен устройствен
план (парцеларен план) за обект: Изграждане
на нова въздушна линия (ВЛ) „Видбол“ 110 kV
в участъка от стълб № 94 на ВЛ 110 kV „Магура“, землище на с. Арчар, община Димово, до
подстанция „Бонония“, землище на гр. Дунавци,
община Видин.
Проектът на ПУП/ПП е приет с решение
на Областния експертен съвет по устройство
на територията, материализирано в протокол,
с вх. № 2803/671 от 12.02.2016 г., на основание
чл. 128, ал. 12, т. 1 ЗУТ.
Проектът е съгласуван съгласно изискванията
на чл. 127, ал. 2 ЗУТ.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от
обнародването є в „Държавен вестник“ пред
Административния съд – Видин, чрез областния
управител на област Видин.
Областен управител:
М. Станков
1470

ОБЩИНА КОСТИНБРОД
РЕШЕНИЕ № 96
от 28 януари 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 5
ЗУТ и протокол № 15 от 2015 г. на ОЕСУТ, т. 9,
Общинският съвет – гр. Костинброд, одобрява
проект за ПУП – ПП (подробен устройствен
план – парцеларен план ) за елементи на техническата инфраструктура – разпределителен
газопровод, до поземлен имот № 000502 по общински земеделски път 000051, 066011, 067013,
068015 и общински имоти 030051 и 000602 в
землището на с. Опицвет, община Костинброд.
Председател:
Ат. Тенев
1482
РЕШЕНИЕ № 97
от 28 януари 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 5
ЗУТ и протокол № 14 от 2015 г. на ОЕСУТ, т. 1,
Общинският съвет – гр. Костинброд, одобрява
възмездно проект за ПУП – ПП (подробен устройствен план – парцеларен план ) за елементи
на техническата инфраструкту ра – дъж довна
канализация, до поземлени имоти № 4433, 4434,
4435, 4436, 4437, 4438 и 4439 по земеделски пътища 000025, 000036 и 000246 в землището на
гр. Костинброд.
Председател:
Ат. Тенев
1483

БРОЙ 18

ДЪРЖАВЕН

ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ
РЕШЕНИЕ № 38
от 28 януари 2016 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ и чл. 21, ал. 1,
т. 11 ЗМСМА във връзка с чл. 109, ал. 1, т. 3 и
чл. 110, ал. 1, т. 5 ЗУТ, представени съгласувателни писма и становища от специализираните
контролни органи, експлоатационни дружества,
за и н т ересу ва н и цен т ра л н и и т ери т ориа л н и
администрации Общинският съвет – гр. Панагюрище, реши:
Одобря ва под робен ус т ройс т вен п ла н
(ПУП) – парцеларен план (ПП) във фаза окончателен проект за следните подобекти на обект
„Язовир „Луда Яна“ и ПСПВ“ в землището на
гр. Панагюрище, община Панагюрище:
· изместване на съществуваща въздушна
линия 20 kV извън язовирното езеро, включително кабел(и) за електрозахранване на ПСПВ;
· водопровод от ПС1 до ПСПВ;
· канал от МПСОВ в имота на ПСПВ до
точката на заустване.
Трасетата преминават през следните имоти
съгласно приетата графична и текстова част на
документацията, неразделна част от решението:
· имот 55302.55.410 – територия за транспорт
(НТП – път от републиканската пътна мрежа)
съгласно приложения регистър с учредяване на
сервитутно право и разрешение за специално
ползване на пътя;
· имот 55302.86.786 – земеделска територия
(НТП – нива) съгласно приложения регистър с
учредяване право на строеж и/или отчуждаване.
Проектът се намира в общинската администрация, Панагюрище, пл. 20 април 13, ет. 2,
стая 212, и може да се прегледа от заинтересуваните лица.
Решението може да бъде оспорвано в едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ чрез общинската администрация пред
Административния съд – Пазарджик.
Председател:
Хр. Калоянов
1454

ОБЩИНА СОЗОПОЛ
РЕШЕНИЕ № 130
от 29 януари 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 5
ЗУТ Общинският съвет – гр. Созопол, одобрява
подробен устройствен план – парцеларен план
за елементите на техническата инфраструктура
извън границите на урбанизираните територии
за „Второстепенна улица с осови точки 112-1-23-4-5, местност Край село, землище с. Росен“.
Решението подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
чрез Община Созопол до Административния
съд – Бургас.
Председател:
К. Германова
1453
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25. – Българската народна банка на основание
чл. 35 от Закона за БНБ и методика, приета с
Решение № 149 от 16.12.2004 г., изм. с Решение
№ 118 от 26.11.2015 г. на Управителния съвет на
БНБ, обявява основен лихвен процент (проста
годишна лихва) в размер 0,00 на сто, считано
от 1 март 2016 г.
1670
35. – Министърът на енергетиката на основание постъпило заявление за проучване на
подземни богатства и във връзка с чл. 39, ал. 1,
т. 3 от Закона за подземните богатства открива
производство по предоставяне на разрешение за
проучване на подземни богатства по чл. 2, ал. 1,
т. 6 от Закона за подземните богатства – скалнооблицовъчни материали, в площ „Мизия-запад“,
разположена в землището на с. Върбешница, община Мездра, област Враца, описана със следните
гранични точки в координатна система 1970 г.:
№

X [m]

Y [m]

1.

4698094.0

8535902.0

2.

4698557.2

8535368.8

3.

4698802.7

8535676.7

4.

4698180.0

8535985.0

5.
4698163.0
8535869.5
1481
6. – Националната агенция за приходите,
Териториална дирекция – Варна, отдел „Публични вземания“, сектор ОСПВ – Русе, на основание чл. 239, ал. 2 ДОПК с постановление
№ 2792/2010/000259 от 25.11.2015 г. възлага на
Георги Тодоров Георгиев от с. Новград, община
Ценово, област Русе, ул. Плиска 14, следния недвижим имот: недвижим имот – обор краварник,
представляващ полумасивна едноетажна сграда,
състояща се от 2 помещения, двускатен покрив
от дървена конструкция, покрит с керемиди, със
застроена площ 410 кв. м, стени – тухлена зидария, с бетонен пояс, намиращ се в имот № 050024
в местността Стопански двор в землището на
с. Новград, община Ценово, област Русе, при
граници и съседи: имот № 050006 – пасище, мера;
имот № 050041 – полски път; имот № 050042 – ведомствен път; имот № 050023 – кравеферма,
имот № 050042 – ведомствен път. Собствеността
преминава у купувача от датата на постановлението и същото подлежи на вписване от съдията
по вписванията чрез службата по вписванията.
1401
30. – Националната агенция за приходите,
Териториална дирекция – Варна, на основание
чл. 239, ал. 2 и 3 и чл. 253 ДОПК с постановление
№ 7 от 12.02.2016 г. възлага на купувача ЧарлзЕлфанс Ифеани Окойе с адрес Перник, ул. Отец
Паисий 61, вх. Б, ет. 1, ап. 15, следния недвижим
имот, конфискуван в полза на държавата с присъда
№ 86 от 22.10.2013 г. по НОХД № 14/2013 г. по
описа на Окръжния съд – Търговище: поземлен
имот с кадастрален № 493 с площ 1045 кв. м, за
който е отреден УПИ ХІV-493 в кв. 21 по действащия, но неприложен регулационен план на
с. Ковачевец, община Попово, област Търговище,
ул. Панайот Волов 7, ведно със застроените в
него жилищна сграда и стопански постройки,
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при граници и съседи на УПИ: улица, ПИ-492
на Кольо Марков Маджаров, ПИ-494 на Йордан
Иванов Петков, ПИ-495 на Драгомир Дончев
Манев, ПИ-497 на насл. Антон Станев Славчев,
съгласно нотариален акт от 15.04.2004 г. за покупко-продажба на недвижим имот № 49, том ІІІ,
вх. рег. № 1987, нот. дело № 477/2004 г., съставен
от съдия по вписванията в Поповския районен
съд, и скица № 349 от 15.05.2014 г., издадена от
Община – Попово. Имотът се продава такъв,
какъвто е към момента на продажбата, и купувачът не може да претендира за недостатъци
на закупения имот. На основание чл. 246, ал. 8
ДОПК собствеността преминава у купувача от
датата на постановлението.
1428
3. – Югозападният у ниверситет „Неофит
Рилск и“ – Благоевград, обявява конк у рс за
главен асистент по професионално направление
2.1. Филология/Германски езици (английски
език) – един, със срок 2 месеца от обнародването
в „Държавен вестник“. Документи – в ректората,
ет. 1, стая 106, тел. (073) 588 566.
1485
194. – Медицинският университет „Проф. д-р
Параскев Стоянов“ – Варна, на основание чл. 3,
ал. 1 от Закона за развитие на академичния състав
в Република България обявява конкурс за заемане
на следните академични длъжности: професори:
в област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1.
Медицина, по нау чна специалност „Образна
диагностика“ – един за нуждите на факултет
„Медицина“, катедра „Образна диагностика и
лъчелечение“ и Клиниката по образна диагностика към МБАЛ „Света Марина“ – ЕАД, Варна;
в област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.2.
Стоматология, по научна специалност „Дентална
имплантология“ – един за нуждите на факултет
„Дентална медицина“, катедра „Пародонтология
и дентална имплантология“; в област на висшето
образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, по научна
специалност „Клинична лаборатория“ – един,
за нуждите на факултет „Обществено здравеопазване“, катедра „Обща медицина и клинична
лаборатория“, УНС по клинична лаборатория;
доцен т и: в област на висшето образование
7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, по научна специалност „Детска кардиология“ – един за нуждите
на факултет „Медицина“, катедра „Педиатрия“
и Първа детска клиника към МБА Л „Света
Марина“ – ЕАД, Варна; в област на висшето
образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, по научна
специалност „Образна диагностика“ – един за
нуждите на факултет „Медицина“, катедра „Образна диагностика и лъчелечение“ и Клиниката по образна диагностика към МБАЛ „Света
Марина“ – ЕАД, Варна; в област на висшето
образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, по научна
специалност „Клинична лаборатория“ – двама
за нуждите на факултет „Обществено здравеопазване“, катедра „Обща медицина и клинична
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лаборатория“, УНС по клинична лаборатория
и Клиничната лаборатория към МБАЛ „Света
Марина“ – ЕАД, Варна; в област на висшето
образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, по научна
специалност „Клинична имунология“ – един за
нуждите на факултет „Медицина“, катедра „Медицинска генетика“ и Лабораторията по клинична
имунология към МБАЛ „Света Марина“ – ЕАД,
Варна; в област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление
7.3. Фармация, по научна специалност „Организация и икономика на дистрибуторската и
аптечната практика“ (за нуждите на преподаването по Социална фармация и фармацевтично
законодателство, фармацевтични грижи и фармакоикономика) – един за нуждите на факултет
„Фармация“, катедра „Фармацевтични науки и
фармацевтичен мениджмънт“; в област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, по научна
специалност „Клинична токсикология“ – един за
нуждите на факултет „Фармация“, катедра „Фармакология, токсикология и фармакотерапия“; в
област на висшето образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално
направление 4.1. Физически науки, по научна
специалност „Физика“ – един за нуждите на
факултет „Фармация“, катедра „Физика и биофизика“; допълнително изискване – придобита
ОКС „магистър“ по професионално направление
4.5. Математика; главни асистенти: в област на
висшето образование 7. Здравеопазване и спорт,
професиона лно направление 7.1. Медицина,
по нау чна специалност „Ну к леарна медицина“ – един за нуждите на факултет „Медицина“,
катедра „Образна диагностика и лъчелечение“
и Клиниката по нуклеарна медицина и метаболитна терапия към МБАЛ „Св. Марина“ – ЕАД,
Варна; в област на висшето образование 7.
Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, по научна специалност
„Инфекциозни болести“ – един за нуждите на
факултет „Медицина“, катедра „Инфекциозни
болести, паразитология и дерматовенерология“,
УНС „Инфекциозни болести и паразитология“ и
Клиниката по инфекциозни болести към МБАЛ
„Св. Марина“ – ЕАД, Варна; в област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт,
професионално направление 7.2. Стоматология, по научна специалност „Консервативно
зъболечение“ – един за нуждите на факултет
„Дентална медицина“, катедра „Консервативно
зъболечение и орална патология“; в област на
висшето образование 7. Здравеопазване и спорт,
професионално направление 7.1. Медицина, по
научна специалност „Акушерство и гинекология“ – един за нуждите на Филиала – Шумен,
катедра „Здравни грижи“ и Клиниката по гинекология към МБАЛ „Св. Анна – Варна“ – АД,
всичк и със срок за подаване на док у менти
2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. За справки и документи – в Медицинския
университет – Варна, ул. Марин Дринов 55, отдел
„Научна дейност и кариерно развитие“, ет. 3,
стая 319, тел. 052/677-055 и 052/677-056.
1484
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90. – Медицинският университет – Плевен,
обявява конкурс за доцент в област на висше
образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, по научна
специалност „Физиотерапия, курортология и
рехаби л и та ц и я“ – ед и н в сек т ор „Физи к а лна медицина, рехабилитация и ерготерапия“
за нуждите на Отделението по физикална и
рехабилитационна медицина на УМБАЛ – ЕАД,
Плевен, със срок 2 месеца от обнародването в
„Държавен вестник“. Справки и документи – в
Медицинск и я у ниверситет – Плевен, ул. К л.
Охридски 1, ректорат, ет. 1, научен секретар,
стая 139, тел. 064/884-172.
1391
503. – Медицинският университет – Плевен,
обявява конкурс за доцент в област на висше
образование 1. Педагогически науки; професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по...; научна специалност „Теория и методика на физическото възпитание и спортната
тренировка“ – двама в катедра „Физикална медицина, рехабилитация, ерготерапия и спорт“
на ФОЗ, със срок 2 месеца от обнародването в
„Държавен вестник“. Справки и документи – в
Медицинск и я у ниверситет – Плевен, ул. К л.
Охридски 1, ректорат, ет. 1, научен секретар,
стая 139, тел. 064/884-172.
1392
83. – Висшето училище по телекомуникации и пощи обявява конкурс за заемане на
академична длъж ност доцент по професиона лно нап равление 5.3. Ком у никац ионна и
компютърна техника по научна специалност
„Автоматизирани системи за обработка на информация и управление (в комуникациите) със
срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Справки и документи – във ВУ ТП,
София 1700, ул. Академик Стефан Младенов 1,
тел. 02/8062 188, експерт по човешки ресурси.
1506
97. – Институтът по биофизика и биомед и ц и нско и н женер с т в о п ри БА Н – С о фи я ,
обявява конкурс за доцент в област на висше
образование 4. Природни науки, математика
и информатика, професионално направление
4.3. Биологически науки, научна специалност
„Биофизика“ за нуждите на секция „Биомакромолекули и биомолекулни взаимодействия“ към
института със срок 2 месеца от обнародването
в „Държавен вестник“. Документи – в канцеларията на института, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 105.
1397
312. – Институтът за гората – БАН, София,
обя вя ва кон к у рси за след н и т е а к а дем и ч н и
длъжности: доцент в област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.5. Горско
стопанство, научна специалност „Лесовъдство
(вкл. Дендрология)“ – един; главен асистент в
област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално
направление 6.5. Горско стопанство, нау чна
специалност „Лесомелиорации, защита на горите и специални ползвания в горите“ – един,
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двата със срок 2 месеца от обнародването в
„Държавен вестник“. Документи в Института
за гората, бул. Св. К лимент Охридски 132.
1476
60. – Институтът по оптически материали
и тех нолог и и „ А к а д. Й. Ма л и новск и“ п ри
БАН – София, обявява конкурс за професор по
професионално направление 4.1. Физически науки, научна специалност „Електрични, оптични
и магнитни свойства на кондензираната материя“ със срок 2 месеца от обнародването в
„Държавен вестник“. Справки и подаване на
документи – София 1113, ул. Акад. Г. Бончев,
бл. 109, тел. 979 3501.
1505
68 . – Ст о л и ч н ат а общ и н а на о снова н ие
чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план – изменение на
план за улична регулация на ул. Войводина могила от о.т. 411 до о.т. 405 между квартали 25,
35, 34 и 26 и изменение на плана за регулация
на контактните урегулирани поземлени имоти
ХХV-276, ХХIV-297, ХХIII-298, ХХII-299 и ХХI300 от кв. 25 и УПИ I-730 от кв. 35, м. Бул. Цар
Борис III, който е изложен в район „Витоша“. На
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок
от датата на обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят
писмени възражения, предложения и искания
по проекта до общината чрез район „Витоша“.
1423
2. – Община Ботевград на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен
план за външно ел. захранване НН с дължина около 173,21 м до имот с идентификатор
05815.2.48 по КК и КР, м. Чеканица, землище
гр. Ботевград. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ
в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да
направят писмени възражения, предложения и
искания по проекта за ПУП – ПП до общинската
администрация.
1488
10. – Община Горна Оряховица съобщава, че
на основание чл. 128, ал. 1 във връзка с чл. 134,
ал. 1, т. 1 ЗУТ, Решение № 40 от протокол № 4
от 17.12.2015 г. от извънредно заседание на Общинския съвет – гр. Горна Оряховица, и заявление с рег. инд. № У0107а-30 от 12.06.2015 г. и
с № 9400-3336 от 11.11.2015 г. от Соня Николова
Илиева и Иван Ненов Илиев от с. Драганово,
ул. Тракия 14, е изработен проект за ЧИ на
ПУП – план за регулация и план за застрояване – с обхват квартал 42, квартал 43 и два
квартала без номер, с отреждане за озеленяване. Планът за регулация цели регулационните
граници на УПИ ІV-314, кв. 43, УПИ І-298, УПИ
ХVІІІ-313 и УПИ ХІХ-313 в кв. 42 по регулационния план на с. Драганово да се приведат
в съответствие с имотните граници на имоти
с идентификатори 23100.501.298; 23100.501.313;
23100.501.2059 и 23100-501.2060 по кадастралната карта на с. Драганово. Създават се нови
самостоятелни урегулирани поземлени имоти
ХVІІІ-313 с идентификатор 23100.501.313, УПИ
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ХІХ-1646, 2060 с идентификатор 23100.501.2060,
УПИ ХХ-2059 с идентификатор 23100.501.2059
и УПИ ХХІ-298 с идентификатор 23100.501.298
в кв. 42 по плана на с. Драганово. Премахват се
нереализирани улици с о.т. 141 – о.т. 240, част
от улица с о.т. 234 – о.т. 235, както и част от
улица с о.т. 235 – о.т 236 – о.т. 237 и се създават
улица-тупик с о.т. 234 – о.т. 234а и улица-тупик
с о.т. 237 – о.т. 236 – о.т. 236а с уширение за обръщане на автомобили. Части от 2 бр. УПИ без
номер с предназначение „За озеленяване“ в двата
квартала без номер запазват отреждането си „За
озеленяване“. Планът за застрояване обхваща
поземлени имоти с идентификатори 23100.501.298,
23100.501.313, 2310 0.501.2059 и 2310 0.501.2060
по кадастралната карта на с. Драганово, като
устройството, застрояването и устройствените
параметри са, както следва: ПИ № 23100.501.2060,
за който е отреден новообразуван УПИ ХІХ1646, 2060, кв. 43; ПИ № 23100.501.313, за който
е отреден новообразуван УПИ ХVІІІ-313, кв. 42.
Устройствена зона Сст – земеделска територия;
височина в метри (етажност) ≤ 2 максимална;
плътност на застрояване – 20 %; интензивност
на зас т роя ва не – 0,4; м и н и ма л на озеленена
площ – –; начин на застрояване – е – свободно
застрояване; ПИ № 23100.501.2059, за който е
отреден новообразуван УПИ ХХ-2059, кв. 43;
ПИ № 23100.501.298, за който е отреден новообразуван УПИ ХХІ-298, кв. 42. Устройствена
зона – Жм – за жилищно застрояване; височина
в метри (етажност) ≤ 1 (≤ 3); плътност на застрояване – 60 %; интензивност на застрояване – 1,2; минимална озеленена площ – 40 %; начин на застрояване – е – свободно застрояване,
-и д – свързано в два имота. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ заинтересованите собственици на недвижими имоти могат да се запознаят с проекта
в стая № 215 на Община Горна Оряховица и при
необходимост могат да направят мотивирани
писмени възражения до кмета на общината в
едномесечен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“.
1427
51. – Община Дулово на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица,
че е изработен проект за ПУП (подробен устройствен план) – парцеларен план за елементите
на техническата инфраструктура като съставна
част от комплексен проект за инвестиционна
инициатива за обект: „Елементи на техническата
инфраструктура – трасе на подземен кабел СрН
20 kV от СБС 352 на ВЕЛ „Окорш“ до БКТП в
поземлен имот № 120068 по КВС на с. Паисиево“, с възложител „Каладан – Аракис“ – ООД,
Силистра. Проектът е изложен в сградата на
общината, ет. 2, стая 18. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните
лица могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта до общинската администрация.
1414
66. – Община Елин Пелин на основание
чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен
проект за ПУП – парцеларен план за електроснабдяване и водопровод за захранване на имот
№ 065002 в землището на с. Лесново, община
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Елин Пелин, Софийска област. Трасетата на
елек т роп ровода и водоп ровода п рем и на ват
през имот № 000288 – общински полски път,
по КВС на землището на с. Лесново. Проектът
и съпътстващата го документация се намират
в отдел „УТ и КС“ на Община Елин Пелин,
ет. 1, стая № 3. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ
в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат
да се запознаят с материалите по преписката и
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта за ПУП – ПП до кмета
на общината.
1417
11. – Община Етрополе, Софийска област,
на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че
е изработен проект за ПУП – план за застрояване и изменение на плана за застрояване
за конт у р „Рудничен комплекс „Елаците“ в
землището на гр. Етрополе, община Етрополе,
Софийска област, включващ следните поземлени имоти: № 0.14, 0.31, 96.10, 640.667(0.13),
6 4 0 . 6 6 8 (0 .1 3) , 6 4 0 . 6 6 9 (0 .1 5 ) , 6 4 0 .7 3 3 (0 .1 5 ) ,
6 4 0 .7 3 4 (0 .1 5 ) , 6 4 0 .7 3 5 (0 .16 ) , 6 4 0 .7 3 7(0 .16 ) ,
6 4 0 .7 3 8 (0 .16 ) , 6 4 0 .7 3 9 (0 .16 ) , 6 4 0 .74 0 (0 .16 ) ,
6 4 0 .741 (0 .16 ) , 6 4 0 .74 2 (0 .16 ) , 6 4 0 .74 3 (0 . 3 2) ,
6 4 0 .74 4 (0 . 3 2) , 6 4 0 .74 5 (0 . 3 2) , 6 4 0 .74 6 (0 . 3 2) ,
6 4 0 .74 7(0 . 3 2) , 6 4 0 .74 8 (0 . 3 2) , 6 4 0 .74 9 (0 . 3 2) ,
6 4 0 .75 0 (0 . 32), 6 4 0 .751(0 . 32), 6 4 0 .752 (0 . 5 4 9),
6 4 0.753(0. 549), 6 4 0.754(0. 549), 6 4 0.755(0. 549),
6 4 0.756(0. 549), 6 4 0.757(0. 549), 6 4 0.758(0. 549),
640.759(0.549), 640.760(0.70), 640.761(0.70), 640.382,
640.636(640.623), 640.638(640.625), 640.640(640.626),
640.642(640.628), 640.643(640.628), 640.644(640.628),
640.773(0.6), 640.774(0.6) и 640.781(0.17). Проектът
и придружаващата го документация са изложени
в сградата на общинската администрация, ет. 1,
стая № 102. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да
направят писмени възражения и предложения
по проекта до общинската администрация.
1450
141. – Община Ивайловград на основание
чл. 128, ал. 1 ЗУТ и чл. 61 АПК съобщава, че е
изработен проект за изменение на ПУП – ПР на
част от подробен устройствен план на с. Костилково, като се променя уличната регулация между
квартали 2, 28 и 3 от осова точка (о.т.) 1а-2а48а-01-02-03-04-05-06-47а до о.т. 47 и уличната
регулация между квартали 2 и 28 от осова тока
(о.т.) 49-49а до о.т. 01 по ПУП на с. Костилково,
ЕК АТТЕ 38964, община Ивайловград. Проектът
е изложен за разглеждане в стая 304 в сградата
на общинската администрация. Съгласно чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните
лица могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта до общинската администрация – Ивайловград.
1394
151. – Община Каварна на основание чл. 128
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
парцеларен план за линейни обекти на техническата инфраструктура извън границите на
населените места и селищни образувания, представляваща електропровод 20 kV за захранване
на имот 35064.116.13 в землище гр. Каварна, об-
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щина Каварна, област Добрич, от съществуващ
стълб 3 на ВЕЛ Чунчево в имот 35064.35.69 по
КККР на гр. Каварна, засягащ следните имоти с идентификатори: 35064.35.69, 35064.36.12,
35064.37.73, 35064.39.83, по КККР на гр. Каварна,
община Каварна, област Добрич. Проектът се
намира в отдел ,,ТУС“ при Община Каварна и
на основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в ,,Държавен вестник“
заинтересованите лица могат да се запознаят с
него, като при необходимост могат да направят
писмени искания, предложения и възражения
до общинската администрация – Каварна.
1405
63. – Община Куклен, област Пловдив, на
основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е
постъпил проект за ПУП – парцеларен план
за линеен обект: „Кабел 1 kV за захранване на
фуражомелка в ПИ 017034, местност Исака в
землището на гр. Куклен, община Куклен. В
едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ на основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ пряко
заинтересованите страни могат да направят
писмени възражения, предложения и искания
по проекта за подробен устройствен план до
общинската админист раци я Ку к лен. Проектът е изложен в стая № 16, ет. 1 в сградата на
общинската администрация Куклен. Приемни
дни: вторник от 8,30 ч. – 11,30 ч. и четвъртък от
13,30 – 16,30 ч., за контакти – тел. 03115/21-50.
1413
4. – Община Монтана на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен и изложен за
проучване проект за подробен устройствен план
(ПУП) – парцеларен план (ПП) за водопроводно
отклонение – водопровод ∅ 50, за захранване на
ПИ с идентификатор 48489.27.35 по кадастралната
карта на гр. Монтана, преминаващ през ПИ с
идентификатор 48489.27.26 и през ПИ с идентификатор 48489.27.25 по кадастралната карта
на гр. Монтана. В 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите
лица могат да прегледат плана в стая 312, ет. 3
на Община Монтана и да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
на основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ.
1431
2. – Община Павел баня на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
изменение на ПУП – парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура на
трасе на напорен тръбопровод от водохващане
с утайник и рибен проход до сграда на МВЕЦ
„Соколна“ в поземлен имот № 074001 в землището на с. Скобелево, община Павел баня.
Трасето на напорния тръбопровод започва от
водохващане с утайник, разположено в поземлен
имот 067001 в землището на с. Горно Сахране,
продължава на юг през поземлен имот и достига до поземлен имот 001003 в землището на
с. Скобелево; продължава на югоизток и достига
до поземлен имот 000441 и през него до имот
074001, собственост на „Форум“ – ЕООД, където
е разположена сградата на МВЕЦ „Соколна“.
Дължината на трасето е 1581 л. м. Сервитутът
на напорния тръбопровод е по 3 м от двете
страни на тръбопровода. Площ на сервит ута – 11 386 кв. м. Напорният тръбопровод е с
∅ 120. Проектът се намира в Община Павел
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бан я, ул. Освобож дение 15, ет. 2, ста я № 9,
и може да се прегледа от заинтересуваните лица
всеки присъствен ден. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ писмени възражения, предложения
и искания по проекта могат да бъдат подавани до общинската администрация в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
на обявлението.
1449
1. – Община Перущица, област Пловдив, на
основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е
представен за разглеждане и приемане проект
за обект: ПУП – парцеларен план за елементите
на техническата инфраструктура за осигуряване
на водоснабдяване и електрификация за обект
„Парк и Историко-мемориален комплекс“ в
ПИ № 290.083 и част от ПИ № 325.015 в местност Свети Никола по КВС на гр. Перущица,
община Перущица област Пловдив. Проектът е
изложен в сградата на Община Перущица, ет. 3,
стая № 5. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да
направят писмени възражения, предложения и
искания по представения проект до служителите
на общинската администрация.
1524
6. – Областният управител на област Пловдив в изпълнение на чл. 149, ал. 4 ЗУТ съобщава
на заинтересуваните лица, че на основание
чл. 148, ал. 3 ЗУТ е издадено Разрешение за
строеж № РД-20-27 от 17.02.2016 г. на възложителя
„ЕВН България Електроразпределение“ – АД,
Пловдив, ЕИН 115552190, да извърши строително-монтажни работи съгласно одобрения
от областния управител на област Пловдив на
15.02.2016 г. технически инвестиционен проект за
обект: „Нова кабелна линия 20 kV в землишето
на с. Куртово конаре, община Стамболийски, и в
землището на гр. Перущица, община Перущица,
област Пловдив, и изграждане на нов трафопост
до 1х800 kVA/20/04 kV в ПИ № 000192 и кабел
1 kV за ел. захранване на база за съхранение в
ПИ № 000192 , местност Козбен, землището на
гр. Перущица, община Перущица“. Разрешението
за строеж може да бъде обжалвано от заинтересуваните лица чрез областния управител на
област Пловдив пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването в
„Държавен вестник“.
1437
6. – Община Приморско, дирек ци я „У Т“,
на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава на
заинтересованите лица, че е изработен проект
за ПУП – парцеларен план за „Изграждане на
пътна връзка за ПИ 10731.24.107 по КК на с. Веселие, м. Чифтелията, община Приморско“, преминаваща през ПИ 10731.24.69, ПИ 10731.24.107
по К К на с. Веселие. Проектът е разгледан
и приет с решение № 8 от протокол № 3 от
17.12.2015 г. на ОЕСУТ. Проектът се съхранява
в дирекция „УТАС“ и може да бъде предоставен
за разглеждане от заинтересованите по всяко
време от работния ден. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ недоволните могат да
направят писмени възражения, предложения и
искания по проекта.
1443
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7. – Община Приморско, дирекция „УТ“, на
основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересованите лица, че е изработен проект за
ПУП – парцеларен план за „Трасе на кабел 20 kV
за захранване на вилни сгради за ПИ 10731.24.107
по КК на с. Веселие, м. Чифтелията, община
Приморско“, като трасето ще преминава през
ПИ 10731.24.70, ПИ 10731.22.1, ПИ 10731.21.13,
ПИ 10731.21.14, ПИ 10731.21.34 и ПИ 10731.406.46
по К К на с. Веселие. Проектът е разгледан
и приет с решение № 6 от протокол № 3 от
17.12.2015 г. на ОЕСУТ. Проектът се съхранява
в дирекция „УТАС“ и може да бъде предоставен
за разглеждане от заинтересованите по всяко
време от работния ден. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ недоволните могат да
направят писмени възражения, предложения и
искания по проекта.
1444
8. – Община Приморско, дирек ци я „У Т“,
на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава на
заинтересованите лица, че е изработен проект
за ПУП – парцеларен план за „Канализация,
обслужваща ПИ 10731.24.107 по КК на с. Веселие, м. Чифтелията, община Приморско“, като
трасето ще преминава през ПИ 10731.24.70, ПИ
10731.109.18, ПИ 10731.109.12, ПИ 10731.109.13 и
ПИ 10731.22.25 по КК на с.Веселие. Проектът е
разгледан и приет с решение № 9 от протокол № 3
от 17.12.2015 г. на ОЕСУТ. Проектът се съхранява
в дирекция „УТАС“ и може да бъде предоставен
за разглеждане от заинтересованите по всяко
време от работния ден. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ недоволните могат да
направят писмени възражения, предложения и
искания по проекта.
1445
9. – Община Приморско, дирекция „УТ“, на
основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересованите лица, че е изработен проект за
ПУП – парцеларен план за „Трасе на захранващ
водопровод за ПИ 10731.24.107 по КК на с. Веселие, м. Чифтелията, община Приморско“, като
трасето ще преминава през ПИ 10731.24.70, ПИ
10731.109.18, ПИ 10731.109.9, ПИ 10731.109.13, ПИ
10731.22.16, ПИ 10731.109.17, ПИ 10731.119.37 и
ПИ 10731.119.38 по КК на с. Веселие. Проектът е
разгледан и приет с решение № 7 от протокол № 3
от 17.12.2015 г. на ОЕСУТ. Проектът се съхранява
в дирекция „УТАС“ и може да бъде предоставен
за разглеждане от заинтересованите по всяко
време от работния ден. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ недоволните могат да
направят писмени възражения, предложения и
искания по проекта.
1446
45. – Община Силистра на основание
чл. 128, ал. 1 и 2 ЗУТ съобщава, че е изработен П У П – ПП за подземна оптична мрежа
за електронни съобщения за нуждите на „Нетуоркс – България“ – ЕООД, в землището на
с. Айдемир и с. Сребърна, община Силистра.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересуваните страни могат да се запознаят

ВЕСТНИК

БРОЙ 18

с проекта в сградата на Община Силистра и да
направят писмени възражения, предложения и
искания до общинската администрация.
1447
46. – Община Силистра на основание чл. 128,
ал. 1 и 2 ЗУТ съобщава, че е изработен ПУП – ПП
за изграждане на водопроводно отклонение до
ПИ № 66425.507.169 по КККР на гр. Силистра.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересуваните страни могат да се запознаят
с проекта в сградата на Община Силистра и да
направят писмени възражения, предложения и
искания до общинската администрация.
1448
67. – Община Созопол на основание чл. 25,
ал. 4 ЗОС във връзка със Заповед № 8-Z-1667
от 2.12.2015 г. на кмета на община Созопол е
открита процедура по принудително отчуждаване
на части от имот – частна собственост, по реда
на глава трета ЗОС за задоволяване на важни
обществени интереси, които не могат да бъдат
задоволени по друг начин, за изграждане на
обект: „Второстепенни улици от осови точки 160
до 129, от 104 до 107, от 53 до 56 в землището
на гр. Созопол и с. Равадиново“, както следва:
част от поземлен имот с площ 281 кв. м от
18 102 кв. м площ на целия имот с идентификатор 67800.16.86 по ККР на гр. Созопол с трайно
предназначение на територията – земеделска,
НТП – нива. Частта от поземлен имот с идентификатор 67800.16.86 по ККР на гр. Созопол,
одобрена със Заповед № РД-18-60 от 4.10.2007 г.
на изпълнителния директор на АГКК, с площ
281 к в. м е собст веност на: наследниц и на
Христофор Николов Хрисоск улов; Димит ър
Хрис т о ф ор ов Хрис о ск улов; Ко с т а Хрис т ов
Хрисоскулов; наследници на Никола Христов
Хрисоскулов; Николина Паскалева Хрисоскулова; Христофор Николов Хрисоскулов; Пламен
Николов Хрисоскулов. Пазарната стойност на
отчуждавания имот по т. 1 с площ 281 кв. м е
определена от лицензиран оценител – Валентин
Радев (рег. № 100100244 от 14.12.2009 г. от Камарата на независимите оценители в България за
оценка на недвижими имоти). Същата възлиза
на 293 лв. крайна сума и е определена за обезщетение на собствениците на поземлен имот с
идентификатор 67800.16.86 по ККР на гр. Созопол. Средствата са осигурени от собствени приходи и разходът е одобрен с Решение № 1249 от
29.05.2015 г. на Общинския съвет – гр. Созопол.
Определеният общ размер на обезщетението е,
както следва: за Димитър Христофоров Хрисоскулов е в размер 219,74 лв.; за Коста Христов
Хрисоскулов е в размер 36,63 лв.; за Николина
Паскалева Хрисоскулова е в размер 12,21 лв.;
за Христофор Николов Хрисоскулов е в размер
12,21 лв.; за Пламен Николов Хрисоскулов е
в размер 12,21 лв. Обезщетението на правоимащите да се изплати по банкова сметка на
„Инвестбанк“ – АД, клон Созопол, IBAN BG 38
IORT 7378 5011 1563 00 – „Обезщетение на собственици от Община Созопол“. Изплащането на
обезщетението на собственика на отчуждавания
поземлен имот с идентификатор 67800.16.86 по
ККР на гр. Созопол ще се изплаща по банков
път чрез „Инвестбанк“ – АД, клон Созопол, в
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3-дневен срок от влизане в сила на заповедта,
като Община Созопол ще представи списък на
банката с името на правоимащия, в случай че
не е обжалвал тази заповед. Ако има съдебно
решение, изплащането започва от датата, определена в него. В случай че възникне спор между няколко лица за правото върху дължимата
сума или за права върху отчуждавания имот,
обезщетението се внася в търговската банка
по сметка на общината. В този случай банката
изплаща сумата на лицето, което установи правата си по съдебен ред. Заповедта да се съобщи
на заинтересованите собственици, копие от нея
да се постави на определеното за това място в
сградата на Община Созопол и да се публикува
на интернет страницата на общината.Заповедта
подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването є на заинтересованите лица пред
Административния съд – Бургас.
1471
71. – Община Созопол на основание чл. 25,
ал. 4 ЗОС във връзка със Заповед № 8-Z-1671
от 2.12.2015 г. на кмета на община Созопол е
открита процедура по принудително отчуждаване
на части от имот – частна собственост, по реда
на глава трета ЗОС за задоволяване на важни
обществени интереси, които не могат да бъдат
задоволени по друг начин, за изграждане на
обект: „Второстепенни улици от осови точки 160
до 129, от 104 до 107, от 53 до 56 в землището на
гр. Созопол и с. Равадиново“, както следва: част
от поземлен имот с площ 400 кв. м от 11 198 кв. м
площ на целия имот с идентификатор 67800.16.74
по ККР на гр. Созопол с трайно предназначение
на територията – земеделска, НТП – нива. Частта от поземлен имот с идентификатор 67800.16.74
по ККР на гр. Созопол, одобрена със Заповед
№ РД-18-60 от 4.10.2007 г. на изпълнителния
директор на АГКК, с площ 400 кв. м е собственост на: наследници на Христофор Николов
Хрисоскулов; Димитър Христофоров Хрисоскулов; Коста Христов Хрисоскулов; наследници
на Никола Христов Хрисоскулов; Николина
Паскалева Хрисоскулова; Христофор Николов
Хрисоскулов; Пламен Николов Хрисоскулов;
пазарната стойност на отчуждавания имот по
т. 1 с площ 400 кв. м е определена от лицензиран
оценител – Валентин Радев (рег. № 100100244
от 14.12.2009 г. от Камарата на независимите
оценители в България за оценка на недвижими
имоти). Същата възлиза на 416 лв. крайна сума
и е определена за обезщетение на собствениците
на поземлен имот с идентификатор 67800.16.74
по ККР на гр. Созопол. Средствата са осигурени
от собствени приходи и разходът е одобрен с
Решение № 1249 от 29.05.2015 г. на Общинския
съвет – гр. Созопол. Определеният общ размер
на обезщетението е, както следва: за Димитър
Христофоров Хрисоскулов е в размер 312 лв.; за
Коста Христов Хрисоскулов е в размер 52 лв.; за
Николина Паскалева Хрисоскулова е в размер
17,34 лв.; за Христофор Николов Хрисоскулов
е в размер 17,33 лв.; за Пламен Николов Хрисоскулов е в размер 17,33 лв. Обезщетението на
правоимащите да се изплати по банкова сметка
на „Инвестбанк“ – АД, клон Созопол, IBAN BG
38 IORT 7378 5011 1563 00 – „Обезщетение на собственици от Община Созопол“. Изплащането на
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обезщетението на собственика на отчуждавания
поземлен имот с идентификатор 67800.16.74 по
ККР на гр. Созопол ще се изплаща по банков
път чрез „Инвестбанк“ – АД, клон Созопол, в
3-дневен срок от влизане в сила на заповедта,
като Община Созопол ще представи списък на
банката с името на правоимащия, в случай че
не е обжалвал тази заповед. Ако има съдебно
решение, изплащането започва от датата, определена в него. В случай че възникне спор между няколко лица за правото върху дължимата
сума или за права върху отчуждавания имот,
обезщетението се внася в търговската банка
по сметка на общината. В този случай банката
изплаща сумата на лицето, което установи правата си по съдебен ред. Заповедта да се съобщи
на заинтересованите собственици, копие от нея
да се постави на определеното за това място в
сградата на Община Созопол и да се публикува
на интернет страницата на общината. Заповедта подлежи на обжалване в 14-дневен срок от
съобщаването є на заинтересованите лица пред
Административния съд – Бургас.
1472
6. – Областният управител на област Стара Загора на основа ние ч л. 149, а л. 4 ЗУ Т
съобщава на заинтересованите лица, че със
Заповед № ДС-ЗД-57 от 18.02.2016 г. е одобрен
инвестиционен проект и е издадено Разрешение
за строеж № 1 от 18.02.2016 г. за линеен обект
о т т ех н и ческ ата и нфрас т ру к т у ра: Оп т и ч на
кабелна линия „1151-113/ТШ1-115-1151/ТШ2“,
землища на с. Ръжена, с. Кънчево, с. Розово,
с. Бузовград и гр. Казанлък, община Казанлък,
област Стара Загора, и землища на с. Ягода и
с. Тулово, община Мъглиж, област Стара Загора,
с възложител: Министерството на отбраната на
Република България, ЕИК 000695324, със седалище и адрес на управление София, ул. Дякон
Игнатий 3, представлявано от Николай Нанков
Ненчев – министър на отбраната на Република
България. Обектът е III категория съгласно
чл. 137, ал. 1, т. 3, буква „з“ ЗУТ и чл. 6, ал. 7
от Наредба № 1 от 2003 г. за номенклатурата на
видовете строежи. Местоположение на оптичния
кабел: Трасето се движи през имоти, които са
общинска и държавна собственост, в землищата
на следните населени места: с. Ягода (ЕК АТТЕ
87212) и с. Тулово (ЕК АТТЕ 73420), община Мъглиж, област Стара Загора, и с. Ръжена (ЕК АТТЕ
63570), с. Кънчево (ЕК АТТЕ 40868), с. Розово
(ЕК АТТЕ 62983), с. Бузовград (ЕК АТТЕ 06848) и
гр. Казанлък (ЕКАТТЕ 35167), община Казанлък,
област Стара Загора. Трасето на електропровода
преминава през следните имоти:
В землището на гр. Казанлък, община Казанлък: имот № 000310 – държавна публична собственост; имот № 000602 – държавна публична
собственост.
В землището на с. Бузовград, община Казанлък:
имот № 000051 – общинска публична собственост; имот № 000119 – общинска публична собственост; имот № 000003 – държавна публична
собственост.
В землището на с. Кънчево, община Казанлък:
имот № 000101 – общинска публична собственос т; имо т № 0 0 020 0 – общ инска п убл и чна
собственост; имот № 000116 – общинска пуб-

С Т Р.

34

ДЪРЖАВЕН

лична собственост; имот № 000123 – общинска
публична собственост.
В землището на с. Розово, община Казанлък:
имот № 000151 – общинска публична собственос т; и мо т № 0 0 0 073 – общ и нска п у бл и ч на
собственост.
В землището на с. Ръжена, община Казанлък:
имот № 000183 – държавна публична собственост; имот № 000051 – общинска публична собственост; имот № 000217 – общинска публична
собственост.
В землището на с. Тулово, община Мъглиж: имот
№ 000479 – общинска публична собственост.
В землището на с. Ягода, община Мъглиж: имот
№ 000433 – държавна публична собственост;
имот № 000348 – държавна частна собственост;
имот № 000367 – общинска публична собственос т; и мо т № 0 0 0359 – общ и нск а п у бл и ч на
собственост.
Общата дължина на оптичната кабелна линия е 26 690 м.
На основание чл. 149, ал. 4 ЗУТ заповедта и
разрешението за строеж могат да бъдат обжалвани от заинтересованите лица чрез oбластния
управител на област Стара Загора пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от
обнародването в „Държавен вестник“ .
1400
1. – Община Търговище на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изготвен подробен
устройствен план – парцеларен план за обект на
техническата инфраструктура: „Реконструкция
на довеждащ водопровод от карстов източник
„Марина дупка“ до помпена станция „Ягода“,
гр. Търговище“, в границите на съществуващото
трасе и негов сервитут през поземлени имоти
в землищата на с. Пайдушко и гр. Търговище.
Проектът може да бъде разгледан в приемно
време, стая № 14 на ет. 1 в сградата на Община
Търговище. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да
направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта до общинската администрация.
1452

СЪДИЛИЩА
Административният съд – Пазарджик, на
основание чл. 181, ал. 1 и 2 АПК съобщава, че
е постъпил протест от Елена Попова – прокурор
при Районна прокуратура – Пазарджик, против
Решение № 128 от 28.01.2016 г. на Общинския
съвет – гр. Септември. По протеста е образувано
адм. дело № 117 по описа на Административния
съд – Пазарджик, за 2016 г.
1489
Административният съд – Пазарджик, на
основание чл. 181, ал. 1 и 2 АПК съобщава, че
е постъпил протест от Елена Попова – прокурор
при Районна прокуратура – Пазарджик, против
Решение № 138 от 28.01.2016 г. на Общинския
съвет – гр. Септември. По протеста е образувано
адм. дело № 131 по описа на Административния
съд – Пазарджик, за 2016 г.
1490
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Административният съд – Пазарджик, на
основание чл. 181, ал. 1 и 2 АПК съобщава, че
е постъпил протест от Елена Попова – прокурор
при Районна прокуратура – Пазарджик, против
Решение № 139 от 28.01.2016 г. на Общинския
съвет – гр. Септември. По протеста е образувано
адм. дело № 122 по описа на Административния
съд – Пазарджик, за 2016 г.
1491
Административният съд – Перник, обявява
на основание чл. 181, ал. 1 и 2 АПК, че е постъпило оспорване на Решение № 36 от 16.12.2015 г.
по протокол № 4 от 16.12.2015 г. на Общинския
съвет – гр. Перник, с което е приета и одобрена
план-сметката за 2016 г. и е определена такса
битови отпадъци за 2016 г. за всички населени места на територията на община Перник.
Образувано е адм. дело № 35/2016 г. по описа
на Административния съд – Перник.
1441
А дминистративният съд – Пловдив, Х VІІ
състав, на основание чл. 181 във връзка с чл. 188
АПК съобщава, че е постъпило оспорване на
чл. 22, ал. 2 и 3 от Наредбата за овладяване
на популацията на безстопанствените кучета и
котки и регламентиране отглеждането на домашни кучета и котки на територията на община
Пловдив, подадено от страна на сдружение с
нестопанска цел „Граждански контрол – защита
на животните“, Пловдив, представлявано от председателя Георги Сербезов, и фондация „Анимал
Хоуп България – Пловдив“, представлявана от
председателя Галина Конзова, по повод на което
е образувано адм. дело № 267/2016 г. на Административния съд – Пловдив, със следните страни: оспорващи – сдружение с нестопанска цел
„Граждански контрол – защита на животните“,
представлявано от председателя Георги Сербезов,
и фондация „Анимал Хоуп България – Пловдив“,
представлявана от председателя Галина Конзова,
и ответник – Общинският съвет – гр. Пловдив.
Делото е насрочено за 20.04.2016 г. от 9,30 ч.
1493
Административният съд – София-град, второ
отделение, 37 състав, съобщава, че по жалба
на Мирослав Кирилов Ранков, Ася Веселинова Барутчиева и Бойко Иванов Барутчиев от
София срещу Решение № 343 от 11.06.2015 г. на
Столичния общински съвет в частта, с която
е одобрен план за регулация за м. Надежда 3,
в частта, с която се одобрява улична регулация и улица от о.т. 14 до о.т. 15 пред кв. 57, е
образувано адм. дело № 10099/2015 г. по описа
на съда. Всички заинтересовани лица могат да
се конституират като ответници в настоящото
производство с подаване на заявление до съда
в едномесечен срок от деня на обнародване на
обявлението в „Държавен вестник“.
1492
Административният съд – Шумен, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181 АПК съобщава,
че е постъпила жалба против Решение № 1009
по протокол № 50 от 28.05.2015 г. от заседание
на Общ и нск и я с ъве т – г р. Шу мен, с кое т о
ОбС – гр. Шумен, е приел финансово-икономически анализ на Хотелски комплекс „Шумен“ и
е потвърдил извършените от кмета на община
Шумен действия по подготовката, проведената
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конкурсна процедура и сключване на договор
№ 25-10 -809 от 13.12.2006 г. за прода жба на
собствени на общината ид.ч. от хотелския комплекс на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА.
Образувано е адм. дело № 237/2015 г. по описа
на Административния съд – Шумен, насрочено
за 26.04.2016 г. от 9,30 ч.
1442
Балчишкият районен съд, гражданска колегия, призовава Мария Григориевна Елкина,
гражданка на Руската федерация, родена на
7.09.1973 г. в Москва, без регистриран постоянен и настоящ адрес в Република България, в
качеството є на ответница по гр.д. № 637/2015 г.
по описа на БРС, заведено от Марияна Бонева – управител на етажна собственост на собствениците в сграда в режим на етажна собственост, на адрес: гр. Балчик, ул. Албенски път 21,
вх. А и Б, комплекс „Съни Дрийм“, с правно
основание облигационен иск. Ответницата да
се яви в съда в двуседмичен срок от обнародване на съобщението в „Държавен вестник“ за
връчване на преписи от исковата молба ведно
с приложенията към нея и да посочи съдебен
адрес, в противен случай делото ще се гледа
при условията на чл. 48, ал. 2 ГПК.
1439
Балчишкият районен съд, гражданска колегия, призовава Марина Ивановна Белокопитова,
гражданка на Руската федерация, родена на
30.12.1964 г. в Москва, без регистриран постоянен и настоящ адрес в Република България, в
качеството є на ответница по гр.д. № 636/2015 г.
по описа на БРС, заведено от Марияна Бонева – у правител на ета ж на собственост на
собствениците в сграда в режим на етажна собственост, на адрес: гр. Балчик, ул. Албенски път
21, вх. А и Б, комплекс „Съни Дрийм“, с правно
основание облигационен иск. Ответницата да
се яви в съда в двуседмичен срок от обнародване на съобщението в „Държавен вестник“ за
връчване на преписи от исковата молба ведно
с приложенията към нея и да посочи съдебен
адрес, в противен случай делото ще се гледа
при условията на чл. 48, ал. 2 ГПК.
1440
Районният съд – Каварна, гражданска колегия, призовава Йомер Полат Йорданов с последен
адрес област Добрич, община Каварна, с. Септемврийци, ул. Втора № 4, сега с неизвестен
адрес, да се яви в съда на 14.04.2016 г. в 10 ч.
като ответник по гр.д. № 347/2015 г., заведено
от Магдалена Тодорова Йорданова, по чл. 49,
ал. 1 СК за получаване на съдебните книжа по
делото и да посочи съдебен адрес в страната, в
противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 48 ГПК.
1494
Пловдивският районен съд, ІІ бр. състав,
съобщава на Му рат А ли А йдоглу, роден на
10.02.1982 г. в Република Турция, сега с неизвестен адрес, че в едномесечен срок, считано от
датата на обнародването в „Държавен вестник“,
следва да се яви в съда и да получи съдебните
книжа като ответник по гр. д. № 4004/2015 г., на
ПРС, ІІ бр. състав, заведено от Софка Павлова
Йорданова, с основание развод по чл. 49 СК, с
оглед депозиране на писмен отговор по чл. 131
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ГПК. Ако въпреки обнародването ответникът не
се яви в съда при разглеждане на делото, съдът
ще му назначи особен представител.
1521
Софийският районен съд, ІІІ гражданско
отделение, 84 състав, призовава в двуседмичен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
Джузепе Паляруло, гражданин на Италия, с неизвестен адрес в България, да се яви в канцеларията на Софийския районен съд, ІІІ гражданско
отделение, 84 състав, София, бул. Цар Борис ІІІ
№ 54, като ответник по гр. д. № 41596/2014 г. да
получи препис от исковата молба и приложенията, подадена от Янка Дончева Косева, с правно
основание чл. 143, ал. 2 СК. В случай че не се
яви, за да получи съдебните книжа в указания
срок, съдът ще му назначи особен представител.
1519
Софийският районен съд, III гражданско
отделение, 91 състав, призовава в двуседмичен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
Елиана Елизабет Гренфел, родена на 4.04.1968 г.
в Лима, Перу, без регистриран постоянен и настоящ адрес в Република България (по смисъла
на ЗГР) и неизвестен адрес в чужбина, която има
качеството на ответница по гр.д. № 55655/2015 г.
по описа на СРС, III гражданско отделение,
91 състав, образувано по предявен от Златил
Тодоров Златев иск с правно основание чл. 49,
ал. 1 във връзка с ал. 3 СК, да се яви в канцеларията на Софийския районен съд, III гражданско
отделение, 91 състав, София, бул. Цар Борис III
№ 54, да получи препис от исковата молба и
приложенията към нея. В случай че не се яви,
за да получи съдебните книжа в указания срок,
съдът ще є назначи особен представител.
1520
Великотърновският окръжен съд обявява, че
образува гр.д. № 882 по описа за 2015 г., насрочено за 29.06.2016 г. в 14 ч., по постъпило мотивирано искане с вх. № 8911 от 31.08.2015 г. от
Комисията за отнемане на незаконно придобито
имущество – София, иск с правно основание
чл. 74, ал. 1 и 2 ЗОПДНПИ срещу Данчо Костадинов Маринов от Горна Оряховица, ул. Кирил
и Методий 10, и Анелия Данчева Петрова от
Горна Оряховица, ул. Теменуга 3, ет. 2, ап. 12,
за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество на обща стойност
738 985 лв., както следва:
На основание чл. 63, ал. 2, т. 1 във връзка с
чл. 62 ЗОПДНПИ имущество, собственост на
Данчо Костадинов Маринов:
1. УПИ XVII-457 в с. Драгижево, община
Лясковец, ул. Васил Левски 21, с площ 1592 кв. м
по нотариален акт, а по скица 1500 кв. м, заедно
с построените в него жилищна сграда, стопански постройки и подобрения, при граници: от
север – Борис Славчев Стефанов и Съби Балашев, от изток – наследници на Стефан Иванов
А рмен чев, о т юг – Дея н М и н чев Тр ън ков,
Цоню Трънков и Иван Стефанов Лефтеров, и
от запад – улица, придобит с постановление за
възлагане на недвижим имот, вписан в Службата
по вписванията – Горна Оряховица, с вх. peг.
№ 3376/2008 г., акт № 123, том 3 от 24.07.2008 г.
Имотът е собственост на Данчо Костадинов
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Маринов. Стойността на имота към момента
на предявяване на иска е 41 500 лв.
2. УПИ VII-112 от квартал 16 по плана на
с. Правда, намиращ се в с. Правда, община
Горна Оряховица, ул. Христо Ботев 28, с площ
1200 кв. м заедно с построените в него двуетажна
жилищна сграда – къща, с гараж и стопански
постройки, при гранини и съседи на имота: улица,
поземлен имот VIII-111 в квартал 16, поземлен
имот XVI-105 в квартал 16 и поземлен имот
XVIII-112 в квартал 16, придобит с нотариален
акт за покупко-продажба на недвижим имот
№ 258, том 2, peг. № 2844, дело № 213/2006 г. от
22.02.2006 г., вписан в Службата по вписванията – Горна Оряховица, с вх. peг. № 729/2006 г.,
акт № 100, том 2, дело № 360/2006 г. Имотът
е собственост на Данчо Костадинов Маринов.
Стойността на имота към момента на предявяване на иска е 17 800 лв.
3. Поземлен имот – нива, в Горна Оряховица с площ 4,501 дка, от които 0,032 дка пета
к ат ег ори я и 4,469 д к а че т вър та к ат ег ори я,
в местността Белянка, представляваща имот
№ 047013 по плана за земеразделяне на Горна
Оряховица, при граници и съседи: поземлен
имот № 800020 – полски път на община Горна
Оряховица, поземлен имот № 047014 – нива на
наследници на Екатерина Георгиева Йорданова,
поземлен имот № 047002 – нива на наследници
на Атанас Костадинов Халачев, поземлен имот
№ 047003 – нива на наследници на Йосиф Димитров Атанасов, поземлен имот № 047004 – нива
на наследници на Сотир Стефанов Попов, поземлен имот № 047012 – нива на наследници на
Анка Илиева Христова, придобит с нотариален
акт за покупко-продажба на недвижим имот
№ 1147, том 6, peг. № 10913, дело № 1085/2007 г.
от 12.06.2007 г., вписан в Службата по вписванията – Горна Оряховица, с вх. peг. № 2858/2007 г.,
акт № 71, том 10, дело № 2172/2007 г. Имотът
е собственост на Данчо Костадинов Маринов.
Стойността на имота към момента на предявяване на иска е 3150 лв.
4. Апартамент № 7 във Велико Търново, завършен на груб строеж, на трети етаж, вх. А, от
жилищна сграда с магазини и гаражи, построена
върху УПИ VIII-5480 в стр. квартал 360 по плана
на гр. Велико Търново, ж.к. Бузлуджа, с площ
1777 кв. м, при граници: от изток – улица, от
запад – УПИ VII и УПИ VI-5474 в кв. 360, от
север – улица, и от юг – УПИ IX в кв. 360, който
апартамент се състои от дневна – трапезария с
кухненски бокс, две спални, антре, баня, тоалетна
и две тераси със застроена площ 100,52 кв. м, при
граници: от изток – междублоково пространство,
от запад – апартамент № 8 и стълбище, от север – междублоково пространство, от юг – междублоково пространство, отдолу – апартамент
№ 4, и от горе – апартамен т № 11, заедно с
придаващото му се към апартамента избено
помещение № 7 със застроена площ 5,79 кв. м,
разположено на ниво втори сутерен, при граници: от изток – коридор, от запад – склад № 10,
от север – стълбище, коридор, и от юг – склад
№ 8, ведно с 1,98 % идеални части от общите
части на сградата и 35/1777 идеални части от
правото на собственост върху земята, придо-
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бит с нотариа лен акт за пок у пко-прода жба
на недвижим имот № 910, том 5, peг. № 8396,
дело № 867/2008 г. от 26.09.2008 г., вписан в
Службата по вписванията – Велико Търново, с
вх. peг. № 9647/2009 г., акт № 115, том 25, дело
№ 6203/2009 г. Имотът е собственост на Данчо
Костадинов Маринов. Стойност та на имота
към момента на предявяване на иска е 97 750 лв.
– Сумата в размер 9600 лв., представляваща
паричната равностойност на 1/2 идеална част от
апартамент № 18 в Горна Оряховица, ул. Борима 4,
на пети етаж от жилищна сграда – блок, вх. А,
построена въз основа на възмездно отстъпено
право на строеж върху общинска земя, представляваща УПИ III за ЖС, гаражи и магазини,
пл. № 5390 в квартал 65 по плана на гр. Горна Оряховица, район „Север“, състоящ се от
спалня, дневна, кухня, баня-тоалетна и тераса
със застроена площ 59,06 кв. м, заедно с избено помещение № 18 с полезна площ 2,42 кв. м
и 0,73 % идеални части от общите части на
сградата, и 6,45 % идеални части от правото
на строеж върху земята, при съседи: на апартамента: от изток – стълбище, от запад – зелена
площ, от север – зелена площ, от юг – Йорданка
Стоянова Русанова, отгоре – Елка Аврамова
Кръстева, и отдолу – Йордан Николов Стоянов;
на избеното помещение: от изток – зелена плош,
от запад – коридор, от север – Ангел Миланов
Ангелов, и от юг – Румяна Иванова Колева.
От Анелия Данчева Петрова и Данчо Костадинов Маринов с правно основание чл. 65 във връзка
с чл. 62 ЗОПДНПИ:
– А пар та мен т № 7 в Горна Оря хови ца,
ул. Цар Освободител 63, на четвърти ета ж,
източно изложение, от четириетажна жилищна
сграда, построена на основание отстъпено право
на строеж върху общинска земя, представляващ
У ПИ XIII-1162 в квартал 40 по подобрения
устройствен план на гр. Горна Оряховица, със
застроена площ 109 кв. м, състоящ се от две
спални, столова, дневна, кухня, коридор и сервизни помещения, заедно с избено помещение
№ 1 със застроена площ 12 кв. м и таванско
помещение № 2 със застроена площ 12 кв. м,
заедно с 11,56 % идеални части от общите части
на сградата и правото на строеж върху мястото,
както и гаражна клетка № 4 със застроена площ
18 кв. м от гаражна група, построена върху
държавно място парцел XIV-1160А по плана на
гр. Горна Оряховица. Имотът е собственост на
Анелия Данчева Петрова (дъщеря на проверяваното лице). Стойността на имота към момента
на предявяване на иска е 25 000 лв.
От Данчо Костадинов Маринов с правно основание чл. 72 във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1 и
чл. 62 ЗОПДНПИ:
– Сумата в размер 15 600 лв., получена от
п рода жбата на недви ж им имо т по пазарна
стойност, а именно: апартамент № 6 в Горна
Оряховица, ул. Никола Петров 77, на втори
етаж, вх. А, в жилищна сграда пл. 3067, построена върху държавна земя, представляващ
УПИ XI за ЖС и гараж в квартал 65 по плана
на гр. Горна Оряховица към 1998 г., състоящ се
от две спални, дневна, кухня и сервизни поме-
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щения, с площ 82,28 кв. м, при съседи на жилището: от изток – паркинг, от запад – улица, от
север – улица, от юг – Васил Стефанов Василев,
отгоре – Николай Андонов, и отдолу – Людмил
Сираков, заедно с избено помещение № 6 с площ
3,75 кв. м, при граници на избеното помещение:
от изток – коридор, от запад – Венелин Грудков,
от север – коридор, и от юг – Йосиф Йосифов,
ведно с 2,671 % идеални части от общите части
на сградата и правото на строеж върху мястото
91,44 кв. м, отчужден с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 341, том
2, peг. № 2007, дело № 248/2008 г. от 9.04.2008 г.,
вписан в Сл у жбата по вписвани ята – Горна
Оряховица, с вх. peг. № 1516/2008 г., акт № 102,
том 5, дело № 1054/2008 г.
От Данчо Костадинов Маринов с правно основание чл. 72 във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1 и
чл. 62 ЗОПДНПИ:
– Сумата в размер 3400 лв., получена при
продажбата по пазарна стойност на лек автомобил марка „Опел Кадет“ с peг. № ВТ 0956
АТ, ра м а № WOL 0 0 0 036L 2 614933, д ви г ат е л
№ C16NZ02G64866, първоначална регистрация
18.04.1990 г.
– Сумата в размер 950 лв., получена при
продажбата по пазарна стойност на лек автомобил марка „Пежо 405“ с peг. № ВТ 2939 АМ, рама
№ VF315ED9270402028, двигател № 1CU60608467,
първоначална регистрация 31.10.1991 г.
– Сумата в размер 1450 лв., получена при
продажбата по пазарна стойност на лек автомобил марка „Опел Вектра“ с peг. № ВТ 7020
АТ, ра м а № WOL 0 0 0 036 T11718 0 8 , д ви г ат е л
№ X20XEV14254465, първоначална регистрация
29.05.1996 г.
От Данчо Костадинов Маринов с правно основание чл. 63, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 62 ЗОПДНПИ
предоставено правото на вземане на лицето от
дадени заеми на трети лица:
1. Правото на вземане в размер 15 900 лв.,
12 420 лв. и 15 000 лв., представляващи дадени
заеми на Георги Александров Воденичаров.
2. Правото на вземане в размер 6601 лв.,
представляващи даден заем на Светлозар Тодоров Цветанов и Мая Димитрова Цветанова.
3. Правото на вземане в размер 3911 лв., представляващи даден заем на Али Асанов Исинов.
От Данчо Костадинов Маринов с правно основание чл. 72 във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1 и чл. 62
ЗОПДНПИ предоставени заеми на трети лица:
1. Сумата в размер 6395 лв., представляваща
даден заем на Никола Петров Николов.
2. Сумата в размер 6688 лв., представляваща
даден заем на Стефанка Ангелова Хаджиева.
3. Сумата в размер 3246 лв., представляваща
даден заем на Анжела Григорова Байракова.
4. Сумата в размер 3200 лв., представляваща
даден заем на Милена Тодорова Христова.
5. Сумата в размер 7000 лв., представляваща
даден заем на Йордан Петров Йорданов.
6. Сумата в размер 2151 лв., представляваща
даден заем на Йордан Петров Йорданов.
7. Сумата в размер 4750 лв., представляваща
даден заем на Милена Тодорова Христова.
8. Сумата в размер 15 000 лв., представляваща
даден заем на Георги Александров Воденичаров.

ВЕСТНИК

С Т Р. 3 7

9. Сумата в размер 12 000 лв., представляваща даден заем на Юлияна Маринова Стоянова.
10. Сумата в размер 5867 лв., представляваща
даден заем на Николай Георгиев Димитров.
11. Сумата в размер 7000 лв., представляваща
даден заем на Кирил Асенов Лясков.
12. Сумата в размер 2894 лв., представляваща
даден заем на Енвер Хасанов Крачев.
От Данчо Костадинов Маринов с правно основание чл. 72 във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1 и чл. 62
ЗОПДНПИ внесени суми по банкови сметки:
1. Сумата общо в размер 15 400 лв., внесена
на каса по спестовен влог в левове с IBAN: BG
21 KORP 9220 4032 9835 01, в „Корпоративна
търговска банка“ – АД.
2. Сумата общо в размер 9876,94 лв., внесена
на каса по депозитна сметка в евро с IBAN:
BG 17 PRCB 9230 2421 5461 12, в „ПроКредит
банк“ – ЕАД.
3. Сумата в размер 9779,15 лв., внесена по
депозитна сметка в евро с IBAN: BG 79 PRCB
9230 2421 5461 60, в „ПроКредит банк“ – ЕАД.
4. Сумата в размер 9779,15 лв., внесена по
депозитна сметка в евро с IBAN: BG 32 PRCB
9230 2421 5461 33, в „ПроКредит банк“ – ЕАД.
5. Сумата в размер 9779,15 лв., внесена по
депозитна сметка в евро с IBAN: BG 85 PRCB
9230 2421 5461 49, в „ПроКредит банк“ – ЕАД.
6. Сумата в размер 9779,15 лв., внесена по
депозитна сметка в евро с IBAN: BG 47 PRCB
9230 2421 5461 54, в „ПроКредит банк“ – ЕАД.
7. Сумата в размер 11 246,02 лв., внесена по
депозитна сметка в евро с IBAN: BG 70 PRCB
9230 2421 5461 28, в „ПроКредит банк“ – ЕАД.
8. Ос т ат ък ът о т о бщат а с у ма в ра змер
18 220,85 лв. от депозити в евро в „Райфайзенбанк“ – ЕАД.
9. Сумата в размер 10 256,40 евро, равняващи
се на 20 059,78 лв., изтеглена на каса от разплащателна сметка в евро с IBAN: BG 49 UBBS
8002 2420 8499 10, в „ОББ“ – АД.
10. Сумата в размер 20 000 лв. по депозит в
левове IBAN: BG 47 UBBS 8002 4039 4930 20, в
„ОББ“ – АД.
11. Сумата в размер 9779,15 лв. по депозит в
евро с IBAN: BG 36 СЕСВ 9790 2473 1062 00, в
„Централна кооперативна банка“ – АД.
12. Сумата в размер 8517,64 лв. по депозит в
евро с IBAN: BG 14 СЕСВ 9790 2473 1062 08, в
„Централна кооперативна банка“ – АД.
13. Сумата в размер 9779,15 лв. по депозит в
евро с IBAN: BG 09 СЕСВ 9790 2473 1062 01, в
„Централна кооперативна банка“ – АД.
14. Сумата в размер 9779,15 лв. по депозит в
евро с IBAN: BG 79 СЕСВ 9790 2473 1062 02, в
„Централна кооперативна банка“ – АД.
15. Сумата в размер 9779,15 лв. по депозит в
евро с IBAN: BG 52 СЕСВ 9790 2473 1062 03, в
„Централна кооперативна банка“ – АД.
16. Сумата в размер 9779,15 лв. по депозит в
евро с IBAN: BG 25 СЕСВ 9790 2473 1062 04 03,
в „Централна кооперативна банка“ – АД.
17. Сумата в размер 9779,15 лв. по депозит в
евро с IBAN: BG 95 СЕСВ 9790 2473 1062 05, в
„Централна кооперативна банка“ – АД.
18. Сумата в размер 15 646,64 лв. по депозит
в евро с IBAN: BG 27 СЕСВ 9790 2473 1062 01, в
„Централна кооперативна банка“ – АД.
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19. Сумата в размер 12 000 лв. по депозит в
левове с IBAN: BG 55 IORT 8043 2000 1370 00 в
„Инвестбанк“ – АД.
20. Сумата в размер 9900 лв. по депозит в
левове с IBAN: BG 28 IORT 8043 2000 1370 01 в
„Инвестбанк“ – АД.
21. Сумата в размер 500 лв. по депозит в
левове с IBAN: BG 98 IORT 8043 2000 1370 02 в
„Инвестбанк“ – АД.
22. Сумата в размер 19 558,30 лв. по депозит
в евро с IBAN: BG 37 IORT 8043 2000 1370 00 в
„Инвестбанк“ – АД.
23. Сумата в размер 9779,15 лв. по депозит
в евро с IBAN: BG 10 IORT 8043 2400 1370 01 в
„Инвестбанк“ – АД.
24. Сумата в размер 163 лв. по разплащателна
сметка в левове с IBAN: BG 44 UNCR 7630 Ю77
1494 31 в „УниКредит Булбанк“ – АД.
25. Сумата в размер 10 220,85 лв. по срочен
депозит в левове с IBAN: BG 63 UNCR 7000 2501
4450 24 в „УниКредит Булбанк“ – АД.
26. Сумата размер 4500 лв. по срочен депозит
в левове с IBAN: BG 64 UNCR 7000 2519 7340
65 в „УниКредит Булбанк“ – АД.
От Данчо Костадинов Маринов с правно основание чл. 72 във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1 и
чл. 62 ЗОПДНПИ
– Сумата в размер 20 000 лв., представляваща стойността на усвоения кредит по разплащателна сметка в левове № 10304358 в „Банка
ДСК“ – ЕАД.
От Данчо Костадинов Маринов с правно основание чл. 72 във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1 и чл. 62
ЗОПДНПИ от начислени лихви по сметките
1. Сумата общо в размер 1051,33 лв., представляваща изплатени лихви по спестовен влог
в левове с IBAN: BG 21 KORP 9220 4032 9835 01
в „Корпоративна търговска банка“ – АД.
2. Сумата в размер 26,76 лв., представляваща
изплатени лихви по депозитна сметка в евро с
IBAN: BG 17 PRCB 9230 2421 5461 12 в „ПроКредит банк“ – ЕАД.
3. Сумата в размер 32,55 лв., представляваща
изплатени лихви по депозитна сметка в евро с
IBAN: BG 70 PRCB 9230 2421 5461 28 в „ПроКредит банк“ – ЕАД.
4. Сумата в размер 26,48 лв., представляваща
изплатени лихви по депозитна сметка в евро с
IBAN: BG 32 PRCB 9230 2421 5461 33 в „ПроКредит банк“ – ЕАД.
5. Сумата в размер 101,94 лв., представляваща изплатени лихви по депозитна сметка в
евро с IBAN: BG 47 PRCB 9230 2421 5461 54 в
„ПроКредит банк“ – ЕАД.
6. Сумата в размер 98,14 лв., представляваща
изплатени лихви по депозитна сметка в евро с
IBAN: BG 79 PRCB 9230 2421 5461 60 в „ПроКредит банк“ – ЕАД.
7. Сумата в размер 177,61 лв., представляваща
изплатени лихви по депозит в левове с титуляр
Да н чо Кос та д и нов Мари нов в „Ра йфа йзенбанк“ – ЕАД, открит на 15.01.2008 г.
8. Сумата в размер 59,87 лв., представляваща
изплатени лихви по депозит в левове с IBAN:
BG 47 UBBS 8002 4039 4930 20 в „ОББ“ – АД.
9. Сумата в размер 10,89 лв., представляваща
изплатени лихви по депозит в левове с IBAN:
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BG 54 СЕСВ 9790 2073 1062 00 в „Централна
кооперативна банка“ – АД.
10. Сумата в размер 53,04 лв., представляваща изплатени лихви по депозит в евро с IBAN:
BG 36 СЕСВ 9790 2473 1062 00 в „Централна
кооперативна банка“ – АД.
11. Сумата в размер 924,68 лв., представляваща изплатени лихви по депозит в евро с IBAN:
BG 14 СЕСВ 9790 2473 1062 08 в „Централна
кооперативна банка“ – АД.
12. Сумата в размер 190,52 лв., представляваща изплатени лихви по депозит в евро с IBAN:
BG 09 СЕСВ 9790 2473 1062 01 в „Централна
кооперативна банка“ – АД.
13. Сумата в размер 190,52 лв., представляваща изплатени лихви по депозит в евро с IBAN:
BG 79 СЕСВ 9790 2473 1062 02 в „Централна
кооперативна банка“ – АД.
14. Сумата в размер 190,52 лв. по депозит в
евро с IBAN: BG 52 СЕСВ 9790 2473 1062 03 в
„Централна кооперативна банка“ – АД, представляваща изплатени лихви.
15. Сумата в размер 135,83 лв., представляваща изплатени лихви по депозит в евро с IBAN:
BG 25 СЕСВ 9790 2473 1062 04 03 в „Централна
кооперативна банка“ – АД.
16. Сумата в размер 108,16 лв., представляваща изплатени лихви по депозит в евро с IBAN:
BG 95 СЕСВ 9790 2473 1062 05 в „Централна
кооперативна банка“ – АД.
17. Сумата в размер 381,02 лв., представляваща
изплатени лихви по депозит в евро с IBAN: BG
27 СЕСВ 9790 2473 1062 01 в размер 15 646,64 лв.
в „Централна кооперативна банка“ – АД.
18. Сумата в размер 40,82 лв., представляваща
изплатени лихви по депозит в левове с IBAN: BG
55 IORT 8043 2000 1370 00 в „Инвестбанк“ – АД.
19. Сумата в размер 5,75 лв., представляваща
изплатени лихви по депозит в левове с IBAN: BG
98 IORT 8043 2000 1370 02 в „Инвестбанк“ – АД.
20. Сумата в размер 66,54 лв., представляваща
изплатени лихви по депозит в евро с IBAN: BG
37 IORT 8043 2000 1370 00 в „Инвестбанк“ – АД.
21. Сумата в размер 33,13 лв., представляваща
изплатени лихви по депозит в евро с IBAN: BG
10 IORT 8043 2400 1370 01 в „Инвестбанк“ – АД.
22. Сумата в размер 4,00 лв., представляваща
изплатени лихви по срочен депозит в левове с
IBAN: BG 63 UNCR 7000 2501 4450 24 в „УниКредит Булбанк“ – АД.
23. Сумата в размер 36,90 лв., представляваща
изплатени лихви по срочен депозит в левове с
IBAN: BG 64 UNCR 7000 2519 7340 65 в „УниКредит Булбанк“ – АД.
От Данчо Костадинов Маринов с правно основание чл. 72 във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1 и чл. 62
ЗОПДНПИ на преведени суми по банкови сметки
от трети лица
1. Су мата в размер 3000 лв., внесена по
спестовен влог в левове с IBAN: BG 21 KORP
9220 4032 9835 01 в „Корпоративна търговска
банка“ – АД, от трето лице – Костадин Маринов
(син па проверяваното лице).
2. Сумата в размер 56 000 лв., внесена от
трето лице – Розалина Балабанска, по депозит
в левове с IBAN: BG 54 СЕСВ 9790 2073 1062
00 в „Централна кооперативна банка“ – АД.
3. Сумата общо в размер 20 000 лв. по картова
сметка в левове с IBAN: BG 90 UNCR 7630 1076
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4308 03 в „УниКредит Булбанк“ – АД, внесена
от трето лице – Христина Иванова.
Оп редел я едномесечен срок от обнародването на искането в „Държавен вестник“, в
който заинтересованите лица могат да предявят
своите претенции върху имуществото, предмет
на мотивираното искане, и да встъпят в делото.
1509
Великотърновският окръжен съд обявява,
че образува гр.д. № 780 по описа за 2015 г.,
насрочено за 7.07.2016 г. от 14 ч. по предявен
от Комисията за отнемане на незаконно придобито им у щество иск с правно основание
чл. 74, ал. 1 и 2 ЗОПДНПИ срещу: Светлин
Йорданов Стефанов с постоянен и настоящ
а д рес г р. Вел и ко Търново, общ и на Вел и ко
Търново, ул. Цар Иван Асен Втори 29, Мая
Христова Иванова-Стефанова с постоянен и
настоящ адрес гр. Велико Търново, община
Велико Търново, ул. Цар Иван Асен Втори 29,
„Ники Мес – 2008“ – ЕООД, с ЕИК 200407158,
със седалище и адрес на управление гр. Велико Търново, община Велико Търново, ул. Цар
Иван Асен Втори 29, чрез управителя Светлин
Йорданов Стефанов, Йордан Стефанов Иванов
с постоянен и настоящ адрес гр. Велико Търново, община Велико Търново, ул. Цар Иван
Асен Втори 29, и Йорданка Симеонова Иванова
с постоянен и настоящ адрес гр. Велико Търново, община Велико Търново, ул. Цар Иван
Асен Втори 29, за отнемане в полза на държавата на следното имущество на обща стойност
1 181 392,57 лв., а именно:
На основание чл. 63, ал. 2, т. 2 във връзка с
чл. 62 ЗОПДНПИ имущество, собственост на
Светлин Йорданов Стефанов и Мая Христова
Иванова-Стефанова:
1. Лозе, намиращо се в землището на гр. Лясковец, област Велико Търново, в местността
Клена, с площ на парцела 8,031 дка, съставляващ
имот № 143008, трета категория, при съседи:
имот № 143007 – лозе на Александър Петров Геранлиев, имот № 000394 – полски път на Община
Лясковец, имот № 000395 – полски път на Община Лясковец, имот № 143009 – лозе на Емил
Божидаров Геранлиев, имот № 143013 – лозе
на наследници на Иван Савов Станчев, имот
№ 143014 – лозе на наследници на Таню Цанев
Ж аби лов, имо т № 143015 – лозе на Йоа нка
Свещ. Дим. Поп Златев, имот № 143016 – лозе
на А лександър Петров Геранлиев, придобит с
нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 854 от 2.10.2012 г., том V, peг.
№ 4062, дело № 859/2012 г. по описа на нотариус
с peг. № 284 с район на действие PC – Горна
Оряховица, и по описа на Службата по вписванията – Горна Оряховица, с вх. peг. № 4804
от 2.10.2012 г., акт № 132/2012 г., том XV, дело
№ 2216/2012 г. Пазарната стойност към настоящия момент е 4900 лв.
2 . Ло з е, н а м и р а що с е в з ем л и щ е т о н а
гр. Лясковец, област Велико Търново, в местността К лена, с площ на парцела 6 дка, съста вл я ва щ и мо т № 1430 05, т рета кат ег ори я,
при съседи: имот № 143004 – лозе на „Ники
Мес – 2008“ – ООД, имот № 000394 – полски
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път на Община Лясковец, имот № 143006 – лозе
на Ради Генчев Бояджиев, имот № 143019 – лозе
на наследници на Ганчо Йоргов Мънгов, имот
№ 143020 – лозе на наследници на Мария Добрева (Петрова) Лясова, имот № 143021 – лозе
на наследници на Зафира Тонева Жабилова,
придобит с нотариален акт за покупко-продажба
на недвижим имот № 468 от 30.10.2012 г., том
III, peг. № 3382, дело № 987/2012 г. по описа
на нотариус с peг. № 252 с район на действие
PC – Горна Оряховица, и по описа на Службата
по вписванията – Горна Оряховица, с вх. peг.
№ 5311 от 30.10.2012 г., акт № 111/2012 г., том
XVII, дело № 2557/2012 г. Пазарната стойност
към настоящия момент е 4250 лв.
3. 13/30 идеални части в размер 2,619 дка
от лозе, намиращо се в землището на гр. Лясковец, област Велико Търново, в местността
К лена, цялото с площ на парцела 6,044 дка,
съставляващ имот № 143006, трета категория,
при съседи: имот № 143005 – лозе на Светлин
Йорданов Стефанов, имот № 000394 – полски
път на Община Лясковец, имот № 143007 – лозе
н а А л е к с а н д ъ р П е т р о в Ге р а н л и е в , и м о т
№ 143017 – лозе на Александър Петров Геранлиев, имот № 143018 – лозе на Александър Петров
Геранлиев, имот № 143018 – лозе на Александър
Петров Геранлиев, имот № 143019 – лозе на
наследници на Ганчо Йоргов Мънгов, придобит с нотариален акт за покупко-продажба
на недвижим имот № 492 от 17.05.2013 г., том
III, peг. № 1785, дело № 438/2013 г. по описа
на нотариус с peг. № 284 с район на действие
PC – Горна Оряховица, и по описа на Службата
по вписванията – Горна Оряховица, с вх. peг.
№ 2183 от 17.05.2013 г., акт № 191/2013 г., том
7, дело № 1101/2012 г., и с нотариален акт за
покупко-продажба на недвижим имот № 583
о т 12.0 6.2013 г., т ом I I I, peг. № 2125, дело
№ 523/2013 г. по описа на нотариус с peг. № 284
с район на действие PC – Горна Оряховица, и
по описа на Службата по вписванията – Горна
Оряховица, с вх. peг. № 2870 от 12.06.2013 г.,
акт № 130/2013 г., том X, дело № 1333/2013 г.
Пазарната стойност на идеалната част към
настоящия момент е 3100 лв.
На основание чл. 63, ал. 2, т. 2 във връзка с
чл. 62 ЗОПДНПИ от Светлин Йорданов Стефанов
и Мая Христова Иванова-Стефанова:
– Сумата в размер 16 616,74 лв., представляваща вноски по отпуснатия ипотечен кредит
от „Банка ДСК“ – ЕА Д, за 2012 г. и 2013 г. за
придобиване на недвижим имот, намиращ се
в гр. Велико Търново, ул. Тодор Балина 9 „Б“,
с нотариален акт за покупко-продажба № 1578
от 4.09.2012 г., том V III, peг. № 11122, дело
№ 428/2012 г. по описа на нотариус с peг. № 347
с район на действие PC – Велико Търново, и по
описа на Службата по вписванията – Велико
Търново, с вх. peг. № 7120 от 4.09.2012 г., акт
№ 56/2012 г., том 17, дело № 2914/2012 г.
На основание чл. 63, ал. 2, т. 1 във връзка
с чл. 62 и 72 ЗОПДНПИ от Светлин Йорданов
Стефанов сумите, внесени по сметка:
– Сумата в размер 83 120 лв., внесена по разплащателна сметка в левове с IBAN BG15 CRBA
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9898 2030 0958 12 BGN в „А лфа банк“ – клон
България, с титуляр Светлин Йорданов Стефанов.
– С у мата в ра змер 5657 л в., внес ена по
разплащателна сметка в левове с IBAN BG25
PRCB 9230 1034 3767 10 BGN в банка „Прокредит банк България“ – ЕА Д, с титуляр Светлин
Йорданов Стефанов.
– Сумата в размер 27 562 лв., внесена по
разплащателна сметка в левове с IBAN BG08
PRCB 9230 1034 3767 23 BGN в банка „Прокредит банк България“ – ЕА Д, с титуляр Светлин
Йорданов Стефанов.
– Сумата в размер 500 лв., внесена по спестовна сметка в левове с IBAN BG48 BUIB 9888
4034 6591 00 BGN в „Сибанк“ – ЕА Д, с титуляр
Светлин Йорданов Стефанов.
На основание чл. 63, ал. 2, т. 4 във връзка с
чл. 62 и 72 ЗОПДНПИ от Мая Христова ИвановаСтефанова сумите, внесени по сметка:
– Сумата в размер 477,46 лв., представляваща
внесена по депозитна сметка в левове с IBAN
BG17 PRCB 9230 2034 3769 17 BGN сума, ведно
с лихвите по нея в банка „Прокредит банк
Българи я“ – ЕА Д, с тит ул яр Ма я Христова
Иванова-Стефанова.
На основание чл. 63, ал. 2, т. 1 във връзка с
чл. 62 ЗОПДНПИ от Светлин Йорданов Стефанов:
1. Сумата в размер 5000 лв., представляваща
левовата равностойност на 100 дружествени
дяла по 50 лв. всеки един от тях в капитала
на „Ники Мес – 2008“ – ЕООД, собственост на
Светлин Йорданов Стефанов.
2. Сумата в размер 1700 лв., представляваща
левовата равностойност на 34 % в капитала на
„Зидан“ – ООД, с БУЛСТАТ 104696054, собственост на Светлин Йорданов Стефанов.
На основание чл. 63, ал. 2, т. 1 във връзка
с чл. 62 и 72 ЗОПДНПИ от Светлин Йорданов
Стефанов:
1. Сумата в размер 2000 лв., получена от
продажбата на 2 дружествени дяла по 1000 лв.
от капитала на „Ивич“ – ООД, с ЕИК 104633075,
извършена с два договора на 19.12.2007 г., собственост на Светлин Йорданов Стефанов.
2. Сумата в размер 2500 лв., получена от
продажбата на 25 дружествени дяла по 100 лв.
от капитала на „Мийт Трейд“ – ООД, с ЕИК
107593324, извършена на 3.11.2008 г., собственост
на Светлин Йорданов Стефанов.
3. Сумата в размер 1250 лв., получена от
продажбата на 25 дружествени дяла по 50 лв.
о т ка пи та ла на „РГ Тра нс“ – ООД, с ЕИК
200421204, извършена на 14.05.2010 г., собственост на Светлин Йорданов Стефанов.
4. Су мата в размер 680 лв., пол у чена от
продажбата на 17 дружествени дяла по 40 лв.
от капитала на „Данимес 6“ – ООД, с ЕИК
201093671, извършена на 9.05.2011 г., собственост
на Светлин Йорданов Стефанов.
5. Сумата в размер 43 270 лв., представляваща
пазарната стойност на лек автомобил, марка
„Ауди“, модел „А 4“, с peг. № В 5927 РА (след
приключване на лизинга на 20.04.2012 г. с peг.
№ ВТ 9898 ВР), рама № WAUZZZ8E47A256256,
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двигател № BPW091762, дата на първа регистрация от 2007 г., придобит от баща му Йордан
Стефанов Иванов на 20.04.2012 г. и продаден
на 11.12.2012 г.
6. Сумата в размер 7400 лв., представл яваща пазарната стойност към датата на отчуждаване на лек автомобил марка „Волво“,
модел „В 40“, с цвят син, с peг. № ВТ 5565
А Р, ра ма № Y V1V W1223X F 31770 0, д ви гат ел
№ B4184S1524718, дата на първа регистрация
29.10.1998 г.
На основание чл. 63, ал. 2, т. 1 във връзка
с чл. 62 и 68 ЗОПДНПИ от Светлин Йорданов
Стефанов иззетите парични средства, които са
намерени, изброени, описани, запечатани и иззети с протокол за претърсване и изземване от
9.05.2013 г. на ГД „НП“ – МВР, София, във връзка с
ДП № 26/2013 г. по описа на ГД „НП“ – МВР, София,
пр. № 775/2012 г. на СП – София, от апартамент,
намиращ се във Велико Търново, ул. Цар Иван
Асен Втори 29, обитаван от Светлин Йорданов
Стефанов, както следва:
1. Запечатани в картон – серия А № 016970:
1.1. 400 бр. банкноти с номинал от 20 лв.,
или общо 8000 лв.;
1.2. 89 бр. банкноти с номинал от 20 лв.,
или общо 1780 лв.;
1.3. 211 бр. банкноти с номинал от 20 лв.,
или общо 4220 лв.
2. Запечатани в картон – серия А № 016971:
2.1. 300 бр. банкноти с номинал от 50 лв.,
или общо 15 000 лв.;
2.2. 1 бр. банкнота с номинал от 500 евро,
равняващи се на 977,92 лв.;
2.3. 100 бр. банкноти с номинал от 50 евро,
или общо 5000 евро, равняващи се на 9779,15 лв.;
2.4. 100 бр. банкноти с номинал от 100 евро,
и л и о б щ о 10 0 0 0 е в р о, р а в н я в а щ и с е н а
19 558,3 лв.
3. Запечатани в картон – серия А № 016973:
3.1. 94 бр. банкноти с номинал от 20 лв., или
общо 1880 лв.;
3.2. 465 бр. банкноти с номинал от 20 лв.,
или общо 9300 лв.;
3.3. 42 бр. банкноти с номинал от 100 лв.,
или общо 4200 лв.;
3.4. 380 бр. банкноти с номинал от 50 лв.,
или общо 19 000 лв.;
3.5. 136 бр. банкноти с номинал от 10 лв.,
или общо 1360 лв.;
3.6. 4 бр. банкноти с номинал от 2 лв., или
общо 8 лв.,
с обща стойност в размер 95 059,37 лв.
На основание чл. 67 във връзка с чл. 63, ал. 2,
т. 1 и чл. 62 ЗОПДНПИ имущество, собственост
на Йордан Стефанов Иванов и Йорданка Симеонова Иванова:
Товарен автомобил, марка „Ситроен“, модел
„Берлинго“, с цвят бежов, с peг. № СА 0212СР
(след приключване на лизинга на 31.01.2013 г. с
рег. № ВТ 5833 ВС), рама № VF77N9HTCBJ693171,
двигател № 10JBBU0113746, дата на първа регистрация 24.11.2011 г. Пазарната стойност към
настоящия момент е в размер 25 300 лв.
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На основание чл. 66, ал. 2 във връзка с чл. 63,
ал. 2, т. 1 и чл. 62 ЗОПДНПИ имущество, собственост на „Ники Мес – 2008“ – ЕООД, с ЕИК
200407158:
1. Поземлен имот – лозе, намиращо се в землището на гр. Лясковец, област Велико Търново,
с площ 4,999 дка, трета категория, в местността
Клена, представляващо имот № 143003 по плана
за земеразделяне на гр. Лясковец, при съседи:
поземлен имот № 143002 – лозе на наследници на
Димо Христов, поземлен имот № 000394 – полски път на Община Лясковец, поземлен имот
№ 1430 04 – лозе на наслед н и ц и на М и ха и л
Гинев Пуев, поземлен имот № 143022 – лозе
на П ла мен Н и колаев Гера н л иев, позем лен
имот № 143023 – лозе на наследници на Сава
Димова Белошапкова, придобит с нотариален
акт за покупко-продажба на недвижим имот
№ 1026 от 7.08.2009 г., том VI, peг. № 12485, дело
№ 876/2009 г. по описа на нотариус с peг. № 296
с район на действие PC – Горна Оряховица, и
по описа на Службата по вписванията – Горна
Оряховица, с вх. peг. № 3471 от 7.08.2009 г.,
акт № 186/2009 г., том IX, дело № 1886/2009 г.
Пазарната стойност на недвижимия имот, но
само като земя със сменено предназначение,
към настоящия момент е в размер 41 500 лв.
2. Лозе, намиращо се в землището на гр. Лясковец, област Велико Търново, с площ 6,500 дка,
трета категория, в местността К лена, представляващо имот № 143004, по КВС на землището
на гр. Лясковец, при съседи: № 143003 – нива
на „Ники Мес – 2008“ – ООД, с ЕИК 200407158,
№ 000394 – полски път на Община Лясковец,
№ 143005 – лозе на наследници на Стефан Йорданов Царгов, № 143021 – лозе на наследници
на Зафира Тонева Жабилова, № 143022 – лозе
на Пламен Николаев Геранлиев, с нотариален
акт за покупко-продажба на недвижим имот
№ 1833 от 30.12.2009 г., т. X, peг. № 6888, дело
№ 1038/2009 г. по описа на нотариус с peг. № 284
с район на действие PC – Горна Оряховица, и
по описа на Службата по вписванията – Горна
Оряховица, с вх. peг. № 5859 от 30.12.2009 г., акт
№ 156/2009 г., том XVII, дело № 3284/2009 г.
Пазарната стойност на този недвижим имот,
но само като земя, към настоящия момент е в
размер 38 650 лв.
На основание чл. 66, ал. 2 във връзка с чл. 63,
ал. 2, т. 1 и чл. 62 ЗОПДНПИ имущество, собственост на „Ники Мес – 2008“ – ЕООД, с ЕИК
200407158:
1. Товарен а вт омоби л, марк а „Фол ксваген“, модел „ЛТ 26 ТДИ“, с цвят бял, с peг.
№ ВТ 8496 ВМ, рама № WDB9043631P855572,
д ви г ат ел № AGK0 05161, дат а на п ърва р е г ист рац и я 31.07.1998 г., п ри доби т о т „Ник и
Мес – 2008“ – ЕООД. Пазарната стойност към
настоящия момент е в размер 5500 лв.
2. Товарен автомобил, марка „МАН“, модел „12.170“, с ц вя т бя л, с peг. № ВТ 2472
А К , рама № W M A4931287G 034048, двигател
№ 13950515333371, дата на първа регистрация
12.09.1985 г., придобит от „Ники Мес – 2008“ –
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ЕООД. Пазарната стойност към настоящи я
момент е в размер 3250 лв.
3. То в а р е н а в т о м о б и л , м а р к а „ И в е ко“,
моде л „М Т 19 0 Е 2 4“, с ц в я т с и н , с peг.
№ ВТ 2605 ВК, рама № ZCFA1VMK004196859,
д ви г ат ел № 3022 4994 01, дат а на п ърва р е гист раци я 23.06.1998 г., при доби т от „Ник и
Мес – 2008“ – ЕООД. Пазарната стойност към
настоящия момент е в размер 15 700 лв.
4. Товарен автомоби л, марка „Си т роен“,
модел „Са ксо“, с ц вя т сив мета л ик, с peг.
№ ВТ 2396 АК, рама № VF7S1VJXB57326190,
д ви гат ел № 10F Y8H0795012 , дата на п ърва
регистрация 8.11.2000 г., придобит от „Ники
Мес – 2008“ – ЕООД. Пазарната стойност към
настоящия момент е в размер 3950 лв.
5. Товарен автомобил, марка „Ивеко“, модел „65 Ц 14“, с цвят бял, с peг. № ВТ 0324
ВН, ра ма № Z C FC 65A10 05570 99 7, д ви г ат е л
№ F1CE0481A A0010255333, дата на първа регист раци я 13.12.20 05 г., при добит от „Ник и
Мес – 2008“ – ЕООД. Пазарната стойност към
настоящия момент е в размер 27 300 лв.
На основание чл. 66, ал. 2 във връзка с чл. 63,
ал. 2, т. 1, чл. 62 и 72 ЗОПДНПИ от „Ники
МЕС – 2008“ – ЕООД, с ЕИК 200407158:
– Сумата в размер 20 400 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаване
на товарен автомобил марка „Ситроен“, модел
„Берлинго“, с цвят кафяв, с peг. № ВТ 8008
ВС (СА2421СХ), рама № VF77N9HP0CJ584876,
двигател № 10JBEE0151034, дата на първа регистрация 4.05.2012 г.
– С у мата в размер 694 80 0 лв., п редстав л я в а щ а п а з а р н ат а с т о й н о с т н а н е п а р и чнат а вно ск а на нед ви ж и м и мо т на „Н и к и
Мес – 2008“ – ЕООД, внесена от съдружника
„Ники Мес – 2008“ – ЕООД, в „СИД“ – А Д, с
ЕИК 202903288 („СИД“ – ООД, с ЕИК 104120158)
към момента на апорта.
Определя едномесечен срок от обнародването на искането в „Държавен вестник“, в който
заинтересованите лица могат да предявят своите претенции върху имуществото, предмет на
мотивираното искане, и да встъпят в делото.
1562
Софийск и ят г ра дск и с ъд, т ърг овско о тделение, VI-20 състав, с решение № 1701 от
4.11.2015 г., постановено по т.д. № 49 от 2013 г.
на сдружение „Българска традиция, бит и култура“ с ЕИК 130713455, със седалище и адрес
на управление София, ул. Шести септември 4,
ет. 5, рег. ф.д. № 7998/2001 г., представлявано
от Георги Гацов, на основание чл. 632, ал. 5
във връзка с ал. 1 ТЗ спира производството по
гр.д. № 49/2013 г. на Софийския градски съд,
ТО, VI-20 състав. В случай че в едногодишния
срок от обнародване на решението в „Държавен
вестник“ производството не бъде възобновено
по реда на чл. 632, ал. 2, изр. 2 ТЗ, делото ще
б ъде п рек рат ено. Решен ие т о на основа н ие
чл. 633, ал. 1 ТЗ подлежи на обжалване пред
Софийския апелативен съд в 7-дневен срок от
вписването му в търговския регистър.
1504
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С о фи й с к и я т г р а дс к и с ъд н а о с нов а н ие
чл. 17, ал. 1, т. 8 ЗПП вписва промени по ф.д.
№ 2574/1990 г. за политическа партия „Движение
за права и свободи“: вписа промени в Централното
оперативно бюро: заличава от Централното оперативно бюро: Лютви Ахмед Местан – председател
на ДПС, Алиосман Ибрахим Имамов – заместник-председател на ЦС на ДПС, Рушен Мехмед
Риза – заместник-председател на ЦС на ДПС,
Филиз Хаккъева Хюсменова – заместник-председател на ЦС на ДПС, Мустафа Сали Карадайъ – секретар на ЦОБ на ДПС, Джевдет Ибрям Чакъров, Емел Етем Тошкова, Илхан Ахмет
Кючюк, Исмет Исмаил Исмаил, Йордан Кирилов Цонев, Камен Костов Костадинов, Рамадан
Байрам Аталай, Ремзи Дурмуш Осман, Тунчер
Мехмедов Кърджалиев, Хасан Ахмед Адемов,
Четин Хюсеин Казак, Юнал Саид Лютфи, Янко
Александров Янков; вписа нова структура и състав
на Централното оперативно бюро – Председателски съвет: Мустафа Сали Карадайъ – председател,
Рушен Мехмед Риза – председател, Четин Хюсеин
Казак – председател, заместник-председатели:
Алиосман Ибрахим Имамов, Филиз Хаккъева
Хюсменова, членове: Джевдет Ибрям Чакъров,
Емел Етем Тошкова, Илхан Ахмет Кючюк, Исмет
Исмаил Исмаил, Йордан Кирилов Цонев, Камен
Костов Костадинов, Рамадан Байрам Аталай, Тунчер Мехмедов Кърджалиев, Хасан Ахмед Адемов,
Юнал Саид Лютфи, Янко Александров Янков;
вписа Представителство на ДПС: Партията се
представлява от Мустафа Сали Карадайъ – председател, Рушен Мехмед Риза – председател, Четин
Хюсеин Казак – председател, които представляват
политическата партия поотделно.
1475

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
11. – Изпълнителният съвет на Националния
синдикат – Евро волан, София, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква отчетно-изборна национална конференция (общо събрание) на 11.04.2016 г.
в 11 ч. в София, ул. Марица 6, ет. 4, при следния
дневен ред: 1. отчет за дейността на ИС; 2. избор
на ръководни органи; 3. основни приоритети за
бъдещата дейност. При липса на кворум националната конференция (общо събрание) ще се
проведе на същото място, същия ден в 12 ч. и
при същия дневен ред съгласно чл. 27 ЗЮЛНЦ.
Членовете на сдружението могат да се запознаят
с писмените материали по дневния ред на посочения адрес от 10 до 11 ч. всеки работен ден.
1495
1. – Уп ра ви те лн и ят с ъве т на сд ру жен ие
„Българска Федераци я на Ин д устриа лните
Енергийни Консуматори“ (БФИЕК), София, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на 12.04.2016 г. в 11 ч. на адрес: ул. Университетски парк 1, АУБГ, п.к. 1700 София, при следния
дневен ред: 1. приемане на доклад за дейността
на БФИЕК за 2015 г.; 2. приемане на годишен
финансов отчет на БФИЕК за 2015 г.; 3. приемане на проектобюджета на БФИЕК за 2016 г.;
4. приемане на план за дейността на БФИЕК
за 2016 г.; 5. изменение на устава на БФИЕК;
6. разни.
1612
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Софийският градски съд с определение от
26.02.2016 г. на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква извънредно общо събрание на членовете на
сдружение „Движение за радикална промяна
Българската пролет“ на 15.04.2016 г. в 14 ч. в София, бул. Княз Дондуков 11, ет. 4, офис № 2, при
следния дневен ред и предложения за решения:
1. приемане на депозираната писмена оставка на
зам.-председателя на УС на сдружението Васил
Асенов Маргаритов и прекратяване на членството
му в сдружението; проект за решение – ОС приема депозираната оставка на зам.-председателя
на УС на сдружението Васил Асенов Маргаритов и прекратява членството му в сдружението;
2. прекратяване на членството на учредители,
направили едностранно волеизявление до сдружението за това или нарушили устава на същото;
проект за решение: ОС приема прекратяване на
членството на учредители, направили едностранно волеизявление до сдружението за това или
нарушили устава на същото; 3. приемане на нов
устава на сдружението; проект за решение: ОС
приема нов устав на сдружението; 4. избор на нов
управителен съвет на сдружението в съответствие
с новоприетия устав; проект за решение: ОС
избира нов управителен съвет на сдружението
в съответствие с новоприетия устав; 5. разни.
1626
1. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Българска асоциация за изследвания на европейската общност“, София, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на членовете на сдружението на 15.04.2016 г. в
17 ч. в София на адрес: бул. Цариградско шосе
125, бл. 2, ет. 4, зала 406, при следния дневен
ред: 1. отчети за дейността на управителния
съвет за периода 2006 – 2016 г.; 2. приемане
на финансов отчет на асоциацията за периода
1.01.2006 г. – 31.12.2016 г.; 3. освобождаване от
отговорност на членовете на у правителни я
съвет на сдружението за дейността им през
периода 1.01.2006 г. – 31.12.2016 г.; 4. избор на
нов управителен съвет; 5. промени в устава на
сдружение „Българска асоциация за изследвания на европейската общност“ в частта: а) за
самоопределянето на асоциацията като юридическо лице по смисъла на ЗЮЛНЦ; б) седалище
на сдружението, и в) ред за свикване на общо
събрание. Материалите за общото събрание са
на разположение на членовете на сдружението на адреса, на който ще се проведе общото
събрание – София, бул. Цариградско шосе 125,
бл. 2. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе същия
ден, място и дневен ред от 18 ч.
1627
117. – Националният партиен съвет на Единната народна партия на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ,
чл. 9, ал. 2 от устава на ЕНП и протоколно решение от 13.02.2016 г. на Националния партиен
съвет свиква членовете си на Третия редовен
конгрес на 16.04.2016 г. в 10,30 ч. в Парк-хотел
„Москва“, зала „Киев“, София, със следния дневен ред: 1. отчет на председателя; 2. отчет на
контролния съвет; 3. промени в устава; 4. избор
на председател; 5. избор на изпълнителен съвет; 6. избор на контролен съвет; 7. разни. При

БРОЙ 18

ДЪРЖАВЕН

липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ и
чл. 10 от устава на ЕНП конгресът ще се проведе същия ден в 11,30 ч., на същото място и при
същия дневен ред.
1460
4. – Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел „Асоциация на прокурорите в България“, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо отчетно-изборно събрание на 16.04.2016 г.
в 10 ч. в Учебната база на прокуратурата на Република България в Цигов чарк, гр. Батак, при
следния дневен ред: 1. доклад за дейността на
АПБ за 2014 и 2015 г.; 2. финансов отчет за дейността на АПБ за 2015 г.; 3. връчване на награди
„Прокурор на годината“; 4. освобождаване на УС
от мандат и освобождаване на членовете му от
отговорност; 5. избор на нов председател и нови
членове на управителния съвет; 6. други. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 11 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
1596
12. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Български есперантски съюз“,
София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание (68 конгрес) на 16.04.2016 г. в 9 ч. в
София в залата на Народно читалище „Цар Борис ІІІ“, ул. Клокотница 29, при следния дневен
ред: 1. отчетен доклад на УС на БЕС за периода
2013 – 2015 г.; 2. финансов отчет за периода
2013 – 2015 г. и прием на бюджета на БЕС за
2016 г.; 3. отчетен доклад на контролно-ревизионната комисия на БЕС за 2015 г.; 4. избиране
на нов председател на БЕС и на контролната
комисия за периода 2016 – 2019 г.
1622
1. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Български Харвард клуб“ на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на членовете на сдружението на 20.04.2016 г. в
19 ч. в София, ул. Иван Денкоглу 19, при следния
дневен ред: 1. проверка на броя на членовете на
сдружението и уточняване на членската маса;
освобождаване на членове на сдружението по
техни молби и приемане на нови членове в сдружението по подадени молби-заявления; 2. отчет
на управителния съвет за изминалия период,
обсъждане и приемането му; 3. освобождаване
на членовете на досегашния управителен съвет
и избор на нов управителен съвет; 4. обсъждане
на промени в устава на сдружението и приемане
на нов устав; 5. разни. Управителният съвет кани
всички членове на сдружението да присъстват.
При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
ОС ще се проведе същия ден в 20 ч., на същото
място и при същия дневен ред независимо от
броя на присъстващите членове.
1606
19. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Настоятелство при 156 ОУ
„Васил Левски“, София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 22.04.2016 г.
в 16 ч. в седалището на сдружението в София, кв. Кремиковци, ул. Свежест 1, при следния
дневен ред: 1. отчет за дейността на сдружението;
2. приемане на финансовия отчет и бюджета на
сдружението; 3. приемане на решение за пре-
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хвърляне права на общото събрание; 4. избор на
нов УС; 5. промени в устава на сдружението. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието се отлага с един час при същия дневен
ред и на същото място. Материалите, свързани
със събранието, са на разположение на членовете
и се намират в седалището на сдружението.
1463
1. – Управителният съвет на Българския институт за стандартизация, София, на основание
чл. 12, ал. 6 ЗНС свиква редовно общо събрание
на Българския институт за стандартизация на
22.04.2016 г. в 11 ч. в зала 4 „Асен Златаров“, ет. 3 на
Националния дом на науката и техниката в София,
ул. Г. С. Раковски 108, при следния дневен ред: 1.
приемане на членове на БИС; 2. преустановяване
на правата на членове на БИС; 3. приемане на
отчета за дейността на БИС за 2015 г.; 4. приемане
на отчета за изпълнение на бюджета на БИС за
2015 г.; 5. приемане на отчета на управителния
съвет на БИС за периода 2011 – 2016 г.; 6. приемане
на отчета на контролния съвет на БИС за периода
2011 – 2016 г.; 7. приемане на бюджета на БИС
за 2016 г.; 8. избор на членове на управителния
съвет и на двама членове на контролния съвет за
периода 2016 – 2021 г.; 9. разни. Регистрацията на
упълномощените представители на членовете на
Българския институт за стандартизация започва
в 9,30 ч. и ще се извършва срещу представено
писмено пълномощно. При липса на кворум на
основание чл. 13 ЗНС и чл. 30 от устава на БИС
събранието ще се проведе същия ден в 12 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
1525
2. – Управителни ят съвет на Асоциаци я
„Български въгледобив“, София, на основание
чл. 26, ал. 3 ЗЮЛНЦ и чл. 15, ал. 2 от устава
свиква ОС на Асоциация „Български въгледобив“, София, на 22.04.2016 г. в 11 ч. в София,
ул. Г. С. Раковски 108, ет. 2, при следния дневен ред: 1. разглеждане и приемане на доклада
за дейността на АБВ за 2015 г.; 2. разглеждане
и приемане на финансовия отчет на АБВ за
2015 г.; 3. освобождаване от отговорност на УС
за дейността му през 2015 г.; 4. разглеждане и
одобряване на предлаганата от УС програма за
дейността на АБВ за 2016 г.; 5. разглеждане и
одобрение на предлагания от УС годишен бюджет за 2016 г.; 6. разни. На основание чл. 16
от устава на Асоциация „Български въгледобив“
и чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание се счита за
законно, ако присъстват най-малко половината
от членовете му. Ако присъстващите са под този
минимум, събранието се отлага с един час и ще
се проведе на същото място при същия дневен
ред и се счита за законно независимо от броя
на явилите се членове.
1624
1. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Българска традиция, бит и
култура“, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ,
глава VII, чл. 2.1 от устава и решение на УС от
24.02.2016 г. свиква извънредно общо събрание
на 27.04.2016 г. в 17 ч. в София 1000, ул. Шести
септември 4, ет. 5, при следния дневен ред: 1.
разглеждане на постъпилото заявление за прекратяване на членство в сдружение „Българска
традиция, бит и култура“; 2. освобождаване на
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член на управителния съвет на сдружението. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието се отлага с един час и се счита за
редовно колкото и членове да присъстват, като
ще се проведе същия ден в 18 ч., на същия адрес
и при същия дневен ред. Писмените материали,
свързани с дневния ред, са на разположение на
адреса на управление на сдружението: София
1000, ул. Шести септември 4, ет. 5. Поканват
се всички членове на сдружението да участват
в общото събрание лично, чрез законни или
упълномощени от тях представители.
1541
1. – Уп ра ви те лн и ят с ъве т на сд ру жен ие
„Фотоклуб – Осмо Изкуство“, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
29.04.2016 г. в 14 ч. в София, ул. Хемус 16, при
следния дневен ред: 1. приемане отчета за дейността на сдружението за периода януари – декември 2015 г.; 2. приемане на финансовия отчет
за приходите и разходите на сдружението за
периода януари – декември 2015 г.; 3. приемане
на проектобюджета на сдружението за периода
януари – декември 2016 г.; 4. вземане на решение
за промяна на УС на сдружението; 5. разни. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 15 ч., на
същото място и при същия дневен ред. Поканват
се всички членове да участват в ОС. Членовете
на сдружението, които не могат да участват в
събранието, на основание чл. 16, ал. 5 от устава
на сдружението могат да упълномощят член на
сдружението, който да ги представлява.
1508
1. – Управителният съвет на Клуб „Художествена гимнастика – ЦСКА“ на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква редовно общо отчетно-изборно
събрание на 10.05.2016 г. в 16 ч. в София, Зала
по художествена гимнастика на стадион „Васил
Левски“, при следния дневен ред: 1. отчет на УС на
клуба за 2015 г.; 2. приемане на бюджета за 2016 г.;
3. промени в устава на КХГ – ЦСКА; 4. избор на
нови органи на управление на КХГ – ЦСКА. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 17 ч., на
същото място при същия дневен ред.
1487
1. – Управителният съвет на сдружение „Шахматен клуб Ан Пасан“, София, на основание
чл. 21, ал. 1 от устава на сдружението и чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква редовно годишно общо събрание на 11.05.2016 г. в 18 ч. в София, ул. Розова
долина 13, при следния дневен ред: 1. отчет за
дейността на управителния съвет на сдружението;
2. одобряване на годишните финансови отчети на
сдружението за 2014 г. и за 2015 г.; 3. разглеждане
на постъпили молби за напускане от членове на
сдружението; 4. разглеждане на постъпили молби
за приемане на нови членове на сдружението;
5. избор на нов управителен съвет. Поканват се
всички членове на сдружението да вземат участие
в общото събрание лично или чрез упълномощен
представител. При липса на кворум на основание
чл. 21, ал. 5 от устава на сдружението и чл. 27
ЗЮЛНЦ редовното годишно общо събрание на
сдружението ще се отложи с един час по-късно
и ще се проведе на същото място и при същия
дневен ред независимо от броя на присъствалите
членове. Членовете на сдружението се легитимират с документ за самоличност. Представителите
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на членовете на сдружението се легитимират с
документ за самоличност и писмено пълномощно.
Писмените материали, свързани с дневния ред на
общото събрание, са на разположение на членовете на сдружението в седалището му – София,
ул. Розова долина 13.
1466
2. – Управителният съвет на Съюза на възпитаниците на ВНВУ, ШЗО и РВГ, София, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква 14-ото национално отчетно-изборно събрание на съюза на
24.06.2016 г. в 10 ч. в зала „Тържествена“ в Централния военен клуб, София, при следния дневен
ред: 1. регистрация на делегатите – 8,45 – 9,45 ч.;
2. тържествено откриване – 10,00 – 10,15 ч.; 3.
приветствия и поздравления – 10,15 – 10,30 ч.;
4. отчет за дейността на съюза за изтеклите
две години (2014 – 2016 г.) – 10,30 – 11,15 ч.;
5. отчет за дейността на сп. „Един завет“ и
„Съюзни вести“ – 11,15 – 11,30 ч.; 6. отчет на
СКК – 11,30 – 11,45 ч.; 7. обяд – 11,45 – 13,00 ч.;
8. изказвания на делегатите – 13,00 – 14,30 ч.;
9. освобождаване на УС и избор на нов УС на
съюза за времето 2016 – 2018 г. – 14,30 – 15,00 ч.;
10. закриване на 14-ото национално отчетноизборно събрание.
1539
22. – Изпълнителният съвет (Управителен
съвет) на Синдикална федерация „Металици“,
София, на основание чл. 21, ал. 5 от устава и
чл. 26 във връзка с § 2, ал. 1 и 2 ЗЮЛНЦ свиква пети редовен конгрес (общо събрание) на
СФ „Металици“ на 7.07.2016 г. в София, хотел
„Централ Форум“, зала „Централ“, при следния
дневен ред: 1. СФ „Металици“ – стратегия и
реалности – отчет 2011 – 2016 г.; 2. отчет на
финансово-контролната комисия на СФ „Металици“ – 2011 – 2116 г.; 3. изменения и допълнения
в устава на СФ „Металици“; 4. избор на ръководни и контролни органи на СФ „Металици“;
5. програма на СФ „Металици“ – 2016 – 2021 г.
Поканват се делегатите на петия редовен конгрес
(ОС), избрани и упълномощени от синдикалните
организации съгласно утвърдената квота – по
един делегат на синдикална организация с до
20 членове, по двама делегати на синдикална
организация с численост от 20 до 50 членове,
плюс по един делегат на всеки 30 членове в синдикални оранизации с над 50 членове; делегатска
квота по право – председателят, заместник-председателят на федерацията и председателят на
Финансово-контролната комисия (КС). Петият
редовен конгрес (ОС) ще започне своята работа
в 9,30 ч. на 7.07.2016 г. Регистрацията на делегатите и проверка на пълномощните ще започне
от 8,30 до 9,30 ч. на 7.07.2016 г. пред зала „Централ“ в хотел „Централ Форум“. Материалите по
дневния ред са на разположение в офиса на СФ
„Металици“ – София, пл. Македония 1, ет. 16.
1561
1. – Управителят на клуб по спортни танци
„Асеновец“, Асеновград, на основание чл. 26,
ал. 3 ЗЮЛНЦ свиква редовно общо събрание на
15.04.2016 г. в 18,30 ч. в залата на КСТ „Асеновец“ – Асеновград, бул. България 2, при следния
дневен ред: 1. отчет на КСТ „Асеновец“ за изминалия период; 2. избор на ръководни органи; 3.
приемане на Програма за развитие; 4. разни. При
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липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 19,30 ч.,
на същото място и при същия дневен ред. Материалите за общото събрание са на разположение
в сградата на КСТ „Асеновец“.
1461
36. – Управителният съвет на Спортен клуб
„Тритон Екстрийм“, Асеновград, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 15, ал. 1 от устава свиква
редовно годишно отчетно общо събрание на
24.04.2016 г. в 10 ч. в спортната зала на сдружението в Асеновград, ж.к. Юг, кв. 11, Горен
изравнител, при следния дневен ред: 1. отчет
за дейността на сдружението от 1.01.2015 г. до
31.12.2015 г.; приемане на доклада и отчета на
УС за извършената дейност; 2. освобождаване
от длъжност и отговорност на председателя на
сдружението; избор на нов председател; избор на
нови членове на УС; 3. вземане на решения за
кандидатстване за редовно членство в БФ „Триатлон“; 4. разни. На основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
при липса на кворум събранието се отлага за
11 ч. при същия дневен ред, на същото място
и се счита за законно независимо от броя на
присъстващите членове.
1570
2. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Спаси живот – спечели приятел“, гр. Банкя, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
и чл. 23, ал. 2 от устава на сдружението свиква
общо събрание на 15.04.2016 г. в 10 ч. в гр. Банкя,
област София, ул. Средна гора 20, при следния
дневен ред: 1. отчет за дейността на сдружение
с нестопанска цел „Спаси живот – спечели приятел“ за 2015 г.; 2. обсъждане и приемане на
промени в устава на сдружение с нестопанска
цел „Спаси живот – спечели приятел“; 3. избор
на представител на сдружението, който да подаде необходимите документи за вписване пред
СГС. Писмените материали, свързани с дневния
ред на заседанието на общото събрание, са на
разположение в седалището на сдружението:
гр. Банкя, област София, ул. Средна гора 20.
1555
21. – Съветът на настоятелите на Училищно
настоятелство при СОУ „Св. св. Кирил и Методий“ – гр. Белослав, на основание чл. 26, ал. 3
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдружението
на 17.04.2016 г. в 17 ч. в гр. Белослав, ул. Трети
март 62, актова зала на СОУ „Св. св. Кирил и
Методий“ – гр. Белослав, при следния дневен
ред: 1. отчет за дейността и финансов отчет
на сдружението за 2015 г.; 2. освобождаване и
приемане на нови членове на сдружението; 3.
освобождаване и избиране на членове на съвета
на настоятелите; 4. промяна на устава на сдружението. 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.
1569
1. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Рома – Берк“, Берковица, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на 11.04.2016 г. в 9 ч. в адреса на управление на
сдружението – гр. Берковица 3500, ул. Пламък 2Б,
при следния дневен ред: 1. вземане на решение
за извършване на общественополезна дейност от
сдружението; 2. вземане на решение за приемане
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на нов устав на сдружението във връзка с определянето за извършване на общественополезна
дейност; 3. вземане на решение за приемане
на правила и ред за извършване на общественополезна дейност; 4. вземане на решение за
удължаване на мандата на управителния съвет
на сдружението; 5. разни. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 10 ч., на същото място и
при същия дневен ред.
1455
3. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Учи лищно настоятелство
при Основно училище „Свети Княз Борис I“,
Бургас, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на 14.04.2016 г. в 18 ч. в Бургас,
ул. Климент Охридски 31, при следния дневен
ред: 1. промяна в устава на настоятелството; 2.
отчет за 2015 г.; 3. други. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 19 ч., на същото място и
при същия дневен ред.
1573
1. – Управителният съвет на Черноморска
РЛВК – Варна, на основание чл. 22, ал. 2 от устава
на сдружението и чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на 22.04.2016 г. в 11 ч. в зала „Делови
контакти и срещи“ в Търговския център на Двореца на културата и спорта – Варна, при следния
дневен ред: 1. отчет за дейността – 2015 г., отчет
за приходи и разходи, приемане на бюджет 2016 г.
и определяне размера на членския внос; 2. отчет
за контролния съвет; 3. приемане на нови членове, възстановяване на членство и изключване
на членове на камарата; 4. попълване състава на
управителния и контролния съвет; 5. избор на
състав на Регионалната дегустационна комисия;
6. разни. Регистрацията за участие в общото събрание на членовете и техните пълномощници
ще се извърши от 10 ч. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание
ще се проведе същия ден в 12 ч., в същата зала
и дневен ред. Писмените материали ще са на
разположение в офиса на камарата. Поканват се
всички членове или упълномощени от тях лица
да присъстват на общото събрание.
1507
9. – Управителният съвет на сдружение „Българска асоциация на корабните снабдители“
(БАКС), Варна, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на 28.04.2016 г. в 11 ч.
в офиса на „Параходство БМФ“ – АД, Варна,
бул. Приморски 1, при следния дневен ред: 1.
предложение за кандидатстване на Българска
асоциация на корабните снабдители за членство в
„Конфедерация на работодателите и индустриалците в България (КРИБ)“ – „Гласът на българския
бизнес“; 2. предложениe за промяна на адреса на
управление на сдружението; 3. предложения за
промени на устава на БАКС; 4. други. При липса
на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
се отлага за 12 ч., на същото място и при същия
дневен ред. Всички материали по дневния ред на
събранието са на разположение на членовете в
офиса на БАКС, Варна, бул. Приморски 1.
1571
1. – Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел Фолклорен ансамбъл „Търновче“,
Велико Търново, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
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свиква общо събрание на 19.05.2016 г. в 18,30 ч. в
репетиционната зала на Военния клуб – Велико
Търново, пл. Майка България № 1, при следния
дневен ред: 1. отчет на УС за дейността на сдружението за 2015 г.; 2. финансов отчет на управителния
съвет на сдружението за 2015 г.; 3. определяне на
основни насоки за дейността на сдружението през
2016 г. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в
19 ч. на същото място и при същия дневен ред.
1533
3. – Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел „Сдружение на жените с онкологични
заболявания и техни сподвижници“, Добрич, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на 17.05.2016 г. в 17,30 ч. в Добрич, ул. Христо
Смирненски 6, при следния дневен ред: 1. промяна
на седалището и адреса на сдружението; 2. избор
на УС и председател; 3. приемане на актуализиран устав на сдружението; 4. други. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
ще се проведе същия ден един час по-късно.
1526
5. – Управителният съвет на сдружение „Плувен клуб „Атомик“, Козлодуй, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдружението
на 27.04.2016 г. в 17 ч. в гр. Козлодуй в камерната
зала при Дома на енергетика при следния дневен
ред: 1. регистриране на делегатите; 2. избор на
председател и секретар на събранието; 3. доклад
за дейността на УС на ПК „Атомик“ за 2015 г. и
одобряване на годишния финансов отчет на СНЦ
„ПК „Атомик“ за 2015 г.; 4. приемане на календарен план и проект за бюджет за 2016 г.; 5. разни.
При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
общото събрание ще се проведе същия ден в 18 ч.,
на същото място и при същия дневен ред.
1576
1. – Уп ра ви те лн и ят с ъве т на сд ру жен ие
с нестопанска цел „Спортен клуб по плажен
футбол – Месамбрия“, Несебър, на основание
чл. 19, ал. 1 от устава на сдружението и чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 25.04.2016 г.
в 10 ч. в Несебър, ул. Месамбрия 7, при следния
дневен ред: 1. отчет на дейността на сдружението до момента; 2. прекратяване членството в
сдружението на Николай Кирилов Димитров; 3.
освобождаване на Николай Кирилов Димитров
като член и председател на управителния съвет на
сдружението; 4. приемане за член на сдружението
Румен Георгиев Даутов; 5. избор на Венцислав
Спасов Димитров за член на управителния съвет
на сдружението; 6. избор на Венцислав Спасов
Димитров за председател на управителния съвет
на сдружението; 7. прекратяване членството в
сдружението на Мариян Петров Чернаев по реда
на чл. 13, ал. 1, т. 2 от устава на сдружението. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 11 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
1498
1. – Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел ККБ „Надежда – Оряхово – 2014“,
Оряхово, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на членовете на сдружението на
4.05.2016 г. в 13,30 ч. в гр. Оряхово, ул. Андрей
Чапразов 15, в художествената галерия „Марин
Върбанов“, при следния дневен ред: 1. вземане
на решение за прием на нови членове; 2. отчет
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за спортно-техническата и финансовата дейност
на председателя на клуба за 2015 г.; 3. избиране
на нов член на контролния съвет на клуба; 4.
разни. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ и чл. 22 от устава на сдружението общото събрание ще се проведе същия ден в 14,30 ч.,
на същото място и при същия дневен ред и ще
е законно независимо от явилите се членове.
1534
1. – Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел „Жокей клуб“, Плевен, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
членовете на сдружението на 15.04.2016 г. в 16 ч.
на адрес: Плевен, ул. Кала тепе 33, при следния
дневен ред: 1. отчет за дейността на управителния
съвет на сдружението; 2. промени в членския
състав на управителните органи на сдружението – освобождаване и избор на нови членове; 3.
вземане на решение за промяна на наименованието
на сдружението; 4. приемане на промени в устава
на сдружението; 5. разни. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание
ще се проведе същия ден един час по-късно, на
същото място и при същия дневен ред.
1496
22. – Управителният съвет на сдружение
с нестопанска цел „Училищно настоятелство
Щурче“, Пловдив, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква редовно общо събрание на 22.04.2016 г.
в 17,30 ч. в салона на ЦДГ „Щурче“, Пловдив,
ул. Съборна 57, при следния дневен ред: 1. изслушване и приемане на годишния финансов
отчет на сдружението; 2. обсъждане на текущи
въпроси.
1535
4. – Управителният съвет на СНЦ „Зонта – клуб Пловдив“, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква редовно отчетно-изборно събрание на
27.04.2016 г. в 18 ч. в Пловдив, бул. Санкт Петербург 38, при следния дневен ред: 1. отчет за
дейността на „Зонта – клуб Пловдив“ за периода
април 2014 – април 2016 г.; 2. финансов отчет; 3.
изказвания по докладите; предложения за нови
насоки в дейността на клуба; 4. избор на нов
управителен съвет и президент. При липса на
кворум събранието ще се проведе същия ден
съгласно правилата на устава.
1536
5. – Управителният съвет на сдружение „Ловно-рибарско дружество „Филип Тотю“, Русе, на
основание чл. 26, ал. 3 ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на 12.05.2016 г. в 10 ч. в сградата на
НТС – Русе, бул. Придунавски 6, при следния
дневен ред: 1. отчет за дейността на сдружението
през 2015 г. и отчет за изпълнение на финансовия
план за 2015 г.; 2. отчет на КС на ЛРД – Русе; 3.
приемане на финансовите планове за 2016 г.; 4.
утвърждаване размера на чл. внос за 2017 г.; 5.
разни. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в
11 ч., на същото място и при същия дневен ред.
1462
173. – Училищното настоятелство при ПГОХ
„Райна Княгиня“, Стара Загора, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
19.04.2016 г. в 18 ч. в сградата на училището,
стая 304, при следния дневен ред: 1. промени
в устава на сдружението; 2. освобождаване на
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настоящия управителен съвет; 3. избор на нов
управителен съвет; 4. избор на председател на
управитения съвет; 5. разни.
1540
1. – Управителният съвет на ФК „Ангел Кънчев“, Трявна, на основание чл. 39, ал. 1, т. 1 от
устава на клуба и чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно
годишно общо събрание за 2015 г. на 29.04.2016 г.
в 17 ч. в Трявна, ул. Иван Вазов 21, вх. Б, ет. 4,
ап. 11, при следния дневен ред: 1. приемане на
дневния ред на събранието; 2. избор и представяне на председателя на събранието; 3. отчет
на УС за дейността на сдружението; проект за
решение – ОС приема отчета на УС; 4. доклад
за дейността на сдружението за отчетен период
за 2015 г.; 5. разисквания по доклада; 6. доклад
за финансовото състояние на сдружението; 7.
приемане на нови пълноправни членове; 8. план
за следващ период; 9. предложения за обсъждане
на други актуални за сдружението въпроси, в
т.ч. обсъждане на развитието на сдружението.
Поканват се членовете на общото събрание да
вземат участие в работата на общото събрание. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе същия
ден в 18 ч., на същото място и при същия дневен ред. Материалите по дневния ред ще бъдат
на разположение на всички членове от 9,30 до
17,30 ч. всеки работен ден на посочения адрес и
седалище на сдружението.
1497
1. – Уп ра ви те лн и ят с ъве т на сд ру жен ие
„Алианс за развитие – Марица“, с. Бенковски,
област Пловдив, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
и чл. 23 от устава на сдружението свиква общо
събрание на сдружението на 28.04.2016 г. в 10 ч.
в седалището на сдружението в с. Бенковски,
община „Марица“, област Пловдив, ул. 6-а № 2А,
при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на
управителния съвет на сдружението за 2015 г.;
2. приемане на годишен доклад за дейността
на сдружението за 2015 г.; 3. освобождаване на
членовете на управителния съвет на сдружението
и освобождаването им от отговорност; 4. избор
на нов управителен съвет на сдружението; 5.
промяна на устава на сдружението; 6. промяна
на адреса на сдружението; 7. приемане на решение за откриване на клон на сдружението в
гр. Рудозем и избор на управител на клона; 8.
разни. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в
11 ч., на същото място и при същия дневен ред
и ще се счита за редовно независимо от броя на
присъствалите членове.
1568
5. – Управителният съвет на Футболен клуб
„Ураган“, с. Бояджик, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква извънредно общо събрание на членовете
на клуба на 20.05.2016 г. в 15,30 ч. в с. Бояджик,
ул. Г. Бенковски 5, община „Тунджа“, при следния
дневен ред: 1. вземане на решение за промяна на
наименованието на Футболен клуб „Ураган“; 2.
вземане на решение за промяна на седалището
и адреса на управление на клуба; 3. вземане на
решение за промяна на членския числен и персонален състав на управителния съвет; 4. избор
на председател на управителния съвет и вземане
на решение за овластяване на председателя на
УС с представителна власт; 5. приемане на изме-
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нен и допълнен в съответствие с решенията на
общото събрание и закона устав на Футболен
клуб „Ураган“, с. Бояджик. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 16,30 ч., на същото място
и при същия дневен ред независимо от броя
явили се членове. Поканват се всички членове
или писмено упълномощени техни представители
да вземат участие в събранието. Писмените материали по дневния ред са на разположение на
членовете в седалището и адреса на управление
на сдружението. Регистрацията на членовете и/
или техните пълномощници ще се извърши от
14,30 до 15,30 ч. в деня и на мястото, определено
за провеждане на общото събрание.
1465
1. – Управителният съвет на ФК „Мълния“,
с. Климент, област Шумен, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 25.04.2016 г.
в 16 ч. в читалище „Просвета“, с. Климент, при
следния дневен ред: 1. приемане на нови членове на сдружението; 2. отчет за дейността на
ФК „Мълния“; 3. освобождаване на стария УС и
избор на нов; 4. разни.
1464
1. – Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел „Футболен клуб „Славия“, с. Ново
село, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 23 от
устава свиква на 26.04.2016 г. в 17 ч. в сградата
на Община Ново село общо събрание на ФК
„Славия“ при следния дневен ред: промяна на
устава на сдружение с нестопанска цел „Футболен клуб „Славия“, с. Ново село: 1. промяна на
чл. 23, ал. 3 от устава, а именно: „Свикването се
извършва чрез покана, поставена на мястото за
обявления в сградата, в която се намира управлението на сдружението.“; 2. промяна на чл. 23,
ал. 5: „Времето от поставянето на поканата до
откриването на общото събрание не може да бъде
по-малко от 14 дни.“; 3. в чл. 32 ал. 7 да отпадне.
1572
Анна Валентинова Кирилова – ликвидатор на
фондация „Бизнес Консулт“, в ликвидация по ф.д.
№ 824/2013 г. по описа на СГС, със седалище и
адрес на управление в София, район „Средец“,
ул. Свети Климент Охридски 8А, на основание
чл. 14, ал. 4 ЗЮЛНЦ отправя покана до кредиторите на фондацията да предявят вземанията си в
срок до 6 месеца от обнародването на поканата
в „Държавен вестник“.
1468
Емил Тихомиров Василев – ликвидатор на
фондация „Вси Български светии“, София, район
„Лозенец“, ул. Козяк 31, ет. 2, ап. 5, в ликвидация по ф.д. № 203/2012 г., на основание чл. 14,
ал. 4 ЗЮЛНЦ кани кредиторите на фондацията
да предявят вземанията си в 6-месечен срок от
обнародването в „Държавен вестник“.
1424
Стоянка Тодорова Мрънкова – ликвидатор
на фондация „Хубав свят“, в ликвидация по ф.д.
№ 11002/2007 г. по описа на СГС, със седалище
и адрес на управление в София, район „Средец“,
ул. Шейново 4, на основание чл. 14, ал. 4 ЗЮЛНЦ
отправя покана до кредиторите на фондацията
да предявят вземанията си в срок до 6 месеца от
обнародването на поканата в „Държавен вестник“.
1467

С Т Р.

48

ДЪРЖАВЕН

Хаджи Нехат Ахмедов Царски – ликвидатор
на фондация с общественополезна дейност „Благотворителна фондация – Милосърдие“, Русе, в
ликвидация по ф. д. № 838/1999 г., на основание
чл. 14, ал. 4 ЗЮЛНЦ кани всички кредитори на
фондацията да предявят вземанията си в срок
14 дни от обнародването в „Държавен вестник“
на адрес: Русе, ул. Клисура 72.
1324
Хаджи Нехат Ахмедов Царски – ликвидатор
на фондация с общественополезна дейност „Мюсюлманска фондация – Милосърдие“, Русе, в
ликвидация по ф. д. № 734/1999 г., на основание
чл. 14, ал. 4 ЗЮЛНЦ кани всички кредитори на
фондацията да предявят вземанията си в срок
14 дни от обнародването в „Държавен вестник“
на адрес: Русе, ул. Клисура 72.
1325
Поправка. Югозападният университет „Неофит Рилски“ – Благоевград, прави поправка
на техническа грешка в обявлението за преобявяване на конкурс за приемане на редовни и
задочни докторанти по държавна поръчка за
учебната 2015/2016 г. (приложението) (ДВ, бр. 14
от 19.02.2016 г., стр. 146, обявление № 1029):
В таблицата текстът на шифър 1.2 и 1.3 да се
чете така:
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„
Шифър

1.
1.2.

1.3.

Области на висше образование, професионални
направления и докторски
програми

Форма на
обучение
Р.О.

З.О.

Педагогически науки
Педагогика
Ме т од и к а на о бу чен ие т о
в началните класове (Мет одика на обу чениет о по
български и литература)

1

Теория на възпитанието и
дидактика (Социална педагогика)

1

Педагогика на обучението
по...
Теория и методика на физическото възпитание и спортната тренировка
Ме т од и к а на о бу чен ие т о
по м ат ем ат и к а и и нф о р матика

1486

2

1

“

СЪОБЩЕНИЯ НА РЕДАКЦИЯТА
Съгласно Заповед № АД-550-05-101 от 21.07.2015 г. на председателя на Народното събрание
(ДВ, бр. 60 от 2015 г.):
І. Таксите за обнародване в неофициалния раздел на „Държавен вестник“ за 2016 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 2016 г. е 0,80 лв. Цените за абонамент за „Държавен вестник“ за 2016 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 2016 г.:
• „Български пощи“ – ЕАД, София 1700, ж.к. Студентски град, ул. Акад. Ст. Младенов 1, бл. 31,
тел.: 02 9493280, 02 9493289, факс: 02 9625329, електронен адрес: info@bgpost.bg;
• „Доби прес“ – ЕООД, Софи я 1164, ул. Йоан Екзарх 63, тел.: 02 9633081, 02 9633082,
факс: 02 9633093, електронен адрес: dobi@dobipress.bg.
Адрес на редакцията: 1169 София, пл. Княз Александър I № 1, тел. 939-35-17, тел./факс 939-36-74, 981-17-11
e-mail: DVest@parliament.bg, rumen@parliament.bg.
Електронна страница на „Държавен вестник“: http://dv.parliament.bg
IBAN номерът на банковата сметка на „Държавен вестник“ е:
BG10BNBG96613100170401, BIC на БНБ – BNBGBGSD
Печат: „Алианс принт“ – ЕООД, София 1592, ул. Илия Бешков 3
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