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СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФИЦИАЛНИЯ РАЗДЕЛ
Народно събрание
 Решение за създаване на Временна
анкетна комисия за проверка на всички данни, факти и обстоятелства
около предоставянето, придобиването
и изпълнението на права за концесия
за добив на въглища от Бобовдолския
въглищен басейн, участък „Бабино“, за
периода от 2005 г. до края на месец
септември 2016 г.
 Решение за създаване на Временна
анкетна комисия за проверка на всичките данни, факти и обстоятелства,
водещи до съмнения за изкривяване на
конкуренцията на пазара на горива и
до съмнения за злоупотреба с господстващо положение в периода от 2008 г.
до юли 2016 г.

 Указ № 330 за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Врабево, община Троян, област Ловеч, на
11 декември 2016 г.
Министерски съвет
 Постановление № 265 от 20 октомври 2016 г. за изменение и допълнение
на Постановление № 116 на Министерския съвет от 2016 г. за одобряване на допълнителни разходи за финансирането на проекти, свързани с
изпълнението на неотложни мерки
за 2016 г. за присъединяването на Република България към Шенгенското
пространство
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2

 Постановление № 266 от 20 октомври 2016 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2016 г.
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3

 Решение № 887 от 20 октомври
2016 г. за административно-териториална промяна в община Златоград,
област Смолян – закриване на населени места
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Президент на републиката
 Указ № 324 за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Долна
Кула, община Крумовград, област Кърджали, на 11 декември 2016 г.
 Указ № 325 за награждаване на доцент Божанка Георгиева Константинова с орден „Св. св. Кирил и Методий“
втора степен

3

 Указ № 326 за награждаване на професор Нева Венелинова Кръстева с орден
„Св. св. Кирил и Методий“ огърлие

3

 Указ № 327 за награждаване на Станислав Боянов Димитров с орден „Стара планина“ първа степен

3

 Указ № 328 за насрочване на частичен
избор за кмет на кметство Лом Черковна, община Бяла, област Русе, на
19 февруари 2017 г.
 Указ № 329 за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Вълчин, община Сунгурларе, област Бургас, на 11 декември 2016 г.
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Министерство
на отбраната

3

3

 Наредба за изменение и допълнение
на Наредба № Н-15 от 2010 г. за условията, размерите и реда за изплащане
на допълнителни възнаграждения за
специфични условия при изпълнение на
военната служба на военнослужещите
и за специфични условия на труд на
цивилните служители от Министерството на отбраната, структурите
на пряко подчинение на министъра на
отбраната и Българската армия
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Висш адвокатски съвет
 Наредба за изменение и допълнение
на Наредба № 1 от 2004 г. за минималните размери на адвокатските
възнаграждения
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ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Н А РОДНО СЪБРА НИЕ
РЕШЕНИЕ

за създаване на Временна анкетна комисия за
проверка на всички данни, факти и обстоятелства около предоставянето, придобиването и
изпълнението на права за концесия за добив
на въглища от Бобовдолския въглищен басейн,
участък „Бабино“, за периода от 2005 г. до
края на месец септември 2016 г.
Народното събрание на основание чл. 79,
ал. 1 и 3 от Конституцията на Република
България и чл. 35 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание
РЕШИ:
1. Създава Временна анкетна комисия за
проверка на всички данни, факти и обстоятелства около предоставянето, придобиването и
изпълнението на права за концесия за добив
на въглища от Бобовдолския въглищен басейн,
участък „Бабино“, за периода от 2005 г. до
края на месец септември 2016 г.
2. Комисията по т. 1 се състои от народни представители от всички парламентарни
групи, като броят им се определя на пропорционален принцип.
3. Избира ръководство и състав на Временната анкетна комисия, общо от 20 членове, от
които един председател и двама заместникпредседатели:
Председател: Делян Александров Добрев
Заместникпредседатели: Жельо Иванов Бойчев,
Николай Веселинов Александров
Членове:
Кирил Боянов Калфин,
Станислав Стоянов Иванов,
Александър Руменов Ненков,
Валентин Алексиев Николов,
Методи Борисов Андреев,
Светлана Ангелова Найденова,
Таско Михайлов Ерменков,
Драгомир Велков Стойнев,
Рамадан Байрам Аталай,
Ахмед Реджебов Ахмедов,
Митхат Сабри Метин,
Никола Пейчев Хаджийски,
Валентин Любенов Павлов,
Атанас Славчев Стоянов,
Петър Христов Петров,
Георги Николов Недев,
Лъчезар Стаменов Никифоров.
4. Комисията е със срок на действие от
три месеца.
Решението е прието от 43-то Народно съб
рание на 20 октомври 2016 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
За председател на Народното събрание:
Димитър Главчев
8517

РЕШЕНИЕ

за създаване на Временна анкетна комисия за
проверка на всичките данни, факти и обстоятелства, водещи до съмнения за изкривяване
на конкуренцията на пазара на горива и до
съмнения за злоупотреба с господстващо положение в периода от 2008 г. до юли 2016 г.
Народното събрание на основание чл. 79,
ал. 1 и 3 от Конституцията на Република
България и чл. 35 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание
РЕШИ:
1. Създава Временна анкетна комисия за
проверка на всичките данни, факти и обстоятелства, водещи до съмнения за изкривяване
на конкуренцията на пазара на горива и до
съмнения за злоупотреба с господстващо положение в периода от 2008 г. до юли 2016 г.
2. Комисията по т. 1 се състои от народни представители от всички парламентарни
групи, като броят им се определя на пропорционален принцип.
3. Избира ръководство и състав на Временната анкетна комисия, общо от 20 членове, от
които един председател и двама заместникпредседатели:
Председател: Валентин Алексиев Николов
Заместникпредседатели: Емил Димитров Симеонов,
Петър Владиславов Славов
Членове:
Евгени Димитров Стоев,
Атанас Иванов Ташков,
Димитър Бойчев Петров,
Пламен Веселинов Йорданов,
Евгения Даниелова Ангелова,
Добромир Проданов Проданов,
Румен Василев Гечев,
Георги Ченков Търновалийски,
Филип Стефанов Попов,
Йордан Кирилов Цонев,
Хамид Бари Хамид,
Петър Пандушев Чобанов,
Настимир Ананиев Ананиев,
Борис Янков Ячев,
Георги Александров Ковачев,
Любомир Владимиров
Владимиров,
Иван Славов Иванов.
4. Комисията се избира за срок от три
месеца.
Решението е прието от 43-то Народно съб
рание на 20 октомври 2016 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
За председател на Народното събрание:
Димитър Главчев
8518
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ПРЕЗИ ДЕН Т
Н А РЕП У БЛИК АТА
УКАЗ № 324
На основание чл. 98, т. 1 от Конституцията
на Република България във връзка с чл. 463,
ал. 5 от Изборния кодекс
ПОС ТА НОВЯВА М:
Насрочвам частичен избор за кмет на
кметство Долна Кула, община Крумовград,
област Кърджали, на 11 декември 2016 г.
Издаден в София на 11 октомври 2016 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Екатерина Захариева
8377
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УКАЗ № 327
На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Награждавам Станислав Боянов Димитров
с орден „Стара планина“ първа степен за изключително големите му заслуги за развитието
на конституционното правосъдие.
Издаден в София на 11 октомври 2016 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Екатерина Захариева
8380

УКАЗ № 325

УКАЗ № 328

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

На основание чл. 98, т. 1 от Конституцията
на Република България във връзка с чл. 463,
ал. 5 от Изборния кодекс

ПОС ТА НОВЯВА М:
Награждавам доцент Божанка Георгиева
Константинова с орден „Св. св. Кирил и Методий“ втора степен за заслугите и приноса є в
областта на културата и литературознанието.
Издаден в София на 11 октомври 2016 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Екатерина Захариева
8378

ПОС ТА НОВЯВА М:
Насрочвам частичен избор за кмет на
кметство Лом Черковна, община Бяла, област
Русе, на 19 февруари 2017 г.
Издаден в София на 13 октомври 2016 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Екатерина Захариева
8381

УКАЗ № 326

УКАЗ № 329

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

На основание чл. 98, т. 1 от Конституцията
на Република България във връзка с чл. 463,
ал. 5 от Изборния кодекс

ПОС ТА НОВЯВА М:
Награждавам професор Нева Венелинова
Кръстева с орден „Св. св. Кирил и Методий“
огърлие за особено значимите є заслуги за
развитието на изкуството, културата и науката.
Издаден в София на 11 октомври 2016 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Екатерина Захариева
8379

ПОС ТА НОВЯВА М:
Насрочвам частичен избор за кмет на
кметство Вълчин, община Сунгурларе, област
Бургас, на 11 декември 2016 г.
Издаден в София на 18 октомври 2016 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Екатерина Захариева
8498
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УКАЗ № 330
На основание чл. 98, т. 1 от Конституцията
на Република България във връзка с чл. 463,
ал. 5 от Изборния кодекс
ПОС ТА НОВЯВА М:
Насрочвам частичен избор за кмет на
кметство Врабево, община Троян, област
Ловеч, на 11 декември 2016 г.
Издаден в София на 18 октомври 2016 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Екатерина Захариева
8499

ВЕСТНИК
№
по
ред
20.
21.
22.
23.

24.

МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 265
ОТ 20 ОКТОМВРИ 2016 Г.

за изменение и допълнение на Постановление
№ 116 на Министерския съвет от 2016 г. за
одобряване на допълнителни разходи за финансирането на проекти, свързани с изпълнението
на неотложни мерки за 2016 г. за присъединяването на Република България към Шенгенското
пространство (ДВ, бр. 36 от 2016 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В приложението към чл. 1, ал. 1 се
правят следните изменения и допълнения:
1. Ред 5 се заличава.
2. На ред 11, в колона 4 „Стойност (в лв.) с
ДДС“ числото „750 000“ се заменя с „392 335“.
3. Създават се редове 15 – 24:
„
№
по
ред
15.
16.

17.
18.

19.

Дейност

Отго- Стойворно
ност
ведом- (в лв.)
ство
с ДДС
Ремонт на покриви на сгра- МВР 235 000
ди на ГПУ, ГКПП, ГОДГ
и ГП
Дос та вк а и мон та ж на МВР 38 000
бариери и светофарни уреди на ГК ПП – Капитан
Андреево
Поддръжка на мобилни МВР 20 000
р ен т г енови ус т р ойс т в а
ZBV
Доставка и монтаж на ко- МВР
11 665
тел и горелка за отоплението на административната
сграда на ГПУ – Болярово,
и ГКПП – Малко Търново
Доставка на батерии за МВР 36 000
ръчни термовизионни камери и система „EMIDS“
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Дейност

Отго- Стойворно
ност
ведом- (в лв.)
ство
с ДДС
Укрепителни работи на МВР 40 000
с в л ач и ще в ра йон а н а
ПТВН – Галата
Ремонт на UPS на ГКПП – МВР
4000
Малко Търново
Доставка на комуникаци- МВР
10 000
онна техника
Доставка на трансформа- МВР
3000
тор за захранване от бряг
на граничен полицейски
кораб „проект Patrol 130“
Доставка на материали за МВР
10 000
възстановяване на повредени от нарушители на държавната граница участъци
от възпрепятстващото инженерно съоръжение по
българо-турската граница
Обща стойност на допъл407 665
н и т ел н и т е дей нос т и за
2016 г.

“
Заключителни разпоредби
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на заместник министър-председателя
по коалиционна политика и държавна администрация и министър на вътрешните работи
и на министъра на финансите.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
За министър-председател:
Томислав Дончев
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
8505

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 266
ОТ 20 ОКТОМВРИ 2016 Г.

за одобряване на допълнителни разходи/
трансфери за 2016 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи/т рансфери за 2016 г. в общ размер
20 770,0 хил. лв., разпределени, както следва:
1. по бюджета на Министерския съвет в размер
20 020,0 хил. лв., разпределени, както следва:
а) за п род ъ л ж а ва не изг ра ж да не т о на
временно възпрепятстващо съоръжение по
българо-турската граница – 20 000,0 хил. лв.;
б) за Държавната агенция за българите в
чужбина за издръжка – 20,0 хил. лв.;
2. за Българската академия на науките
в размер 50,0 хил. лв. чрез бюджета на Министерството на образованието и науката за
2016 г.; средствата да се предоставят на Националния археологически институт с музей
към Българската академия на науките за
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финансиране на дейности за завършване на
проучванията на Могила № 3 в землището
на с. Изворово, община Харманли;
3. по бюджета на Община Съединение за
ремонт и оборудване на детски ясли и целодневни детски градини на територията на
общината – 180,0 хил. лв.;
4. по бюджета на Община Козлодуй за
инфраструктурни ремонти и асфалтиране на
пътни участъци от уличната мрежа на територията на общината – 520,0 хил. лв.
(2) Средствата по чл. 1 да се осигурят чрез
преструктуриране на разходи и/или трансфери
по централния бюджет за 2016 г.
Ч л. 2. (1) Със су мата по ч л. 1, а л. 1,
т. 1, буква „а“ да се увеличат разходите по
„Политика в областта на осъществяването
на държавните функции на територията на
областите в България“, бюджетна програма
„Осъществяване на държавната политика на
областно ниво“ по бюджета на Министерския
съвет за 2016 г.
(2) Със сумата по чл. 1, ал. 1, т. 1, буква
„б“ да се увеличат разходите по „Други бюджетни програми“, в т.ч. бюджетна програма
„Други дейности и услуги“, по бюджета на
Министерския съвет за 2016 г.
(3) Със сумата по чл. 1, ал. 1, т. 1 да се
у величат показателите по чл. 6, ал. 3 от
Закона за държавния бюджет на Република
България за 2016 г.
Чл. 3. Възлага на главния секретар на Министерския съвет да разпредели средствата по
чл. 1, ал. 1, т. 1, буква „а“ между областните
управители.
Чл. 4. Главният секретар на Министерския съвет и министърът на образованието
и науката да извършат съответните промени
по бюджетите си за 2016 г. и да уведомят
министъра на финансите.
Чл. 5. Министърът на финансите да извърши произтичащите от чл. 1 промени по централния бюджет, включително на бюджетните
взаимоотношения на общините с централния
бюджет за 2016 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 51, ал. 2 и чл. 109, ал. 3 от Закона
за публичните финанси и чл. 90, ал. 2 от
Закона за държавния бюджет на Република
България за 2016 г.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на главния секретар на Министерския съвет, на министъра на образованието
и науката, на председателя на Българската
академия на науките и на кметовете на съответните общини.
§ 3. В Постановление № 93 на Министерския съвет от 2016 г. за одобряване на
допълнителни разходи по бюджета на Министерството на земеделието и храните за 2016 г.
(ДВ, бр. 33 от 2016 г.), в чл. 1, ал. 1 числото
„14 490 000“ се заменя с „13 402 000“.
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§ 4. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
За министър-председател:
Томислав Дончев
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
8506

РЕШЕНИЕ № 887
ОТ 20 ОКТОМВРИ 2016 Г.

за административно-териториална промяна
в община Златоград, област Смолян – закриване на населени места
На основание чл. 32, ал. 1 във връзка с
чл. 19, ал. 2 и чл. 20 от Закона за админист рат ивно-тери ториа лното уст ройст во на
Република България
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Закрива населените места с. Мързян
(49575) и с. Фабрика (76011) от община Златоград (SML11), област Смолян (SML).
2. В тримесечен срок областният управител
на област Смолян на основание чл. 43, ал. 1,
т. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър да предприеме необходимите действия
за извършване на промяна на землищните
граници на с. Цацаровци (78241) в община
Златоград (SML11), област Смолян (SML), чрез
присъединяване на землището на закритото
населено място с. Фабрика (76011).
За министър-председател:
Томислав Дончев
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
8519

МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ОТБРАНАТА
Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ Н-15 от 2010 г. за условията, размерите и
реда за изплащане на допълнителни възнаграждения за специфични условия при изпълнение на военната служба на военнослужещите
и за специфични условия на труд на цивилните
служители от Министерството на отбраната,
структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия
(обн., ДВ, бр. 36 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 98 от
2010 г., бр. 49 от 2011 г.; изм., бр. 82 от 2011 г.;
изм. и доп., бр. 59 от 2012 г.; изм., бр. 80 от
2012 г.; изм. и доп., бр. 10 и 56 от 2014 г.; доп.,
бр. 86 от 2014 г.; изм., бр. 101 от 2015 г.; изм.
и доп., бр. 11 от 2016 г.; доп., бр. 31 от 2016 г.)
§ 1. В чл. 9а се създава ал. 3:
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„(3) Допълнителното възнаграждение по
ал. 1 се изплаща за всеки час участие от началото до края на учението или мероприятието.“
§ 2. В чл. 13, ал. 1 след думите „превързочна техника“ се добавя „и болнична хигиена/
превенция и контрол“.
§ 3. Заглавието на раздел VIII се изменя
така:
„Допълнително възнаграждение за специфични условия при изпълнение на военната
служба в Националната гвардейска част“.
§ 4. В чл. 35 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се нова ал. 3:
„(3) На военнослужещите, изпълняващи
военна служба в Националния мобилен модул
по КИС (DCM-F) като военно формирование
от командната структура на НАТО на територията на страната, се изплаща допълнително
месечно възнаграждение в размер 300 лв.“
2. Досегашната ал. 3 става ал. 4, като думите „ал. 1 и 2“ се заменят с „ал. 1, 2 и 3“.
§ 5. В чл. 36, ал. 1 думите „300 лв.“ се
заменят с „500 лв.“.
Заключителна разпоредба
§ 6. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Николай Ненчев
8390

ВИСШ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2004 г. за минималните размери
на адвокатските възнаграждения (обн., ДВ,
бр. 64 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 2 от 2009 г.;
доп., бр. 43 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 28 от
2014 г.; изм., бр. 10 от 2016 г.)
§ 1. В чл. 2 се създават ал. 4 и 5 със следното съдържание:
„(4) Възнаграж денията за процесуално
представителство се дължат за всяка инстанция, включително и при връщане на делото
за ново разглеждане.
(5) За процесуално представителство, защита и съдействие по граждански дела възнагражденията се определят съобразно вида
и броя на предявените искове, за всеки един
от тях поотделно.“
§ 2. В заглавието на раздел II след думата
„договори“ се добавя „и заверяване на преписи от документи по чл. 32 от Закона за
адвокатурата“.
§ 3. В чл. 6 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В т. 1 след думата „съвет“ се добавя „консултиране, относно процедура по медиация
без участието на адвоката в нея“, а числото
„20“ се заменя с „30“.
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2. В т. 2 числото „40“ се заменя с „60“.
3. В т. 4 думата „тъжби“ се заменя с „жалби
и сигнали“.
4. В т. 6 числото „200“ се заменя с „300“.
5. В т. 8 след думата „спогодба“ се добавя
„в това число изготвяне на споразумение,
постигнато в процедура по медиация, без
участието на адвоката в нея“.
6. В буква „а“ на т. 8 числото „50“ се заменя със „70“.
7. В буква „е“ на т. 9 числото „250“ се
заменя с „400“.
8. В буква „з“ на т. 9 числото „350“ се
заменя с „400“.
9. Създават се т. 13 и 14 със следното съдържание:
„13. За заверяване на преписи от документи
по чл. 32 от Закона за адвокатурата, предоставени на адвоката във връзка или по повод
защитата на правата и законните интереси
на негов клиент – 3 лв. за първа страница и
по 2 лв. за всяка следваща страница.
14. За изготвяне на документации за участие в процедури по Закона за обществените
поръчки, тръжни и конкурсни документации
по Закона за държавната собственост, Закона
за общинската собственост, Закона за концесиите адвокатското възнаграждение е не
по-малко от 1500 лв.“
§ 4. В чл. 7 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 се създават т. 9 и 10 със следното
съдържание:
„9. за процесуално представителство, защита и съдействие по дела за поставяне под
запрещение – 500 лв.;
10. за производства по Търговския закон
по иск на съдружник или акционер срещу
дружеството – 800 лв.“
2. Точка 4 на ал. 2 се изменя така:
„4. при интерес от 10 000 лв. до 100 000 лв. –
830 лв. плюс 3 % за горницата над 10 000 лв.;“.
3. В ал. 2 се създават т. 5, 6 и 7 със следното съдържание:
„5. при интерес от 100 000 лв. до 1 000 000 лв. –
3530 лв. плюс 2 % за горницата над 100 000 лв.;
6. п р и и н т е р е с о т 1 0 0 0 0 0 0 л в. д о
10 000 000 лв. – 21 530 лв. плюс 1 % за горницата над 1 000 000 лв.;
7. при интерес над 10 000 000 лв. – 111 530 лв.
плюс 0,5 % за горницата над 10 000 000 лв.“
4. В ал. 3 се добавя второ изречение със
следното съдържание: „За изготвяне на молба
за предявяване на вземане, както и за изготвяне
на възражение против предявено или прието
вземане в производство по несъстоятелност,
без процесуално представителство, възнаграждението е в размер 1/2 от предвиденото
по ал. 2, но не по-малко от 400 лв.“
5. Алинея 4 се изменя така:
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„(4) За процесуа лно представителство,
защита и съдействие по дела за делба възнаграждението се определя съобразно интереса
на представляваната страна според правилата
на ал. 2, но не по-малко от 600 лв. за всяка
фаза. За процесуално представителство, защита и съдействие по дела за делба само на
земеделски земи възнаграждението се определя съобразно интереса на представляваната
страна според правилата на ал. 2, но не помалко от 300 лв. за всяка фаза.“
6. Създават се нови ал. 5 и 6 със следното
съдържание:
„(5) За процесуа лно представителство,
защита и съдействие по искове по чл. 75, 76
и 108 ЗС възнаграждението се определя съ
образно интереса на представляваната страна
според правилата на ал. 2, но не по-малко
от 400 лв. за движими вещи и не по-малко
от 600 лв. за недвижими имоти или вещни
права върху тях.
(6) За процесуално представителство, защита и съдействие по дела за съществуване,
за унищожаване или за разваляне на договори и за сключване на окончателен договор с
предмет вещни права върху недвижими имоти
възнаграж дението се определя съобразно
интереса на представляваната страна според
правилата на ал. 2, но не по-малко от 600 лв.“
7. Досегашните ал. 5 и 6 стават ал. 7 и 8.
§ 5. В чл. 8 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В т. 4 на ал. 2 думите „Закона за българския държавен стандарт“ се заменят със
„Закона за националната стандартизация“.
2. В т. 5 на ал. 2 се правят следните изменения и допълнения:
а) числото „500“ се заменя със „700“;
б) създава се ново изречение второ със
следното съдържание: „в производства по
обжалване на крайния акт по чл. 108, т. 1 – 3
ЗОП възнаграждението се определя съобразно
чл. 8, ал. 1 върху интереса;“.
3. Създават се т. 6 и 7 със следното съдържание:
„6. за дела по Закона за българските лични
документи – 400 лв.;
7. за дела по Закона за подпомагане на
земеделските производители – 500 лв.“
4. Създава се нова ал. 3 със следното съдържание:
„(3) За процесуално представителство, защита и съдействие по административни дела
без определен материален интерес, извън случаите по ал. 2, възнаграждението е 500 лв.“
5. Досегашната ал. 3 става ал. 4.
§ 6. В чл. 9 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
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„(1) За изготвяне на искова молба и писмен
отговор по искова молба, на въззивна жалба и
отговор по въззивна жалба, без процесуално
представителство, както и за проучване на
гражданско дело и приподписване на касационна жалба по чл. 284, ал. 2 ГПК, когато
не е изготвена от приподписващия адвокат,
възнаграждението е в размер 3/4 от възнаграждението по чл. 7 или 8, но не по-малко
от 300 лв.“
2. В ал. 2 и 3 думите „явяване в съдебно
заседание“ се заменят с „процесуално представителство“, изразът „75 %“ се заменя с
дробното число „3/4“.
3. В а л. 4 д у мите „явяване в съдебно
заседание“ се заменят с „процесуално представителство“.
4. Създават се ал. 5, 6 и 7 със следното
съдържание:
„(5) За изготвяне на жалби до Европейския
съд по правата на човека в Страсбург, както
и за изготвяне на искане за преюдициални
запитвания до Съда на Европейския съюз в
Люксембург без процесуално представителство
възнаграждението е не по-малко от 1200 лв.
(6) За изготвяне на жалба по Закона за
обществените поръчки, писмен отговор, възражение по такава жалба без процесуално
представителство пред Комисията за защита
на конкуренцията или Върховния административен съд възнаграждението е в размер
3/4 от възнаграждението, определено по реда
на чл. 8, но не по-малко от 300 лв.
(7) За изготвяне на възражение пред контролиращ орган или жалба до съд по финансови
корекции по проекти, свързани с разходване
на европейски средства или оперативни програми без процесуално представителство,
възнаграждението е в размер 3/4 от възнаг
раждението, определено по реда на чл. 8, но
не по-малко от 300 лв.“
§ 7. В чл. 10 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В основния текст след думата „съдействие“ се добавя „на страната“.
2. В т. 3 думите „по изпълнителни дела,
които имат“ се заменят с „на страната по
изпълнително дело, което има“.
3. Точка 4 се изменя така:
„4. за процесуално представителство, защита и съдействие на страната по изпълнително
дело, което има за предмет действия извън
посочените в т. 2 и 3 – 200 лв.;“.
4. Създава се т. 5 със следното съдържание:
„5. за обжалване на действията на съдебен
изпълнител – 200 лв., а когато жалбата се разглежда в открито заседание – 300 лв.; същото
възнаграждение се дължи и на процесуалния
представител на длъжника.“
§ 8. В чл. 13 се създават ал. 3 и 4 със
следното съдържание:
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„(3) За процесуално представителство, защита и съдействие на подсъдимия, частния
тъжител или частния обвинител по няколко
обвинения възнаграждението по ал. 1, предвидено за най-тежкото обвинение, се увеличава с 1/2.
(4) При защита на повече от едно лице
възнаграждението за всяко защитавано лице
се определя по реда на ал. 1.“
§ 9. В чл. 15 думите „явяване в съдебно
заседание“ се заменят с „процесуално представителство“.
§ 10. В чл. 18 ал. 1 се изменя така:
„(1) За изготвяне на жалба срещу наказателно постановление без процесуално представителство възнаграждението се определя
по правилата на чл. 7, ал. 2 на базата на половината от размера на санкцията, съответно
обезщетението, но не по-малко от 50 лв.“
§ 11. В чл. 21 думите и числата „чл. 127,
127а и 128“ се заменят с „глава IX, глава X
и глава XI“.
§ 12. В чл. 31, ал. 2 думата „възнаграждението“ се заменя с „минималното възна
гр аждение“.
§ 13. В чл. 33 и 34 думата „възнаграждението“ се заменя с „минималното възнаграждение“.
§ 14. Създават се чл. 35 и 36 със следното
съдържание:
„Чл. 35. За процесуално представителство,
защита и съдействие в производства по Закона за убежището и бежанците минималното
възнаграждение е 400 лв.
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Чл. 36. За представителство и съдействие
в процедура по медиация по граждански и
търговски дела минималното възнаграждение е в размер 1/3 от предвидените в чл. 7
възнаграждения.“
§ 15. В § 2а от допълнителните разпоредби в
края се поставя запетайка и се добавят думите:
„като се дължи съобразно разпоредбите на
Закона за данъка върху добавената стойност“.
§ 16. В допълнителните разпоредби се
създава § 2б със следното съдържание:
„§ 2б. При договаряне с клиенти юридически лица – болници, социални домове за деца,
за възрастни хора или за хора с увреждания,
с преобладаващо обществено финансиране,
които в кръга на своята дейност обслужват
неограничен обществен интерес, адвокатът,
съответно адвокатският съвет при условията
на чл. 36, ал. 3 от Закона за адвокатурата,
може да договаря възнаграждения под определения в настоящата наредба минимум
за конкретен вид работа, но не по-малко от
1/4 от него.“
Заключителна разпоредба
§ 17. Тази наредба е приета с решение на
Висшия адвокатски съвет от 13.10.2016 г. и се
издава на основание чл. 121, ал. 1 във връзка
с чл. 36 и 38 от Закона за адвокатурата (ДВ,
бр. 55 от 2004 г.).
Председател:
Ралица Негенцова
8421
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
НАЦИОНАЛЕН
СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ
ЗАПОВЕД № РД-05-869
от 14 октомври 2016 г.
На основание чл. 3, ал. 1, т. 1 и чл. 4 от Закона
за статистика на вътрешнообщностната търговия
със стоки нареждам:
І. Определям праговете за деклариране по
системата Интрастат за 2017 г., както следва:
1. За поток „Изпращания“ – 240 000 лв.
2. За поток „Пристигания“ – 410 000 лв.
ІІ. Определям праговете за статистическа
стойност по системата Интрастат за 2017 г.,
както следва:
1. За поток „Изпращания“ – 11 700 000 лв.
2. За поток „Пристигания“ – 5 600 000 лв.
ІІІ. Определям праг за опростено деклариране
на единични сделки с ниска стойност по системата Интрастат за 2017 г. – 390 лв.
ІV. Определям видовете данни, които подлежат на деклариране по системата Интрастат за
2017 г., както следва:
1. Код на стоката.
2. Държава членка партньор:
а) изпращания – държава членка на получаване;
б) пристигания – държава членка на изпращане.
3. Държава на произход (при пристигания).
4. Вид на сделката.
5. Условия на доставка.
6. Вид транспорт.
7. Националност на транспортното средство.
8. Регион на:
а) произход (при изпращания);
б) потребление (при пристигания).
9. Нето тегло – килограми.
10. Количество по допълнителна мярка.
11. Стойност.
12. Статистическа стойност.
Председател:
С. Цветарски
8352

СТОЛИЧНА ОБЩИНА
РЕШЕНИЕ № 376
от 9 юни 2016 г.
В Направление „Архитектура и градоустройство“ на Столична община е постъпило заявление
вх. № ГР-94-00-186 от 29.07.2010 г. от Даниела
Кирилова Цалова, Харалампи Иванов Велков,
Иванка Владова Георгиева с искане за разрешаване изработване на проект за ПРЗ за поземлени

имоти с идентификатори № 3877.107 и № 3877.108
от кадастралната карта на м. Мало Бучино, район
„Овча купел“.
Към заявлението са приложени: задание;
мотивирано предложение; ск ици № 5590 от
8.07.2010 г., № 5593 от 8.07.2010 г., издадени от
СГКК; нотариален акт № 81, том IV, peг. № 13554,
дело № 579/2007 г.; нотариален акт № 191, том
IV, peг. № 15091, дело № 736/2008 г.; договор за
доброволна делба на съсобствени недвижими
имоти от 11.08.2009 г.; нотариален акт № 44, том
III, peг. № 11972, дело № 422/2009 г.; договор за
доброволна делба акт № 154, том V, peг. № 19283
от 27.05.2008 г.
Заявлението и мотивираното предложение са
разгледани от отделите и от ОЕСУТ. С протокол
№ ЕС-Г-94 от 2.11.2010 г., т. 2, ОЕСУТ е дал служебно предложение да не се предвижда задънена
улица от о.т. 127д до о.т. 127г в зоната на сервитута на електропровода и е предложено главният
архитект на СО да издаде заповед за допускане
на устройствена процедура – план за регулация
и застрояване, след представяне на задание за
проектиране и при спазване на задължителните
предписания на отделите.
Отдел „Общ устройствен план“ е удостоверил,
че имотите попадат в урбанизирана територия,
в „Зона за високотехнологични производства“
(Птп) и малка част в „Терени за транспортна
инфраструктура“ (Тти), съгласно т. 22 и 25 от
приложението към чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО.
Със Заповед № РД-09-50-110 от 31.01.2011 г. на
главния архитект на Столична община е одобрено
задание за изработване на подробен устройствен
план (ПРЗ) в обхвата на ПИ № 3877.107 и ПИ
№ 3877.108, а със Заповед № РД-09-50-148 от
2.02.2011 г. на главния архитект на СО е допуснато
да се изработи проект за подробен устройствен
план – план за застрояване и регулация в териториален обхват: поземлени имоти с идентификатори 3877.107 и 3877.108, кв. 4б, м. Мало Бучино.
С п исмо и з х . № Г Р-94 - 0 0 -186/2 010 г. о т
4.02.2011 г. на началник-отдел „Градоустройство“
заповедта е изпратена до кмета на район „Овча
купел“ за сведение и изпълнение.
Със заявление вх. № ГР-94-00-186/2010 г. от
11.09.2012 г. е внесен проект за изменение на
улична регулация от о.т. 127а до о.т. 127д и ПРЗ
за м. Мало Бучино, кв. 4б, УПИ II, III, IV, V, VI,
VII, VIII, IX, изработен върху кадастрална карта,
с приложена обяснителна записка.
С писмо № ГР-94-00-186/2010 г. от 5.11.2012 г.
на началник „ПУП“ проектът е върнат на инвеститора поради това, че не е представен ПТКП
съгласно изискванията на отдел „БДПР“ – („КТ“).
Със заявление № ГР-94-00-186/2010 г. от 3.07.
2013 г. е внесен ПТКП – ситуация с геометрично решение, надлъжен профил, напречен разрез
на новопроектираната улица и организация на
движението. Проектът е съгласуван от отдел
„БДПР“ – („КТ“).
С писмо № ГР-94-00-186/2010 г. от 31.07.2013 г.
на НАГ проектът за ПУП е върнат на заявителя
за преработването му в съответствие с ПТКП.
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С ъс за я влен ие № Г Р-94 - 0 0 -186/2010 г. о т
23.09.2013 г. е внесено запитване от проектанта
„Геокад 93“ – ЕООД. Становища по запитването
са изразили отдели „БДПР“ – („КТ“) и отдел
„Правен“, като с писмо № ГР-94-00-186/2010 г.
от 8.11.2013 г. становището на отдел „Правен“ от
1.11.2013 г. е изпратено на заявителите.
С ъс за я влен ие № Г Р-94 - 0 0 -186/2010 г. о т
31.03.2014 г. е внесен преработен проект в съответствие с ПТКП и изискванията на отделите.
Отдели „ОУП“ и „БДПР“ – („КТ“) са съгласували
проекта. Отдел „БДПР“ – („ИМ“) е поставил
условие проектът да бъде съгласуван с експлоатиращите предприятия.
С п ис мо и з х . № Г Р-94 - 0 0 -186/2 010 г. о т
1.07.2014 г. проектът е изпратен за обявяване по
реда на чл. 128, ал. 3 ЗУТ в район „Овча купел“,
като с писмо изх. № АБ-66-02-26/1 от 7.10.2014 г.
кметът на район „Овча купел“ е удостоверил, че
проектът е съобщен на заинтересованите страни
и в законния срок за обжалване няма постъпили
възражения. Приложени са разписен списък, съобщения, протоколи и обратни разписки.
С п и с м о в х . № Г Р- 9 4 - 0 0 -18 6/2 010 г. о т
19.11.2014 г. заявителите са уведомени допълнително за изискванията на отдел „БДПР“ – („ИМ“).
Представени са топографски план със заснетата
растителност, експертна оценка за състоянието
на растителността; чертеж – ситуация на съществуващата растителност, съгласувани с дирекция
„Зелена система“ – СО, под № 94-Д-СП-26 от
28.08.2012 г.; „Софийска вода“ – АД, от януари
2015 г.; „ЕСО“ – ЕАД, под № ЦУ-ПМО-9959/1 от
14.05.2015 г.; „ЧЕЗ Разпределение България“ – АД,
от 30.12.2014 г.
Проектът е разгледан и съгласуван от отделите
на НАГ и от ОЕСУТ. С протокол № ЕС-Г-43 от
16.06.2015 г., т. 8, е взето решение за приемане
на проекта и изпращане в СОС за одобряване
на основание чл. 21, ал. 7 ЗОС.
При горната фактическа обстановка се установява от правна страна следното:
Искането за разрешаване изработването на
ПУП – ПРЗ е направено от заинтересованите
лица по смисъла на чл. 124а, ал. 5 във връзка с
чл. 131, ал. 1 и ал. 2, т. 1 ЗУТ като собственици
на поземлени имоти с идентификатори № 3877.107
и № 3877.108 от кадастралната карта на м. Мало
Бучино, район „Овча купел“.
Действащият подробен устройствен план е
одобрен със Заповед № 312 от 5.10.1989 г. и Заповед № РД-09-50-135 от 4.03.2004 г.
Кадастралната карта е одобрена със Заповед
№ РД-18-15 от 17.03.2010 г. на изпълнителния
директор на АГКК.
Спазени са административнопроизводствените правила при издаване на акта – сезиране
на административния орган от заинтересовано
лице по чл. 131, ал. 2, т. 1 ЗУТ със заявление
по образец, като е спазен чл. 124, ал. 7 ЗУТ,
допуснато е изработването на проект за ПУП
от компетентния за това орган, внесен е проект
и са изпълнени предписанията в допускането,
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.
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С плана за регулация се предвижда отреждане на УПИ ХLI-107 – „За ж.с. и магазини“,
У ПИ ХLII-107 – „За ж.с. и магазини“, У ПИ
ХLIII-107 – „За ж.с. и магазини“, УПИ ХLIV107 – „За ж.с. и магазини“, УПИ XLV-108 – „Зa
ж.с. и магазини“, УПИ XLVI-108 – „Зa ж.с. и магазини“, УПИ XLVII-108 – „Зa ж.с. и магазини“;
изменение на улица при о.т. 129 и създаване на
улица по о.т. 127а – о.т. 127б – о.т. 127г – о.т. 127д;
изменение на УПИ I-718, от кв. 4а, м. Мало
Бучино.
С плана за застрояване в новоотредените
УПИ се предвижда ситуиране на триетажни
сгради на пълни отстояния от регулационните
граници в съответствие със зона „Птп“ съгласно
ОУП на СО.
Новопредвиденото застрояване се одобрява
при спазване изискванията на чл. 27, ал. 1 във
връзка с чл. 31, ал. 2, чл. 31, ал. 4 и 5 ЗУТ по
отношение на изискуемите разстояния на сградите до регулационните линии и между сградите
в съседните имоти.
Предвид горното с проекта за план за застрояване не се допускат намалени разстояния
към съседни имоти и/или сгради, включително
през улица.
Паркирането е осигурено в границите на УПИ,
с което е спазено изискването на чл. 43, ал. 1 ЗУТ.
По действащия ОУП на СО имотите попадат
в урбанизирана територия в „Зона за високотехнологични производства“ (Птп) и малка част в
„Терени за транспортна инфраструктура“ (Тти)
съгласно т. 22 и 25 от приложението към чл. 3,
ал. 2 ЗУЗСО.
Предвид горното проектът не противоречи на
ОУП на СО, с което е спазено изискването на
чл. 103, ал. 4 и чл. 104, ал. 1 ЗУТ.
Лицето (изход) към улица на нови УПИ се
осигурява по новопредвидена улична регулация
по о.т. 127а – о.т. 127д, представляваща изменение
на действащата такава.
За горното е налице основание по чл. 134,
ал. 1, т. 1 във връзка с ал. 2 и чл. 14, ал. 3, т. 1
и ал. 4 ЗУТ.
П ла н ът за рег ула ц и я е израбо т ен върх у
действаща кадастрална карта, с което е спазено
изискването на чл. 115, ал. 1 и 2 ЗУТ.
Проектът е изработен при спазване изискванията на Наредба № 8 от 2001 г. за обема и
съдържанието на устройствените планове.
Проектното решение е целесъобразно и отговаря на изискванията на чл. 108, ал. 5 ЗУТ.
Изпълнени са изискванията за съгласуване
на проекта с топографски план със заснетата
растителност, експертна оценка за състоянието
на растителността; чертеж – ситуация на съществуващата растителност, съгласувани с дирекция
„Зелена система“ – СО, под № 94-Д-СП-26 от
28.08.2012 г.; „Софийска вода“ – АД, от януари
2015 г.; „ЕСО“ – ЕАД, под № ЦУ-ПМО-9959/1 от
14.05.2015 г.; „ЧЕЗ Разпределение България“ – АД,
от 30.12.2014 г.
Компетентен да одобри ПУП е Столичният
общински съвет, тъй като с плана се предвижда
отчуждаване на част от недвижими имоти –  соб-
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ственост на физическо лице, за изграждане на
обект „улица“ – публична общинска собственост,
на основание чл. 21, ал. 7 във връзка с ал. 1 ЗОС.
Реализацията на проекта не предвижда изразходване на бюджетни средства на Столичната
община.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 21, ал. 1 и 7 ЗОС, чл. 135, ал. 6 във връзка с
чл. 15, ал. 1, изр. 2 и чл. 134, ал. 1, т. 1 във връзка
с ал. 2 и ал. 2, т. 2 и 6, чл. 134, ал. 2 във връзка
с ал. 1, т. 1 и чл. 14, ал. 3, т. 1 и ал. 4, чл. 108,
ал. 5, чл. 110, ал. 1, т. 1, чл. 115, ал. 1 и 2, чл. 27,
31 и 43 ЗУТ, чл. 19, ал. 4 ЗУЗСО, т. 22 и 25 от
приложение към чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО и протокол
№ ЕС-Г-43 от 16.06.2015 г., т. 8, Столичният общински съвет реши:
1. Одобрява проект за план за регулация на
м. Мало Бучино, кв. 4а, нови УПИ XLI-107 – „За
ж.с. и магазин“, XLII-107 – „За ж.с. и магазин“,
XLIII-107 – „За ж.с. и магазин“, XLIV-107 – „За
ж.с. и магазин“, XLV-108 – „За ж.с. и магазин“,
XLVI-108 – „За ж.с. и магазин“, XLVII-108 – „За
ж.с. и магазин“, по червените и сините линии,
цифри, букви и текст съгласно приложения проект.
2. Изменя се план за регулация на м. Мало
Бучино, като от кв. 4а и кв. 4б се създава нов кв.
4а, в който от УПИ I-718 се образува нов УПИ
XI-718, изменя се улица от о.т. 127 до о.т. 132 и от
о.т. 129 до о.т. 127д по кафявите и зелените линии,
цифри и букви съгласно приложения проект.
3. Одобрява проект за план за застрояване
за м. Мало Бучино, кв. 4а, УПИ ХLI-107 – „За
ж.с. и магазини“, УПИ ХLII-107 – „За ж.с. и магазини“, УПИ XLIII-107 – „Зa ж.с. и магазини“,
УПИ ХLIV-107 – „За ж.с. и магазини“, УПИ ХLV108 – „За ж.с. и магазини“, УПИ XLVI-108 – „Зa
ж.с. и магазини“, УПИ XLVII-108 – „Зa ж.с. и
магазини“, съгласно приложения проект.
Въз основа на одобрения план за застрояване
не може да се издава виза за проектиране, да се
одобрява или съгласува инвестиционен проект и
да се издава разрешение за строеж с допускане
на намалени разстояния към съседни имоти
и/или сгради, включително през улица с оглед
бъдещото урегулиране на територията.
Разрешение за строеж се издава след провеждане на процедури по Закона за опазване на
земеделските земи.
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 „Овча купел“ и се
изпращат в Административния съд – София-град,
от отдел „Правен“ на Направление „Архитектура
и градоустройство“ на Столична община.

8413

Председател:
Е. Герджиков
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ОБЩИНА ДОСПАТ
РЕШЕНИЕ № 236
от 27 септември 2016 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ и чл. 21, ал. 1,
т. 11 ЗМСМА Общинският съвет – гр. Доспат,
реши:
Одобрява изработения ПУП за УПИ II и УПИ
III в кв. 52 на с. Любча.
Решението подлежи на обжалване в сроковете
по реда на АПК.
Председател:
Ад. Ферев
8410
РЕШЕНИЕ № 237
от 27 септември 2016 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ и чл. 21, ал. 1,
т. 11 ЗМСМА Общинският съвет – гр. Доспат,
реши:
Одобрява предложените проекти на ПУП за
кв. 20 и кв. 21 на с. Змейца.
Одобрените подробни устройствени планове
се намират в сградата на Община Доспат – отдел
„ТСУ“, гр. Доспат, ул. Здравец 2, ет. 3.
Решението подлежи на обжалване в сроковете
по реда на АПК.
Председател:
Ад. Ферев
8411

ОБЩИНА КОСТИНБРОД
РЕШЕНИЕ № 281
от 1 септември 2016 г.
На основание чл. 20 във връзка c чл. 17, ал. 1,
т. 2, чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 във
връзка с чл. 8, т. 1, чл. 9, ал. 2, чл. 12, ал. 2, чл. 59,
ал. 1 и чл. 109 ЗУТ и протокол № 11 от 2016 г. на
ОЕСУТ, т. 5, Общинският съвет – гр. Костинброд,
одобрява проекти за ПЗ (план за застрояване)
за ниско жилищно строителство и работилница
за имот 38978.507.10 по кадастралната карта на
гр. Костинброд, зона ниско жилищно строителство (Жм), кота корниз – 10 м, 3 етажа, плътност – 60 %, Кинт. – 1,0, озеленяване – 40 %, и
свободно застрояване.
Председател:
Ат. Тенев
8414
РЕШЕНИЕ № 282
от 1 септември 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 5
ЗУТ и протокол № 10 от 2016 г. на ОЕСУТ, т. 4,
Общинският съвет – гр. Костинброд, одобрява
проект за ПУП – ПП (подробен устройствен
план – парцеларен план) за елементи на техническата инфрастуктура – разпределителна газопроводна мрежа за зона „А“ – гр. Костинброд,
преминаване под жп линия София – Калотина.
Председател:
Ат. Тенев
8415
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ВЕСТНИК
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ОБЩИНА КОТЕЛ

ОБЩИНА КУБРАТ

РЕШЕНИЕ № 288
от 30 септември 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Котел, реши:
Одобрява ПУП – ПП (парцеларен план) за
обект, представляващ елемент на техническата
инфраструктура извън границите на урбанизираните територии – БКТП 20/0,4 kV, 1 × 800 kVA в
ПИ 39030.503.25, гр. Котел. Кабел 20 kV от въздушна линия „Възраждане“ ЖР стълб № 6 (ПС
Котел) до ново БКТП (ПИ 39030.503.25). Кабел
1 kV от ново БКТП (ПИ 39030.503.25) до ел. табло
за външно ел. захранване на обект „Стопанска
сграда“ в УПИ VI, кв. 2, гр. Котел.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Котел до Административния съд – Сливен.

РЕШЕНИЕ № 156
от 20 септември 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и чл. 129,
ал. 1 във връзка с чл. 59, ал. 1 и чл. 110, ал. 1, т. 5
ЗУТ Общинският съвет – гр. Кубрат, реши:
Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за трасе на кабел 20 kV с дължина 317 м и
парцеларен план за водопровод с дължина 151,96 м
за захранване на ПИ № 35897.78.30 по КК на с. Каменово, община Кубрат, област Разград, минаващи
през имоти ПИ № 35897.91.54 – собственост на
„Каменовско пиле“ – ООД, ПИ № 35897.91.675,
ПИ № 35897.91.316, ПИ № 35897.78.27 – общинска
собственост, съгласно приетата графична част
на документацията, представляваща неразделна
част от настоящото решение.
Решението подлежи на оспорване в срока по
АПК пред Административния съд – Разград.
Председател:
Х. Карасюлейман
8396

8357

Председател:
Хр. Чолакова

ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ
ОБЩИНА КРИЧИМ

РЕШЕНИЕ № 119
от 13 октомври 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ и Решение № 102, взето с
протокол № 9 от 25.07.2016 г., Общинският съвет – гр. Кричим, реши:
1. Одобрява ПУП – ПП на трасе на ел. кабел
СН 50 kV до нов трафопост тип МТТ в поземлен
имот с кадастрален идентификатор 39921.301.2, с
трайно предназначение на територията: земеделска, и начин на трайно ползване „нива“, с площ:
7517 кв. м по КК и КР на гр. Кричим, одобрени
със Заповед № РД-18-13 от 19.02.2009 г. на и.д. на
АГКК, София, преминаващ през имоти с кадастрални номера 39921.4.830, 39921.4.833, 39921.4.837
и 39921.4.900 по КК и КР на гр. Кричим, одобрени
със Заповед № РД-18-13 от 19.02.2009 г. на и.д. на
АГКК, София.
2. Одобрява ПУП – ПП на експлоатационен
път и пътна връзка до поземлен имот с кадастрален идентификатор 39921.301.2, с начин на
трайно ползване „нива“, преминаващ през общински имоти с кадастрални идентификатори ПИ
39921.4.900, с начин на трайно ползване: „за друг
поземлен имот за движение и транспорт“, и ПИ
39921.4.833 с начин на трайно ползване: „пасище“,
по кадастралната карта и кадастралните регистри
на гр. Kричим, община Кричим, област Пловдив,
одобрена със Заповед № РД-18-13 от 19.02.2009 г.
на изпълнителния директор на АГКК.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУ Т решението подлежи на обжалване чрез Общинския
с ъве т – г р. К ри ч и м, до А д м и н ис т рат и вн и я
съд – Пловдив, в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“.

8449

Председател:
А. Хаджиева

РЕШЕНИЕ № 291
от 29 септември 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21,
ал. 1, т. 11, чл. 27, ал. 3 ЗМСМА във връзка с
чл. 127, ал. 6 ЗУТ, Решение № І-1 от 20.09.2016 г.,
протокол № 21 на Специализиран (разширен)
общински съвет по устройство на територията,
чл. 5, ал. 2 във връзка с чл. 5, ал. 1, т. 11 от
Правилника за организацията и дейността на
Общинския съвет – гр. К юстендил, неговите
комисии и взаимодействието му с общинската
администрация, Общинският съвет – гр. Кюстендил, реши:
Одобрява приложения окончателен проект на
общ устройствен план на община Кюстендил.
На основание чл. 22, ал. 1 ЗМСМА във връзка с чл. 98 от Правилника за организацията и
дейността на Общинския съвет – гр. Кюстендил,
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация препис от решението
да се изпрати на областния управител на област
с административен център Кюстендил, кмета
на община Кюстендил и на Районна прокуратура – Кюстендил, за преглед по реда на общия
надзор за законност в седемдневен срок от приемането му.
На основание чл. 22, ал. 2 ЗМСМА във връзка
с чл. 105, ал. 1 от Правилника за организацията и
дейността на Общинския съвет – гр. Кюстендил,
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация решението да се обяви
на интернет страницата на Община Кюстендил
в 7-дневен срок от приемането му.
Решението може да бъде върнато за ново обсъждане на Общинския съвет – гр. Кюстендил,
по реда на чл. 45, ал. 4 и 5 ЗМСМА в 7-дневен
срок от получаването му.
Решението подлежи на оспорване пред Административния съд – Кюстендил, по реда на АПК
и по реда на чл. 45, ал. 4 и 5 ЗМСМА.
Председател:
М. Крумова
8358
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ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК
РЕШЕНИЕ № 184
от 29 септември 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 във връзка с
ал. 2 ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският
съвет – гр. Пазарджик, одобрява ПУП – парцеларен план за трасе на електропровод от нов ЖР
стълб с дължина 434 м, преминаващ през имоти:
ПИ 55155.8.144 – за селскостопански, горски, ведомствен път, ПИ 55155.8.49 – частна собственост,
ПИ 55155.8.145 – отводнителен канал (собственост
на МЗГ – ХМС), и достига до ПИ 55155.8.264,
м. Зайкови мандри по КККР на гр. Пазарджик
съгласно изчертаните с червено трасе сервитути
и регистъра на засегнатите имоти.

8458

Председател:
Х. Харалампиев

ОБЩИНА ПЛЕВЕН
РЕШЕНИЕ № 286
от 28 юли 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21,
ал. 1, т. 8 и 11 ЗМСМА, чл. 8 ЗОС, чл. 128, ал. 13
и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Плевен, реши:
1. Одобрява проект за подробен устройствен
план – парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура за трасета на ел. провод
и водопровод до поземлен имот 404017 в м. Около
града в землището на гр. Славяново, както следва:
– трасе на ел. провод, преминаващо със сервитут през поземлени имоти 524 – ведомствен път,
публична общинска собственост; 505 – ведомствен
път, публична общинска собственост; 503 – ведомствен път, публична общинска собственост;
501 – ведомствен път, публична общинска собственост; землище гр. Славяново;
– трасе водопровод, преминаващо със сервиту т през поземлен имот 000005 – пасище,
мера – публична общинска собственост, землище
гр. Славяново.
2. Възлага на кмета на община Плевен или
оправомощено лице да извърши необходимите
правни и фактически действия в изпълнение на
настоящото решение.
Решението може да се обжалва в 30-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“.

8359

Председател:
М. Митев

ВЕСТНИК

ческата инфраструктура извън урбанизираните
територии – водопровод ∅ 315/200 мм за напояване на местност Целините по КВС на с. Одърне,
община Пордим, област Плевен.

8408

РЕШЕНИЕ № 222
от 27 септември 2016 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка
с Решение № 93 по т. 22 от протокол № 07 от
26.02.2016 г. на Общинския съвет – гр. Пордим,
и протокол № 18 от 14.09.2016 г. на Общинския
експертен съвет по устройство на територията Общинският съвет – гр. Пордим, одобрява
ПУП – парцеларен план на елементи на техни-

Председател:
Ил. Александров

РЕШЕНИЕ № 223
от 27 септември 2016 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка
с Решение № 92 по т. 21 от протокол № 07 от
26.02.2016 г. на Общинския съвет – гр. Пордим,
и протокол № 18 от 14.09.2016 г. на Общинския
експертен съвет по устройство на територията Общинският съвет – гр. Пордим, одобрява
ПУП – парцеларен план на елементи на техническата инфраструктура извън урбанизираните
територии – водопровод ∅ 200 мм за напояване
на местност Наемите по КВС на с. Катерица,
община Пордим, област Плевен.

8409

Председател:
Ил. Александров

ОБЩИНА РУСЕ
РЕШЕНИЕ № 346
от 19 септември 2016 г.
На основание чл. 21, а л. 2 и а л. 1, т. 11
ЗМСМА, чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 110, ал. 1,
т. 5 ЗУТ, протокол № 16 от 10.08.2016 г. на ОЕСУТ
и искане № УТ-17-9 от 23.03.2016 г. от „Онлайн
Трейд“ – ЕООД, Общинският съвет – гр. Русе,
реши:
Одобрява подробен устройствен план (ПУП) –
парцеларен план за техническа инфраструктура
извън урбанизираната територия – захранващ
водопровод и захранващ ел. кабел НН за имот с
идентификатор 63427.43.20 в м. Кадишева нива,
землище на гр. Русе, през имоти с идентификатори 63427.43.17, 63427.95.17 и 63427.145.92 с НТП
„Пасища, мери“, общинска собственост, и имот
634237.146.190 с НТП „Пътища IV клас“, общинска
собственост.
Решението може да се оспори в 30-дневен срок
от обнародването му в „Държавен вестник“ чрез
Общинския съвет – гр. Русе, пред Административния съд – Русе.

8397

ОБЩИНА ПОРДИМ

С Т Р. 1 3   

Председател:
Хр. Белоев

РЕШЕНИЕ № 348
от 19 септември 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 2 и ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 5 ЗУТ,
протокол № 16 от 10.08.2016 г. на ОЕСУТ и искане
№ УТ-17-14 от 30.05.2016 г. от Илия Митев Станев
Общинският съвет  – гр. Русе, реши:
Одобрява подробен устройствен план (ПУП) –
парцеларен план за техническа инфраструктура
извън урбанизираната територия – захранващ

С Т Р.
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водопровод ∅ 25 мм до имот с идентификатор
63427.9.527 в кв. Долапите, Русе, през имот
63427.216.36 с НТП „Гори в земеделски земи“,
общинска собственост.
Решението може да се оспори в 30-дневен срок
от обнародването му в „Държавен вестник“ чрез
Общинския съвет – гр. Русе, пред Административния съд – Русе.

8398

Председател:
Хр. Белоев

РЕШЕНИЕ № 350
от 19 септември 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 2 и ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 5 ЗУТ,
протокол № 16 от 10.08.2016 г. на ОЕСУТ и искане
№ УТ-17-16 от 9.06.2016 г. от ЕТ „Дием – Дичо
Дичев“ Общинският съвет – гр. Русе, реши:
Одобрява подробен устройствен план (ПУП) –
парцеларен план за техническа инфраструктура
извън урбанизираната територия – ЕПО 20 kV
до имот с идентификатор 63427.318.203 и кабел
средно напрежение към МТП – 300 kVА „Тракторен стан“, в имот с идентификатор 63427.318.167
в м. Гърков дол, землище на гр. Русе, през следните имоти: ПИ 63427.318.210 с НТП „Друг вид
производствен, складов терен“ – държавна частна
собственост; ПИ 63427.318.211 с НТП „Местен
път“ – общинска собственост; ПИ 63427.318.203
и 63427.318.167 с НТП „За стопански двор“ – собственост на възложителя, и ПИ 63427.318.181 с
НТП „За селскостопански горски ведомствен
път“ – общинска собственост.
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Решението може да се оспори в 30-дневен срок
от обнародването му в „Държавен вестник“ чрез
Общинския съвет – гр. Русе, пред Административния съд – Русе.

8400

Председател:
Хр. Белоев

РЕШЕНИЕ № 349
от 19 септември 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 2 и ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 5 ЗУТ,
протокол № 16 от 10.08.2016 г. на ОЕСУТ и искане
№ УТ-34-2 от 28.04.2016 г. от Христо Людмилов
Вълков Общинският съвет – гр. Русе, реши:
Одобрява подробен устройствен план (ПУП) –
парцеларен план за техническа инфраструктура
извън урбанизираната територия – газопроводно отклонение от съществуващ кранов възел,
разположен в ПИ 236 до ПИ 000181 в м. Боклоджа, землище на с. Червена вода, през следните
имоти: 80460.0.236 и 80460.0.239 с НТП „Пасища,
мери“, общинска собственост; 80460.0.773 с НТП
„Ведомствени пътища“, общинска собственост;
80460.0.240 с НТП „Полски култури“, общинска
собственост; 80460.0.708 с НТП „Пътища I клас“,
държавна собственост; 80460.0.693, 80460.0.689 и
80460.0.690 с НТП „Полски пътища“, общинска
собственост; 80460.0.273 и 80460.0.257 с НТП „Обработваеми горски площи“, общинска собственост.
Решението може да се оспори в 30-дневен срок
от обнародването му в „Държавен вестник“ чрез
Общинския съвет – гр. Русе, пред Административния съд – Русе.

8399

ВЕСТНИК

Председател:
Хр. Белоев

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД
РЕШЕНИЕ № 319
от 28 септември 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1, чл. 134, ал. 2 във връзка с ал. 1,
т. 2 ЗУТ, чл. 21, ал. 1 и 7 ЗОС и с решение на
ОЕСУТ, прието с протокол № 14 от 14.09.2016 г.,
Общинският съвет – Свиленград, реши:
Одобрява план за изменение на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване
на кв. 108 за отваряне на улица между о.т. 341
и о.т. 955 по плана на Свиленград, одобрен със
Заповед № 602 от 22.11.1993 г., през УПИ VII-2871,
2872, УПИ Х-1766, 2882, УПИ VII-1767 и УПИ
I-1765, като се определя начинът на застрояване на
новообразуваните урегулирани поземлени имоти.
Неразделна част от настоящото решение е
приложеният план за регулация и застрояване.

8453

Председател:
Н. Динков

ОБЩИНА СЛИВЕН
РЕШЕНИЕ № 427
от 29 септември 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Сливен, реши:
Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за линейните обекти на техническата
инфраструктура извън границите на населените
места и селищните образувания за изграждане
на ел. кабел 1 kV от ТП „КЗС“, разположен на
южната регулационна граница на с. Чокоба,
община Сливен, до ПИ 102012, стопански двор,
местност До могилите, землище с. Чокоба, община Сливен, и преминаващ през общински имоти
102098, местност Мешака, с НТП „Полски път“
и 000140, местен път SLV2081 в същото землище.
Решението подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ до
Административния съд – Сливен.

8360

Председател:
Д. Митев

РЕШЕНИЕ № 428
от 29 септември 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Сливен, реши:
Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за линейните обекти на техническата

БРОЙ 84

ДЪРЖАВЕН

инфраструктура извън границите на населените
места и селищните образувания за изграждане
на ел. кабел 20 kV от съществуващ ЖР стълб
№ 72 на ВЛ 20 kV „Качулка“ в ПИ 67338.301.216,
местност Манастирското, землище г р. Сливен, до нов БКТП в ПИ 67338.302.100, отреден
„За дървопреработвателна дейност“, местност
Асеновско дефиле, землище гр. Сливен, и преминаващ през имоти 67338.301.216, местност
Манастирското, с НТП „Широколистна гора“
и 67338.302.104, местност Асеновско дефиле, с
НТП „За път от републиканската пътна мрежа“
в същото землище.
Решението подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ до
Административния съд – Сливен.

8361

Председател:
Д. Митев

ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА
РЕШЕНИЕ № 585
от 29 септември 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Стара Загора, реши:
Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за трасе на външно ел. захранване
на ПИ с идентификатор 70202.171.275, ПИ с идентификатор 70202.171.272 и ПИ с идентификатор
70202.171.269 и ел. схеми за ПИ с идентификатор
70202.171.272 и ПИ с идентификатор 70202.171.269,
местност Керезлика, землище с. Сулица, община
Стара Загора.
Трасето е с обща дължина от 329 м, като преминава през ПИ с идентификатор 70202.63.168 – „пасище“, ПИ с идентификатор 70202.63.76 и ПИ с
идентификатор 70202.53.59 – „селскостопански
горски и ведомствен път“, ПИ с идентификатор
70202.64.174 – „друг вид поземлен имот“, и ПИ с
идентификатор 70202.78.72 – „за път от републиканската пътна мрежа“, в землището на с. Сулица,
община Стара Загора.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Стара Загора до Административния съд – Стара
Загора.

8443

Председател:
Е. Христов

РЕШЕНИЕ № 586
от 29 септември 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Стара Загора, реши:
Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за кабелно трасе за външно ел.
захранване на ПИ № 085 009, преминаващо през
ПИ № 000216 и ПИ № 000218 с начин на трайно
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ползване „за селскостопански горски ведомствен
път“ – публична общинска собственост, по КВС
на землище с. Малка Верея, община Стара Загора, с обща дължина на трасето от 100,50 м за
нуждите на „Мобилтел“ – ЕАД.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Стара Загора до Административния съд – Стара
Загора.
Председател:
Е. Христов
8444
РЕШЕНИЕ № 587
от 29 септември 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Стара Загора, реши:
Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за кабелно трасе на външно ел.
захранване на ПИ № 106 008 по КВС на местност
Под Медвен, землище с. Хрищени, община Стара
Загора. Трасето е с обща дължина от 360 м, като
преминава подземно по второстепенна улица
№ 77476.505.16, преминава през местни пътища
№ 000 798, 000 403 и 000 409 – публична общинска собственост.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Стара Загора до Административния съд – Стара
Загора.
Председател:
Е. Христов
8445

ОБЩИНА ТРОЯН
РЕШЕНИЕ № 259
от 29 септември 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 1,
ал. 2, т. 3, чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4, чл. 31,
ал. 1 и чл. 32, ал. 3, т. 2 ЗПСК, чл. 5, 7, чл. 10,
ал. 2 от Наредбата за търговете и конкурсите и
Решение № 176-IV от 19.05.2016 г. Общинският
съвет – гр. Троян, реши:
1. Да се продаде чрез публично оповестен конкурс обособена част от имуществото
„БКС“ – ЕООД, Троян, представляваща бетонов
и варов възел, включваща поземлен имот с
идентификатор 03558.112.76 с площ 14 249 кв. м
по кадастралната карта на с. Белиш, местността
Червянска лъка, заедно с всички построени в
имота сгради и обслужващите машини, съоръжения и др.
2. Минимална конкурсна цена – 351 900 лв.
без включен ДДС.
3. Депозит за участие в конкурса – 50 000 лв.,
който се внася по сметка на Община Троян, посочена в конкурсната документация, в срок до
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16,30 ч. на 34-тия ден включително от датата на
обнародване на решението в „Държавен вестник“.
4. Конкурсната документация за участие в
конкурса се закупува от касата в Информационния център на Община Троян срещу 250 лв. без
ДДС в срок до 16 ч. на 34-тия ден включително
от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“. Конкурсната документация се
закупува лично след представяне на лична карта
или чрез пълномощник след представяне на нотариално заверено пълномощно и лична карта
на упълномощения представител.
5. Огледът на обекта ще се извършва всеки
работен ден в срок до 17 ч. на 34-тия ден включително от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“ след закупуване на конкурсна
документация и предварителна заявка.
6. В срок до 21-вия ден включително от датата
на обнародване на решението в „Държавен вестник“ лицата, закупили конкурсна документация,
могат да отправят искане до Община Троян за
разяснения по процедурата за провеждане на
конкурса. Разясненията да се изготвят в писмена
форма в срок 5 работни дни и да се предоставят
при поискване на всички лица, закупили конкурсна документация.
7. Офертите за участие в конкурса се подават
в Информационния център на Община Троян в
запечатан непрозрачен плик в срок до 17 ч. на
34-тия ден включително от датата на обнародване
на решението в „Държавен вестник“.
8. Конкурсът ще се проведе на 35-ия ден от
датата на обнародване на решението в „Държавен
вестник“ в заседателната зала на Община Троян,
ет. 3, от 13,30 ч.
9. Утвърждава конкурсната документация и
договора за продажба като част от нея.
10. Възлага на кмета на община Троян да организира и проведе публично оповестения конкурс.

8362

Председател:
Н. Тодоров

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ
НА ОБЛАСТ ХАСКОВО
ЗАПОВЕД № РД-13-90
от 11 октомври 2016 г.
На основание чл. 150, ал. 6 и чл. 129, ал. 3
ЗУТ нареждам:
Одобрявам комплексен проект за инвестиционна инициатива – ПУП – парцеларен план и
работен проект на обект: „Оптично кабелно трасе
на „БУЛСАТКОМ“ – ЕАД, на територията на
област Хасково в участък гр. Хасково – с. Жълти
бряг“, при спазване на условията на съгласувателните писма.
Обектът е определен като трета категория
съгласно чл. 137, ал. 1, т. 3, буква „з“ ЗУТ.
Заповедта подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“ по реда на чл. 215 ЗУТ.

8374

Областен управител:
Ст. Дечев
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ОБЩИНА С. БРАТЯ ДАСКАЛОВИ,
ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА
РЕШЕНИЕ № 178
от 16 септември 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинсик ят съвет – с. Братя Даскалови, реши:
Одобрява проект за подробен устройствен
план – парцеларен план за обект: Външно ел.
захранване на Приемно-предавателна станция
на „БТК“ – ЕАД, PD2553_Veren в ПИ 504068 в
землището на с. Верен, преминаващо през ПИ
000015 и ПИ 000409, с обща дължина 1103 м, намиращо се в землището на с. Малък дол, община
Братя Даскалови, област Стара Загора.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ решението подлежи на обжалване чрез Общинския
съвет – с. Братя Даскалови, пред Административния съд – Стара Загора.
Председател:
П. Михайлов
8412

ОБЩИНА С. ИВАНОВО,
ОБЛАСТ РУСЕ
РЕШЕНИЕ № 156
от 21 септември 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11, ал. 2 и чл. 27,
ал. 3 ЗМСМА, чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 110,
ал. 1, т. 1 и 5 ЗУТ Общинският съвет – с. Иваново, реши:
1. Одобря ва под робен ус т ройс т вен п ла н
(ПУП) – план за регулация и застрояване (ПРЗ)
за урегулиране на 128 броя имоти, обособени
в 6 квартала, и на улица от о.т. 1 до о.т. 79 и
подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен
план (ПП) на довеждаща инфраструктура за водопровод и електропровод за с.о. „Пристанище“
в землището на с. Пиргово, община Иваново,
област Русе.
2. Одобря ва под робен ус т ройс т вен п ла н
(ПУП) – план за регулация и застрояване (ПРЗ)
за урегулиране на 27 броя имоти, обособени в
2 квартала, и на улица от о.т. 1 до о.т. 12 и подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен
план (ПП) на довеждаща инфраструктура за
водопровод и електропровод за с.о. „Помпена
станция“ в землището на с. Пиргово, община
Иваново, област Русе.
3. Възлага на кмета на община Иваново след
влизане в сила на решението на общинския
съвет да предприеме необходимите действия по
изпълнението му.
Председател:
М. Драшков
8454
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100. – 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. 5 ЗПБ – строителни материали, в площ
„Кладенеца“, разположена в землището на с. Караново, община Айтос, област Бургас, описана
със следните гранични точки в координатна
система 1970 г.:

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 7   

№

Х (m)

Y (m)

23.

4647220.56

8467140.79

24.

4647459.37

8468259.29

25.

4647934.33

8468712.90

26.

4649043.29

8470149.47

27.

4649654.08

8470982.74

28.

4650888.44

8471135.31

29.

4651072.51

8471354.86

30.

4651490.88

8471626.44

№

Х (m)

Y (m)

1.

4659024.7

9562999.6

31.

4649698.52

8473165.43

32.

4647496.76

8476558.98

2.

4659323.8

9562980.8

3.

4659522.8

9562814.9

33.

4644825.00

8479920.00

34.

4643720.00

8479930.00

4.

4659558.4

9563081.1

5.

4659510.5

9563620.4

6.
4659426.8
9563707.8
8385
101. – Министърът на енергетиката на основание постъпило заявление за търсене и 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
търсене и проучване на подземни богатства по
чл. 2, ал. 1, т. 1 ЗПБ – метални полезни изкопаеми, в площ „Голеш“, разположена на територията
на общините Годеч, Драгоман и Своге, Софийска
област, и описана със следните координати в
координатна система 1970 г.:

Изключена площ
35.

4638920.00

8463080.00

36.

4638920.00

8463300.00

37.

4638750.00

8463300.00

38.

4638750.00

8463080.00

39.

4637850.00

8468600.00

40.

4637850.00

8469100.00

Изключена площ

41.

4637500.00

8469100.00

42.

4637500.00

8468600.00

4640165

8465635

Изключена площ

№

Х (m)

Y (m)

43.

1.

4642799.72

8482481.52

44.

4639860

8466585

2.

4640550.35

8482983.20

45.

4639440

8466450

3.

4637883.75

8478131.44

46.

4639785

8465470

4.

4640520.80

8477550.78

4641070

8479800

Изключена площ

5.

4639107.65

8474853.89

47.

6.

4636231.67

8475124.92

48.

4640700

8479900

49.

4640500

8479150

7.

4636364.08

8472176.06

8.

4635054.00

8471496.63

9.

4634186.88

8468819.95

10.

4635503.87

8467012.84

11.

4636201.43

8463109.58

12.

4637853.26

8459987.07

13.

4639690.25

8461095.12

14.

4641338.43

8464003.46

15.

4642579.25

8464078.94

16.

4643150.26

8464476.69

17.

4642060.00

8466020.00

18.

4642150.00

8467015.00

19.

4643950.00

8467590.00

20.

4645209.44

8465503.70

21.

4646218.21

8465682.49

22.

4646781.30

8466452.20

50.
4640850
8479000
8404
78. – Националната агенция за приходите,
Териториална дирекция – София, офис София
област, отдел „Принудително изпълнение“, на
основание чл. 253 от Данъчно-осигурителния
процесуален кодекс с постановление за възлагане на недвижим имот № С160023-091-0000253 от
5.10.2016 г. възлага на „Вега – Текс“ – ЕООД, с
ЕИК 101680109, следния недвижим имот: УПИ
VI-188 в кв. 21 по плана на с. Пашово, община
Велинград, с площ 11 300 кв. м, ведно с намиращите се в имота нежилищна сграда „столова – разливна“ със застроена площ 540 кв. м
и трафопост 2 × 400 kW със застроена площ
75 кв. м. Местонахождение – с. Пашово, община
Велинград.
8405
77. – Националната агенция за приходите,
Териториална дирекция – Велико Търново, на
основание чл. 239, ал. 2 ДОПК с постановление
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за възлагане на недвижим имот изх. № С160004091-0000273 от 10.10.2016 г. възлага на Марин Димитров Димитров с адрес: гр. Дебелец, ул. Иван
Вазов 44А, следния недвижим имот: търговски
обект – магазин с площ 107,31 кв. м, състоящ се
от търговска зала, два склада, баня-тоалетна с
преддверие, при 28,71 % от общите части на сградата, планоснимачен № 273, за което е отреден
парцел VIII-273 в квартал 39, с отстъпено право
на строеж от държавата съобразно застроената
площ, с граници – юг: УПИ XVII-283, север:
улица Георги Бенковски, изток: УПИ IX-274, запад: УПИ VII-272, намиращ се в гр. Дебелец, ул.
Георги Бенковски 32. Собствеността преминава у
купувача от датата на постановлението и същото
подлежи на вписване от съдията по вписванията
при районния съд по местонахождението на имота.
8406
39. – ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ – Варна, обявява конкурс за академична длъжност „главен
асистент, висше училище“ за цивилен служител в
катедра „Експлоатация на флота и пристанищата“
на факултет „Навигационен“ в област на висше
образование 5. Технически науки, професионално направление 5.5. Транспорт, корабоплаване
и авиация, учебна дисциплина „Управление на
кораба и безопасност на корабоплаването“ – един,
със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Справки и документи – в училището,
тел. 552-230, 552-243, 632-015, вътр. 16704, и на
сайта на училището: www. naval.-acad.bg.
8349
64. – Медицинският университет – Плевен,
обявява въз основа на Решение № 328 от 3.05.2016 г.
на Министерския съвет докторантури за учебната 2016/2017 г. по следните специа лности
(преобявени):
Шифър/
№
област
по на висше
ред образование
1.

Професионално
направление

Научна
специалност

ОНС
„Доктор“
ре- задов- дочно
но

7. Здраве- 7.1. Ме- Дермат о опазване и дицина л о г и я и
спорт
венерология

–

2

2.

7. Здраве- 7.1. Ме- Инфекциопазване и дицина озни болеспорт
сти

1

–

3.

7. Здраве- 7.1. Ме- П а р а з и опазване и дицина тология и
спорт
хелминтология

1

–

7. Здраве- 7.1. Ме- Обща хиопазване и дицина рургия
спорт

1

–

4.

Всичко:
3
2
За участие в конкурса се подават следните
документи: 1. заявление до ректора; 2. автобиография; 3. нотариално заверено копие от диплома
за придобита образователно-квалификационна
степен „Магистър“ по медицина или уверение
за успешно положени държавни изпити; 4. апликационен формуляр; 5. други документи, удостоверяващи интереси и постижения в съответната
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научна област. Срок за подаване на документи
за участие в конкурсите за докторантура в Медицинския университет – Плевен – 2 месеца,
считано от датата на обнародване в „Държавен
вестник“. Приемът на документи се извършва
в Медицинския университет – Плевен, ул. Кл.
Охридски 1, ет. 2, стая 247, тел. 064/884-103.
8391
69. – Медицинският университет – Плевен,
обявява конкурс за заемане на академичната
длъжност „доцент“ в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално
направление 7.4. Обществено здраве, научна
специалност „Теория и методика на физическото
възпитание и спортната тренировка (вкл. методика
на лечебната физкултура)“ в катедра „Физикална
медицина, рехабилитация, ерготерапия и спорт“
на ФОЗ със срок 2 месеца от обнародването в
„Държавен вестник“. Справки и документи – Медицински университет – Плевен, ул. Кл. Охридски
1, ректорат, ет. 1, Научен секретар, стая 139, тел.
064/884-172.
8434
70. – Медицинският университет – Плевен,
обявява конкурс за заемане на академичната
длъжност „главен асистент“ в област на висше
образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.4. Обществено здраве, научна
специалност „Социална медицина и организация
на здравеопазването и фармацията“ в катедра
„Общественоздравни науки“ на ФОЗ със срок
2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Справки и документи – Медицински университет – Плевен, ул. Кл. Охридски 1, ректорат, ет. 1,
Научен секретар, стая 139, тел. 064/884-172.
8435
316. – Частното висше училище – Колеж по
туризъм – Благоевград, на основание решение на
академичния съвет от 15.10.2016 г., в съответствие
с чл. 5 и 6 от Правилника за развитието и атестирането на академичния състав на Колежа по
туризъм и раздел II, чл. 18 от Закона за развитието
на академичния състав в Република България
обявява конкурс за редовен доцент в област на
висшето образование „Социални, стопански и
правни науки“, професионално направление 3.9.
„Туризъм“, по научна специалност „Здравословни
и безопасни условия на труд в сферата на туризма“
със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи за кандидатcтване се
подават в ректората на колежа, Благоевград, ул.
Брегалница 2 (бивше Първо ОУ), тел. за връзка:
073/83 56 26; 073/83 06 66.
8407
559. – Институтът по математика и информатика при БАН – София, обявява конкурс за
главен асистент в област на висше образование
4. Природни науки, математика и информатика,
професионално направление 4.6. Информатика
и компютърни науки, научна специалност „Информатика (цифрови библиотеки и обработка на
знания и учебни приложения на цифрови библиотеки)“ – един за нуждите на ИМИ, със срок
2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Документи – в отдел „КУД“ на института, София,
ул. Акад. Г. Бончев, бл. 8, тел. 979-28-48.
8384
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6. – Институтът по физикохимия „Академик
Ростислав Каишев“ – БАН, София, обявява конкурс за професор в професионално направление
4.2. Химически науки, Електрохимия (вкл. химични източници на ток), за нуждите на секция
„Електрохимия и корозия“ – един, със срок 2
месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Справки и документи – 1113 София, ул. Акад. Г.
Бончев, бл. 11, ет. 4, канцелария, тел. 872 7550.
8386
24. – Институтът за държавата и правото
при БАН, София, обявява конкурс за академичната длъжност доцент – един, по „Гражданско и
семейно право“ от област на висше образование
3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.6. Право, за нуждите на
секция „Гражданскоправни науки“. Документите
се подават в ИДП – 1000 София, ул. Сердика 4,
в срок 2 месеца от обнародването на обявата в
„Държавен вестник“.
8433
311. – Институтът по криобиология и хранителни технологии (ИКХТ) – София, към Селскостопанската академия – София, обявява конкурс
за заемане на академична длъжност главен
асистент по 5. Технически науки, професионално
направление 5.12. Хранителни технологии, научна специалност „Технология на алкохолните и
безалкохолните напитки“, за нуждите на секция
„Технология на пивото и напитките“, лаборатория
„Микробиология на пивото и напитките“ – един,
със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Документи – в ИКХТ, София 1407, бул.
Черни връх 53, тел. 02/868-24-56, 02/868-32-26.
8354
449. – Институтът по зеленчукови култури
„Марица“ – Пловдив, към Селскостопанската
академия – София, обявява конкурс за академичната длъжност професор в професионално
направление ш. 6.1. Растениевъдство, научна
специалност Селекция и семепроизводство на
културните растения, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Справки
и документи – в института, Пловдив 4003, ул.
Брезовско шосе 32, тел. 032/952-296.
8353
11. – Столичната община на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
подробен устройствен план – изменение на план
за регулация на кв. 7 от м. в.з. Малинова долина – 2б част – разширение и кв. 7 на м. Малинова
долина – обслужващи обекти на Околовръстен
път, за създаване на улици: от о.т. 10а през
о.т. 10б до о.т. 353в между нови квартали 7 и 7а,
м. Малинова долина – обслужващи обекти на
Околовръстен път, и от о.т. 10а през о.т. 10б, 14к,
14з, 14ж до о.т. 14е и план за улична регулация
на улица от о.т. 14е през о.т. 14д до 14а (като
продължение на ул. Бяла река до ул. Бистришко
шосе) и нови УПИ ХХIV-2015, ХХIII – за озеленяване, и ХХII – за озеленяване, от кв. 7, м. в.з.
Малинова долина – 2б част – разширение, заедно
с план-схеми на мрежите и съоръженията на
техническата инфраструктура, който е изложен
в район „Витоша“. На основание чл. 128, ал. 5
ЗУТ в едномесечен срок от датата на обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите
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лица могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта до общината
чрез район „Витоша“.
8382
14. – Общинската служба по земеделие – гр. Божурище, Софийска област, на основание чл. 18д,
ал. 4, 5 и 6 във връзка с чл. 28, ал. 3, т. 3 и чл. 18б,
ал. 2 ППЗСПЗЗ съобщава, че във връзка с изработването на помощен план и план на новообразуваните имоти съгласно § 4, ал. 1 ПЗРЗСПЗЗ на
местност До кметството в землището на с. Пожарево (ЕКАТТЕ 57100) и местност Янчин завой
в мах. Бобен, землище на с. Хераково (ЕКАТТЕ
77246), ще се проведе съвместно уточняване (анкетиране) на границите на имотите на бившите
собственици преди образуването на ТКЗС и имотите на ползвателите, попадащи под разпоредбите
на § 4 ПЗРЗСПЗЗ. Съвместното уточняване ще
се проведе по график по дати и местности, който
започва 14 дни след обнародването на обявлението
в „Държавен вестник“.
8369
17. – Областният управител на област Бургас
на основание чл. 149, ал. 4 във връзка с чл. 148,
ал. 3 ЗУТ съобщава на заинтересованите лица, че
е одобрeн технически инвестиционен проект и е
издадено разрешение за строеж № 7 от 11.10.2016 г.
на основание чл. 148, ал. 1, ал. 3, ал. 4 и чл. 152,
ал. 1 ЗУТ за строителство на обект „Реконструкция
на светотехническата система на летище Бургас:
Подмяна на системите за управление и контрол
на светотехническото оборудване на летателното
поле и подмяна на осветлението на светлинните
подходи на международното летище Бургас; Реконструкция на кабелни трасета за захранващи
и комуникационни кабели на светлинната система на летище Бургас“. На основание чл. 149,
ал. 4 ЗУТ разрешението за строеж подлежи на
обжалване пред Върховния административен съд в
14-дневен срок от обнародването му в „Държавен
вестник“, а по отношение на разпореждането за
предварително изпълнение може да се обжалва
чрез областния управител пред съда в тридневен
срок от съобщаването му на основание чл. 60,
ал. 4 АПК.
8437
2. – Областният управител на област с административен център Варна на основание чл. 149,
ал. 4 във връзка с чл. 148, ал. 3, т. 1 ЗУТ съобщава
на заинтересуваните лица, че е издадено разрешение за строеж № 86 от 17.10.2016 г. за обект:
„Реконструкция на светотехническата система
на летище Варна“: подобект: „Реконструкция на
кабелни трасета за захранващи и комутационни
кабели на светлинната система на летище Варна“;
подобект: „Подмяна на системите за управление
и контрол на светотехническото оборудване на
летателното поле и подмяна на осветлението на
светлинните подходи на летище Варна“. Строежът
попада в имоти с идентификатор 10135.214.11 и
00182.307.28 по кадастралната карта на летище
Варна, представляващи УПИ I-2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28 и УПИ Iа-2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, кв. 7, по плана на летище
Варна. На основание чл. 60, ал. 1 АПК е допуснато предварително изпълнение. Допуснатото
предварително изпълнение подлежи на обжалване пред Административния съд – Варна, чрез
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областния управител на област с административен
център Варна в тридневен срок от съобщаването
му съгласно чл. 60, ал. 4 АПК. Разрешението за
строеж подлежи на обжалване пред Върховния
административен съд чрез областния управител
на област с административен център Варна в
14-дневен срок от обнародването на обявлението
в „Държавен вестник“ съгласно чл. 149, ал. 4 ЗУТ.
8416
18. – Община Варна на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че e изработен проект на
подробен устройствен план (ПУП) – план за регулация и застрояване (ПРЗ) на група квартали
и улична мрежа, м. Поляната, с. Звездица, община Варна – за УПИ ХХVІІІ-29 – „За жилищно
строителство“, и УПИ ХХІХ-30 – „За жилищно
строителство“, от кв. 96, кв. 99, кв. 100, кв. 101,
кв. 102, УПИ І-21 – „За жилищно строителство“,
от кв. 103, кв. 104, кв. 105 и улична регулация от
о.т. 483 до о.т. 612, от о.т. 483 до о.т. 615, от о.т. 625
до о.т. 639, от о.т. 606 до о.т. 624, от о.т. 623 до
о.т. 627, от о.т. 609 до о.т. 631, от о.т. 613 до о.т. 634,
от о.т. 613 до о.т. 636 по плана на с. Звездица,
община Варна. Проектът е изложен в кметство
Звездица при община Варна. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат
да прегледат изработения план и да направят
писмени възражения, предложения и искания
по проекта до Община Варна.
8370
59. – Община Елена на основание чл. 128, ал. 1
ЗУТ съобщава на заинтересованите, че е изработен
проект за подробен устройствен план – парцеларен
план за трасе на линеен обект – външно кабелно
ел. захранване 1 kV на имот № 124023 по КВС
на землище с. Яковци от МТП „Вързилковци“,
намиращ се в имот № 124013 (с НТП „Пасища,
мери“). Общата дължина на трасето е 89,41 л. м
и преминава през следните имоти с № 124013 (с
НТП „Пасища, мери“), 124014 (с НТП „Нива“) и
124022 (с НТП „Нива“). Парцеларният план се
намира в дирекция „УТОС“ при Община Елена – гр. Елена, ул. Ил. Макариополски 24, където
пряко заинтересованите могат да се запознаят
със същия. Заинтересованите лица имат право в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ на обявлението да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация на основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ.
8371
47. – Община Ихтиман на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава на всички заинтересовани лица, че е изготвен проект за ПУП – ПП
(парцеларен план) във връзка с договор 4898 от
30.01.2015 г. за изготвяне на ПУП и технически
проекти за проект: „Модернизация на железопътна линия София – Пловдив: жп участъци
София – Елин Пелин и Елин Пелин – Септември“ за участък Елин Пелин – Ихтиман. Трасетата и сервитутите са предвидени да преминат
в земеделски поземлени имоти в масиви по
КВС землища на с. Вакарел, с. Пауново, с. Бузяковци, с. Веринско и с. Живково съгласно
регистрите с подробно описание на имотите и
сервитутите, неразделна част от ПУП – ПП – зем л и щ е с. В а к а р е л , П У П – П П – з е м л и щ е
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с. Пау ново, П У П – П П – з ем л и ще с. Бу з яковци, ПУП – ПП – землище с. Веринско, и
ПУП – ПП – землище с. Живково. Проектите се
намират в дирекция „АС“ при Община Ихтиман
и на основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересованите могат да се запознаят с него,
като при необходимост могат да направят писмени искания, предложения и възражения до
общинската администрация.
8422
48. – Община Ихтиман на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава на всички заинтересовани
лица, че е изготвен проект за ПУП – ПП и
технически проекти във връзка с договор 4899
от 30.01.2015 г. за изготвяне на ПУП и технически проекти за проект: „Модернизация на
железопътна линия София – Пловдив: железопътни участъци София – Елин Пелин и Елин
Пелин – Септември“ за участък Ихтиман – Септември: проект за ПУП – ПП за землището на
гр. Ихтиман; проект за ПУП – ПП за землището
на с. Черньово; проект за ПУП – ПП за землището на с. Стамболово; проект за ПУП – ПП за
землището на с. Мирово. Проектите се намират
в дирекция „АС“ при Община Ихтиман и на
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите могат да се запознаят с него, като
при необходимост могат да направят писмени
искания, предложения и възражения до общинската администрация.
8423
6. – Община Кюстендил на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица,
че на основание чл. 134, ал. 1, т. 1, 2 и 3 и ал. 2,
т. 2 ЗУТ и Решение № 315 от 30.05.2013 г. на
Общинския съвет – гр. Кюстендил, е изготвен
проект за подробен устройствен план – план
за регулация за поречието на река Банщица,
гр. Кюстендил, в обхват територията, прилежаща
към реката, улици – ул. Сливница, бул. Македония от осова точка 149, през осови точки 318
и 1018, ул. Г. С. Раковски до ул. Овощарска и в
рамките на източна индустриална зона, както и
ул. Княз Дондуков по дължина на реката и до
осова точка 496. Възложител на проекта е Петър
Паунов, кмет на община Кюстендил. Проектът
и придружаващата го документация се намират
в Община Кюстендил, пл. Велбъжд 1, ет. 1, стая
№ 19. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародване на обявлението в
„Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта за подробен устройствен
план до общинската администрация.
8372
100. – Община Монтана на основание чл. 28б,
ал. 4 ППЗСПЗЗ съобщава, че са изработени помощен план и план на новообразуваните имоти
по § 4к, ал. 1 ЗСПЗЗ за имоти в землищата на
с. Студено Буче, с. Николово и с. Войници, община Монтана, област Монтана. На основание
чл. 28б, ал. 5 ППЗСПЗЗ писмени искания и възражения по приетите по реда на чл. 28б, ал. 2
ППЗСПЗЗ помощен план и план на новообразуваните имоти и придружаващата ги документация
могат да се подават от заинтересуваните лица до
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кмета на община Монтана в едномесечен срок
от обнародването на обявлението в „Държавен
вестник“. Възложител на плановете е областният управител на област Монтана. Плановете са
изложени за разглеждане в сградата на Община
Монтана, ет. 1, стая 104, и в кметствата на населените места: с. Студено Буче, с. Николово и
с. Войници, община Монтана, област Монтана.
8383
30. – Община гр. Септември, област Пазарджик, на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава,
че е изработен ПУП – парцеларен план за трасе
на електропровод и водопровод за захранване
на ПИ № 000152, м. Уджуларски гермища, в
землище с. Лозен. Трасетата на водопровода и
електропровода започват от края на регулацията
на с. Лозен, насочват се на запад, като се разполагат успоредно едно на друго. Преминават през
ПИ № 000043, 000095, 000153 – ниви, и навлизат
в ПИ № 000152, който ще бъде захранен. Продължават отново през имота, пресичат дере ПИ
№ 000056, продължават отново в имот № 000152
до достигане до определеното от инвеститора
място. Дължината на трасетата на електропровода и водопровода е по 240 м. На основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересованите лица могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта до общинската администрация в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“.
8424
31. – Община гр. Септември, област Пазарджик, на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен ПУП – парцеларен план за
трасе на общински път от път IV клас (Септември – Ветрен), покрай „Рьофикс“ до Стопански
двор „Фермата“, община Септември. Началото на
трасето започва от края на ПИ 000024 – полски
път, насочва се по посока северозапад, като засяга
част от ПИ 011356 – полски път, преминава в границите на ПИ 011501 и след около 460 м навлиза
в ПИ 011421, сменя посоката си на югозапад и
навлиза в границите на ПИ 011493, където се
разклонява, като едното отклонение достига до
ПИ 000150 – републикански път IV клас гр. Септември – гр. Ветрен. Второто отклонение продължава в посока югоизток и достига до ПИ 000108,
като за кратко засяга и отводнителен канал ПИ
011391. Трасето ще бъде с обща дължина около
1200 м с едно отклонение от 187 м. На основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересованите лица могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта до общинската администрация в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“.
8425
34. – Община Сливен на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
ПУП – парцеларен план за линейните обекти
на техническата инфраструктура извън границите на населените места и селищните образувания за изграждане на пътна връзка в имоти
с идентификатори 67338.801.16 и 67338.801.17,
представляващи полски път и изоставена орна
земя, общинска собственост, за осигуряване на
транспортен достъп до ПИ 67338.801.5, отреден
„За метанстанция“, местност Къра, землище кв.
Речица, гр. Сливен. На основание чл. 128, ал. 5
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ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат
да направят писмени възражения по проекта до
общинската администрация.
8363
35. – Община Сливен на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
ПУП – парцеларен план за линейните обекти на
техническата инфраструктура извън границите
на населените места и селищните образувания
за изграждане на ел. кабел 1 kV от съществуващ
стълб на ВИ „1“ от ТП „КЗС“, намиращ се в
урбанизираната територия на с. Чокоба, община
Сливен, до имотната граница на ПИ 041032, местност Над шехларя, землище с. Чокоба, община
Сливен, и преминаващ през имот 000156 с НТП
„Полски път“ в същото землище. На основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните
лица могат да направят писмени възражения по
проекта до общинската администрация.
8364
64. – Община Стара Загора на основание
чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен
проект за подробен устройствен план – парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура – кабелно трасе на обект: Външно
ел. захранване за поземлен имот (ПИ) № 207015
по КВС на местност Ишекър, землището на
с. Пряпорец, община Стара Загора. Проектът се
намира в сградата на общината, ет. 8, стая 806.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
за подробен устройствен план до общинската
администрация.
8446
108. – Община Съединение на основание
чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект
за ПУП – парцеларен план за обект: „Разширение
на съществуващ разпределителен промишлен
газопровод 0,6 Мра от ПИ 026070, землище с. Голям Чардак, до УПИ I – общ., кв. 4 по плана на
с. Малък Чардак, община Съединение. Трасето за
газопровод е с обща дължина 1199,98 м и започва
от съществуващо ГРП (ГРУ), ПИ 026027 по КВС на
с. Голям Чардак, община Съединение, преминава
през ПИ 000834 (НТП – полски път – общинска
публична собственост) и 000223 (НТП – път III
клас – държавна публична собственост), землище
с. Голям Чардак, и през ПИ 000280 (НТП – път III
клас – държавна публична собственост) и 000100
(населено място с НТП – жилищни територии)
по КВС на с. Малък Чардак до УПИ I – общ.,
кв. 4, по кадастрално-регулационния план на
с. Малък Чардак. Заинтересованите лица могат
да се запознаят със съдържанието на проекта
в дирекция „ТСПГСЕУСДД“, ет. 4, стая № 40,
всеки работен ден от 8,30 до 17 ч. към общинската администрация – гр. Съединение, ул. Шести
септември 13. 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.
8455
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8. – Община Чепеларе на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
подробен устройствен план – парцеларен план
за обект: Система за изкуствено заснежаване на
писта „Мечи чал“ в ски зоната на гр. Чепеларе,
община Чепеларе, с трасе, преминаващо през
поземлени имоти с идентификатори 80371.0.544,
80371.0.566, 80371.0.625, 80371.0.626, 80371.0.885,
80371.0.555, 80371.133.47, 80371.133.49, 80371.145.1,
80371.145.14, 80371.145.39, 80371.145.41, 80371.145.47,
80371.145.55, 80371.145.56, 80371.209.11, 80371.209.12,
80371.240.1339, 80371.240.1853, 80371.240.1864,
80371.240.1865, 80371.240.1948, 80371.240.1949,
80371.240.9026, 80371.240.9027, 80371.240.9028,
80371.240.9140, 80371.240.9141, 80371.240.9142 и
80371.240.1859 по кадастралната карта на гр. Чепеларе в землище Чепеларе, община Чепеларе.
Проектът се намира на ет. 1, стая № 1 в сградата
на Община Чепеларе, дирекция „Устройство на
територията“. 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.
8426

СЪДИЛИЩА
Административният съд – Видин, на основание чл. 188 във връзка с чл. 189, ал. 1, чл. 191,
ал. 2, чл. 188 и чл. 181, ал. 1 и 2 АПК съобщава,
че е постъпило оспорване от прокурор на Районна прокуратура – гр. Кула, на разпоредбите
на чл. 21, ал. 1, т. 3 и ал. 6 от Наредбата за реда
и условията за разполагане на преместваеми
обекти за търговски цели и други обслужващи дейности на територията на община Кула,
приета с Решение № 60, взето с протокол № 8
от 29.06.2004 г. на Общинския съвет – гр. Кула,
по което е образувано административно дело
№ 223/2016 г. по описа на Административния
съд – Видин, което е насрочено за разглеждане
на 13.12.2016 г. от 9,30 ч.
8438
Районният съд – гр. Исперих, на основание
чл. 48, ал. 1 ГПК призовава Сълза Михайлова
Данаилова без регистриран постоянен адрес в
Република България, с настоящо местоживеене
в Република Турция и неизвестен адрес в чужбина – ответница по гр. д. № 660/2016 г. по описа
на РС – гр. Исперих, заведено от Ана Михайлова
Милева и Гюлбийе Ерджан, да се яви в съда на
22.12.2016 г. от 9,30 ч. за връчване на съдебни
книжа.
8439

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
20. – Управителният съвет на Съюза на ветераните от металургията в България, София,
с решение от 13.10.2016 г. на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква извънредно общо събрание на
членовете на СВМБ на 25.11.2016 г. в 17 ч. в
залата на Министерството на финансите (вход
от ул. Г. Бенковски) при дневен ред: избор на
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нов член на управителния съвет. Регистрацията
на членовете ще се извършва на 25.11.2016 г. на
входа на залата от 16 ч.
8493
11. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел в частна полза „Асоциация на
студентите медици в България“ (АСМБ), София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на сдружението на 26.11.2016 г. в 9 ч. в
Университетска болница „Лозенец“, ул. Козяк 1,
София, при следния дневен ред: 1. изслушване отчета на членовете на управителния съвет и съвета
за контрол и качество за мандат 2015/2016 г.; 2.
освобождаване членовете на управителния съвет
и съвета по контрол и качество от отговорност за
дейността им през мандата 2015/2016 г.; 3. приемане на промени в устава на сдружението; 4. избор
на председател и управителен съвет на АСМБ за
мандат 2016/2017 г.; 5. избор на съвет по контрол
и качество на АСМБ за мандат 2016/2017 г.; 6.
други. Поканват се всички членове на АСМБ да
участват в общото събрание чрез определените
от тях делегати съгласно чл. 19.4 от устава на
АСМБ. При липса на кворум на основание чл. 19.3
от устава и чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието се отлага
с един час и ще се проведе на същото място и
при същия дневен ред независимо от броя на
явилите се делегати.
8459
3. – Управителният съвет на „Национален
клуб Пойнтер – България НКПБ“ – София, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква годишно отчетно-изборно общо събрание на 3.12.2016 г. в 16 ч. в
с. Градина, община Първомай, област Пловдив,
в залата на фазанарията при следния дневен ред:
1. отчет на дейността на клуба за предходната
2016 г.; 2. отчет на касата и развъдната дейност;
3. избор на нов управителен съвет – председател, секретар, касиер – отговорник развъдна
дейност; 4. прием на нови членове в клуба; 5.
други. Поканват се членовете да присъстват на
общото събрание лично или чрез упълномощен
представител.
8441
22. – Съветът на настоятелите на сдружение
„Училищно настоятелство при Професионална
гимназия по транспорт „Макгахан“ – София,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 10, ал. 1 от
устава на сдружението свиква общо събрание
на 13.12.2016 г. в 18 ч. в София, ул. Кадемлия
15, в сградата на гимназията (учителската стая),
ет. 3, при следния дневен ред: 1. приемане на
отчет за дейността на съвета на настоятелите за
2015/2016 г.; 2. приемане на финансов отчет за
изтеклия период и проект за бюджет 2017 г.; 3.
приемане на насоки за дейността на настоятелството през 2017 г.; 4. разглеждане на молби за
напускане и прием на нови членове. Материалите
за събранието са на разположение на членовете
на сдружението от 8 до 16 ч. в училищната библиотека. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе на същото
място и при същия дневен ред в 19 ч.
8472
151. – Управителният съвет на Българския
антарктически институт, София, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ и решение на УС от 10.10.2016 г.
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свиква редовното общо събрание на 13.12.2016 г.
в 17,30 ч. в 277-а аудитория (северно крило) на
ректората на Софийския университет „Св. Кл.
Охридски“, при следения дневен ред: 1. приемане
на годишния отчет; 2. приемане на финансовия
отчет; 3. приемане на плана и бюджета на сдружението за следващата година; 4. разни.
8516
3. – Управителният съвет на Националната
лозаро-винарска камара (НЛВК), София, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо отчетноизборно събрание на сдружение „Национална
лозаро-винарска камара“ на 15.12.2016 г. в 11 ч.
в Интер Експо Център, София, бул. Цариградско
шосе 147, зала „Родопи“, при следния дневен ред:
1. приемане на годишен отчет за дейността и
работата на управителния съвет на сдружение
„Национална лозаро-винарска камара“ за периода от 1.01.2015 г. до 15.11.2016 г.; 2. приемане
на финансов отчет на сдружение „Национална
лозаро-винарска камара“ за 2015 г. и доклад на
контролния съвет; 3. приемане на бюджета на
НЛВК за 2017 г.; 4. освобождаване от длъжност
на председателя на УС, членовете на УС и членовете на контролния съвет и освобождаването
им от отговорност за дейността им в периода от
12.12.2013 г. до 15.12.2016 г.; 5. избор на председател на НЛВК; 6. избор на управителен съвет
на НЛВК; 7. избор на контролен съвет на НЛВК;
8. разни. Материалите за общото събрание са на
разположение на членовете на НЛВК в седалището и адреса на управление на сдружението.
Канят се всички членове на НЛВК или писмено
упълномощени представители да вземат участие
в събранието. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе
същия ден в 12 ч., на същото място и при същия
дневен ред.
8495
8. – Уп ра ви т е л н и я т с ъве т на СК – НСА
„Васил Боянов“ – София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква редовно общо събрание на федерацията на 22.12.2016 г. в 14 ч. на територията
на НСА „Васил Левски“ в сградата на ЦНПДС,
ет. 2, зала 13, при следния дневен ред и проекти за решения: 1. отчет на УС за дейността
на клуба за периода 2012 – 2016 г.; проект за
решение – ОС приема отчета на УС на клуба;
2. приемане на финансов отчет на сдружението за 2015 г.; проект за решение – ОС приема
финансовия отчет на сдружението за 2015 г.; 3.
освобождаване от отговорност на членовете на УС
за дейността на клуба за периода 2012 – 2016 г.;
проект за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на УС на клуба за дейността
им за периода 2012 – 2016 г.; 4. разделяне в
самостоятелни клубове на двете направления
на дейността – гребане и кану-каяк, съобразно
установените законови изисквания; проект за
решение – ОС съобразно законовите изисквания
приема дейността в направление кану-каяк да
се отдели в самостоятелен спортен клуб; 5. приемане на промени в устава на клуба съобразно
направените промени; 6. избор на нов управителен съвет; 7. разни. Регистрацията за участие
на делегатите започва в 13 ч. на 22.12.2016 г. За
участие делегатите следва да представят документ за самоличност или нотариално заверено
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пълномощно. При липса на кворум на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе
същия ден в 15 ч., на същото място,  при същия
дневен ред и при същите условия за провеждане
и участие независимо от броя на явилите се
членове. Материалите по дневния ред ще бъдат
на разположение и могат да бъдат получавани
от членовете на клуба след 22.11.2016 г. всеки
работен ден от 9 до 17 ч. в сградата на ЦНПДС.
8508
14. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Международно триенале на
сценичния плакат – София“ – София (наричано по-долу сдружението), на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 27.12.2016 г.
в 14 ч. в София, ул. Любен Каравелов 53, ет. 4,
ап. 13, при следния дневен ред: 1. вземане на решение за промяна във вида дейност, извършвана
от сдружението от частна в обществена полза;
2. вземане на решение за промяна целите на
сдружението; 3. вземане на решение за промяна
предмета на основна дейност на сдружението; 4.
вземане на решение за промяна на средствата за
постигане на целите на сдружението; 5. вземане
на решение за извършване на допълнителна стопанска дейност, извършвана от сдружението за
постигане на целите; 6. вземане на решение за
промяна на устава на сдружението; 7. вземане
на решение за промяна на седалището и адреса
на сдружението; 8. вземане на решение за приемане на нови членове; 9. вземане на решение
за избор на управителен съвет и определяне на
начина на представляване на сдружението; 10.
вземане на решение за приемане на Правилник
за реда за осъществяване на общественополезна
дейност и за набиране и разходване на имуществото на сдружението; 11. вземане на решение
за приемане на нов устав на сдружението; 12.
вземане на решение за вписване на промените
и новия устав в регистъра на юридическите
лица с нестопанска цел към Софийския градски
съд и в Централния регистър на юридическите
лица е нестопанска цел, учредени в обществена
полза към Министерството на правосъдието; 13.
разни/други. При липса на кворум на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе
същия ден в 15 ч., на същото място и при същия
дневен ред.
8507
10. – Управителният съвет на сдружение „Център за психологически изследвания“, София, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на 28.12.2016 г. в 17 ч. в София, ул. Г. С. Раковски 112, при следния дневен ред: 1. вземане на
решение относно възможностите за реновиране,
използване и начин на стопанисване и бъдещи
реализации и/или разпореждане на собствен
на дружеството недвижим имот, намиращ се в
София, Столична община, район „Средец“, ул.
Дякон Игнатий 1; 2. 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.
8496
11. – Съветът на директорите на сдружение
„Ротари клуб Бургас Пиргос“ – Бургас, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно общо
събрание на сдружението на 22.12.2016 г. в 18,30 ч.
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в Бургас, в конферентната зала на хотел „Мираж“, при следния дневен ред: 1. отчет на съвета
на директорите за дейността на сдружението за
периода 1.07.2015 – 30.06.2016 г.; проект за решение – ОС приема отчета на съвета на директорите за дейността на сдружението за периода
1.07.2015 – 30.06.2016 г.; 2. приемане на годишния
финансов отчет на сдружението за 2015 г.; проект за
решение –  ОС приема годишния финансов отчет
на сдружението за 2015 г.; 3. освобождаване от
отговорност на членовете на съвета на директорите
за дейността им в периода 1.07.2015 – 30.06.2016 г.;
проект за решение – ОС освобождава членовете на съвета на директорите от отговорност за
дейността им в периода 1.07.2015 – 30.06.2016 г.;
4. освобождаване от длъжност на членовете на
съвета на директорите считано от датата на
изтичане на мандата им – 30.06.2017 г.; проект
за решение – ОС освобож дава от длъж ност
членовете на съвета на директорите считано от
датата на изтичане на мандата им – 30.06.2017 г.;
5. избор на нови членове на съвета на директорите за периода 1.07.2017 – 30.06.2018 г.; проект за
решение – ОС приема предложенията за избор на
нови членове на съвета на директорите за периода 1.07.2017 – 30.06.2018 г. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 20 ч., на същото място и
при същия дневен ред.
8440
12. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Хорова школа „Млади гласове – Пловдив“ – Пловдив, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членовете си
на 19.12.2016 г. в 19 ч. в Пловдив в зала „Сезони“,
ул. Кръстю Пастухов 18, при следния дневен ред:
1. отчет на дейността за изминалия период; 2.
избор на управителен съвет; 3. избор на контролен
съвет; 4. разни. При липса на кворум на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще започне в
20 ч. на същото място и при същия дневен ред
независимо от броя на явилите се членове. Поканата да се постави на мястото за обявления в
зала „Сезони“, ул. Кръстю Пастухов 18.
8489
11. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Романи Бах – Самоков“ – Самоков, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 29 от
устава на сдружението свиква общо събрание на
членовете на сдружението на 28.12.2016 г. в 17 ч.
в залата на ул. Захари Зограф 2, ет. 2, стая 8, в
Самоков, при следния дневен ред: 1. прекратяване
на дейността на СНЦ „Романи Бах – Самоков“ и
обявяването му в ликвидация; 2. определяне срок
на ликвидационното производство; 3. избор на ликвидатор; 4. приемане на начален ликвидационен
баланс; 5. възлагане на ликвидатора да уведоми
ТД на НАП за прекратяването на сдружението
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и да обнародва покана до кредиторите на СНЦ
„Романи Бах – Самоков“; 6. възлагане на ликвидатора да предаде ведомостите за работни заплати
на НОИ; 7. разни. Регистрацията на членовете
ще се извършва от 16 ч. При липса на кворум на
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ и чл. 29 от устава на
сдружението събранието ще се проведе същия
ден един час по-късно на същото място и при
същия дневен ред. Материалите за събранието
са на разположение на членовете на сдружението
на адреса на управление на същото – Самоков,
ул. Димитър Димов 28, всеки работен ден от
10 до 17 ч.
8478
2. – Съветът на настоятелите на СНЦ за общественополезна дейност „Училищно настоятелство
при Средно общообразователно училище „Иван
Вазов“ – гр. Своге“, гр. Своге, Софийска област,
на основание чл. 21, ал. 2 и чл. 22, ал. 3 от устава
във връзка с чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква извънредно
общо събрание на 5.12.2016 г. в 17 ч. в СУ „Иван
Вазов“, Своге, ул. Звънче 5, компютърен кабинет
№ 3, при следния дневен ред: 1. промяна в наименованието на настоятелството от СНЦ за общественополезна дейност „Училищно настоятелство
при Средно общообразователно училище „Иван
Вазов“ – гр. Своге“ в СНЦ за общественополезна
дейност „Училищно настоятелство при Средно
училище „Иван Вазов“ – гр. Своге“; 2. промяна
на устава на настоятелството; 3. освобождаване
на членове на съвета на настоятелите; 4. избиране
на членове на съвета на настоятелите; 5. разни.
Материалите за събранието са на разположение в
седалището на сдружението до деня на събранието. Ако в обявения час не се явят необходимият
брой членове, заседанието се отлага с един час
по-късно и ще се проведе независимо от броя на
присъстващите членове. Поканват се да присъстват
всички членове на сдружението.
8476
1. – Управителният съвет на училищното
настоятелство при НУ „Св. св. Кирил и Методий“ – Тополовг ра д, на основа н ие ч л. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо отчетно-изборно събрание
на 19.12.2016 г. в 17 ч. в Тополовград, ул. Иван
Вазов 13, в учителската стая на училището, при
следния дневен ред: 1. отчет за дейността на настоятелството за периода 3.04.2016 г. – 19.12.2016 г.
и отчет на контрольора; 2. освобождаване на
контрольора от длъжността и избор на нов контрольор на настоятелството; 3. освобождаване и
приемане на нови членове на настоятелството; 4.
промяна в устава на УН; 5. обсъждане на други
актуални за настоятелството въпроси. 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.
8477
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