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МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 106
ОТ 5 ЮНИ 2017 Г.

за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за осъществяване на дейностите, свързани с оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия и
контрола над тях във и от Въоръжените сили
на Република България, приета с Постановление № 278 на Министерския съвет от 2010 г.
(обн., ДВ, бр. 96 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 13 и
63 от 2011 г., бр. 60 от 2012 г., бр. 49 от 2013 г.,
бр. 60 от 2014 г. и бр. 57 от 2015 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 84д се правят следните допълнения:
1. В основния текст след думите „За утилизация“ се добавя „и в раздел „За брак“.
2. Създава се т. 4:
„4. за тях не е стартирана процедура за
фактическото им бракуване.“
§ 2. Създава се чл. 84ж:
„Чл. 84ж. Боеприпаси, за които поради
конструктивните им особености не се изискват
дейности по обезопасяване, свързани с барути
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и взривни вещества (учебни, макети, разрези и
други), отговарящи на изискванията на чл. 84г
и 84д, могат да бъдат безвъзмездно предоставяни в управление или собствеността върху
тях може да бъде прехвърляна безвъзмездно
на юридически лица на бюджетна издръжка
при наличие на мотивирано искане за тях.“
§ 3. В чл. 86 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Ежегодно до 31 януари административно звено в Щаба на отбраната/структура,
определена от съответния ръководител, изготвя или допълва изготвения за предходната
година списък на излишните за Българската
арм и я/с ъ о т ве т нат а с т ру к т у ра ОБВВП И,
подлежащи на снемане от употреба, и го
представя за утвърж даване от министъра
на отбраната/ръководителя на съответната
структура.“
2. В ал. 4 изречение второ се заличава.
Заключителна разпоредба
§ 4. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
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МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ 10 от 2016 г. за организация на дейностите
в училищното образование (обн., ДВ, бр. 73
от 2016 г.; изм. и доп., бр. 12 от 2017 г.)
§ 1. В чл. 50 се създават ал. 5 и 6:
„(5) Когато броят на местата по ал. 3 за
областта е над минималния, но под максималния норматив за формиране на една
паралелка, но е недостатъчен за формиране
на втора, по предложение на директора на
училището въз основа на анализ на изпълнението на план-приема за предходните три
години началникът на регионалното управление на образованието може да утвърди
прием на втора паралелка при наличие на
материално-техническа база и обезпеченост
на обучението с педагогически специалисти.
(6) Когато броят на местата по ал. 3 за
областта е разпределен в повече от едно
училище, ал. 5 се прилага, ако училищата
са в различни населени места.“
§ 2. В чл. 53 думите „30 април“ се заменят с „15 юни“.
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Заключителна разпоредба
§ 3. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Красимир Вълчев
4173

ВЪРХОВЕН
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД
РЕШЕНИЕ № 11139
от 24 октомври 2016 г.

по административно дело № 4335 от 2016 г.
Върховният административен съд на Република България – седмо отделение, в съдебно
заседание на двадесет и седми септември
две хиляди и шестнадесета година в състав:
председател: Ваня Анчева, членове: Даниела
Мавродиева, Калина Арнаудова, при секретар
Боряна Георгиева и с участието на прокурора
Владимир Йорданов изслуша докладваното
от председателя Ваня Анчева по адм. дело
№ 4335/2016 г.
Производството е по реда на чл. 185 и сл.
от А дминистративнопроцесуални я кодекс
(АПК).
Образу вано е по жа лба на сдру жение
„Национално сдружение на частните болници“, сдружение „Център за защита правата
в здравеопазването“, „Сдружение на общинските болници в България“ и сдружение
„Бъ л гарск а бол н и ч на асоц иа ц и я“ срещ у
Наредба № 25 от 2010 г. за утвърждаване на
медицински стандарт „Гастроентерология“,
издадена от министъра на здравеопазването
(обн., ДВ, бр. 56 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 91
от 2010 г.; изм., бр. 32 от 2014 г., в сила от
1.01.2014 г.; изм. и доп., бр. 106 от 2014 г., в
сила от 1.01.2015 г.).
Жалбоподателите поддържат оплаквания
за нищожност, евентуално – за незаконосъобразност на оспорения подзаконов нормативен акт в неговата цялост, поради несъответствие на съдържанието на наредбата с
предмета и обхвата на законовата делегация
по чл. 6 от Закона за лечебните заведения
(ЗЛЗ), липса на форма във връзка с изискването на чл. 10 от Закона за нормативните
актове (ЗНА), нарушение на правилата на
чл. 26 и чл. 28 ЗНА и противоречие с чл. 3 от
Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол
върх у стопанската дейност (ЗОА РА КСД).
Претендира се отмяна на обжалваната наредба и присъждане на разноски.
Ответникът – министърът на здравеопазването, чрез пълномощника му по делото –
юрк. Тренева, о т ри ча доп ус т и мос т та на
жалбата, а при условията на евентуалност
излага съображения за нейната неосновател-
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ност. Прави възражение за прекомерност на
претендираните от сдруженията разноски за
адвокатско възнаграждение.
Представителят на Върховната админис т рат ивна п рок у рат у ра да ва за к л ючен ие
за доп устимост и за неоснователност на
оспорването.
Настоящият съдебен състав на Върховния
административен съд – седмо отделение, се е
произнесъл изрично по въпроса за допустимостта на жалбата с определения по делото
от 11.04.2016 г. и от 19.05.2016 г., като не са
налице основания за ревизиране на възприетата с цитираните съдебни актове позиция.
В допълнение към вече изложените съображения за наличие на надлежна процесуална
легитимация на оспорващите сдружения съдът
съобрази следното:
По силата на чл. 186, ал. 1 АПК правото
на оспорване на подзаконов нормативен акт
принадлежи на гражданите, организациите и
органите, чиито права, свободи или законни
интереси са засегнати или могат да бъдат
засегнати от него или за които той поражда
задъл жени я. Следователно задъл ж ителна
предпоставка за допустимост на оспорването
на наредбата е наличието на правен интерес от търсената съдебна защита. Видно от
Тълкувателно решение № 2 от 12.02.2010 г.
по тълк. дело № 4/2009 г. на общо събрание
на колегиите на Върховния административен
съд, съсловните (браншовите) организации и
другите юридически лица с нестопанска цел
могат да оспорват подзаконови нормативни
актове при наличието на правен интерес,
обоснован от предмета на дейност и целите,
за които са създадени. В случая иницииралите
съдебен контрол неправителствени организации са юридически лица с нестопанска цел,
създадени в обществена полза, чийто предмет
на дейност и основни цели обуславят извод
за наличие на правен интерес от заявеното
оспорване. Развивайки обществена дейност в
областта на усъвършенстване на българското
здравеопазване, включително посредством
подобряване на нормативната база, защита
правата на пациенти, граждани и организации в сферата на здравеопазването, защита
на честната конкуренция между лечебните
заведения, осигуряване на оптимални условия
за предоставяне на здравни услуги в България и успешно функциониране на лечебните
заведения, развитие на общинските болници
и повишаване достъпността на обслужваното
население до по-високо ниво на специализирани медицински дейности, подобряване на
медицинското обслужване и др., оспорващите
сдружения имат качеството на активно легитимирани субекти, поради което жалбата
им срещу подзаконовия нормативен акт е
процесуално допустима.
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Разгледана по същество, жалбата е основателна.
Наредба № 25 от 2010 г. за утвърждаване
на медицински стандарт „Гастроентерология“
е издадена от министъра на здравеопазването на основание чл. 6, ал. 1 ЗЛЗ. По делото
няма данни да са изготвени и предварително
публично оповестени мотиви за приемане на
наредбата. Преди издаването є е публикуван
само текстът на проектонаредбата (л. 218).
Подзаконовият нормативен акт е обнародван
в „Държавен вестник“, бр. 56 от 2010 г.
С § 4 от ПЗР на Наредбата за изменение
и допълнение на Наредба № 28 от 2010 г. за
утвърждаване на медицински стандарт „Вътрешни болести“ са направени изменения
и допълнения в Наредба № 25 от 2010 г. за
утвърждаване на медицински стандарт „Гастроентерология“, включително е изменено
приложението към член единствен, ал. 1
на процесната наредба, като е заменено с
ново такова. Проект ът на измен ящата и
допълващата наредба, как то и мотивите
за изда ва не т о є са п у бл и к у ва н и на и нтернет страницата на МЗ (л. 106, л. 108 –
л. 111). В рамките на проведеното обществено
обсъждане са постъпили становища от заинтересовани лица с конкретни предложения по
коригираните медицински стандарти (л. 97 –
л. 103; л. 117 – л. 125). Нормативните промени
са обнародвани в ДВ, бр. 91 от 2010 г.
С § 15 от ПЗР на Наредбата за изменение
на Наредба № 2 от 2010 г. за утвърждаване
на медицински стандарт „Кардиология“ са
направени следните изменения в Наредба
№ 25 от 2010 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Гастроентерология“: параграф 4 от ПЗР е отменен, а в приложението
към член единствен, ал. 1, раздел 3, т. 2.3.3
и 3.3.3 думите „Наличие в лечебното заведение на микробиологична лаборатори я“
са заменени с думите „Осигурен достъп от
лечебното заведение до микробиологична
лаборатория – в неговата структура или по
договор“. Изменящата наредба е обнародвана в ДВ, бр. 32 от 2014 г., като издаването
є е предшествано от предварителна публикация на проект и мотивите към него на
ин т ернет ст раницата на минист ерст во т о
(л. 135 – л. 136).
С § 4 от ПЗР на Наредбата за изменение
и допълнение на Наредба № 11 от 2014 г.
за утвърждаване на медицински стандарт
„Нуклеарна медицина“ е изменена т. 1.4 и са
създадени т. 1.5 и 3.3.8 в приложението на
член единствен, ал. 1, част 3 от Наредба № 25
от 2010 г. за утвърждаване на медицински
стандарт „Гастроентерология“. В преписката
по издаване на наредбата се съдържа писмо
от министъра на финансите за необходимост
от предприемане на мерки за преодоляване
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на съществуващ негативен фискален ефект в
сферата на здравеопазването, вкл. ревизия на
наредбите за утвърждаване на медицински
стандарти. Приложен е и финансов анализ
на НЗОК относно допълнителни прогнозни
разходи, свързани с промени в медицинските
стандарти, резултиращи в бюджетен дефицит
(л. 155 – л. 163). Преди издаването на наредбата
предложеният проект и мотивите към него са
публикувани на интернет страницата на МЗ
(л. 147). Подзаконовият нормативен акт, обективиращ последната промяна в обжалваната
наредба, е обнародван в ДВ, бр. 106 от 2014 г.
При тези данни съдът приема следното от
правна страна:
Оспорената наредба е издадена в изпълнение
на законовата делегация на чл. 6, ал. 1 ЗЛЗ от
компетентен административен орган – министърът на здравеопазването, овластен изрично
с нормотворчески функции по силата на
чл. 115 КРБ във връзка с чл. 76, ал. 1 АПК.
Наредбата е издадена за прилагането на чл. 6,
ал. 1 ЗЛЗ, съгласно който лечебните заведения
осъществяват дейността си при спазване на
утвърждаваните с наредби на министъра на
здравеопазването медицински стандарти за
качество на оказваната медицинска помощ и
осигуряване защита на правата на пациента.
Съобразно правилото на чл. 75, ал. 3 АПК
процесният нормативен административен акт
има наименование, сочещо вида и автора на
акта и главния му предмет.
Текстът на наредбата е удостоверен по реда
на чл. 78, ал. 1, т. 2 АПК от издателя є и е
изпълнено изискването на чл. 78, ал. 2 АПК
за обнародване на подзаконовия нормативен
акт в „Държавен вестник“ като условие за
неговата валидност.
Видно от съдържанието и предметния є
обхват, в съответствие с разпоредбите на чл. 7,
ал. 2 и чл. 12 ЗНА наредбата урежда само
материята, за която законът предвижда издаването є. Не е налице твърдяното от оспорващите разширяване на предмета на регулиране
в нарушение на делегацията на чл. 6, ал. 1
ЗЛЗ. Квалифицираните от сдруженията като
несъществени изисквания към материалнотехническото оборудване на работното място,
извън медицинската апаратура и инструменти,
са относими към критериите за качество, доколкото обезпечават адекватна работна среда,
осигуряват нормалното протичане на работния
процес и подобряват материално-битовите
условия за обслужване на пациентите. Несподелимо е възражението, че в противоречие с
чл. 6, ал. 1 ЗЛЗ с процесната наредба се определят изисквания за нива на компетентност
на отделните клиники и отделения, т.к. тази
категория обществени отношения подлежи
на регламентация с отделен подзаконов нормативен акт – наредбата по чл. 46, ал. 3 във
връзка с чл. 57, ал. 2, изр. 2 ЗЛЗ. Нивата на
компетентност са определени с издадената от
министъра на здравеопазването по законовата
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делегация на чл. 46, ал. 3 ЗЛЗ Наредба № 49
от 2010 г. за основните изисквания, на които
трябва да отговарят устройството, дейността
и вътрешният ред на лечебните заведения за
болнична помощ и домовете за медико-социални грижи (Наредба № 49). В същата са
уредени редът и критериите, по които се определя нивото на компетентност на клиниките,
отделенията и медико-диагностичните лаборатории на лечебните заведения за болнична
помощ (чл. 1, т. 3), а конкретните изисквания,
на които трябва да отговаря структурата, за
да є бъде определено ниво на компетентност,
са посочени в съответния медицински стандарт, утвърден за конкретната специалност,
по която структурата осъществява дейност.
Взаимовръзката и съотношението между съпоставяните подзаконови нормативни актове,
въпреки различния им предметен обхват, е
очертана от разпоредбата на чл. 57, ал. 2, изр. 1
ЗЛЗ, съгласно която клиниките, отделенията и
медико-диагностичните лаборатории имат ниво
на компетентност, определено в съответствие
с утвърдените медицински стандарти по чл. 6,
ал. 1 ЗЛЗ. Цитираната норма води на извод, че
медицинските стандарти служат за основа при
определяне нивото на компетентност, поради
което не е налице упражняване на нормотворческа компетентност извън дефинирания
от закона предмет.
Неоснователно е твърдението в жалбата за
нищожност на атакуваната наредба поради изменението є не по надлежния ред. Разпоредбата
на чл. 79 АПК предвижда, че нормативните
административни актове се отменят, изменят
и допълват с изрична разпоредба на последващ
нормативен акт, което изискване е спазено в
случая. Според чл. 10, ал. 1 ЗНА обществени
отношения от една и съща област се уреждат с
един, а не с няколко нормативни акта от същата
степен. Обществени отношения, които спадат
към област, за която има издаден нормативен
акт, се уреждат с неговото допълнение или
изменение, а не с отделен акт от същата степен – чл. 10, ал. 2 ЗНА. Съгласно чл. 35, ал. 2
от Указ № 883 от 24.04.1974 г. за прилагане на
Закона за нормативните актове, когато с нов се
замества действащ нормативен акт, правилата
за неговото отменяне, както и правилата за
отменяне, изменяне и допълване на други нормативни актове се включват в заключителните
разпоредби. Видно от нормата на чл. 48, ал. 1
от Указа, актът, с който се отменя, изменя
или допълва нормативен акт, трябва да сочи
и всички други нормативни актове или техни
части, дялове, глави, раздели, членове, алинеи,
точки или букви, които се отменят, изменят
или допълват. В настоящия казус стандартите по различните медицински специалности
са обединени в обща област на нормативно
регулиране, очертана от основанието за утвърждаването им с подзаконови нормативни
актове от един и същ вид и степен – чл. 6,
ал. 1 ЗЛЗ. Следователно, противно на тезата

БРОЙ 46

ДЪРЖАВЕН

на оспорващите, липсва правна забрана или
ограничение с наредба, уреждаща конкретен
медицински стандарт, да се измени и допълни
наредба, третираща медицински стандарт по
друга специалност. Издаването на наредби
за утвърждаване на отделните медицински
стандарти е възложено в компетентност на
министъра на здравеопазването, поради което, изменяйки и допълвайки Наредба № 25 от
2010 г. за утвърждаване на медицински стандарт
„Гастроентерология“ с изрична заключителна
разпоредба на наредбите относно медицински
стандарти „Вътрешни болести“, „Кардиология“
и „Нуклеарна медицина“, органът е приложил
правилно изискванията на правната техника
при издаване на нормативен акт.
Оспорената наредба обаче е незаконосъобразна поради допуснати съществени нарушения
на административнопроизводствените правила,
а именно – издадена е в разрез с императивните норми на чл. 28, ал. 2 и чл. 26 ЗНА (в
относимата към казуса редакция).
Подзаконовото нормативно регулиране е
конституционно призната функция на висшите
органи на изпълнителната власт, осъществявана
в публичен интерес – чл. 115 КРБ. Дейността
по издаване на нормативни административни
актове, бидейки същностен белег на държавното управление и основен правен регулатор,
се подчинява на общите принципи на чл. 4,
6, 8 и 12 АПК – законност, съразмерност, равенство и достъпност, публичност и прозрачност. Спазването на предвидената процедура
е императивно задължение на натоварените с
нормотворчески правомощия административни
органи, обезпечаващо законосъобразното формиране на управленски решения и приемането
на регулиращите определени обществени отношения правни норми по разумен, компетентен
и стабилен начин. Нормотворческият процес
се основава и на принципите на обоснованост,
стабилност, откритост и съгласуваност – чл. 26,
ал. 1 ЗНА. В тази връзка ЗНА придава изключително значение на мотивирането на предложението за приемане на нормативен акт и
възможността за предварителното му разгласяване и обсъждане с всички заинтересовани
преди внасянето му за обсъждане и приемане
от компетентния орган, за да се гарантират
горепосочените принципи, които формулират
и целите на изискването. По силата на чл. 28,
ал. 2 ЗНА мотивите, съответно докладът към
него, трябва да съдържат: 1) причините, които налагат приемането; 2) целите, които се
поставят; 3) финансовите и други средства,
необходими за прилагането на новата уредба; 4)
очакваните резултати от прилагането, включително финансовите, ако има такива; 5) анализ
за съответствие с правото на Европейския съюз.
Проект на нормативен акт, към който не са
приложени отговарящи на изрично заложените
в закона критерии мотиви, съответно доклад,
не се обсъжда от компетентния да го приеме
орган – чл. 28, ал. 3 ЗНА. Мотивировката с
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дефинираното от законодателя съдържание
трябва да е налице преди внасяне на проекта
за обсъждане, да е публикувана и да е станала
достояние на всички заинтересовани лица, за
да могат същите реално да упражнят правото
си на предложения и становища по проекта.
С оглед императивния им характер неизпълнението на посочените процедурни правила
представлява съществено нарушение.
За издаването на процесната наредба в първоначалната є редакция (ДВ, бр. 56 от 2010 г.)
липсват каквито и да било мотиви. По делото
няма данни такива да са публикувани, преди
същата да стане част от обективното позитивно право. Формално към изменящите и
допълващите я наредби относно медицинските
стандарти „Вътрешни болести“, „Кардиология“
и „Нуклеарна медицина“ присъстват мотиви
(вкл. под формата на докладна записка), но по
същество те нямат изискуемото съдържание
и не изпълняват целта на закона. Видно от
докладна записка (представена в неподписан
екземпляр) относно проект на Наредба за
изменение и допълнение на Наредба № 28 от
2010 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Вътрешни болести“, с която е променена
и процесната, със същата се приема изцяло
нов стандарт по гастроентерология. Замяната
на действащия стандарт с нов следва да бъде
надлежно обосновано с конкретни съображения, касаещи съответната специалност,
за която се отнася. Посочените най-общо
в докладната записка причини, валидни за
всички стандарти, без да е отчетена спецификата на специалността „Гастроентерология“ и
конкретните изисквания за осъществяване на
свързаните с нея медицински дейности, както
и синтезираното представяне на въвежданите
в стандартите промени, не представлява годна
обосновка за измененията и допълненията
на Наредба № 25 от 2010 г., още повече, че
замяната на уредбата на стандарта с нова е
извършена едва четири месеца след издаване
на обжалваната наредба. Съдържанието на обсъжданите мотиви не може да бъде релевантна
обосновка по смисъла на чл. 28, ал. 2 ЗНА, т.к.
приемането на „изцяло нов стандарт“ (л. 109)
не е самоцел, а се определя от развитието на
обществените отношения в съответната сфера.
Предвид следващата от нормативните изисквания финансова и административна тежест
за засегнатите от наредбата лица, принципът
за правна сигурност предпоставя трайност и
устойчивост на уредбата, а не непрекъснат
динамичен процес на лишени от сериозно
предварително проучване и обосновка изменения. От изложеното не става ясно кое налага
промените в изискванията по отношение на
оспорения стандарт и как те биха постигнали
общо заложената за всички стандарти бланкетна цел – облекчаване на лечебните заведения.
Лаконичната декларация, че промените не биха
натоварили бюджета на болниците, освен некоректна, не съответства на мотивировката от
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финансова страна по смисъла на чл. 28, ал. 2,
т. 3 и 4 ЗНА. Краткият преразказ на предлаганата уредба при последващите изменения на
отделни разпоредби на обжалваната наредба
(обн., ДВ, бр. 32 и 106 от 2014 г.) не е тъждествен
на мотивирането є. В случая съдържанието
на мотивировката е изчерпано с бланкетно по
своя характер изявление. Отсъства изложение
на конкретните причини и цели за утвърждаването и последващата ревизия на медицински
стандарт „Гастроентерология“, средствата за
прилагането му, практическото му отражение
в дейността на лечебните заведения, в т.ч. от
гледна точка качество на здравната услуга и
достъп на пациентите до същата, очакваните
резултати и анализ за съответствието с правото на ЕС. Безспорно е, че изпълнението на
утвърдения с наредбата медицински стандарт,
регламентиращ изискванията по отношение на
структурата на гастроентерологичната помощ,
човешките ресурси, оборудването на лечебните
заведения с апаратура и консумативи съобразно
тяхното ниво, методите на диагностика и лечение, предполага инвестиране на значителен
финансов ресурс. При положение, че са били
налице данни за бюджетен дефицит в сферата
на здравеопазването и за прогнозирани от
НЗОК допълнителни непредвидени разходи
във връзка с промените в медицинските стандарти, приемането на атакуваните нормативни
изменения без финансова обосновка или с
мотивиране на положителен финансов ефект е
неправомерно и в противоречие с принципите
на чл. 26, ал. 1 ЗНА. Наличието на адекватни
мотиви е от значение за проверката дали утвърждаването на стандарта в действащата му
редакция е пропорционално и спазени ли са
нормите на административното регулиране с
оглед финансовата или материалната тежест,
която адресатите на предвидените изисквания
следва да понесат за изпълнението им. Липсата
на надлежна обосновка по смисъла на чл. 28,
ал. 2 ЗНА препятства съдебния контрол по
същество за съобразеността на подзаконовия
нормативен акт с материалноправните норми,
включително за съответствието му с чл. 3
ЗОАРАКСД в каквато посока са част от оплакванията на жалбоподателите, и съответно
води на извод за неговата незаконосъобразност.
По изложените съображения настоящият съдебен състав намира, че отсъствието на всички
задължителни за мотивирането на проекта на
нормативен административен акт реквизити е
съществен процесуален порок, налагащ отмяна
на оспорената наредба на основание чл. 146,
ал. 3 АПК.
С оглед изхода на спора съдът приема следното по заявеното от жалбоподателите искане
за присъждане на разноски:
Възражението на ответника за прекомерност
на претендираните адвокатски възнаграждения е основателно. Предвид действителната
фактическа и правна сложност на казуса и
наличието на обилна съдебна практика по
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спорния въпрос, разноските за заплатен адвокатски хонорар следва да бъдат редуцирани от
400 лв. на 300 лв. Министерството на здравеопазването следва да бъде осъдено да заплати
в полза на оспорващите сдружения разноски
по приложения списък по чл. 80 ГПК, както
следва: на сдружение „Национално сдружение
на частните болници“, сдружение „Център за
защита правата в здравеопазването“ и „Сдружение на общинските болници в България“ – по
310 лв. за всяко от тях, включващи разходи за
държавна такса и заплатен адвокатски хонорар
(намален при условията на чл. 78, ал. 5 ГПК
във връзка с чл. 144 АПК), и на сдружение
„Българска болнична асоциация“ – 30 лв.
(разноски за държавна такса и за обнародване
на съобщение в „Държавен вестник“ съгласно
чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 АПК). Доказателства за реално изплатено адвокатско
възнаграждение от сдружение „Българска
болнична асоциация“ не са представени по
делото, поради което разноски за такова не
му се присъждат.
Водим от горното и на основание чл. 193,
ал. 1, пр. 2 АПК, Върховният административен
съд, седмо отделение,
РЕШИ:
Отменя Наредба № 25 от 2010 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Гастроентерология“, издадена от министъра на здравеопазването (обн., ДВ, бр. 56 от 2010 г.; изм.
и доп., бр. 91 от 2010 г.; изм., бр. 32 от 2014 г.,
в сила от 1.01.2014 г.; изм. и доп., бр. 106 от
2014 г., в сила от 1.01.2015 г.).
Осъжда Министерството на здравеопазването да заплати на сдружение „Национално
сдружение на частните болници“, София, сумата
310 (триста и десет) лв. разноски по делото.
Осъжда Министерството на здравеопазването да заплати на сдружение „Център за защита
правата в здравеопазването“, София, сумата
310 (триста и десет) лв. разноски по делото.
Осъжда Министерството на здравеопазването да заплати на „Сдружение на общинските
болници в България“, Плевен, сумата 310 (триста
и десет) лв. разноски по делото.
Осъжда Министерството на здравеопазването да заплати на сдружение „Българска
болнична асоциация“, София, сумата 30 (тридесет) лв. разноски по делото.
Решението може да бъде обжалвано с
касационна жалба пред петчленен състав на
Върховния административен съд в 14-дневен
срок от съобщаването му на страните.
При наличие на предпоставките по чл. 194
от Административнопроцесуалния кодекс решението подлежи на обнародване по начина,
по който е бил обнародван подзаконовият
нормативен акт.
Председател:
Георги Колев
4061
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО
НА ЕНЕРГЕТИКАТА
РАЗРЕШЕНИЕ № 470
от 2 май 2017 г.
за проучване на строителни материали – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона
за подземните богатства, в площ „Диаклас“,
разположена в землищата на с. Праужда и
с. Чифлик, община Белоградчик, област Видин
На основание чл. 49, ал. 2, чл. 50, ал. 1, т. 1
във връзка с чл. 5, т. 1, чл. 7, ал. 1, т. 8, чл. 39,
ал. 1, т. 1 от Закона за подземните богатства
(ДВ, бр. 61 от 2010 г.), § 105, ал. 2 от преходните
и заключителните разпоредби към Закона за
изменение и допълнение на Закона за подземните богатства (ДВ, бр. 100 от 2010 г.), § 63 от
преходните и заключителните разпоредби на
Закона за изменение на Закона за забрана на
химическото оръжие и за контрол на токсичните
химически вещества и техните прекурсори (ДВ,
бр. 14 от 2015 г.) и протоколно решение по т. 14
от протокол № 18 от заседанието на Министерския съвет на 19.04.2017 г. разрешавам на „Каро
Трейдинг“ – ООД, титуляр на разрешението,
дружество, вписано в търговския регистър на
Агенцията по вписванията, ЕИК 131070485, със
седалище и адрес на управление – София, ж.к.
Гоце Делчев (сграда Крит), бл. 22, вх. В, ап. 1В,
да извърши за своя сметка проучване на строителни материали – подземни богатства по чл. 2,
ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства, в
площ „Диаклас“, разположена в землищата на
с. Праужда и с. Чифлик, община Белоградчик,
област Видин, при следните условия:
1. Срокът на разрешението е 1 година.
2. Размерът на площта е 1 кв. км.
3. Границите на площта са определени с
координати на граничните точки съгласно приложението.
4. Условията за осъществяване на дейността
по проучване, както и правата и задълженията на
титуляря се определят в договора за проучване.
5. Видовете и обемите на работите по проучване и добивът за технологични изпитания са
определени в работна програма, неразделна част
от договора за проучване.
6. Разрешението може да бъде обжалвано пред
Върховния административен съд в 14-дневен срок
от обнародването му в „Държавен вестник“.
7. Разрешението влиза в сила от датата на
влизане в сила на договора за проучване.
8. Контролът по изпълнението на разрешението и на сключения договор се осъществява от
министъра на енергетиката.
Министър:
Н. Павлов

Приложение
към т. 3
СПИСЪК
на координатите на граничните точки,
описващи площ „Диаклас“
(Координатна система 1970 г.)
№

X (m)

Y (m)

1.

4739947

8450162

2.

4739954

8451511

3.

4738942

8451067

4.

4739409

8450077

5.
4052

4739730

8450006

МИНИСТЕРСТВО
НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
ЗАПОВЕД № РД-14-116
от 26 май 2017 г.
На основание § 16, ал. 13 от преходните и
заключителните разпоредби на Закона за пред
училищното и училищното образование във връзка с чл. 11, ал. 3 от Закона за народната просвета,
чл. 28, ал. 2, т. 1, чл. 20, т. 7 от Наредба № 7 от
2001 г. за откриване, преобразуване, промени и
закриване на частни детски градини и училища
и молба от „Капри“ – ЕООД – лицето, получило разрешение за откриване на Частно основно
училище „Талант“ – Варна, представлявано от
Димитър Попов, изменям Заповед № РД-14-37 от
11.04.2012 г. (ДВ, бр. 33 от 2012 г.), изм. със Заповед
№ РД-14-40 от 26.04.2013 г. (ДВ, бр. 44 от 2013 г.),
изм. със Заповед № РД-14-18 от 12.03.2015 г. (ДВ,
бр. 24 от 2015 г.), изм. със Заповед № РД-14-23 от
1.06.2016 г. (ДВ, бр. 45 от 2016 г.), както следва:
Изречението: „Училището се управлява и
представлява от Анушка Бориславова Аспарухова“ се заменя със: „Училището се управлява и
представлява от Николай Петров Владимиров“.
Министър:
Кр. Вълчев
4016
ЗАПОВЕД № РД-14-117
от 26 май 2017 г.
На основание § 16, ал. 13 от преходните и
заключителните разпоредби на Закона за пред
училищното и училищното образование във
връзка с чл. 11, ал. 3 и чл. 13, ал. 3 от Закона
за народната просвета, чл. 21, ал. 1, т. 5 от Правилника за прилагане на Закона за народната
просвета, молба от „Мънсей“ – ЕООД – лицето,
получило разрешение за откриване на Частна
детска градина „Малки орли“, представлявано
от Валентин Славчов Каназирев и Милена Николаева Проданова, и протокол от 10.05.2017 г.

С Т Р.

8

ДЪРЖАВЕН

на експертна комисия, назначена със Заповед
№ РД-09-1671 от 25.10.2016 г., изм. със Заповед
№ РД-09-1783 от 14.03.2017 г. на министъра на
образованието и науката, за изготвяне на експертни становища с предложения за вписване,
промени, отписване и заличаване на частни
детски градини и училища в Регистъра на институциите в предучилищното и училищното
образование закривам Частна детска градина
„Малки орли“ – с. Лозен, район „Панчарево“,
открита със Заповед № РД-14-23 от 15.05.2015 г.,
изм. със Заповед № РД-14-11 от 25.03.2016 г. на
министъра на образованието и науката.
Заповедта може да се обжалва пред Върховния
административен съд в 14-дневен срок от обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Кр. Вълчев
4017

МИНИСТЕРСТВО
НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ
И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
ЗАПОВЕД № РД-02-15-44
от 23 май 2017 г.
Във връзка с необходимостта от изграждане
на нов тръбопровод за връщаща вода от сгуроотвал Искрица до ревизионна шахта в близост
до път за Кнауф – ЛОТ 3, разположен в землището на с. Медникарово, община Гълъбово,
област Стара Загора, искане с вх. № АУ 14-3
от 28.03.2017 г. на изпълнителния директор на
„Контур Глобал Марица Изток 3“ – АД, допълнено с писмо с вх. № АУ 14-3(1) от 19.04.2017 г.
на „Стройконтрол“ – ЕООД, и писмо с вх. № АУ
14-3(4) от 18.05.2017 г. на „Контур Глобал Марица
Изток 3“ – АД, на основание § 57, ал. 1 и 2 от
преходните и заключителните разпоредби (ПЗР)
на Закона за изменение и допълнение на Закона за
устройство на територията (ЗИДЗУТ – ДВ, бр. 13
от 2017 г.) и чл. 129, ал. 3, т. 2, буква „б“ ЗУТ,
Решение № 755 от 21.09.2004 г. на Министерския
съвет за обявяване на обект „Енергийна компания
„Марица Изток – 3“ – АД“, област Стара Загора,
община Гълъбово, с. Медникарово, за стратегически обект от национално значение в енергетиката, Заповед № РД-02-15-121 от 6.12.2016 г. на
заместник-министъра на регионалното развитие и
благоустройството за разрешаване изработването
на проект за подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) за изграждане на  
нов тръбопровод за връщаща вода от сгуроотвал
Искрица до ревизионна шахта в близост до път
за Кнауф – ЛОТ 3, представляващ елемент на
техническата инфраструктура извън границите на
урбанизираните територии, в поземлени имоти
в землището на с. Медникарово, община Гълъбово, област Стара Загора, разгласена по реда
на чл. 124б ЗУТ от общинската администрация
на Община Гълъбово, извършено съобщаване на
изработения проект на заинтересованите лица
по реда на чл. 128, ал. 1 и 2 ЗУТ чрез обявле-
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ние в „Държавен вестник“, бр. 11 от 2017 г., на
интернет страницата на общината и в местен
вестник, констативен протокол от 15.03.2017 г.
на Община Гълъбово за непостъпили възражения, заинтересуваните централни/териториални
администрации, специализираните контролни
органи и експлоатационните дружества, за което са приложени следните документи: писма
изх. № ОВОС-40 от 24.06.2016 г. и изх. № ЕО-19
от 20.07.2016 г. на МОСВ, съгласно които не е
необходимо провеждане на процедура по екологична оценка по реда на глава шеста от Закона
за опазване на околната среда и по реда на Закона за биологичното разнообразие; становище
№ 33-НН-429 от 24.10.2016 г. на Министерството
на културата за съгласуване на заданието без
изисквания, писмо изх. № 67 от 26.07.2016 г. на
Археологическия музей „Марица-Изток“, гр.
Раднево, съгласно което по трасето няма данни
за археологически структури, становище рег.
№ 04-10-36 от 17.05.2017 г. на Министерството
на отбраната, писмо рег. № 812100-10407 от
19.05.2017 г. на МВР, становище № УРИ 123900490 от 11.04.2017 г. на Регионална дирекция
„Пожарна безопасност и защита на населението“
(„ПБЗН“) – Стара Загора, при ГД „ПБЗН“, МВР;
писмо рег. № 952 от 2.05.2017 г. на Държавна
агенция „Разузнаване“, удостоверение от Община
Гълъбово относно поземлен имот № 000281 в
землището на с. Медникарово, община Гълъбово, протокол от 3.02.2017 г. на Областното
пътно управление – Стара Загора, с положително
становище относно пресичане на път III-5504 Искрица – Медникарово, писмо изх. № ЕНС-20-071
от 15.03.2017 г. на „Мини Марица-Изток“ – ЕАД,
съгласувателно писмо № 71 от 9.03.2017 г. на
„Сити газ“, България, уведомително писмо на
„К науф Българи я“ – ЕООД, становище изх.
№ 457 от 16.01.2017 г. на EVN – КЕЦ – Раднево,
писмо изх. № СЗСТ-380 от 5.05.2017 г. на Електроенергийния системен оператор, съгласуване
с „БТК“ – ЕАД, със становище изх. № 95-К-7
от 17.01.2017 г. и заверка на графичната част,
съгласуване с „ВиК“ – Стара Загора, с печат
върху графичните части на проекта; протокол
№ УТНЕ-01-02-08 от 25.04.2017 г. на НЕСУТРП
одобрявам подробен устройствен план – парцеларен план за обект „Изграждане на нов тръбопровод за връщаща вода от сгуроотвал Искрица
до ревизионна шахта в близост до път за Кнауф – ЛОТ 3“, в землището на с. Медникарово,
община Гълъбово, област Стара Загора, съгласно
приетите и одобрени графична и текстова част
на документацията, представляващи неразделна
част от настоящата заповед.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ заповедта
подлежи на обжалване от заинтересуваните лица
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
чрез Министерството на регионалното развитие
и благоустройството.

4086

Министър:
Н. Нанков
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АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ,
КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР
ЗАПОВЕД № РД-18-30
от 28 април 2017 г.
На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР и Решение
№ 2123 о т 30.03.2015 г. на А д м и н ис т рат и вния съд – София-град, постановено по адм. д.
№ 464/2014 г., одобрявам кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлен имот с
идентификатор 68134.2095.531, район „Витоша“,
Столична община, област София (столица).
Заповедта да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.
Съгласно чл. 49, ал. 2 ЗКИР кадастралната
карта и кадастралните регистри не подлежат на
обжалване.

4072

Изпълнителен директор:
М. Чалева

БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА
РЕШЕНИЕ № 77
от 30 май 2017 г.
На основание чл. 25 ЗБНБ Българската народна банка пуска в обращение считано от 3
юли 2017 г. медна възпоменателна монета „140
години от рождението на Елин Пелин“ от серията „Български творци“ със следното описание:
Технически параметри:
емисия – 2017 г.;
номинална стойност – 2 лв.;
метал – мед, проба 999/1000;
качество – мат-гланц, висше;
тегло – 16,4 г;
диаметър – 34,2 мм;
гурт – гладък;
тираж – 2000 бр.
Графични елементи:
На лицевата страна на монетата е изобразена
емблемата на Българската народна банка с годината „1879“ върху лентата и околовръст надписи:
горе – „БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА“, а в
долната част – годината на емисията „2017“ и
номиналната стойност „2 ЛЕВА“.
На обратната страна на монетата: изображение на писателя Елин Пелин, върху което долу
ръкописно е изписано „Елинъ Пелинъ“; горе
околовръст надпис „140 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА ЕЛИН ПЕЛИН“.
Автори на художествения проект са Пламен
Чернев и Преслав Чернев.

4087

Управител:
Д. Радев

СТОЛИЧНА ОБЩИНА
РЕШЕНИЕ № 212
от 27 април 2017 г.
Направление „Архитектура и градоустройство“
на Столична община е постъпило заявление
вх. № ГР-94-00-141 от 17.07.2015 г. от Александър

ВЕСТНИК

С Т Р. 9   

Павлов Лоринков чрез пълномощник Светозар
Руменов Филев с искане за разрешение изработване на проект за подробен устройствен план
(ПУП) – изменение на план за регулация (ИПР)
за УПИ ІІІ-380, 45, кв. 3, м. Врана – Лозен – Триъгълника, район „Панчарево“.
Към заявлението е приложена скица с предложение за изменението и нотариален акт № 132,
том VI, peг. № 18745, дело № 1061 от 26.09.2007 г.,
нотариален акт № 168, том LLXIII, дело № 22810
от 7.09.1993 г., нотариален акт № 78, том VII, peг.
№ 35891, дело № 1200 от 14.12.2011 г., нотариален
акт № 79, том VII, peг. № 35892, дело № 1201 от
14.12.2011 г., нотариален акт № 115, том III, дело
№ 514 от 17.02.1971 г., нотариален акт № 167,
том LLXIII, дело № 22809 от 7.09.1993 г., скица
№ 15-75896 от 24.02.2015 г. на поземлен имот
с идентификатор 44063.6207.380, издадена от
СГКК –  София, скица № 15-75899 от 24.02.2015 г.
за поземлен имот с идентификатор 44063.6207.45,
издадена от СГКК  – София, пълномощно.
Със заявление вх. № ГР-94-00-141 от 5.10.2015 г.
допълнително са внесени нотариален акт № 102,
том IV, peг. № 20768, дело № 657 от 22.07.2011 г.
и скица на УПИ III и VI, издадена от район
„Панчарево“. Със заявление вх. № ГР-94-00-141
от 8.10.2015 г. е представена коригирана скица
с предложение за изменението с обяснителна
записка.
Заявлението с приложените към него доказателства е разгледано и мотивираното предложение
за ИПР е прието от ОЕСУТ на основание чл. 19,
ал. 3 ЗУТ с решение по протокол № ЕС-Г-72 от
13.10.2015 г., т. 21, като е предложено на главния
архитект на СО да издаде заповед за разрешаване
изработването на проект за ПУП.
Със Заповед № РД-09-50-822 от 21.10.2015 г. на
главния архитект на СО на основание чл. 135,
ал. 3 ЗУТ е разрешено изработването на проект
за подробен устройствен план – изменение на
регулация на УПИ III-380, 45 в териториален
обх ват поземлени имоти с и дентификатори
44063.6207.380 и 44063.6207.45 по КККР на с. Лозен,
улична регулация между о.т. 36 и о.т. 37, кв. 3,
м. Врана – Лозен – Триъгълника.
Заповедта е изпратена за сведение на кмета
на район „Панчарево“ и заявителя с писмо изх.
№ ГР-94-00-141-[3] от 22.10.2015 г.
С ъс за я в лен ие вх. № СА Г16 -Г Р0 0 -332 о т
18.01.2016 г. е внесен за одобряване проект за
ПУП –  изменение на план за регулация за УПИ
III-380, 45 – създаване на нови УПИ ІІІ-380, 45 и
УПИ VII-380, 45 и изменение на улична регулация между о.т. 36 и о.т. 37 с обяснителна записка
и извадка от действащия ПУП. Към проекта е
приложен предварителен договор от 16.12.2015 г.
за прехвърляне на собственост на недвижим имот
с нотариално заверени подписи.
Представени са съгласуван проект от „ЧЕЗ
Разпределение България“ – АД, от 17.11.2015 г.,
„Улично осветление“ – ЕА Д, от 24.11.2015 г.,
„Овергаз мрежи“ – АД, с изх. № ОМ-ОМ-2042
от 26.11.2015 г., „Виваком – БТК“ – ЕАД, със
становище № Н-785 от 13.11.2015 г., „Топлофикация София“ – ЕАД, с № СГ 802 от 12.11.2015 г.
и данни за предварително проучване № ТУ-4014
от 12.2015 г. от „Софийска вода“ – АД.
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Изработен е проект за транспортен достъп
и организация на движението, който е съгласуван с положително становище № ОД 4730 от
11.11.2015 г. на началник-отдел „Пътна полиция“.
Проектът е подпечатан с печат „Съгласувано“ от
сектор „ОБД“ – СО, на 11.11.2015 г., съгласно т. 6
от протокол № 44 от 10.11.2015 г. на ПКТОБД.
На основание чл. 128, ал. 3 ЗУТ проектът е
съобщен на заинтересованите лица, като съгласно
писмо изх. № РПН16-ДИ05-113/3 от 4.04.2015 г. на
кмета на район „Панчарево“ в законоустановения
срок не са постъпили възражения, предложения
и искания.
Проектът е съгласуван от отделите на НАГ.
Същият е приет от ОЕСУТ по реда на чл. 128,
ал. 7 ЗУТ с решение по протокол № ЕС-Г-42 от
7.06.2016 г., т. 11, като е предложено изпращането
му в СОС за одобряване на основание чл. 21, ал. 7
ЗОС след изпълнение на направеното служебно
предложение, а именно да се укаже функцията
на новообразуваните УПИ. С решението вносителите са уведомени, че при прилагането на
плана следва да се вземат предвид изискванията
на чл. 15, ал. 8 ЗУТ.
Със заявление вх. № САГ16-ГР00-322-[7] от
16.06.2016 г. са внесени коригирани проекти в
съответствие с решението на ОЕСУТ. Приложено
е предложение за прилагане на действащия застроителен план след влизане в сила на ИПР, с
което е спазено изискването на чл. 15, ал. 8 ЗУТ.
С оглед на горната фактическа обстановка се
установява от правна страна следното:
Искането за одобряване на проект за подробен
устройствен план е направено от заинтересуваните
лица по смисъла на чл. 135, ал. 1 във връзка с
чл. 131, ал. 1 и ал. 2, т. 1 ЗУТ, като собственици на
поземлени имоти с идентификатори 44063.6207.380
и 44063.6207.45 по КККР на с. Лозен, попадащи в
границите на УПИ III-380, 45 – предмет на изменението, което се установява от представените в
административното производство документи за
собственост и скица от СГКК – София.
Спазени са административнопроизводствените правила при издаване на акта – сезиране
на административния орган от заинтересувани
лица по чл. 131, ал. 2, т. 1 ЗУТ със заявление по
образец и приложено мотивирано предложение,
разрешено е изработването на проект за ПУП
от компетентния за това орган, внесеният проект е съобщен на всички заинтересувани лица,
разгледан е и е приет от ОЕСУТ.
Спазени са материалноправните разпоредби
на ЗУЗСО, ЗУТ и актовете по прилагането му.
С изработения проект за ИПР се предвижда
изменение на границите на УПИ III-380, 45 по
искане на собствениците му, което се състои в
разделянето му на два УПИ, като северните им
регулационни граници се поставят в съответствие
с имотните такива на поземлен имот с идентификатор 44063.6207.380, с изключение на частта,
попадаща в новопредвидената улична регулация.
Вътрешната регулационна граница между УПИ
III-380, 45 и УПИ VI-45 не се изменя, което
налага за одобряването на границите на нови
УПИ ІІІ-380, 45 – „за обществено обслужване“,
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и УПИ VII-380, 45 – „за обществено обслужване“, да се представи предварителен договор по
чл. 15, ал. 3 ЗУТ.
Предвид горното е доказано основанието за
одобряване на ИПР по чл. 134, ал. 2, т. 6 във връзка с чл. 15, ал. 1, изр. 2 и ал. 3 ЗУТ. Представен
е предварителен договор с нотариална заверка
на подписите за доказване на основанието за
изменение.
Действащият ПР е одобрен с Решение № 20
по протокол № 32 от 10.12.2001 г. на СОС, а
кадастралната карта за територията е одобрена
със Заповед № РД-18-46 от 18.08.2011 г. на изпълнителния директор на АГКК, като в границите
на УПИ III-380, 45 са създадени нови поземлени имоти с идентификатори 44063.6207.380 и
44063.6207.45.
Одобряването за първи път на кадастрална
карта за територията и във връзка с изискването
на чл. 115, ал. 1 и 2 ЗУТ ИПР да се изработват
върху действаща такава се обосновава на промяна
в устройствените условия, при които е изработен
действащият ПУП и основание за изменението
му по чл. 134, ал. 2 във връзка с ал. 1, т. 1 ЗУТ.
Предвид горното е доказано основанието за
одобряване на ИПР по чл. 134, ал. 2, т. 2 и ал. 1,
т. 1 във връзка с ал. 2 ЗУТ.
П ла н ът за рег ула ц и я е израбо т ен върх у
действаща кадастрална карта, с което е спазено
изискването на чл. 115, ал. 1 и 2 ЗУТ.
Изменението на плана за регулация се състои
в изменение на профила на улица между о.т. 36
и о.т. 37 с предвиждане на уширен тротоар с цел
осигуряване на вход към улица на УПИ ІІІ-380,
45 – „за обществено обслужване“, и УПИ VII-380,
45 – „за обществено обслужване“, в съответствие
със съгласуван от компетентните органи вход – изход с организация на движение в съответствие с
чл. 14, ал. 3, т. 1 и ал. 4 ЗУТ.
Предвид горното е доказано основанието за
одобряване на ИПР по чл. 134, ал. 2 във връзка с
ал. 1, т. 1 и чл. 14, ал. 3, т. 1 и ал. 4 ЗУТ относно
изменението на уличната регулация.
С предвиденото с проекта изменение на улична
регулация се засягат имоти частна собственост.
Същото е мероприятие от публичен характер съгласно чл. 21, ал. 1 ЗОС, поради което компетентен
да одобри проекта за ПРЗ в случая на основание
чл. 21, ал. 7 ЗОС е Столичният общински съвет.
Изменението на ПР не противоречи на ОУП
на СО, с което е спазено изискването на чл. 103,
ал. 4 и чл. 104, ал. 1 ЗУТ.
Проектът е изработен при спазване изиск
ванията на Наредба № 8 от 2001 г. за обема и
съдържанието на устройствените планове.
Изпълнени са изискванията в мотивираното
предписание за съгласуване на проекта с експлоатационните дружества.
Проектното решение е целесъобразно и отговаря на изискванията на чл. 108, ал. 5 ЗУТ.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА, чл. 21,
ал. 7 във връзка с ал. 1 ЗОС, чл. 136, ал. 1 във връзка с чл. 134, ал. 1, т. 1, ал. 2, т. 2 и 6, чл. 15, ал. 1,
изр. 2 и ал. 3, чл. 14, ал. 3, т. 1 и ал. 4, чл. 103, ал. 4
и чл. 104, ал. 1, изр. 2 ЗУТ, т. 12 от приложението
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към чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО и протокол на ОЕСУТ
№ ЕС-Г-42 от 7.06.2016 г., т. 11, Столичният общински съвет реши:
Одобрява проект за изменение на план за
регулация на м. Врана – Лозен – Триъгълника,
кв. 3. Изменение на улична регулация между
о.т. 36 и о.т. 37. Изменение границите на УПИ
III-380, 45 и създаване на нови УПИ III-380,
45 – „за обществено обслужване“, и УПИ VII-380,
45 – „за обществено обслужване“, по кафявите
и зелените линии, цифри, зачертавания и щрихи и с корекциите във виолетов цвят съгласно
приложения проект.
Решението и одобреният проект на подробен
устройствен план да се публикуват на интернет
страницата на Столична община – Направление
„Архитектура и градоустройство“ (sofia-agk.com),
на основание чл. 129, ал. 5 ЗУТ.
Решението да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 129, ал. 1 ЗУТ.
Решението може да бъде обжалвано по реда
на чл. 215, ал. 4 ЗУТ пред Административния
съд – София-град, в 30-дневен срок от съобщаването.
Жалбите се подават в район „Панчарево“ и
се изпращат в Административния съд – Софияград, от отдел „Правно-нормативно обслужване“
в дирекция „Правно-нормативно, информационно и финансово обслужване“ към Направление
„Архитектура и градоустройство“ на Столична
община.

4091

Председател:
Е. Герджиков
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Белица, отнасящ се за промяна ширината на
улица между ок 41 и ок 46, кв. 2 и 5, от 6 м на
3 м обслужваща алея.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Белица до Административния съд – Благоевград.
Председател:
А. Ахмед

4039

РЕШЕНИЕ № 277
от 26 април 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и 11 ЗМСМА
във връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Белица, реши:
Одобрява проект за изменение на ПУП – ПР
на с. Бабяк, одобрен с Решение № 116, протокол
№ 9 от 26.09.2011 г. на Общинския съвет – гр.
Белица, отнасящ се за промяна ширината на
улица между ок 91 и ок 102, кв. 14 и 13, от 6 м
на 4 м улично платно без тротоар.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Белица до Административния съд – Благоевград.
Председател:
А. Ахмед

4040

ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО
РЕШЕНИЕ № 686
от 25 май 2017 г.

ОБЩИНА БЕЛИЦА
РЕШЕНИЕ № 275
от 26 април 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и 11 ЗМСМА
във връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Белица, реши:
Одобрява проект за изменение на ПУП – ПР
на с. Бабяк, одобрен с Решение № 116, протокол
№ 9 от 26.09.2011 г. на Общинския съвет – гр.
Белица, отнасящ се за промяна ширината на
улица между ок 46 и ок 53, кв. 4 и 5, от 6 м на
4,50 м улично платно без тротоар.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Белица до Административния съд – Благоевград.

4038
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Председател:
А. Ахмед

РЕШЕНИЕ № 276
от 26 април 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и 11 ЗМСМА
във връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Белица, реши:
Одобрява проект за изменение на ПУП – ПР
на с. Бабяк, одобрен с Решение № 116, протокол
№ 9 от 26.09.2011 г. на Общинския съвет – гр.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 3,
ал. 3, т. 2 и чл. 4, ал. 4 ЗПСК Общинският съвет – гр. Велико Търново реши:
1. Открива процедура за приватизация на
общ и нск и неж и л и щен и мо т с ъ с с т опа нско
предназначение, представляващ: „Гараж № 5 с
идентификатор 10447.515.43.2.39 по КККР на гр.
Велико Търново заедно с 1,9918 % ид. ч. от общ.
части на вх. „Б“ и право на строеж съобразно
ЗП върху ПИ с идентификатор 10447.515.43 по
КККР на гр. Велико Търново“ – собственост на
Община Велико Търново.
2. Забранява извършването на разпоредителни сделки с имота, сключването на договори с
предмет имота по т. 1: за придобиване на дялово
участие, за наем, за съвместна дейност, за кредит, за обезпечаване на вземания и поемане на
менителнични задължения, освен с разрешение
на общинския съвет.
3. Възлага на Общинската агенция за приватизация да подготви и осъществи приватизационната
сделка за имота по установения от закона ред и
приетите решения от общинския съвет.
Председател:
В. Спирдонов
4001
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ДЪРЖАВЕН
РЕШЕНИЕ № 687
от 25 май 2017 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 3,
ал. 3, т. 2 и чл. 4, ал. 4 ЗПСК Общинският съвет – гр. Велико Търново, реши:
1. Включва в годишния план за приватизация
за 2017 г. и открива процедура за приватизация
на общински нежилищен имот със стопанско
п редназначение, п редставл яващ: „Позем лен
имот с идентификатор 10447.502.221 по КККР на
гр. Велико Търново заедно с построената в него
сграда с идентификатор 10447.502.221.1 по КККР
на гр. Велико Търново“ – собственост на Община
Велико Търново.
2. Забранява извършването на разпоредителни сделки с имота, сключването на договори с
предмет имота по т. 1: за придобиване на дялово
участие, за наем, за съвместна дейност, за кредит, за обезпечаване на вземания и поемане на
менителнични задължения, освен с разрешение
на общинския съвет.
3. Възлага на Общинската агенция за приватизация да подготви и осъществи приватизационната
сделка за имота по установения от закона ред и
приетите решения от общинския съвет.

4002

Председател:
В. Спирдонов

РЕШЕНИЕ № 688
от 25 май 2017 г.
І. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА,
чл. 3, ал. 3, т. 2 и чл. 4, ал. 4 ЗПСК Общинският
съвет – гр. Велико Търново, реши:
1. Открива процедура за приватизация на
общински нежилищен имот със стопанско предназначение, представляващ: „Застроен УПИ І-426
от кв. 82 по ПУП – ПР на с. Плаково заедно с
построена в него сграда (бивше килийно училище)“ – собственост на Община Велико Търново.
2. Забранява извършването на разпоредителни сделки с имота, сключването на договори с
предмет имота по т. 1: за придобиване на дялово
участие, за наем, за съвместна дейност, за кредит, за обезпечаване на вземания и поемане на
менителнични задължения, освен с разрешение
на общинския съвет.
3. Възлага на Общинската агенция за приватизация да подготви и осъществи приватизационната
сделка за имота по установения от закона ред и
приетите решения от общинския съвет.
II. Възлага на общинската администрация
при актуализация на Инвестиционната програма на Община Велико Търново към обектите с
източник на финансиране от „Специален фонд
за инвестиции и дълготрайни активи“ да бъдат
включени обекти на територията на с. Плаково
на стойност до 30 % от постъпленията от продажбата на описания в раздел I, т. 1 имот.

4003

Председател:
В. Спирдонов
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РЕШЕНИЕ № 690
от 25 май 2017 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4,
чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК, чл. 21, ал. 1,
т. 8 ЗМСМА, чл. 45 ЗДДС, чл. 5 и 6 от Наредбата
за търговете и конкурсите и свое Решение № 556
от 23.02.2017 г. (ДВ, бр. 22 от 2017 г.) Общинският
съвет – гр. Велико Търново, реши:
1. Приема анализ на правното състояние и
начална цена в размер 43 500 лв., в която не
е включена стойността на дължимия ДДС, за
продажба на общински нежилищен имот със
с т опа нско п ред на значен ие, п редс та в л я ва щ:
„Незастроен ПИ с идентификатор 10447.515.366
по КККР на гр. Велико Търново, за който е
отреден УПИ IV – „за търговия и услуги“, от
стр. кв. 622 по ПУП – ПР на гр. Велико Търново“ – собственост на Община Велико Търново.
Сделката се облага с ДДС.
2. Определя начин за продажба на посочения
в т. 1 обект чрез публичен търг с явно наддаване
при стъпка на наддаване в размер 4350 лв.
3. Търгът да се проведе при следните условия: дата на търга – на 21-вия ден след датата
на обнародване на това решение в „Държавен
вестник“, като в случай че 21-вият ден съвпада
с неработен ден, търгът ще се проведе в първия
следващ работен ден; начало на търга – 14 ч.;
място на търга – стая 419 в сградата на Община
Велико Търново.
4. Утвърждава тръжна документация и договор за продажба за обекта. Определя цена за
продажба на комплект тръжна документация
в размер 300 лв. (с ДДС). Цената на тръжната
документация да се заплаща по сметка № BG
95 SOMB 9130 3124 7614 00 на Общинската агенция за приватизация (ОбАП) при „Общинска
банка“ – АД, клон Велико Търново, BIC код
SOMBBGSF. Тръжната документация да се получава след представяне в ОбАП на документ
за извършено плащане – стая 419 в сградата на
Община Велико Търново, всеки работен ден и
до 10 ч. на деня, предхождащ датата на търга.
5. За допускане до участие в търга кандидатите
да внесат депозит в размер 13 050 лв. Депозитът
да бъде внесен по сметка № BG59 SOMB 9130 3324
7614 01 на ОбАП при „Общинска банка“ – АД,
клон Велико Търново, BIC код SOMBBGSF – до
16 ч. на деня, предхождащ датата на търга.
6. Заплащането на договорената цена и сключването на договор за продажба да се извърши
в 30-дневен срок от датата на заповедта за определяне на купувач. Дължимата сума заедно
с начисления ДДС и представляваща разлика
между договорената цена и внесения депозит
да се заплати в български левове по сметка
№ BG95 SOMB 9130 3124 7614 00 на ОбАП при
„Общинска банка“ – АД, клон Велико Търново,
BIC код SOMBBGSF. Непарични платежни средства не се приемат.
За обекта се допуска и разсрочено плащане
при следните условия: начална вноска – не помалка от 30 на сто от достигнатата на търга
продажна цена (без ДДС), срок за издължаване
на остатъка от продажната цена – до 24 месеца,
считано от датата на сключване на договора, на
равни вноски, всяка от които е дължима през не
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повече от шест месеца, считано от предходната
вноска по разсроченото плащане.
7. Срок за оглед на обекта – всеки работен ден
и до 12 ч. на деня, предхождащ датата на търга,
като в случай че този ден съвпада с неработен
ден, срокът изтича в последния работен ден,
предхождащ датата на търга.
8. Документи за участие в търга се подават в стая
419 в сградата на Община Велико Търново – всеки
работен ден и до 17 ч. на деня, предхождащ датата
на търга, като в случай че този ден съвпада с неработен ден, срокът изтича в последния работен
ден, предхождащ датата на търга.
9. Възлага на ОбАП да организира приватизационната сделка за обекта по установения от
закона ред и взетите решения от ВТОбС.
10. При неявяване на купувачи повторен търг
да се проведе 14 дни след датата на търга при
същите условия, като в случай че така определеният ден съвпада с неработен ден, търгът ще се
проведе в първия следващ работен ден.
11. В случай на неявяване на купувачи и за
обявения повторен търг да се проведат последващи
поредни търгове на 28-ия ден след обявената дата
за съответния повторен търг при условията на
това решение, като в случай че така определеният
ден съвпада с неработен ден, търгът се провежда
в първия следващ работен ден.

4004

Председател:
В. Спирдонов

ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД
РЕШЕНИЕ № 164
от 25 май 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и 11 ЗМСМА,
чл. 73, ал. 5 ЗГ, чл. 129, ал. 1, чл. 64, чл. 110, ал. 1,
т. 5 и чл. 108, ал. 2 ЗУТ Общинският съвет – Велинград, реши:
Одобрява ПУП – парцеларен план за обект:
Отклонение от път PAZ 1062/BGL1350, п.к. ІІ84 – Аврамово/ – Рохлева – Биркова – Кръстава – /ІІІ-843 за с. Кандьови, община Велинград.
Съгласно проекта за ПУП – парцеларен план,
новият път започва от път PAZ 1062/BGL1350, п.к.
ІІ-84 – Аврамово/ – Рохлева – Биркова – Кръстава /Велинград – Якоруда/ – отклонение за
с. Кандьови. Следва съществуващия път до с.
Кандьови през горски и селскостопански територии от землището на с. Рохлева (един имот)
и с. Пашови, докато достигне началото на регулацията на с. Кандьови. Общата дължина на
новия път е 2003 м. Трасето е отразено с кафяв
цвят в проекта, изготвен от ЕТ „Бучков-91 – Васил Бучков“.
Решението подлежи на обжалване по реда на
чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“ чрез Общинския съвет – Велинград, до Административния
съд – Пазарджик.
Възлага изпълнението на решението на кмета
на община Велинград.

3980

Председател:
Б. Мандраджиев
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РЕШЕНИЕ № 169
от 25 май 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и 11 ЗМСМА,
чл. 73, ал. 5 ЗГ, чл. 129, ал. 1, чл. 64, чл. 110, ал. 1,
т. 5 и чл. 108, ал. 2 ЗУТ Общинският съвет – Велинград, реши:
Одобрява ПУП – парцеларен план за обект:
Отк лонение от път PA Z 2063/84306/ ІІІ-843,
Вел и н г ра д – п.к. Гра шево/Абла н и ца – Ц ветино – връзка с път PA Z 1062/BGL1350, п.к.
ІІ-84 – Аврамово/ – Рохлева – Биркова – Кръстава – /ІІІ-843/, община Велинград. Съгласно
проекта за ПУП – парцеларен план, новият път
започва от разклона за с. Абланица на пътя за
гр. Сърница (III-843 – Велинград – Сърница).
Следва съществуващия път до с. Абланица и
след това преминава по новопроектирано трасе
през горски и селскостопански територии от
землището на с. Абланица и с. Пашови, докато
достигне до разклона при с. Аврамово. Общата
дължина на новия път е 17 200 м. Трасето е
отразено с кафяв цвят в проекта, изготвен от
ЕТ „Бучков-91 – Васил Бучков“.
Решението подлежи на обжалване по реда на
чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“ чрез Общинския съвет – Велинград, до Административния
съд – Пазарджик.
Възлага изпълнението на решението на кмета
на община Велинград.

3981

Председател:
Б. Мандраджиев

ОБЩИНА ДОЛНА БАНЯ
РЕШЕНИЕ № 46
от 22 май 2017 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ, чл. 21, ал. 1,
т. 11 ЗМСМА във връзка с решение № 8 по
протокол № 2 от 2.05.2017 г. на ОЕСУТ и чл. 27,
ал. 3 ЗМСМА Общинският съвет – гр. Долна
баня, реши:
Одобрява представения проект на ПУП – ПП
на нов електрозахранващ кабел НН, ПУП – ПП  
на трасе на водопровод и специализирани плансхеми в урбанизираната територия на с. Свети
Спас, захранващи ПИ № 87816.168.1140 в местността Бистрица в землището на с. Свети Спас.

4078

Председател:
Л. Драганова

ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН
РЕШЕНИЕ № 502
от 27 април 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и 13 и ал. 2
ЗМСМА, чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка с доклад
вх. № ОА-8660(3) от 13.04.2017 г. от кмета на община Елин Пелин по повод заявление вх. № УТ2_202005 от 1.02.2005 г. от „София билдинг къмпани
ЛТД“ – ЕООД, и по предложение на постоянната
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комисия по „Устройство на територията, строителство, екология, селско и горско стопанство“
Общинският съвет – гр. Елин Пелин, реши:
1. Одобрява ПУП – ПП за външно електрозахранване, ПП за водопровод и канал и ПП за
транспортен достъп (път с трайна настилка) за
захранване на ПИ № 085052, 085054, 085016 и 087011
в землището на гр. Елин Пелин, община Елин
Пелин, Софийска област. Съгласно регистрите
на засегнатите от сервитута и трасето имоти с
трасето за външно електрозахранване се засягат
имоти № 087011, 087029, 000351, 000258, 000346,
000344, 085052, 085016 и 085054 в землището на гр.
Елин Пелин; с трасето за водопровод се засягат
имоти № 000228, 000191, 000178, 087031, 087011,
087029, 087028, 000258, 000346, 085052, 085016,
085037 и 085054 в землището на гр. Елин Пелин;
с трасето за канал се засягат имоти № 087031,
087011, 087028, 000258, 000346, 085052, 085037,
085009, 085053, 085038, 000178, 000191 и 000228
в землището на гр. Елин Пелин; с трасето за
транспортен достъп се засягат имоти с № 000178,
087031, 087011, 087029, 000351, 087028, 000258,
000346, 000344, 085052, 085016, 085037 и 085054 в
землището на гр. Елин Пелин.
2. Проектирането, изграждането и поддръжката на техническата инфраструктура, необходима
за функционирането на обектите, които ще се
изграждат, съгласно одобрения от Общинския
съвет – гр. Елин Пелин, подробен устройствен
план да бъдат за сметка на съответния възложител (собственик) съгласно Решение № 787 от
26.11.2009 г. на Общинския съвет – гр. Елин Пелин.
Председател:
Н. Плещов
4042

ОБЩИНА КАВАРНА
РЕШЕНИЕ № 293
от 25 април 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 от Закона за устройство
на територията Общинският съвет – гр. Каварна,
реши:
1. Одобрява проект за подробен устройствен
план – план за изменение на регулационния план
на гр. Каварна в частта за кв. 7, предвиждащ
премахване на УПИ VІІ-1541 (общинска собственост) и отреждане на площта за пешеходна зона.
2. Възлага на кмета на община Каварна да
извърши последващи действия съгласно закона.
Председател:
Кр. Кръстев
3982

ОБЩИНА МАДАН
РЕШЕНИЕ № 348
от 17 май 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр.
Мадан, реши:
Одобрява проект за подробен устройствен
план – парцеларен план за обект „МВЕЦ „Воденицата“ в местност Лъка, землище с. Средногорци,
чието трасе преминава през следните имоти:
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059.042 с НТП: ливада, местност Лъка;
059.043 с НТП: ливада, местност Лъка;
059.052 с НТП: ливада, местност Лъка;
059.055 с НТП: ливада, местност Лъка;
059.063 с НТП: индивидуално застрояване,
местност Лъка;
059.064 с НТП: ливада, местност Лъка;
059.065 с НТП: индивидуално застрояване,
местност Лъка;
059.066 с НТП: ливада, местност Лъка;
070.002 с НТП: вътрешни реки, местност Лъка;
102.010 с НТП: широколистна гора, местност
Лъка;
102.017 с НТП: иглолистна гора, местност Лъка.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ решението
подлежи на обжалване от заинтересуваните лица в
30-дневен срок от обнародването му в „Държавен
вестник“ пред Административния съд – Смолян,
чрез Община Мадан.
Председател:
Б. Сираков
4037

ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ
РЕШЕНИЕ № 502
от 27 април 2017 г.
На основание чл. 21, а л. 1, т. 11 и а л. 2
ЗМСМА, чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 108,
чл. 110, ал. 1, т. 5 ЗУ Т Общинският съвет –
гр. Павел баня, реши:
Одобрява изменение на подробен устройствен
план – план за регулация с цел прилагане на
преходните разпоредби на § 8, ал. 2, т. 3 ЗУТ (вът
решните регулационни линии да бъдат поставени
в съответствие със съществуващите граници на
поземлените имоти) на част от кв. 1в по плана на
с. Долно Сахране, община Павел баня, съгласно
приложената скица и задание в следния обхват:
1. Формиране на нова задънена улична отсечка
(по о.т. 1в, о.т. 1г, о.т. 1д) по път от стар кадастър
(съществуващ път с нетрайна настилка), преминаващ по източната граница на имота с ширина
3,50 м в съответствие с чл. 81, ал. 1 ЗУТ.
2. Генериране на следните новообразувани
урегулирани имоти: УПИ І-1500, УПИ II-1499,
УПИ III-1502 и УПИ ІV-1501 от новообразуван
квартал 1г, УПИ ІV – формиран от остатъка на
УПИ ІV – ТКЗС в кв. 1в по плана на с. Долно
Сахране, община Павел баня, съгласно приложената скица и задание.
Проектът се намира в Община Павел баня,
ул. Освобождение № 15, ет. 2, стая № 9, и може
да се разгледа от заинтересуваните лица всеки
присъствен ден.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Павел баня пред Административния съд – Стара
Загора.
Председател:
Ш. Халит
4075
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ОБЩИНА ПЕРНИК
РЕШЕНИЕ № 507
от 27 април 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Перник, реши:
Одобрява проект за ПУП – ПР на улица с
осови точки 5018-5029-5030-5031-5032-5033 и трасе
и сервитут на разпределителен газопровод PEN
DN 80 от УПИ ІХ – „За газорегулираща станция
и съоръжение за очистване на газопровода“, в кв.
130 до УПИ ІІ-514.9547 – „За газозарядна станция,
обществено обслужване, складове и ТП“, в кв.
263 по плана на гр. Перник, кв. Изток. Трасето
на уличната регулация и трасето и сервитутът
на разпределителния газопровод засягат имоти,
публична общинска собственост.
На основание чл. 215 ЗУТ решението подлежи
на обжалване чрез Община Перник пред Административния съд – Перник, в 30-дневен срок от
обнародването му в „Държавен вестник“.

4036

Председател:
И. Савов

ОБЩИНА ПЕТРИЧ
РЕШЕНИЕ № 513
от 11 април 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Пет
рич, реши:
Одобрява ПУП – ПП (парцеларен план) за
трасе на външен водопровод до имот с номер
009017, м. Тузла, землище на с. Ново Кономлади, с
трасе, предвидено да премине през имоти по КВС,
като подробно описание на имотите и сервитутите е описано в регистъра на засегнатите имоти,
съгласуван на 15.08.2016 г. от ОбС „З“ – Петрич,
неразделна част към ПУП – ПП, както следва:
трасе през имоти с номера 009044 и 000069 – с НТП
полски пътища, общинска публична собственост,
и сервитут, засягащ имот с номер 000131 – с НТП
канал, общинска публична собственост, и имоти с
номера 009044 и 000069 – с НТП полски пътища,
общинска публична собственост.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУ Т решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок
от обнародването му в „Държавен вестник“
чрез Община Петрич пред Административния
съд – Благоевград.

4048

Председател:
Г. Тренчев

РЕШЕНИЕ № 554
от 27 април 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Пет
рич, реши:
Одобрява ПУП – ПП за трасе за външен
водопровод и външно ел. захранване, премина-
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ващо през имоти с номера: 000284 – друг вид
селищна територия, смесена; 000285 – друг вид
селищна територия, смесена; 000287 – пасище, мера (собственост на Фондация „Ванга“);
000306 – полски път, смесена; 000307 – друг вид
селищна територия, смесена; 000448 – пасище, мера, общинска частна собственост; имот
000423 – път IV клас, общинска публична, и
сервитутите, засягащи земеделски поземлени
имоти в масиви по КВС, като подробно описание
на имотите и сервитутите е приложено в табличен вид, неразделна част към ПУП – ПП, както
следва: 000284 – друг вид селищна територия,
смесена; 000285 – друг вид селищна територия,
смесена; 000287 – пасище, мера (собственост
на Фондация „Ванга“); 000306 – полски път,
смесена; 000307 – друг вид селищна територия,
смесена; 000448 – пасище, мера, общинска частна
собственост; имот 000423 – път IV клас, общинска публична; 000449 – пасище, мера, общинска
публична; 000471 – полски път, общинска публична; 000472 – пасище, мера, общинска публична;
000085 – горска територия, държавна публична;
000188 – пасище, мера, частна – Димитър Боянов
Димитров, землище с. Старчево и с. Рупите.
Съгласно чл. 215, ал. 4 ЗУТ решението подлежи
на обжалване в 30-дневен срок от обнародването
му в „Държавен вестник“ чрез Община Петрич
пред Административния съд – Благоевград.

4049

Председател:
Г. Тренчев

РЕШЕНИЕ № 555
от 27 април 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Пет
рич, реши:
Одобрява ПУП – ПП (парцеларен план) за
трасета на външно ел. захранване и външен
водопровод до УПИ 237.2, отреден за „Производствено-складови дейности – дърводелски цех“,
м. Кумли, землище на гр. Петрич, одобрено със
Заповед № I-C-229 от 10.10.2016 г., предвидени да
преминат през имоти по кадастралната карта,
като подробно описание на засегнатите имоти е
приложено в регистър, заверен от СГКК – Благоевград, неразделна част към ПУП – ПП, както
следва:
– трасе на външно ел. захранване през ПИ
с ид. 56126.128.3 – нива, частна собственост,
56126.128.50 – републиканска пътна мрежа, държавна публична собственост, и 56126.238.50 – за
селскостопански, горски ведомствен път, общинска публична собственост, и сервитут, засягащ
ПИ с ид. 56126.128.3 – нива, частна собственост,
56126.128.50 – републиканска пътна мрежа, държавна публична собственост, 56126.238.50 – за
селскостопански, горски ведомствен път, общинска публична собственост, и 56126.128.4 – нива,
частна собственост;
– трасе и сервитут на външен водопровод
през ПИ с ид. 56126.128.50 – републиканска
пътна мрежа, държавна публична собственост,
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и 56126.238.50 – за селскостопански, горски ведомствен път, общинска публична собственост.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУ Т решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок
от обнародването му в „Държавен вестник“
чрез Община Петрич пред Административния
съд – Благоевград.

4074

Председател:
Г. Тренчев

РЕШЕНИЕ № 556
от 27 април 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Пет
рич, реши:
Одобрява ПУП – ПП (парцеларен план) за
трасе на външно ел. захранване до УПИ I-231.52,
231.50, м. Мерата, землище на гр. Петрич, отреден за „Оранжерии“, с трасе, предвидено да
премине през имоти по кадастралната карта,
като подробно описание на засегнатите имоти е
приложено в регистър, заверен от СГКК – Благоевград, неразделна част към ПУП – ПП, както
следва: трасе през ПИ с ид. 56126.15.20 – стопански двор, частна собственост, 56126.15.32,
56126.15.36, 56126.15.50 и 56126.15.55 – всички с
НТП за селскостопански, горски, ведомствен
път, общинска публична собственост, и сервитут, засягащ ПИ с ид. 56126.15.32, 56126.15.36,
56126.15.50 и 56126.15.55 – за селскостопански,
горски ведомствен път, общинска публична собственост, 56126.15.20 – стопански двор, частна
собственост, 56126.15.53 – пасище, мера, стопанисвано от Общината, 56126.15.38, 56126.15.54 – пасище, мера, частна собственост.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУ Т решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок
от обнародването му в „Държавен вестник“
чрез Община Петрич пред Административния
съд – Благоевград.

4050

Председател:
Г. Тренчев

ОБЩИНА РАДНЕВО
РЕШЕНИЕ № 519
от 25 май 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр.
Раднево, реши:
Одобрява ПУП – парцеларен план на разпределителен газопровод през ПИ № 0.62, 0.63,
0.61, 0.58, 0.59, 0.60, 0.53, 0.52, 0.49, 0.55, 0.57 и
0.48 в землището на с. Ковачево и план-схема за
газификация към ПУП – с. Ковачево, за обект:
„Газоснабдяване на община Раднево“, подобект:
„Газоразпределителна мрежа на с. Ковачево“,
преминаващ по улица с о.т. 160-16-17-48-49-50-5171-110-109-140-141-142-143 по плана на с. Ковачево,
община Раднево.

4047

Председател:
Р. Йовчев
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ОБЩИНА СЛИВНИЦА
РЕШЕНИЕ № 274
от 19 май 2017 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският
съвет – гр. Сливница, реши:
Одобрява проект за подробен устройствен
п ла н (П У П) – п ла н за зас т роя ва не за П И
№ 67372.127.12, землището на гр. Сливница с
ЕКАТТЕ 67372, м. Бабин дел, гр. Сливница, за
обект: „Базова станция № 2247 с трасе за осигурен
транспортен достъп“.
Председател:
М. Павлов
4059

ОБЩИНА СОЗОПОЛ
РЕШЕНИЕ № 743
от 5 май 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Созопол, реши:
Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за елементи на тех ническата
инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за обект: Уличен водопровод за
захранване на ваканционни жилищни сгради от
комплекс „Хасиенда Бийч“ в УПИ IV-1035, 1108,
1234 и V-1250, м. Герени, землище гр. Созопол.
Решението може да се обжалва по реда на
чл. 215 ЗУТ пред Административния съд – Бургас,
в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“.
Председател:
Кр. Германова
4043
РЕШЕНИЕ № 744
от 5 май 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Созопол, реши:
Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните
територии за обект: Тласкател за отпадъчни
битово-фекални води към градската канализационна мрежа на Созопол от ваканционни
жилищни сгради от комплекс „Хасиенда Бийч“
в УПИ IV-1035, 1108, 1234 и V-1250, м. Герени,
землище гр. Созопол.
Решението може да се обжалва по реда на
чл. 215 ЗУТ пред Административния съд – Бургас,
в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“.
Председател:
Кр. Германова
4044

ОБЩИНА ТЕТЕВЕН
РЕШЕНИЕ № 483
от 27 април 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМ А,
чл. 1, ал. 2, т. 6, чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 26, ал. 1 и
чл. 28 ЗПСК и § 15 ЗОП и предвид изложените в
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ДЪРЖАВЕН

предложение с вх. № Предл. – 117 от 13.04. 2017 г.
фактически основания Общинският съвет – гр.
Тетевен, реши:
1. Открива процедура по приватизация на
застроен урегулиран поземлен имот с идентификатор 7234.503.5244 с площ 6109 кв. м, ведно
с построената в него триетажна сграда „Дом
за отдих“ със з. п. 540 кв. м, актувана с акт за
общинска собственост № 2703/2012 г.
2. Възлага изготвянето на анализ на правното
състояние, приватизационна оценка и информационен меморандум.
3. Упълномощава кмета на община Тетевен
да извърши необходимите правни и фактически
действия за провеждането на съответните процедури по Наредбата за възлагане извършването
на дейности, свързани с подготовката за приватизация или със следприватизационния контрол,
включително процесуално представителство и
съгласно § 15 от Закона за обществените поръчки.

4058

Председател:
М. Стойчева

73. – Българската народна банка на основание чл. 49, ал. 1, т. 2 от Закона за БНБ обнародва:
Месечен баланс на управление „Емисионно“
към 31 май 2017 г.
Активи
Хил. лв.
Парични средства и предоставени
депозити в чужда валута
18 450 275
Монетарно злато и други инструменти в монетарно злато
2 867 658
Инвестиции в ценни книжа
24 968 975
Всичко активи:
46 286 908
Пасиви
Банкноти и монети в обращение
13 917 985
Задължения към банки
13 866 211
Задължения към правителството
и бюджетни организации
11 749 556
Задължения към други депозанти
855 694
Депозит на управление „Банково“
5 897 462
Всичко пасиви:
46 286 908
Подуправител на БНБ: Гл. счетоводител на БНБ:
К. Христов
Т. Цветкова
Месечен баланс на управление „Банково“
към 31 май 2017 г.
Активи
Хил. лв.
Злато и други благородни метали
38 468
Вземания от правителството
на Република България
0
Капиталови инвестиции и квота
в МВФ
2 034 236
Дълготрайни материални и
нематериални активи
135 341
Други активи
10 182
Депозит в управление „Емисионно“ 5 897 462
Всичко активи:
8 115 689
Пасиви
Кредити от МВФ
0
Задължения към международни
финансови институции
3 400 624
Други пасиви
170 074
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Всичко задължения:
3 570 698
Основен капитал
20 000
Резерви
4 545 994
Неразпределена печалба
-21 003
Всичко собствен капитал:
4 544 991
Всичко пасиви:
8 115 689
Подуправител на БНБ: Гл. счетоводител на БНБ:
Н. Стоянова
Т. Цветкова
4088
25. – 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 „Кутел“, разположена на територията на община Лъки и община Чепеларе, област
Смолян, и описана със следните координати в
координатна система 1970 г.:
№

Х (m)

Y (m)

1.

4508563

8614416

2.

4508617

8617233

3.

4509897

8617372

4.

4511694

8618869

5.

4511739

8620997

6.

4511134

8621462

7.

4508696

8620824

8.

4507273

8619024

9.

4506089

8619541

10.

4504877

8618384

11.

4504838

8616561

12.

4506917

8616476

13.
4507171
8614469
4053
30. – 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 „Бориева-изток“, разположена на
територията на община Мадан, област Смолян, и
описана със следните координати в координатна
система 1970 г.:
№

Х (m)

Y (m)

1.

4468000.0

8635026.0

2.

4467999.0

8635315.0

3.

4467914.0

8635399.7

4.

4467809.0

8635455.0

5.

4467773.1

8635472.4

6.

4467640.9

8635563.0

7.

4467348.0

8635706.0

8.

4467289.5

8635812.6

9.

4467226.2

8635902.4
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№

Х (m)

Y (m)

№

Х (m)

Y (m)

10.

4466934.0

8636217.0

13.

4517833

8462206

11.

4466766.1

8636351.9

14.

4518127

8461965

12.

4466681.0

8636269.0

15.

4518600

8461897

13.

4466225.0

8636452.0

16.

4519249

8461695

14.

4466213.0

8636306.1

17.

4519760

8461820

15.

4466600.0

8635850.0

18.

4519998

8461754

16.

4466130.0

8635325.0

19.

4521154

8461530

17.

4465882.9

8635416.0

20.

4522247

8461734

18.

4465809.3

8635283.3

21.

4522996

8461771

19.

4466281.0

8635070.0

22.

4523572

8461920

20.

4466384.3

8635008.4

23.

4523846

8461582

21.

4466348.7

8634949.6

24.

4524857

8461637

22.

4466503.6

8634856.5

25.

4525904

8461730

23.

4466501.5

8634784.4

26.

4526212

8461438

24.

4466400.0

8634780.0

27.

4526698

8460779

25.

4466402.0

8634055.0

28.

4527389

8461272

26.

4466814.2

8634059.7

29.

4528705

8461025

27.

4466832.8

8634525.5

30.

4529013

8460733

28.

4466970.0

8634454.5

31.

4529046

8460051

29.

4467098.7

8634386.7

32.

4529383

8459502

30.

4467163.4

8634360.2

33.

4529088

8458906

31.

4467342.9

8634296.2

34.

4529181

8458371

32.
4467470.7
8634242.6
4054
32. – 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 „Габра“, разположена на територията на община Благоевград,
област Благоевград, и община Невестино, област
Кюстендил, и описана със следните координати
в координатна система 1970 г.:
№

Х (m)

Y (m)

1.

4531351

8455610

35.

4528882

8457840

36.

4529086

8457227

37.

4529750

8456535

38.
4530408
8456126
4055
34. – 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 „Факия“, разположена на територията
на община Средец и община Болярово, област
Бургас, и описана със следните координати в
координатна система 1970 г.:

2.

4533733

8457665

№

Х (m)

Y (m)

3.

4532046

8465363

1.

4614382

9541288

4.

4527794

8470749

2.

4620643

9547941

5.

4517420

8469761

3.

4620825

9558322

6.

4516103

8468521

4.

4622692

9558309

7.

4514322

8463659

5.

4622778

9564513

8.

4514888

8463401

6.

4613749

9564307

9.

4515300

8463543

7.

4610859

9563530

10.

4516103

8463349

8.

4612853

9559966

11.

4516941

8463031

9.

4613020

9549353

12.

4517632

8462647

10.

4605516

9549349
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№

ДЪРЖАВЕН
Х (m)

Y (m)

Изключена площ
11.

4616051

9557066

12.

4616073

9560141

13.

4620003

9560112

14.
4619981
9557037
4056
8. – Министърът на регионалното развитие
и благоустройството на основание чл. 149, ал. 4
ЗУТ съобщава, че е издал Разрешение за строеж
№ РС-21 от 25.05.2017 г. на Държавно предприятие
„Радиоактивни отпадъци“ за обект: „Национално хранилище за погребване на радиоактивни
отпадъци (НХРАО) на площадка „Радиана“,
УПИ I–5, 225, 229, 231, 238, в землището на
с. Хърлец, община Козлодуй, област Враца, с
разпореждане за предварително изпълнение на
разрешението за строеж по реда на чл. 60, ал. 1
АПК. На основание чл. 60, ал. 4 АПК предварителното изпълнение може да се обжалва чрез
Министерството на регионалното развитие и
благоустройството пред Върховния административен съд в 3-дневен срок от съобщаването му.
На основание чл. 149, ал. 4 ЗУТ разрешението
за строеж подлежи на обжалване от заинтересованите лица пред Върховния административен
съд в 14-дневен срок от обнародването му в
„Държавен вестник“ чрез МРРБ.
4005
707. – Висшият адвокатски съвет съобщава,
че на основание чл. 133, ал. 1, т. 4 от Закона за
адвокатурата с решение по д.д. № 1/2016 г. на
Дисциплинарния съд при Адвокатската колегия – Ямбол, Злати Георгиев Георгиев – адвокат
от Адвокатската колегия – Ямбол, се лишава
от право да упражнява адвокатска професия за
срок 6 месеца.
4013
707а. – Висшият адвокатски съвет съобщава,
че на основание чл. 133, ал. 1, т. 4 от Закона за
адвокатурата с решение по д.д. № 1/2017 г. на
Дисциплинарния съд при Адвокатската колегия – Ямбол, Радостина Митева Йоргова (Аврамова) – адвокат от Адвокатската колегия – Ямбол,
се лишава от право да упражнява адвокатска
професия за срок 18 месеца.
4014
3. – Националната спортна академия „Васил
Левски“ – София, на основание чл. 3, ал. 1 и 2
ЗРАСРБ и решение на Академичния съвет от
22.03.2017 г., протокол № 13, обявява конкурси за
академичната длъжност професор: един в област
на висшето образование 7. Здравеопазване и
спорт, професионално направление 7.4. Обществено здраве, специалност „Спортна медицина“
за нуждите на катедра „Спортна медицина“;
един в област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление
7.6. Спорт, специалност „Спорт (плуване)“ за
нуждите на катедра „Водни спортове“, двата със
срок за подаване на документите 3 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Списъкът
на необходимите документи за заемане на ака-
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демични длъжности е определен в Правилника
за придобиване на научната степен „Доктор на
науките“ и за заемане на академични длъжности в
Националната спортна академия „Васил Левски“
(НСА). Документи по конкурсите се подават в
служба „Деловодство“, стая 111, ет. 1 на НСА
„Васил Левски“, Студентски град.
3987
1. – Университетът по библиотекознание и
информационни технологии – София, обявява
конкурси за заемане на следните академичн и д л ъж нос т и: п рофесор в п рофесиона л но
направление 3.5. Обществени комуникации и
информационни науки (Информационна сигурност; Финансови престъпления и превенция)
за нуждите на Европейското висше училище
по икономика и мениджмънт, Пловдив – един;
доценти: в професионално направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки
(Информационно осигуряване на медицинския
мениджмънт) за нуждите на Института за анализи и оценки на туризма, София – един; 4.6.
Информатика и компютърни науки (Концептуално моделиране на екосистеми за интернет на
нещата) за нуждите на катедра „Компютърни
науки“ – един; главни асистенти: в професионално направление 9.1. Национална сигурност
за нуж дите на Катедра „Национална сигурност“ при УниБИТ – един; 4.6. Информатика
и компютърни науки (Цифровизация)  – един,
всички със срок 2 месеца от обнародването в
„Държавен вестник“. Документите се подават
на адрес: бул. Цариградско шосе № 119, стая
111. За справки – тел. 970 85 98, www.unibit.bg.
4006
18. – Пловдивският университет „Паисий
Хилендарски“ обявява конкурси за академичните длъжности: професор по: област на висше
образование 3. Социални, стопански и правни
науки, професионално направление 3.8. Икономика (Маркетинг – Реклама, Връзки с обществеността, Комуникационна политика) – един със
срок 3 месеца; област на висше образование 4.
Природни науки, математика и информатика,
професионално направление 4.3. Биологически
науки (Ботаника – Анатомия и морфология на
растенията) – един със срок 3 месеца; област
на висше образова н ие 4. При род н и нау к и,
математика и информатика, професионално
направление 4.2. Химически науки (Органична
химична технология) – един със срок 2 месеца;
област на висше образование 4. Природни науки,
математика и информатика, професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки
(Компютърни мрежи и комуникации) – един със
срок 3 месеца; област на висше образование 2.
Хуманитарни науки, професионално направление
2.1. Филология (Българска литература – Българска литература от Освобождението до края на
Първата световна война и Историческа поетика
на българската литерату ра) – един със срок
2 месеца; област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално
направление 3.6. Право (Гражданско и семейно
право) – един със срок 3 месеца; доцент по: област
на висше образование 3. Социални, стопански и
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правни науки, професионално направление 3.8.
Икономика (Световно стопанство и международни икономически отношения – Европейска
икономика) – един със срок 3 месеца; област
на висше образование 3. Социални, стопански
и правни науки, професионално направление
3.7. Администрация и управление (Публична
администрация) – един със срок 3 месеца; област
на висше образование 3. Социални, стопански и
правни науки, професионално направление 3.1.
Социология, антропология и науки за културата
(Социология – Социални изследвания на науката
и технологиите) – един със срок 3 месеца; област
на висше образование 2. Хуманитарни науки,
професионално направление 2.2. История и археология (Нова и най-нова обща история – История на религиите) – един със срок 3 месеца;
област на висше образование 4. Природни науки,
математика и информатика, професионално направление 4.2. Химически науки (Аналитична
химия – Анализ на лекарствени вещества) – един
със срок 3 месеца; област на висше образование
4. Природни науки, математика и информатика,
професионално направление 4.6. Информатика и
компютърни науки (Изкуствен интелект) – един
със срок 3 месеца; област на висше образование
4. Природни науки, математика и информатика,
професионално направление 4.6. Информатика
и компютърни науки (Информатика) – един със
срок 3 месеца; област на висше образование 2.
Хуманитарни науки, професионално направление
2.1. Филология (Френска литература) – един със
срок 2 месеца; област на висше образование 2.
Хуманитарни науки, професионално направление
2.1. Филология (Германски езици: Когнитивна
лингвистика и историческа граматика на английския език) – един със срок 2 месеца; област
на висше образование 3. Социални, стопански
и правни науки, професионално направление
3.6. Право (Международно частно право) – един
със срок 3 месеца; главен асистент по: област
на висше образование 3. Социални, стопански и
правни науки, професионално направление 3.8.
Икономика (Корпоративни финанси) – един със
срок 3 месеца; област на висше образование 3.
Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.8. Икономика (Публични
финанси) – един със срок 3 месеца; област на
висше образование 3. Социални, стопански и
правни науки, професионално направление 3.8.
Икономика (Политическа икономия – Макроикономика) – един със срок 3 месеца; област
на висше образование 3. Социални, стопански
и правни науки, професионално направление
3.8. Икономика (Политическа икономия – Икономика на публичния сектор) – един със срок
3 месеца; облас т на висше образова н ие 4.
Природни науки, математика и информатика,
професионално направление 4.3. Биологическ и нау к и (К ле т ъч на биолог и я) – ед и н с ъс
срок 2 месеца; област на висше образование 4.
Природни науки, математика и информатика,
професионално направление 4.2. Химически
нау к и (Тех нологи я на неорганичните вещества) – един със срок 2 месеца; област на висше
образование 4. Природни науки, математика и
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информатика, професионално направление 4.2.
Химически науки (Аналитична химия) – един
със срок 2 месеца; област на висше образование
4. Природни науки, математика и информатика,
професионално направление 4.6. Информатика
и компютърни науки (Информатика) – петима
със срок 3 месеца; област на висше образование
5. Технически науки, професионално направление 5.1. Машинно инженерство (Автомобили,
трактори и кари) за нуждите на Техническия
колеж, гр. Смолян – един със срок 2 месеца от
датата на обнародването в „Държавен вестник“.
Документи се подават в ректората, ул. Цар Асен
№ 24, стая 120, тел. 032/261 408.
3986
25. – Аграрният университет – Пловдив,
обявява конкурси за заемане на следните академични длъжности: доцент в област на висше
образование 6. Аграрни науки и ветеринарна
медицина, професиона лно направление 6.2.
Растителна защита, научна специалност  „Растителна защита (фитофармация)“ – един; главни
асистенти: в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.2. Химически науки,
научна специалност „Органична химия“ – един;
в област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално
направление 6.3. Животновъдство, научна специалност  „Репродукция на животните“ – един;
в област на висше образование 6. А г рарни
науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.3. Животновъдство, научна
специалност „Коневъдство“ – един, всички със
срок 3 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Документи – в университета, отдел
„Човешки ресурси“ – тел. 65 44 54.
4073
1. – Институтът по минералогия и кристалография „Акад. Иван Костов“ при БАН – София,
обявява конкурс за заемане на академична длъжност доцент, професионално направление 4.4.
Науки за земята (Минералогия и кристалография)
за нуждите на направление „Експериментална
минера логи я и криста лог рафи я“. Срокът за
подаване на документи е 2 месеца от датата на
обнародването в „Държавен вестник“. За справки
и подаване на документи – в канцеларията на
института на адрес – София 1113, ул. Акад. Г.
Бончев, бл. 107, стая 55, тел. 02 979 70 55.
4063
2. – Институтът по минералогия и кристалография „Акад. Иван Костов“ при БАН – София,
обявява конк у рс за заемане на академична
длъж ност доцент, професионално направление 4.4. Науки за земята (Спектроскопия и
изотопна масспект ромет ри я на минера ли и
синтетични твърдофазни обекти) за нуждите
на направление „Структурна кристалография и
материалознание“. Срокът за подаване на документи е 2 месеца от датата на обнародването
в „Държавен вестник“. За справки и подаване
на документи – в канцеларията на института
на адрес – София 1113, ул. Акад. Г. Бончев, бл.
107, стая 55, тел. 02 979 70 55.
4064
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270. – Институтът по електрохимия и енергийни системи при БАН – София, обявява конкурс за заемане на академичната длъжност главен
асистент по професионално направление 4.2.
Химически науки, научна специалност 01.05.14.
Електрохимия (вкл. химически източници на
тока), за нуждите на секция „Електрохимия
на литиевите елементи“ със срок 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Кандидатите могат да подават документи за участие в
канцеларията на Института по електрохимия и
енергийни системи при БАН, София, ул. Акад.
Георги Бончев, бл. 10, стая 202, тел. 02/979 27 55.
4089
7. – Община гр. Белене, област Плевен, на
основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ обявява, че е изработен проект: Парцеларен план ПУП – ПП на
елементите на техническата инфраструктура за
прокарване на трасета на ел. кабелно и водопроводно отклонение и изместване на съществуващ
ел. провод в ПИ 000228 в стопанския двор в
землището на с. Бяла вода, община Белене. На
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите могат да се запознаят с проекта,
който се намира в общината, стая № 12, ет. 2,
и да направят писмени възражения и искания,
ако има такива.
3985
2. – Община Белица на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересованите лица,
че е изработен подробен устройствен план – план
за регулация и застрояване по отношение на
ПИ с идентификатор 03504.404.1159 по КККР
на гр. Белица, одобрени със Заповед № РД-53
от 1.04.2008 г. на АГКК – София, представляващ
УПИ V-1159, с цел разделяне на два урегулирани
поземлени имота. На основание чл. 128, ал. 5
ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересованите могат да
направят писмени възражения, предложения и
искания по проекта до общинската администрация – Белица, с адрес: гр. Белица 2780, ул. Георги
Андрейчин № 15.
4041
6. – Община Варна на основание чл. 128, ал. 1
ЗУТ съобщава, че е изработен предварителен
проект на подробен устройствен план – план за
регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) за преструктуриране на ІІІ микрорайон ж.к. Владислав
Варненчик, Варна. Планът е изложен в район
„Владислав Варненчик“ при Община Варна.
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 ПУП – ПРЗ до Община
Варна чрез район „Владислав Варненчик“.
4077
8. – Община Гурково на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
ПУ П – ПП (парцеларен план за елементите
на техническата инфраструктура) за външно
електрозахранване на ПИ (поземлен имот) с
идентификатор 58894.35.272 с трасе, преминаващо
през ПИ (поземлени имоти) с идентификатори
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58894.35.80, 58894.502.151 и 58894.502.410 по КК
на с. Пчелиново. Проектът може да се разгледа в
стая № 4 на общинската администрация Гурково.
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 – Гурково.
4076
22. – Община Елена на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересованите, че е
изработен проект за подробен устройствен – парцеларен план за трасе на линеен обект – външно
кабелно ел. захранване 20 kV от нов стоманорешетъчен стълб (СРС) към електропровод (ЕП)
20 kV, извод „Средни колиби“ от П/Ст „Елена“
110/20 kV, намиращ се в имот № 075028 (с НТП
„Нива“, частна собственост), до трафопост тип
МТП 20/0,4 kV в имот № 001531 по КВС на зем
лище с. Шилковци. Общата дължина на трасето
е 736 лин. м и преминава през следните имоти:
№ 075029 (с НТП „Нива“, частна собственост),
№ 075106 (с НТП „Полски път“, собственост
на Община Елена), № 075030 (с НТП „Нива“,
частна собственост) и в обхвата на общински
път VTR 3084 с. Гърдевци – с. Шилковци (имоти
№ 075055 с НТП „Полски път“, № 075058 с НТП
„Пасища, мери“, № 000426 с НТП „Път ІV клас“,
№ 083024 с НТП „Пасища, мери“ и № 001534 с
НТП „Полски път“). Определеният сервитут на
трасето е 4 м, по 2 м от двете страни на кабела,
и попада изцяло в обхвата на VTR 3084 с. Гърдев
ци – с. Шилковци. Парцеларният план се намира
в дирекция „УТОС“ при Община Елена, ул. Ил.
Макариополски № 24. На основание чл. 128, ал. 5
ЗУТ заинтересованите лица могат в едномесечен
срок от обнародването на обявлението да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта до общинската администрация.
4080
12. – Община Силистра на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен ПУП – парцеларен план за елементите на техническата
инфраструктура за ПИ № 66425.508.820 по КККР
на гр. Силистра, община Силистра, местност
Орта Борун. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в
едномесечен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересуваните
страни могат да се запознаят с проекта в сградата
на Община Силистра и да направят писмени
възражения, предложения и искания до общинската администрация.
3983
6. – Община гр. Созопол, област Бу ргас,
на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава на
заинтересуваните лица по смисъла на чл. 131
ЗУТ, че е изработен проект на подробен устройствен план – парцеларен план за елементите на
техническата инфраструктура извън границите
на урбанизираните територии за обект: „Улица
IV клас като продължение на улица с ОТ 956957 до връзката с общински път ВGS1220/II-99,
Созопол – Приморско – в.с. Дюни – /II-99/ Созопол“, с трасе и сервитут в обхват на части от
поземлени имоти с идентификатори 67800.3.71,
67800.3.305, 67800.36.30, 67800.36.36, землище
гр. Созопол. Проектът се намира в сградата на
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Община Созопол. 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 до общинската администрация.
3984
6. – Община Созопол на основание чл. 28б,
ал. 4 ППЗСПЗЗ съобщава, че с протокол от
12.05.2017 г. на комиси ята по чл. 28б, а л. 2
ППЗСПЗЗ, назначена със Заповед № РД-10 88 от 5.05.2017 г. на областния управител на
област с административен център Бургас, са
приети изработените проекти за помощен план
и план на новообразувани имоти на зона по § 4
ЗСПЗЗ, м. Външна чешма, землище гр. Черноморец, община Созопол. Плановете могат да се
разглеждат в сградата на кметство гр. Черноморец. На основание чл. 28б, ал. 5 ППЗСПЗЗ в едномесечен срок от обнародването на обявлението
в „Държавен вестник“ заинтересуваните могат
да направят писмени искания и възражения по
плановете и придружаващата документация до
кмета на общината.
4045
1. – Община Търговище на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изготвен проект за
изменение на специализирана план-схема за техническата инфраструктура за оптична свързаност
на „Електроника НС“ – ЕООД, към действащия
ПУП в регулационните граници на гр. Търговище.
Проектът може да бъде разгледан в стая № 14
на ет. 1 в сградата на Община Търговище. На
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок
от обнародване на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта до общинската администрация.
4081
2. – Община Търговище на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изготвен проект на
ПУП – парцеларен план за обект: „Подземна
оптична мрежа за електронни съобщения за
нуждите на „Нетуоркс – България“ – ЕООД, на
територията на община Търговище“, в обхвата
на селскостопански и местни пътища – общинска собственост, в землището на гр. Търговище.
Проектът може да бъде разгледан в стая № 14
на ет. 1 в сградата на Община Търговище. На
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок
от обнародване на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта до общинската администрация.
4082
10. – Община Червен бряг, дирекция „Строителство и архитектура“, на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересованите лица,
че с Решение № 505 от протокол № 22 от проведено заседание на 24.02.2017 г. на Общинския
съвет – гр. Червен бряг, са изработени проекти
за подробни устройствени планове – парцеларни планове (ПУП – ПП) за линейните обекти
на техническата инфраструктура с план-схеми
за електропровод и водопровод за захранване,
засягащи местен път № 141020 на Община Червен бряг в землище на с. Ракита, местността
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Рупска бара, община Червен бряг. Възложител
на проекта е ЕТ „Петьо Христов“, с. Рупци,
представляван от Петьо Христов като собственик на ПИ № 141069 в землище на с. Ракита.
Изработените устройствени планове са на разположение в стая 204 в Община Червен бряг
за запознаване с тях от заинтересованите лица,
които в едномесечен срок от обнародването на
съобщението в „Държавен вестник“ могат да
направят писмени възражения, предложения и
искания по проекта до общинската администрация на основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ.
4069
11. – Община Червен бряг, дирекция „Строителство и архитектура“, на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересованите лица,
че с Решение № 506 от протокол № 22 от проведено заседание на 24.02.2017 г. на Общинския
съвет – гр. Червен бряг, са изработени проекти
за подробни устройствени планове – парцеларни планове (ПУП – ПП) за линейните обекти
на техническата инфраструктура с план-схеми
за електропровод и водопровод за захранване,
засягащи местен път № 141020 на Община Червен бряг в землище на с. Ракита, местността
Рупска бара, община Червен бряг. Възложител
на проекта е ЕТ „Петьо Христов“, с. Рупци,
представляван от Петьо Христов като собственик на ПИ № 141066 в землище на с. Ракита.
Изработените устройствени планове са на разположение в стая 204 в Община Червен бряг
за запознаване с тях от заинтересованите лица,
които в едномесечен срок от обнародването на
съобщението в „Държавен вестник“ могат да
направят писмени възражения, предложения и
искания по проекта до общинската администрация на основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ.
4068
8. – Община „Тунджа“ – Ямбол, на основание
чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план (парцеларен
план) за трасе на подземен ел. кабел Ср.Н 20 kV
от ЖР № 95, извод „Веселиново“, подстанция
„Ямбол“, в ПИ 16049 до ПИ 17048 с дължина
1400 м през поземлени имоти № 16049 – нива,
№ 000232 – полск и път, № 000116 – отводнит елен к а на л, № 0 0 0365 – вът реш на рек а, и
№ 000114 – отводнителен канал, в землището на
с. Веселиново, община „Тунджа“. Проектът за
подробен устройствен план е на разположение
на заинтересуваните лица в отдел „АТО и С“
на общината. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ
в едномесечен срок от обнародване на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересуваните
лица могат да направят писмени възражения по
проекта до общинската администрация.
4079

СЪДИЛИЩА
Върховният административен съд на основание
чл. 181 АПК съобщава, че е постъпило оспорване
от сдружение „Национално сдружение на частните
болници“, София, представлявано от Николай
Болтаджиев, председател на УС, срещу Наредба
№ 2 от 2016 г. за определяне на основния пакет
от здравни дейности, гарантиран от бюджета на
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Националната здравноосигурителна каса, издадена
от министъра на здравеопазването, обн., ДВ, бр. 24
от 2016 г., в сила от 1.04.2016 г.; изм. и доп., бр. 91
от 2016 г., в сила от 1.04.2017 г., по което е образувано адм. д. № 5798/2017 г. по описа на шесто
отделение на Върховния административен съд.
4066
Върховният административен съд, пето отделение, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181,
ал. 1 АПК съобщава, че е постъпило оспорване
от Вирджиния Кръстева Димитрова – прокурор
в отдел „Надзор за законност“ при Върховната
административна прокуратура, София, на разпоредбата на чл. 6, т. 1 от Тарифата за таксите, които
се събират от Държавната комисия за енергийно
и водно регулиране по Закона за енергетиката,
одобрена с ПМС № 266 от 4.10.2004 г., по което
е образувано адм. дело № 5722/2017 г. по описа
на Върховния административен съд.
4067
Административният съд – Пазарджик, ХІ
състав, на основание чл. 181, ал. 1 и 2 АПК съобщава, че е постъпил протест на прокурор при
Окръжната прокуратура – Пазарджик, Стефан
Янев, подаден против Наредбата за определяне
и администриране на местните такси и цени
на услуги на територията на община Ракитово,
приета с Решение № 321 от 11.03.2003 г. на Общинския съвет – гр. Ракитово. По протеста е
образувано адм. дело № 336/2017 г. по описа на
Административния съд – Пазарджик.
4083
Административният съд – Пазарджик, на
основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2
АПК съобщава, че е постъпил протест от прокурор при Окръжната прокуратура – Пазарджик,
Стефан Георгиев Янев против чл. 4, ал. 1, т. 1,
чл. 21, ал. 1, т. 2, чл. 25, ал. 10 и 11, чл. 38, т. 26
и 26а, чл. 45, ал. 2, т. 6, раздел VІ – Административнонаказателни разпоредби – чл. 54, 57, 58, 58а,
59, 60 и 61 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги
на територията на община Септември, приета с
решение на Общинския съвет – гр. Септември.
По протеста е образувано адм.д. № 372 по описа
на Административния съд – Пазарджик, за 2017 г.
4105
Административният съд – Пловдив, второ
отделение, Х състав, на основание чл. 181 АПК
съобщава, че е постъпило оспорване на административен акт – чл. 1, ал. 2, чл. 30, ал. 1 и
2, чл. 31, ал. 1 и 2 от Наредбата за управление
на общинските пътища в община Калояново,
приета с Решение № 89, взето с протокол № 12
от 28.08.2008 г., от страна на Окръжната прокуратура – Пловдив, срещу ответника по делото
Общинския съвет – гр. Калояново, по което е
образувано адм.д. № 1359 по описа за 2017 г. на
Административния съд – Пловдив.
4084
Административният съд – София област, четвърти състав, на основание чл. 188 във връзка с
чл. 181, ал. 1 и 2 АПК съобщава, че по протест на
Окръжната прокуратура – София, против чл. 8,
ал. 2, т. 7 и чл. 28, ал. 1, т. 3 от Наредба № 6 за
рекламната дейност на територията на община
Самоков, приета с Решение № 25 от 5.06.1997 г.
на Общинския съвет – гр. Самоков, изменяна и
допълвана с последващи решения, е образувано
адм. дело № 508/2017 г. по описа на съда, което е
насрочено за разглеждане на 20.09.2017 г. от 10 ч.
4104
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А дминистративният съд – София област,
втори състав, на основание чл. 188 във връзка
с чл. 181, ал. 1 и 2 АПК съобщава, че в Административния съд – София област, е образувано
адм. дело № 501/2017 г. по описа на съда, което
е насрочено за разглеждане на 12.07.2017 г. от
10 ч., по което предмет на оспорване е чл. 1,
ал. 2, чл. 22, ал. 4 и чл. 33, ал. 2 от Наредбата за
управление на общинската пътна мрежа в община
Самоков. Конституирани страни в производството
са: оспорващ – Окръжната прокуратура – София,
и административен орган – Общинският съвет –
гр. Самоков, чрез председателя му.
4108
Административният съд – Стара Загора, на
основание чл. 181, ал. 1 и 2 във връзка с чл. 188
АПК съобщава, че е постъпил протест от прокурор при Окръжната прокуратура – Стара Загора,
с който са оспорени разпоредбите на чл. 2, ал. 1
в частта „туристическа такса“; чл. 4, ал. 1, т. 4;
чл. 19, ал. 7 в частта „при констатирано неплащане на повече от три пъти“; чл. 22, ал. 6 в частта
„служебна бележка за липса на задължения към
общината“ и чл. 45 от Наредбата за определяне
и администриране на местните данъци и такси и
цени на услуги на територията на община Казанлък, по което е образувано адм. дело № 243/2017 г.
по описа на А дминистративния съд – Стара
Загора, и е насрочено за 12.07.2017 г. от 14,30 ч.
4106
А дминистративният съд – Търговище, на
основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1
и 2 от Административнопроцесуалния кодекс
съобщава, че е постъпил протест от Окръжната прокуратура – Търговище, против чл. 8,
ал. 3, т. 8 от Наредбата за рекламната дейност
на територията на община Попово, приета с
Решение № 4 по протокол № 16 от 17.11.2004 г.
на Общинския съвет – гр. Попово, по който
е образувано адм. д. № 92/2017 г. по описа на
Административният съд – Търговище. Делото
е насрочено за разглеждане в открито съдебно
заседание на 11.07.2017 г. от 10 ч.
4103
Административният съд – Хасково, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181 АПК съобщава, че е постъпил протест от прокурор при
Окръжната прокуратура – Хасково, против чл. 4,
ал. 1, т. 4 – 5; чл. 18а, ал. 5; чл. 40, ал. 1; чл. 41
и 55 от Наредба № 7 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги
на територията на община Любимец, по който е
образувано адм. дело № 527/2017 г. по описа на
Административния съд – Хасково, насрочено за
12.07.2017 г. от 10,40 ч.
4065
Пловдивският районен съд, ІV бр. състав, призовава Баръш Джибик, с неизвестен адрес, да се
яви в съда на 4.09.2017 г. в 9 ч. като ответник по
гр.д. № 5120/2017 г., заведено от Миневер Тасин
Низан от с. Гълъбец, област Бургас, за развод.
Ако въпреки публикацията ответникът не се
яви в съда при разглеждане на делото, съдът му
назначава особен представител.
4102
Софийският районен съд, ІІІ гражданско отделение, 89 състав, призовава Джейкъб Юджийн
Милър, с неизвестен адрес в България, в качеството му на ответник по гр. д. № 2094/2017 г.,
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образувано по предявен от Дорина Стоянова
Минковска иск по чл. 49, ал. 1 СК за развод, и
му указва в двуседмичен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ да се яви в канцеларията
на СРС, ІІІ ГО, София, бул. Цар Борис ІІІ № 54,
за връчване на книжата по делото. Ответникът
следва да посочи съдебен адрес в страната, в противен случай делото ще се гледа при условията
на чл. 48, ал. 2 ГПК.
4094

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
19. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Молдовска диаспора Роден
край“ – София, на основание чл. 28, ал. 1 от
устава и чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на 17.07.2017 г. в 17,30 ч. на адрес: София, ж.к.
Студентски град, бл. 61. вх. Б, ет. 7, ап. 711, при
следния дневен ред: 1. извършване на промени
в устава на сдружението; 2. приемане на нови
членове въз основа на постъпили молби; 3. разни.
При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
общото събрание ще се проведе на същото място
и при същия дневен ред в 18,30 ч.
4090
1. – Управителният съвет на сдружение „Общество Път на Мъдростта“ на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 2.08.2017 г. в
14 ч. в София, читалище „Райко Алексиев“, бул.
Скобелев № 58, стая № 5, при следния дневен
ред: 1. отчетни доклади на управителния съвет
за дейността на сдружение „Общество Път на
Мъдростта“ за периода 2016/2017 г.; 2. отчет на
организационния секретар – финансов отчет; 3.
отчет за дейността на Дома на Мъдростта; 4.
доклад на председателя на Съвета по целостта и
ценностите; 5. обсъждане и приемане на отчетните
доклади; 6. избор на комисия по избора; 7. избор
на членове на органите на управление и контрол
на сдружение „Общество Път на Мъдростта“: членове на Управителния съвет; членове на Съвета
на сдружението; членове на Съвета по целостта
и ценностите; 8. промени в устава на сдружение
„Общество Път на Мъдростта“; 9. други.
4019
4. – Уп ра ви те лни ят с ъве т на сд ру жение
с нес топанска цел „Спортен клуб А лпинист
101“ – Смолян, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно годишно общо събрание на сдружението
на 21.07.2017 г. в 9 ч. в Смолян, ул. Първи май
№ 31 (Учебен корпус 1), при следния дневен ред:
1. приемане на отчет за дейността на УС на СК
„Алпинист 101“ за 2016 г.; 2. приемане на финансов
отчет на сдружението за 2016 г.; 3. обсъждане и
вземане на решение за промяна вида/дейността
на сдружението от частна в обществена полза; 4.
обсъждане и приемане на изменения в устава на
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сдружението; 5. избор на нов управителен съвет
на сдружението; 6. избор на нов председател на
сдружението; 7. приемане на календарен план за
дейността през 2017 г.; 8. определяне на секции/
направления и избиране на отговорници в спорта; 9. други. При липса на кворум на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе един
час по-късно на същото място и при същия дневен ред независимо от броя на присъстващите.
Материалите за провеждане на общото събрание
ще бъдат на разположение на членовете в сградата
на спортния клуб от 29.05.2017 г.
4070
3. – Управителният съвет на сдружение „Нов
път“ – с. Хайредин, област Враца, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 10, ал. 1 от устава на сдружението свиква общо събрание на 6.08.2017 г. в
16,30 ч. в офиса на сдружението на адрес: с. Хайредин, ул. Дафинка Чергарска № 9, при следния
дневен ред: 1. отчет за дейността на сдружението
за 2016 г.; 2. промяна в устава на сдружението
и състава на управителния съвет; 3. обсъждане
на настоящи и бъдещи проекти на сдружението;
4. приемане на нови членове на сдружението; 5.
разни. Общото събрание се счита за законно и
може да взема валидни решения, ако присъстват
най-малко половината от всички членове на сдружението. Ако не се яви нужният брой членове за
наличие на кворум, на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
заседанието на общото събрание се отлага с един
час по-късно при същия дневен ред и се счита за
законно, колкото и членове да се явят.
4110
Поправка. Столичната общинска агенция
за приватизация и инвестиции прави следната
поправка в Решение № 391 от 19 май 2015 г. на
Надзорния съвет относно публичен търг с явно
наддаване за прода жбата на самостоятелен
обект в сграда с идент. 39791.6003.243.1.3 (помещение за склад), с. Кривина, ул. Демокрация
№ 2, общински нежилищен имот, стопанисван
от район „Панчарево“ (ДВ, бр. 44 от 2017 г.):
думите в т. 1 „21.06.2017 г. от 14 ч.“ да се четат
„21.06.2017 г. от 11 ч.“.
4121
Поправка. Столичната общинска агенция
за приватизация и инвестиции прави следната
поправка в Решение № 393 от 19 май 2015 г. на
Надзорния съвет относно публичен търг с явно
наддаване за продажбата на поземлен имот с идентификатор 68134.406.68 (в УПИ VI-487, кв. 740),
София, ул. Силистра № 3 , общински нежилищен
имот, стопанисван от район „Оборище“ (ДВ,
бр. 44 от 2017 г.): думите в т. 1 „със съответното
право на строеж“ се заличават.
4122

Адрес на редакцията: 1169 София, пл. Княз Александър I № 1, тел. 939-35-17, тел./факс 939-36-74, 981-17-11
e-mail: DVest@parliament.bg, rumen@parliament.bg.
Електронна страница на „Държавен вестник“: http://dv.parliament.bg
IBAN номерът на банковата сметка на „Държавен вестник“ е:
BG10BNBG96613100170401, BIC на БНБ – BNBGBGSD
Печат: „Алианс принт“ – ЕООД, София 1592, ул. Илия Бешков 3
ДЪРЖ АВЕН ВЕСТНИК
ISSN 0205 – 0900

