ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК 51

БРОЙ

ОФИЦИАЛНО ИЗДАНИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Вторник, 5 юли 2011 г.

София

Цена 0,80 лв.

СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФИЦИАЛНИЯ РАЗДЕЛ
Народно събрание

Министерство
на регионалното
развитие и благоустройството

 Закон за ратифициране на Консулската конвенция между Република България и Черна гора

2

 Закон за изменение и допълнение на
Закона за социално подпомагане

2

 Закон за допълнение на Кодекса за
застраховането

4

Министерски съвет
 Постановление № 179 от 29 юни
2011 г. за приемане на Правилник за
прилагане на Закона за чужденците в
Република България

5

 Постановление № 180 от 30 юни
2011 г. за определяне нов размер на
минималната работна заплата за
страната
33
Министерство на транспорта,
информационните технологии
и съобщенията
 Договор за ползване на Европейската
система CleanSeaNet за сателитен мониторинг на нефтеното замърсяване
и идентифициране на корабите замърсители между правителството на Република България и Европейската агенция за морска безопасност (EMSA)
33

 Меморандум за разбирателство
между правителството на Република
България, представлявано от министъра на регионалното развитие и благоустройството, и правителството
на Република Турция, представлявано
от генералния секретар по въпросите
на Европейския съюз, за изпълнение
на Програмата за трансгранично сътрудничество България – Турция по
Инструмента за предприсъединителна помощ
38
Министерство на земеделието
и храните
 Наредба за изменение и допълнение
на Наредба № 26 от 2007 г. за условията и реда за прилагане и наблюдение на прилагането на държавните
помощи в земеделието
47
 Наредба за изменение на Наредба № 2
от 2010 г. за специалните изисквания
за участие в одобрените схеми за национални доплащания и за специфично
подпомагане за 2010 г.
48

С Т Р.

2

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 51

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Н А Р ОД НО С ЪБРА Н И Е
УКАЗ № 166
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Да се обнародва в „Държавен вестник“
Законът за ратифициране на Консулската
конвенци я меж д у Реп ублика Българи я и
Черна гора, приет от ХLI Народно събрание
на 23 юни 2011 г.
Издаден в София на 28 юни 2011 г.
Президент на републиката: Георги Първанов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Маргарита Попова

ЗАКОН

за ратифициране на Консулската конвенция
между Република България и Черна гора
Член единствен. Ратифицира Консулската
конвенция между Република България и Черна
гора, подписана на 18 март 2011 г. в София.
Законът е приет от 41-ото Народно събрание
на 23 юни 2011 г. и е подпечатан с официалния
печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
7746

УК АЗ № 167
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Да се обнародва в „Държавен вестник“
Законът за изменение и допълнение на Закона за социално подпомагане, приет от ХLI
Народно събрание на 22 юни 2011 г.
Издаден в София на 28 юни 2011 г.
Президент на републиката: Георги Първанов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Маргарита Попова

ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона
социално подпомагане (обн., ДВ, бр. 56
1998 г.; изм., бр. 45 и 120 от 2002 г., бр. 18,
и 105 от 2006 г., бр. 52 и 59 от 2007 г., бр.
от 2008 г., бр. 14, 41 и 74 от 2009 г., бр. 15
2010 г. и бр. 9 от 2011 г.)

за
от
30
58
от

§ 1. В чл. 18а, ал. 5 думите „Социално подпомагане“ се заменят със „Социална закрила“.

§ 2. В чл. 24, ал. 1, т. 5 думите „Социално подпомагане“ се заменят със „Социална
закрила“.
§ 3. Член 25 се изменя така:
„Чл. 25. (1) За финансиране на дейности и
мероприятия, свързани с провежданите политики в областта на социалното подпомагане,
се създава фонд „Социална закрила“, наричан
по-нататък „фонда“ – второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към министъра на
труда и социалната политика.
(2) Фонд „Социална закрила“ е юридическо
лице със седалище София.“
§ 4. В чл. 26 се правят следните изменения:
1. В текста преди т. 1 думите „Социално
подпомагане“ се заменят със „Социална закрила“.
2. В т. 4 думите „Държавната паричнопредметна лотария и на“ се заличават.
§ 5. В чл. 27 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1 и се изменя така:
„(1) Средствата по фонд „Социална закрила“
се разходват за:
1. социални помощи;
2. целеви социални програми и проекти в
областта на социалното включване;
3. социални услуги, извършвани от общините, както и от лица, вписани в регистъра
по чл. 18, ал. 2;
4. изследвания и разработване на нормативна база в сферата на социалното подпомагане – не повече от 2 на сто от годишния
обем на фонда;
5. придобиване на дълготрайни активи и
текущо поддържане на материалната база;
6. изграждане на нова, реконструкция и
модернизация на съществуващата материална
база за предоставяне на социални услуги;
7. издръжка на дейността на фонда – не
повече от 5 на сто от набраните средства.“
2. Създават се ал. 2, 3 и 4:
„(2) В случаите по ал. 1, т. 1 средства се
отпускат само след изчерпване на всички
други нормативноопределени възможности.
(3) В случаите по ал. 1, т. 2 и 3 средства
се отпускат само когато дейностите не са
финансирани от републиканския бюджет, от
програми и проекти, финансирани със средства
от европейски и други международни фондове
или други финансови механизми.
(4) Средствата по ал. 1 се разходват при
условия и по ред, определени с методика
за разпределение на средствата, приета от
управителния съвет на фонд „Социална закрила“ и утвърдена от министъра на труда и
социалната политика.“
§ 6. Член 28 се изменя така:
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„Чл. 28. (1) Органи на управление на фонда
са управителният съвет и изпълнителният
директор.
(2) Управителният съвет на фонда се състои
от петима членове, в т. ч. председател.
(3) Министърът на труда и социалната политика определя членовете на управителния
съвет и неговия председател.
(4) Мандатът на членовете на управителния
съвет е 5 години.
(5) Членове на управителния съвет се освобождават предсрочно:
1. по тяхна писмена молба, отправена до
министъра на труда и социалната политика;
2. при влязла в сила присъда за извършено
умишлено престъпление от общ характер;
3. когато са били членове на управителни
или контролни органи на юридически лица,
които са обявени в несъстоятелност, ако са
останали неудовлетворени кредитори;
4. при трайна фактическа невъзможност
да изпълняват задълженията си повече от 6
месеца;
5. когато са причинили виновно имуществени вреди на фонда;
6. при влизане в сила на акт, с който е
установен конфликт на интереси по Закона за
предотвратяване и установяване на конфликт
на интереси;
7. при смърт.
(6) При предсрочно освобождаване на член
на управителния съвет в едномесечен срок от
настъпване на събитието министърът на труда
и социалната политика назначава на негово
място нов член за срок до края на мандата
на освободения член.“
§ 7. Член 29 се изменя така:
„Чл. 29. (1) Управителният съвет:
1. взема решения за набиране и разходване
на средствата на фонда;
2. приема проекта на годишен бюджет на
фонда и го предлага на министъра на труда
и социалната политика;
3. определя условията и реда за разпределяне
на средствата и за финансиране дейностите
на фонда;
4. приема годишния отчет за дейността на
фонда и го изпраща на министъра на труда
и социалната политика;
5. съставя годишния финансов отчет съгласно изискванията на Закона за счетоводството;
6. създава и закрива постоянни и временни
комисии, съвети и други към фонда;
7. предлага за утвърждаване от министъра
на труда и социалната политика структурата
и щата на фонда;
8. контролира изпълнението на проектите,
финансирани със средства на фонда.
(2) Заседанията на управителния съвет се
свикват от неговия председател или по инициатива на една трета от неговите членове.
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Управителният съвет заседава в присъствието
на две трети от състава си. Решенията се
вземат с мнозинство от повече от половината
от общия брой на неговите членове.
(3) Освен ако в закон е предвидено друго,
членовете на управителния съвет получават
възнаграждение, което се определя със заповед на министъра на труда и социалната
политика.
(4) Членовете на управителния съвет отговарят солидарно за имуществените вреди,
които са причинили виновно на фонда.
(5) Управителният съвет приема правилник за организацията и дейността на фонд
„Социална закрила“, който се утвърждава от
министъра на труда и социалната политика.“
§ 8. Създава се чл. 29а:
„Чл. 29а. (1) Изпълнителният директор на
фонда се назначава по трудово правоотношение
от министъра на труда и социалната политика.
(2) Изпълнителният директор:
1. представлява фонда лично или чрез
изрично упълномощено от него длъжностно
лице;
2. организира дейността на фонда, осъществява оперативното му ръководство и
управлява имуществото съгласно дадените
му от управителния съвет правомощия;
3. организира провеждането на заседанията
на управителния съвет;
4. осигурява изпълнението на решенията
на управителния съвет;
5. изготвя проекта на годишен план за работата на фонда и го представя за одобряване
от управителния съвет;
6. изготвя и внася за разглеждане от управителния съвет годишния бюджет на фонда;
7. разработва и предлага за одобряване
от управителния съвет структурата и щата
на фонда;
8. изготвя и внася за разглеждане от управителния съвет годишен отчет за дейността
на фонда;
9. сключва и прекратява трудовите договори
със служителите на фонда, както и граждански договори.“
§ 9. Член 30 се отменя.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 10. (1) Закрива се фонд „Социално подпомагане“ – второстепенен разпоредител с
бюджетни кредити към министъра на труда
и социалната политика. Наличните средства
на закрития фонд „Социално подпомагане“ се
прехвърлят по бюджета на фонд „Социална
закрила“.
(2) Фонд „Социална закрила“ е правоприемник на активите, пасивите, правата и
задълженията на закрития фонд „Социално
подпомагане“ по баланса и отчета към деня
на влизане в сила на този закон.
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§ 11. (1) В тримесечен срок от влизането
в сила на този закон министърът на труда и
социалната политика утвърждава правилника
за организацията и дейността на фонд „Социална закрила“ и методика за разпределение
на средствата по фонда.
(2) В тримесечен срок от влизането в сила на
този закон министърът на труда и социалната
политика определя членовете на управителния
съвет и назначава изпълнителния директор
на фонд „Социална закрила“.
(3) До оп редел я не т о на ч ленове т е на
управителния съвет и назначаването на изпълнителния директор по ал. 2 досегашните
членове на управителния съвет на закрития
фонд „Социално подпомагане“ продължават
да осъществяват правомощията си.
(4) До утвърждаването на правилника по
ал. 1 се прилага Правилникът за дейността
на управителния съвет на фонд „Социално
подпомагане“ (необнародван), издаден на
основание на отменения чл. 30.
§ 12. В Закона за закрила на детето (обн.,
ДВ, бр. 48 от 2000 г.; изм., бр. 75 и 120 от
2002 г., бр. 36 и 63 от 2003 г., бр. 70 и 115
от 2004 г., бр. 28, 94 и 103 от 2005 г., бр. 30,
38 и 82 от 2006 г., бр. 59 от 2007 г., бр. 69 от
2008 г., бр. 14, 47 и 74 от 2009 г., бр. 42, 50, 59
и 98 от 2010 г. и бр. 28 от 2011 г.) се правят
следните изменения:
1. В чл. 43ж думите „Социално подпомагане“ се заменят със „Социална закрила“.
2. В чл. 44, ал. 1, т. 5 думите „Социално
подпомагане“ се заменят със „Социална закрила“.
§ 13. В Закона за данъците върху доходите на физическите лица (обн., ДВ, бр. 95 от
2006 г.; изм., бр. 52, 64 и 113 от 2007 г., бр. 28,
43 и 106 от 2008 г., бр. 25, 32, 35, 41, 82, 95 и
99 от 2009 г., бр. 16, 49, 94 и 100 от 2010 г. и
бр. 19, 31 и 35 от 2011 г.) в чл. 22, ал. 1, т. 1,
буква „в“ думите „Социално подпомагане“ се
заменят със „Социална закрила“.
§ 14. В Закона за корпоративното подоходно облагане (обн., ДВ, бр. 105 от 2006 г.;
изм., бр. 52, 108 и 110 от 2007 г., бр. 69 и 106
от 2008 г., бр. 32, 35 и 95 от 2009 г., бр. 94 от
2010 г. и бр. 19, 31 и 35 от 2011 г.) в чл. 31,
ал. 1, т. 2 думите „Социално подпомагане“ се
заменят със „Социална закрила“.
Законът е приет от 41-ото Народно събрание
на 22 юни 2011 г. и е подпечатан с официалния
печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
7755
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Законът за допълнение на Кодекса за застраховането, приет от ХLI Народно събрание
на 22 юни 2011 г.
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ЗАКОН

за допълнение на Кодекса за застраховането
(обн., ДВ, бр. 103 от 2005 г.; изм., бр. 105 от
2005 г., бр. 30, 33, 34, 54, 59, 80, 82 и 105 от
2006 г., бр. 48, 53, 97, 100 и 109 от 2007 г.,
бр. 67 и 69 от 2008 г., бр. 24 и 41 от 2009 г.
и бр. 19, 41, 43, 86 и 100 от 2010 г.)
§ 1. Създава се чл. 186а:
„Забрана за поставяне на знаци, белези
или други индикации
Чл. 186а. (1) Забранява се поставянето на
знаци, белези или други индикации върху
или на видимо място в моторното превозно
средство, които пряко или косвено указват
наличието на сключен застрахователен договор във връзка с това моторно превозно
средство.
(2) Застраховател или презастраховател
не може да изисква под никаква форма поставянето на знаците, белезите или другите
и н д и ка ц и и по а л. 1 кат о п ред вари т ел но
условие за ск лючването и/или влизането в
сила на застрахователния договор във връзка
със съответното моторно превозно средство
и/или за покриването на един или повече
рискове по застрахователния договор, както
и не може да договаря или да вк лючва в
общите условия по такава застраховка поставянето на знаците, белезите или другите
ин дикации по а л. 1 като за дъл жение на
застрахованото лице, на застраховащия или
на третото ползващо се лице. Липсата на
такива знаци, белези или други индикации
не може да бъде основание за изк лючване
от покритие на един или повече рискове
по застрахователния договор, за изменение
или прекратяване на застрахователния договор или да бъде обвързвано с каквито и
да е неблагоприятни правни последици за
заст рахованото лице, заст раховащи я или
третото ползващо се лице.
(3) Забраната по ал. 1 не се отнася за
знаците, белезите или другите индикации,
чието поставяне е изрично у редено с нор-
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мативен акт, както и за знаци, белези или
други индикации, които рек ламират физическо или юридическо лице, негов търговски знак или марка, негов продукт, стока,
услуга, търговска марка или други подобни
и те не са обвързани със ск лючването на
застрахователния договор, когато:
1. моторното превозно средство е собственост на същото лице или е взето от
нег о под наем, на л изи н г и л и на д ру г о
правно основание, за което има ск лючен
договор, или
2. тя х но т о пос та вя не е в изп ъ л нен ие
на писмен договор за рек лама, ск лючен с
физическо или юридическо лице, което е
собственик, ползвател, наемател или лизингополу чател на моторното превозно средство, върху което са поставени съответните
знаци, белези или други индикации.“
§ 2. Създава се чл. 315а:
„Отговорност при поставяне на знаци, белези или други индикации
Чл. 315а. Лице, което управлява моторно
превозно средство с поставени знаци, белези
или други индикации в нарушение на забраната по чл. 186а, ал. 1, с изк лючение на
тези по чл. 186а, ал. 3, или на такива, които
представляват микрогравировка, когато тя
пряко или косвено не указва наличието на
сключен застрахователен договор, се наказва
с глоба в размер 50 лв.“
§ 3. Създава се чл. 317б:
„Отговорност при въвеж дане на изискване
за поставяне на знаци, белези или други
индикации
Чл. 317б. Застраховател, който извърши
или допусне извършването на нарушение на
чл. 186а, се наказва с имуществена санкция
от 30 000 до 60 000 лв., а при повторно нарушение – от 60 000 до 120 000 лв.“
§ 4. В ч л. 320, а л. 1 и 2 след д у ми те
„чл. 315, ал. 1 и 2“ се добавя „и чл. 315а“.
Преходни и зак лючителни разпоредби
§ 5. Застрахователите привеж дат в съответствие с този закон общите условия по
застраховките или съществуващите други
уговорки за застраховане на моторни превозни средства в тримесечен срок от влизането му в сила.
§ 6. Параграфи 2 и 4 влизат в сила 15
месеца след обнарод ва не т о на за кона в
„Държавен вестник“.
Законът е приет от 41-ото Народно събрание на 22 юни 2011 г. и е подпечатан с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
7745
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МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 179
ОТ 29 ЮНИ 2011 Г.

за приемане на Правилник за прилагане на
Закона за чужденците в Република България
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С ТА Н О В И :
Член единствен. Приема Правилник за прилагане на Закона за чужденците в Република
България.
Заключителни разпоредби
§ 1. Отменя се Правилникът за прилагане на
Закона за чужденците в Република България,
приет с Постановление № 87 на Министерския
съвет от 2000 г. (обн., ДВ, бр. 43 от 2000 г.; изм.
и доп., бр. 15 и 87 от 2004 г., бр. 2 от 2006 г.,
бр. 49 от 2007 г. и бр. 44 от 2008 г.).
§ 2. В Правилника за издаване на българските лични документи, приет с Постановление
№ 13 на Министерския съвет от 2010 г. (обн.,
ДВ, бр. 12 от 2010 г.; доп., бр. 42 от 2010 г.),
се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 8, ал. 2 се създават т. 4 и 5:
„4. за документите за пребиваване по чл. 59,
ал. 2, т. 1 и 7 ЗБЛД – в ДМ – МВР или в звената „Миграция“ при СДВР/ОДМВР;
5. за документите за пребиваване по чл. 59,
ал. 2, т. 1а и 2 ЗБЛД – в ДМ – МВР, само
когато заявленията са приети в ДМ – МВР.“
2. В чл. 40, ал. 1, т. 2 след думата „разрешено“ се добавя „дългосрочно или“.
3. Създава се чл. 40а:
„Чл. 40а. (1) За издаване на временно разрешение за пребиваване на притежател на Синя
карта на ЕС, издадена от друга държава – членка
на ЕС, и на членовете на неговото семейство
съгласно чл. 59, ал. 2, т. 8 ЗБЛД чужденецът
подава заявление по образец съгласно приложение № 3 в ДМ – МВР или в звената „Миграция“ при СДВР/ОДМВР, към което прилага:
1. копие на редовен документ за задгранично пътуване или друг заместващ го документ;
2. цветна снимка, която да съответства
на изискванията съгласно приложение № 5;
снимка не се прилага, когато има техническа
възможност за цифрово заснемане лицето на
заявителя;
3. копие на Синя карта на ЕС или на
разрешение за пребиваване на членовете на
семейството на притежателя на Синя карта на
ЕС, издадени от друга държава – членка на ЕС;
4. документ за платена държавна такса;
5. декларация за адрес.
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(2) Заявлението и приложените към него
документи се изпращат в ДМ – МВР за обработване на данните в съответните информационни фондове. Персонализацията на
документите се извършва в ДБДС – МВР.“
4. В чл. 42:
а) в ал. 2 след думата „разрешено“ се добавя
„дългосрочно или“;
б) създава се ал. 5:
„(5) Лицата с предоставено право на пребиваване на основание чл. 25, ал. 1, т. 12 от
Закона за чужденците в Република България
вместо документа по ал. 1, т. 1 представят
копие от страниците със снимката и личните
данни на документа за задгранично пътуване,
с който лицето е влязло в страната, издаден
от съответната бивша съветска република, и
официален документ, издаден от дипломатическото или консулското представителство
на съответната бивша съветска република,
че лицата не са признати за граждани на
съответната държава.“
5. Създава се чл. 43а:
„Чл. 43а. Документите по чл. 40а се издават
в срок до 15 дни от приемане на заявлението
и се получават от заявителя в ДМ – МВР или
в звената „Миграция“ при СДВР/ОДМВР,
където са приети заявленията.“
6. В чл. 50, ал. 5 думите „ал. 2, т. 1 и 2
ЗБЛД“ се заменят с „ал. 2, т. 1, 1а, 2, 7 и 8
ЗБЛД“.
§ 3. В чл. 141б от Правилника за прилагане
на Закона за Министерството на вътрешните
работи, приет с Постановление № 126 на Министерския съвет от 2006 г. (обн., ДВ, бр. 47
от 2006 г.; изм. и доп., бр. 24 от 2007 г., бр. 44
и 91 от 2008 г., бр. 1 и 68 от 2009 г., бр. 5 от
2010 г.; попр., бр. 8 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 40
и 90 от 2010 г. и бр. 7, 19 и 48 от 2011 г.), се
правят следните изменения:
1. В ал. 1:
а) точка 1 се изменя така:
„1. издават или отказват издаването на
разрешения за краткосрочно, продължително,
дългосрочно или постоянно пребиваване;“
б) точка 3 се изменя така:
„3. отнемат правото на издадено разрешение
за краткосрочно, продължително, дългосрочно
или постоянно пребиваване при наличие на
законовите изисквания;“.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Звената „Миграция“ при областните
ди рек ции на МВР у ведом яват незабавно
дирекция „Миграция“ за отнетите от тях
разрешения за продължително, дългосрочно
или постоянно пребиваване на чужденци в
Република България.“
§ 4. В Наредбата за общите условия, минималната застрахователна сума, минималната
застрахователна премия и реда за сключване
на задължителната медицинска застраховка на
чужденците, които пребивават краткосрочно
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в Република България или преминават транзитно през страната, приета с Постановление
№ 80 на Министерския съвет от 2005 г. (обн.,
ДВ, бр. 41 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 57 от
2007 г.), се правят следните изменения и допълнения:
1. В наименованието на наредбата след
думата „краткосрочно“ се добавя „или продължително“.
2. В чл. 1, ал. 1 след думата „краткосрочно“
се добавя „или продължително“.
3. В чл. 2, ал. 1 накрая на изречението се
поставя запетая и се добавя „в нормативен
акт или правен акт на Европейския съюз“.
4. Член 3 се изменя така:
„Чл. 3. (1) Договорите за задължителните
медицински застраховки за чужденците, които
пребивават краткосрочно или продължително
в Република България или преминават транзитно през нея, се сключват при влизане на
територията на страната от застрахователи,
които притежават разрешение за извършване
на дейност по тези видове застраховки.
(2) Договорите за задължителните медицински застраховки за чужденците, които
пребивават продължително в Република България, могат да се сключват и след влизането
на територията на страната.“
5. В чл. 4, ал. 1 и 2 след думата „краткосрочно“ се добавя „или продължително“.
6. В чл. 5, ал. 1 след думата „краткосрочно“
се добавя „или продължително“.
7. В чл. 12 след думата „краткосрочно“ се
добавя „и продължително“.
8. Член 17 се изменя така:
„Чл. 17. (1) Застрахователният договор на
чужденци, които пребивават краткосрочно в
Република България или преминават транзитно през страната, не може да бъде сключен
за срок, по-дълъг от 90 дни.
(2) Застрахователният договор на чужденци,
които пребивават продължително в Република
България, не може да бъде сключен за срок,
по-дълъг от една година.“
§ 5. В Наредбата за условията и реда за
отпечатване, съхраняване, полагане, анулиране, бракуване, унищожаване и отчитане на
визови стикери и на бланки за поставяне на
визи, приета с Постановление № 92 на Министерския съвет от 2003 г. (обн., ДВ, бр. 40 от
2003 г.; изм. и доп., бр. 97 от 2007 г. и бр. 91
от 2010 г.), се правят следните изменения:
1. Отменя се чл. 10б.
2. В § 1 от допълнителната разпоредба се
отменя т. 6.
§ 6. В Тарифа № 4 за таксите, които се
събират в системата на Министерството на
вътрешните работи по Закона за държавните такси, приета с Постановление № 53 на
Министерския съвет от 1998 г. (обн., ДВ,
бр. 27 от 1998 г.; изм. и доп., бр. 9, 33 и 78 от
1999 г., бр. 43, 65 и 86 от 2000 г.; попр., бр. 27
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от 2001 г.; изм. и доп., бр. 106 и 108 от 2001 г.,
бр. 24, 34, 39, 106 и 111 от 2003 г., бр. 15, 24 и
32 от 2004 г.; попр., бр. 36 от 2004 г.; изм. и
доп., бр. 52 от 2006 г., бр. 16 и 21 от 2007 г.;
попр., бр. 26 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 32 и 75
от 2007 г., бр. 81 от 2008 г., бр. 27 от 2009 г.,
бр. 18 и 75 от 2010 г. и бр. 2 и 7 от 2011 г.),
се правят следните изменения и допълнения:
1. Член 10 се изменя така:
„Чл. 10. (1) При предоставяне право на
продължително пребиваване на чужденец в
Република България се събират следните такси:
1. до 6 месеца – 200 лв.;
2. до 1 година – 500 лв.
(2) Срокът, за който се събира таксата по
ал. 1, се изчислява от датата на изтичане на
последното разрешение за пребиваване на
чужденеца в Република България, ако няма
прекъсване на срока за пребиваване.
(3) За искане на услуга по ал. 1 се събира
такса 10 лв.“
2. Създава се чл. 10а:
„Чл. 10а. За продължаване срока на пребиваване в Република България на чужденец,
влязъл в страната с валидна виза или по
безвизов режим по сериозни лични причини,
се събира такса в размер на равностойността
на 30 eвро в български левове, изчислена по
централния курс на БНБ в деня на плащането.“
3. В чл. 12:
а) в ал. 1 след думите „разрешаване на“ се
добавя „дългосрочно или“;
б) в ал. 3 след думите „разрешаване на“
се добавя „дългосрочното или“.
4. В чл. 19 т. 8 се изменя така:
„8. от чужденци, влезли в страната с валидна виза или по безвизов режим, на които се
продължава срокът на пребиваване по причини
от хуманитарен характер или по причини,
свързани с извънредни обстоятелства.“
5. В чл. 45а, изречение първо след думите
„удостоверение за продължително“ се добавя
„или постоянно“.
6. В чл. 46 след думите „продължително
пребиваващ“ се поставя запетая и се добавя
„дългосрочно пребиваващ“.
7. В чл. 46а след думите „продължително
пребиваващ“ се поставя запетая и се добавя
„дългосрочно пребиваващ“.
8. Създава се чл. 46б:
„Чл. 46б. За издаване на временно разрешение за пребиваване на чужденец – притежател на Синя карта на ЕС, издадена от друга
държава – членка на ЕС, и на членовете на
неговото семейство се събира такса 25 лв.“
9. В чл. 51б се създават второ и трето
изречение:
„За експресно издаване на документите
по чл. 46 и 46а съответната такса се заплаща с увеличение пет пъти, когато по искане
на лицето услугата се извършва в срок три
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работни дни от деня след приемане на заявлението. За документите за пребиваване на
постоянно или дългосрочно пребиваващи
чужденци експресно издаване се допуска само
когато заявленията са подадени в Дирекция
„Миграция“ – МВР.“
10. В чл. 53 се създава т. 5:
„5. чужденци, членове семейство на български гражданин, навършили 70-годишна
възраст – за издаване на документа разрешение за пребиваване.“
§ 7. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков

ПРАВИЛНИК

за прилагане на Закона за чужденците в
Република България
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С правилника се урежда прилагането
на Закона за чужденците в Република България
(ЗЧРБ) относно условията и реда за влизане,
пребиваване и напускане на страната от чужденци, както и на членовете на семейството на
български гражданин, които не са граждани на
държава – членка на Европейския съюз (ЕС),
или на държава – страна по Споразумението
за Европейското икономическо пространство,
или на Конфедерация Швейцария.
Чл. 2. (1) Чужденците влизат в Република
България през граничните контролно-пропускателни пунктове (ГКПП) с редовен документ
за задгранично пътуване или с друг заместващ
го документ, както и с виза, когато такава се
изисква. Образците на документите се обявяват
по дипломатически път пред компетентните
органи на Република България.
(2) Чужденците влизат в Република България с редовен документ за задгранично
пътуване или с друг заместващ го документ,
които не са обявени по дипломатически път
пред компетентните органи на Република България, но отговарят на изискванията на § 1,
т. 3 от допълнителните разпоредби на ЗЧРБ.
Чл. 3. (1) Чужденец, който не отговаря на
изискванията за влизане в Република България, не се допуска в страната от органите
за граничен контрол. За отказа се попълва
единен стандартен формуляр за отказ за
влизане на границата съгласно част „Б“ от
Приложение V от Регламент (ЕО) № 562/2006
на Европейския парламент и на Съвета от 15
март 2006 г. за създаване на Кодекс на Общността за режима на движение на лица през
границите (Кодекс на шенгенските граници
(ОВ, L 105 от 13.4.2006 г., стр. 1).
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(2) В случай че на чужденец, за когото е
подаден сигнал за отказ от влизане в Шенгенската информационна система, бъде разрешено
влизането в страната по причини от хуманитарен характер или когато това се налага от
държавния интерес или от изпълнението на
международни договори, по които Република
България е страна, органите за граничен контрол информират дирекция „Международно
оперативно сътрудничество“ на Министерството на вътрешните работи (МВР), която
уведомява държавите, прилагащи достиженията на Шенгенското законодателство.
Чл. 4. (1) В случай че документът за задгранично пътуване на чужденеца не е подпечатан при влизането му в Република България, компетентните органи на МВР могат да
приемат, че притежателят на документа не е
изпълнявал или вече не изпълнява условията
за продължителност на краткосрочното пребиваване в Република България.
(2) В случаите по ал. 1 чужденецът може
да докаже чрез достоверни документи – транспортни билети или други документи, удостоверяващи престоя му извън територията на
Република България, че е спазил условията
за продължителността на краткосрочното
пребиваване.
(3) В случаите по ал. 2 на чужденеца може
да се издаде единен формуляр за потвърждаване спазването на условията за продължителността на краткосрочното пребиваване
съгласно Приложение VIII към Кодекса на
шенгенските граници.
(4) Ако в случаите по ал. 1 чужденецът не
успее да докаже, че е спазил условията за продължителността на краткосрочното пребиваване, компетентните органи на МВР отбелязват
в документа за задгранично пътуване датата,
на която той е преминал външната граница
на Република България, както и мястото на
преминаване на съответната граница.
Чл. 5. (1) Компетентните органи в дипломатическите и консулските представителства
на Република България анулират издадена
виза, когато стане очевидно, че към момента
на нейното издаване условията за това не са
били спазени, включително когато се установи
наличие на сериозни основания да се счита,
че визата е получена чрез измама.
(2) Компетентните органи в дипломатическите и консулските представителства на
Република България отменят издадена виза, в
случай че условията за нейното издаване вече
са отпаднали или по искане на нейния титуляр.
(3) Органите, извършващи гранични проверки на ГКПП, анулират или отменят валидна
виза в случаите по ал. 1 и 2.
(4) Службите за административен контрол
на чужденците анулират или отменят валидна
виза в случаите по ал. 1 и 2 на лице, което пребивава на територията на Република
България.
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(5) В случай че титулярят на визата не
представи на границата един или повече от
придружаващите документи, това не води
автоматично до решение за анулиране или
отменяне на визата.
(6) Когато се анулира или отмени визата,
върху нея се поставя печат „АНУЛИРАНА“
или „ОТМЕНЕНА“, като освен това оптически
променливият знак на визовия стикер, знакът
за сигурност „ефект на латентно изображение“,
както и терминът „виза“ се правят невалидни
чрез зачертаване.
(7) Службите за административен контрол
на чужденците анулират притежаваната от лицето валидна виза за дългосрочно пребиваване
при издаване на разрешение за пребиваване
в случаите, предвидени в ЗЧРБ.
(8) Органите, извършили отмяна или анулиране на визата, регистрират във Визовата
информационна система (ВИС) информацията
за анулирани и отменени визи, а в случаите,
когато нямат достъп до ВИС – уведомяват в
срок до 48 часа дирекция „Консулски отношения“ на Министерството на външните работи
(ДКО – МВнР) за взетото решение.
(9) Ако визата се анулира или отмени, но не
са извършени фактическите действия по ал. 6,
ДКО – МВнР дава указание на задграничното
представителство, което е издало визата, да я
обяви за анулирана или отменена чрез ВИС.
(10) В случай на анулиране, отмяна или
отказ за издаване на виза се попълва формуляр
по образец, утвърден с акт на Министерския
съвет.
Чл. 6. (1) При влизане в Република България
чужденецът декларира целта на посещението
си и посочва писмено адреса, на който ще
пребивава, като представя пред органите за
граничен контрол попълнената адресна карта
по чл. 18, ал. 1 ЗЧРБ. Попълнените адресни
карти се изпращат за последваща обработка и
съхранение в сeктори/групи „Миграция“ при
Столичната дирекция на вътрешните работи
(СДВР) или в областните дирекции на Министерството на вътрешните работи (ОДМВР).
(2) Органите за граничен контрол подпечатват документа за задгранично пътуване на
чужденеца съгласно изискванията на Кодекса
на шенгенските граници.
Чл. 7. (1) Минималните лични финансови
средства за ежедневна издръжка на чужденец, който влиза в Република България с цел
краткосрочно пребиваване или транзитно
преминаване, са в размер 50 евро или тяхната
равностойност в левове или друга свободно
конвертируема валута, освен в случаите на
изпълнение на междуправителствени спогодби
за образователен, научен или културен обмен
или съгласно актове на Министерския съвет.
(2) Необходимите лични финансови средства за осигуряване на подслон са не по-малко
от 50 евро за всеки ден на престоя или тяхната
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равностойност в левове или друга свободно
конвертируема валута или документ за предплатени нощувки в средство за подслон, или
покана-декларация от българско физическо
лице, с която се удостоверява, че се осигурява подслон.
(3) Необходимите лични финансови средства за напускане на Република България при
влизане по суша или по вода с управлявано
от лицето превозно средство са най-малко 200
евро или тяхната равностойност в левове или
в друга свободно конвертируема валута, освен
ако лицето притежава билет за завръщане.
(4) Необходимите лични финансови средства за напускане на страната от чужденец са
в размер, съответстващ на цената на билета
и дължимите такси (ако има такива) за обратно връщане до страната на произход или
до трета държава, в която чужденецът има
право да влиза и пребивава.
Чл. 8. В случаите по чл. 28 ЗЧРБ службите
за административен контрол на чужденците
отразяват обявения адрес в специализиран
информационен масив за административно
обслужване на чужденците.
Чл. 9. (1) Лицата, осъществяващи хотелиерска дейност, при настаняване на чужденец
го регистрират в специален регистър, в който
вписват имената на чужденеца, така както са
изписани в документа за задгранично пътуване,
датата и годината на раждане, гражданството,
номера на документа за задгранично пътуване
и времето на пребиваване на съответния адрес.
(2) В случаите по чл. 28, ал. 3 ЗЧРБ лицата
представят пред службите за административен
контрол на чужденците или в съответното
районно управление на МВР (РУ на МВР) по
местопребиваване на чужденеца документа му
за задгранично пътуване, ако чужденецът не
се яви лично, като се попълват две адресни
карти по образец съгласно приложение № 1.
Представените адресни карти се обработват
от службите за административен контрол
на чужденците или от съответното районно
управление на МВР и единият екземпляр се
връчва на лицето, предоставило подслон.
(3) Лицата, осъществяващи хотелиерска
дейност, или техни служители представят в РУ
на МВР или в службите за административен
контрол на чужденците по местонахождението на хотела адресни карти по ал. 2 или
списък на настанените чужденци на хартиен/
електронен носител или по електронен път.
Чл. 10. (1) Организацията на работа на
служителите на МВР, осъществяващи информационна дейност с данните по чл. 54,
ал. 2, т. 4 ЗЧРБ, се определя от министъра
на вътрешните работи.
(2) Контролът по адресната регистрация на
чужденците се осъществява от началниците
на сeктори/групи „Миграция“ при СДВР/
ОДМВР или от началниците на РУ на МВР.
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Чл. 11. (1) За продължаване на срока за
пребиваване в Република България по причини от хуманитарен характер или по причини,
свързани с извънредни обстоятелства, или по
сериозни лични причини на чужденец, който
е влязъл в страната с валидна виза или по
безвизов режим, преди изтичането на срока
им представя в дирекция „Миграция“ – МВР,
СДВР и ли ОДМВР редовен док у мен т за
задгранично пътуване и подава заявление
по образец съгласно приложение № 2, към
което прилага:
1. документи, съдържащи доказателства
за причините от хуманитарен характер или
причини, свързани с извънредни обстоятелства, или сериозни лични причини, които
налагат срокът за пребиваване в страната да
бъде продължен;
2. копие от страниците на документа за
задгранично пътуване със снимката, личните
данни, входната виза и печата за последното
влизане в Република България;
3. доказателства за осигурено жилище за
времето на пребиваването му в страната;
4. задължителна медицинска застраховка.
(2) Продължаването срока на пребиваване се отразява в документа за задгранично
пътуване с полагане на визов стикер след
представяне на документ за платена държавна
такса, когато такава се изисква по Тарифа
№ 4 за таксите, които се събират в системата
на Министерството на вътрешните работи
по Закона за държавните такси, приета с
Постановление № 53 на Министерския съвет
от 1998 г. (обн., ДВ, бр. 27 от 1998 г.; изм. и
доп., бр. 9, 33 и 78 от 1999 г., бр. 43, 65 и 86
от 2000 г.; попр., бр. 27 от 2001 г.; изм. и доп.,
бр. 106 и 108 от 2001 г., бр. 24, 34, 39, 106 и
111 от 2003 г., бр. 15, 24 и 32 от 2004 г.; попр.,
бр. 36 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 52 от 2006 г.,
бр. 16 и 21 от 2007 г.; попр., бр. 26 от 2007 г.;
изм. и доп., бр. 32 и 75 от 2007 г., бр. 81 от
2008 г., бр. 27 от 2009 г., бр. 18 и 75 от 2010 г.
и бр. 2 и 7 от 2011 г.).
(3) Информацията за продължаване срока на пребиваване се отразява във Визовата
информационна система.
(4) Когато чужденецът не притежава виза
тип „D“ за дългосрочно пребиваване, службите
за административен контрол на чужденците
след предоставяне на писмено становище от
Държавна агенция „Национална сигурност“
(Д А НС) и след с ъгласу ва не с д и рек ц и я
„Консулски отношения“ на Министерството
на външните работи (ДКО – МВнР) могат
да продължат срока на пребиваване или да
издадат разрешение за пребиваване, когато
държавният интерес налага това или при извънредни обстоятелства, доказани по надлежния ред със съответни документи. Службите
за административен контрол на чужденците
изпращат в ДКО – МВнР документ за платена
такса за визата.
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ПРЕБИВАВАНЕ НА ЧУЖДЕНЦИ В РЕПУБЛИК А БЪЛГАРИЯ
Раздел I
Продължително пребиваване
Чл. 12. (1) За получаване право на продължително пребиваване на основание чл. 24,
ал. 1, т. 5 и 13, чл. 24е, ал. 1, чл. 33г, ал. 4 и
чл. 33к, ал. 3 ЗЧРБ с цел събиране на семейството чужденецът с разрешено пребиваване
не по-малко от една година на територията
на Република България подава в дирекция
„Миграция“ – МВР, СДВР или в ОДМВР
заявление по образец съгласно приложение
№ 3, към което прилага:
1. копие на редовен документ за задгранично пътуване на члена на семейството със
срок на валидност не по-малко от 6 месеца
считано от датата на подаване на заявлението
със страниците на снимката и личните данни;
2. документ за платена държавна такса по
чл. 10, ал. 3 от Тарифа № 4 за таксите, които
се събират в системата на Министерството
на вътрешните работи по Закона за държавните такси;
3. доказателства за осигурено жилище;
4. доказателства за наличието на достатъчни средства за издръжка за членовете на
семейството, без да се прибягва до системата
за социално подпомагане, в размер, не помалък от минималната месечна работна заплата или минималната пенсия за страната,
за срока на пребиваване на територията на
Република България;
5. свидетелство за съдимост на члена на
семейството, издадено от държавата, чийто
гражданин е чужденецът, или от държавата
на обичайното му пребиваване – при първоначално подаване на заявлението;
6. удостоверение за граждански брак или
удостоверение за раждане;
7. документи относно обстоятелствата за
издръжка на членовете на семейството и
необходимостта от полагане на лични грижи
поради здравословни причини в случаите по
чл. 2, ал. 4 ЗЧРБ.
(2) За установяване на фактите и обстоятелствата по чл. 26, ал. 4 ЗЧРБ службите
за административен контрол на чужденците
изготвят мотивирано становище, което се
прилага към заявлението за предоставяне
право на продължително пребиваване.
(3) Заявлението по ал. 1 се разглежда и
решава в срок до един месец след съгласуване
с ДАНС и ДКО – МВнР, които предоставят
становищата си в срок до 15 дни.
(4) За взетото решение за събиране на
семейството директорът на дирекция „Миграция“ – МВР, директорите на СДВР/ОДМВР
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или оправомощените от тях длъжностни лица
уведомяват писмено заявителя по реда на
Административнопроцесуалния кодекс (АПК).
(5) За взетото решение за събиране на
семейството директорите на СДВР/ОДМВР
или оправомощените от тях длъжностни лица
уведомяват дирекция „Миграция“ – МВР и
ДКО – МВнР, като представят мотивирано
писмено становище, съдържащо списък с приложените от чужденеца документи, справки
за наличието или липсата на принудителни
административни мерки и основанието или
липсата на такова за събиране на семейството.
(6) За взетото решение за събиране на
семейството директорът на дирекция „Миграция“ – МВР уведомява ДКО – МВнР, като
представя мотивирано писмено становище,
съдържащо списък с приложените от чужденеца документи, справки за наличието или
липсата на принудителни административни
мерки и основанието или липсата на такова
за събиране на семейството.
(7) Дирекция „Консулски отношения“ на
Министерството на външните работи уведомява задграничното представителство на Република България в държавата по постоянното
местоживеене на члена на семейството или в
задграничното представителство, акредитирано за държавата на постоянното местоживеене
на члена на семейството, в срок до 5 дни след
получаването на уведомлението по ал. 5 и 6.
(8) Положителното решение по заявлението
за събиране на семейството е основание на
чужденеца – член на семейството, да бъде издадена виза по чл. 15, ал. 1 ЗЧРБ по облекчена
процедура. Чужденецът подава заявление за
виза пред задграничното представителство на
Република България в държавата по постоянното му местоживеене или в задграничното
представителство, акредитирано за държавата
на постоянното му местоживеене, в срок до
6 месеца от уведомяването му.
Чл. 13. (1) След влизането му на територията на Република България и в срок
не по-късно от 14 дни преди изтичането на
срока на издадената виза чужденецът – член
на семейството, прилага към първоначално
подадените документи в дирекция „Миграция“ – МВР, СДВР или в ОДМВР:
1. копие на редовен документ за задгранично
пътуване със страниците на снимката, личните
данни, копие на положената виза по чл. 15,
ал. 1 ЗЧРБ и печата за последното влизане
в страната; за сверяване автентичността на
копието се представя и оригиналът на документа за задгранично пътуване;
2. задължителна медицинска застраховка,
валидна за територията на Република България, когато лицето не е осигурено по Закона
за здравното осигуряване (ЗЗО).
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(2) За установяване на фактите и обстоятелствата по чл. 26, ал. 4 ЗЧРБ службите
за административен контрол на чужденците
изготвят мотивирано становище, което се
прилага към заявлението за предоставяне на
право на продължително пребиваване.
(3) В срок до три дни след прилагане на
документите по ал. 1 и при липса на основания за отнемане на предоставеното право на
пребиваване с цел събиране на семейството
директорът на дирекция „Миграция“ – МВР,
директорите на СДВР/ОДМВР или оправомощените от тях длъжностни лица определят
срока на разрешеното пребиваване на чужденеца – член на семейството, и го уведомяват
за задължението му да заплати държавна
такса по Тарифа № 4 за таксите, които се
събират в системата на МВР по Закона за
държавните такси за предоставеното право
на пребиваване.
Чл. 14. (1) За получаване право на продължително пребиваване чужденецът лично
представя в дирекция „Миграция“ – МВР,
СДВР или в ОДМВР заявление по образец
съгласно приложение № 3, към което прилага:
1. копие на редовен документ за задгранично
пътуване със страниците на снимката, личните
данни, виза по чл. 15, ал. 1 ЗЧРБ, когато такава
се изисква, и печата за последното влизане
в страната; за сверяване на автентичността
на копието се представя и оригиналът на
документа за задгранично пътуване;
2. документ за платена държавна такса по
чл. 10, ал. 3 от Тарифа № 4 за таксите, които
се събират в системата на Министерството
на вътрешните работи по Закона за държавните такси;
3. доказателства за осигурено жилище;
4. задължителна медицинска застраховка,
валидна на територията на Република България, когато лицето не е осигурено по ЗЗО;
5. доказателства за наличието на достатъчни
средства за издръжка, без да се прибягва до
системата за социално подпомагане, в размер,
не по-малък от минималната месечна работна
заплата или минималната пенсия за страната,
за срока на пребиваване на територията на
Република България;
6. свидетелство за съдимост, издадено от
държавата, чийто гражданин е чужденецът,
или от държавата на обичайното му пребиваване – при първоначално подаване на
заявлението.
(2) Заявлението по ал. 1 се подава не покъсно от 14 дни преди изтичане на разрешения
срок на пребиваване на чужденеца на територията на Република България. Заявлението
се разглежда и решава в срок до 14 дни. При
правна и фактическа сложност и необходимост
от представяне на допълнителни документи
този срок може да бъде удължен с един месец,
за което чужденецът се уведомява писмено,
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като му се указва, че необходимите документи
и информация следва да бъдат представени в
14-дневен срок. В случай че допълнителните
документи и информация не бъдат представени
в указания срок, производството се прекратява и заявлението не подлежи на повторно
преразглеждане.
(3) При първоначално предоставяне право
на продължително пребиваване по реда на
глава трета „а“ ЗЧРБ заявлението се подава
не по-късно от три месеца от влизането на
чужденеца на територията на Република България. Заявлението се разглежда и решава в
срок до четири месеца от датата на подаването му. При правна и фактическа сложност
или необходимост от представяне на допълнителни документи този срок може да бъде
удължен до три месеца, за което чужденецът
се уведомява писмено, като му се указва,
че необходимите документи и информация
следва да бъдат представени до изтичане на
удължения срок. В случай че допълнителните
документи и информация не бъдат представени
в указания срок, производството се прекратява и заявлението не подлежи на повторно
преразглеждане.
(4) Заявлението по чл. 24б ЗЧРБ се подава
не по-късно от 7 дни преди изтичане на разрешения срок на пребиваване на чужденеца
на територията на Република България. Заявлението се разглежда и решава в срок до
7 дни. При правна и фактическа сложност и
необходимост от представяне на допълнителни
документи този срок може да бъде удължен
с 14 дни, за което чужденецът се уведомява
писмено, като му се указва, че необходимите
документи и информация следва да бъдат
представени в 14-дневен срок. В случай че
допълнителните документи и информация
не бъдат представени в указания срок, производството се прекратява и заявлението не
подлежи на повторно преразглеждане.
(5) За взетото решение чужденецът се уведомява писмено по реда на АПК.
Чл. 15. За получаване право на продължително пребиваване на основание чл. 24, ал. 1,
т. 1 ЗЧРБ чужденецът прилага документите
по чл. 14, ал. 1 и заверено копие на разрешението за работа, издадено от Агенцията
по заетостта.
Чл. 16. За получаване право на продължително пребиваване на основание чл. 24, ал. 1,
т. 2 ЗЧРБ чужденецът прилага документите
по чл. 14, ал. 1 и:
1. документи за актуалното състояние, като:
а) в случай на регистрация по Закона за
търговския регистър актуалното състояние ще
се проверява по служебен път съгласно чл. 23,
ал. 4 от Закона за търговския регистър въз
основа на посочен единен идентификационен
код (ЕИК), или
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б) у дос т оверен ие за а к т уа л но с ъс т ояние – оригинал, или нотариално заверено
копие, издадено от съответния съд не по-рано
от 3 месеца преди подаване на заявлението,
ако е неприложима буква „а“;
2. удостоверение за наличието или липсата на задължения на търговеца, издадено
от органите на Националната агенция за
приходите (НАП);
3. удостоверение за наетите по трудово
правоотношение десет български граждани
от осигурител – чуждестранно лице, издадено
от НАП;
4. справка за актуално състояние за всички
действащи трудови договори, издадена от НАП;
5. обобщена справка за работодател за
период, издадена от НАП.
Чл. 17. За получаване право на продължително пребиваване на основание чл. 24, ал. 1,
т. 4 ЗЧРБ чужденецът прилага документите
по чл. 14, ал. 1 и документ, удостоверяващ,
че е специалист, пребиваващ в страната по
силата на международен договор, по който
Република България е страна.
Чл. 18. (1) За получаване право на продължително пребиваване или продължаване
срока на пребиваване на член на семейство
на основание чл. 24, ал. 1, т. 5 ЗЧРБ чужденецът прилага документите по чл. 14, ал. 1
и съответно:
1. документи, удостоверяващи наличието
на основание за разрешаване на постоянно
пребиваване;
2. удостоверение за сключен граждански
брак или препис от акт за сключен граждански брак;
3. удостоверение от службите за административен контрол на чужденците за придобито
право на постоянно пребиваване от съпруг/
съпруга.
(2) За целите на ал. 1, т. 1 чужденецът от
български произход прилага и удостоверение
за раждане. Когато е невъзможно представянето на удостоверение за раждане, се прилага
удостоверение от Държавната агенция за
българите в чужбина.
Чл. 19. За получаване право на продължително пребиваване на основание чл. 24, ал. 1,
т. 6 ЗЧРБ чужденецът прилага документите
по чл. 14, ал. 1 и:
1. сертификат за актуална регистрация на
търговското представителство в Българската
търговско-промишлена палата, издаден не порано от един месец преди представянето му;
2. заверено копие на БУЛСТАТ.
Чл. 20. (1) За получаване право на продължително пребиваване на основание чл. 24,
ал. 1, т. 7 ЗЧРБ чужденецът прилага документите по чл. 14, ал. 1 и удостоверение за
раждане на низходящия.
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(2) Към документите към ал. 1 се прилага
служебно справка за разрешено постоянно пребиваване или наличие на българско
гражданство.
Чл. 21. За получаване право на продължително пребиваване на основание чл. 24, ал. 1,
т. 8 ЗЧРБ чужденецът прилага документите
по чл. 14, ал. 1 и удостоверение от лечебно
заведение с посочен план за лечение и възстановяване.
Чл. 22. За получаване право на продължително пребиваване на основание чл. 24, ал. 1,
т. 9 ЗЧРБ чужденецът прилага документите по
чл. 14, ал. 1 и документ за акредитация, издаден от Министерството на външните работи.
Чл. 23. За получаване право на продължително пребиваване на основание чл. 24, ал. 1,
т. 10 ЗЧРБ чужденецът прилага документите
по чл. 14, ал. 1 и:
1. документ, издаден от компетентните органи на съответната държава, удостоверяващ,
че е пенсионно осигурен;
2. документ, издаден от банка на територията на Република България, удостоверяващ, че
има налична сметка, по която ще се получават
съответните преводи от пенсията.
Чл. 24. (1) За продължаване правото на
пребиваване на основание чл. 24, ал. 1, т. 13
ЗЧРБ чужденецът прилага документите по
чл. 14, ал. 1 и:
1. удостоверение за граждански брак или
удостоверение за раждане;
2. медицински документи относно наличието на сериозни здравословни причини в
случаите по чл. 2, ал. 4 ЗЧРБ.
(2) Към документите по ал. 1 се прилага
служебно справка за разрешено пребиваване
на родственика.
Чл. 25. За получаване право на продължително пребиваване на основание чл. 24, ал. 1,
т. 14 ЗЧРБ чужденецът прилага документите
по чл. 14, ал. 1 и съответно:
1. удостоверение за раждане;
2. декларация и други сведения за наличието на обстоятелствата по фактическо
извънбрачно съжителство.
Чл. 26. За получаване право на продължително пребиваване на основание чл. 24, ал. 1,
т. 15 ЗЧРБ чужденецът прилага документите по
чл. 14, ал. 1 и заверено копие на разрешение за
извършване на дейност на свободна практика,
издадено от органите на Министерството на
труда и социалната политика.
Чл. 27. За получаване право на продължително пребиваване на основание чл. 24, ал. 1,
т. 16 ЗЧРБ чужденецът прилага документите по
чл. 14, ал. 1 и заверено копие от разрешение
за извършване на дейност с нестопанска цел,
издадено от Министерството на правосъдието.
Чл. 28. За получаване право на продължително пребиваване на основание чл. 24, ал. 1,
т. 17 ЗЧРБ чужденецът прилага към заявле-
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нието по чл. 14, ал. 1 писмо от компетентен
държавен орган, потвърждаващо наличието
на обстоятелствата за предоставяне на статут
на специална закрила, и документ за платена
държавна такса по чл. 10, ал. 3 от Тарифа № 4
за таксите, които се събират в системата на
Министерството на вътрешните работи по
Закона за държавните такси.
Чл. 29. (1) За получаване право на продължително пребиваване на основание чл. 24,
ал. 1, т. 18 ЗЧРБ чужденецът прилага документите по чл. 14, ал. 1 и:
1. удостоверение за граждански брак или
удостоверение за раждане;
2. копие от личната карта на българския
гражданин;
3. документи за наличието на родствени
връзки по чл. 2, ал. 6 ЗЧРБ;
4. медицински документи относно наличието на сериозни здравословни причини, които
налагат полагането на лични грижи.
(2) За установяване на фактите и обстоятелствата по чл. 26, ал. 4 ЗЧРБ службите
за административен контрол на чужденците
изготвят мотивирано становище, което се
прилага към заявлението за предоставяне
право на продължително пребиваване.
Чл. 30. (1) За получаване право на продължително пребиваване на основание чл. 24в
ЗЧРБ чужденецът, приет за редовно обучение
във висше училище, прилага документите по
чл. 14, ал. 1 и:
1. удостоверение за приемането му за
обучение в Република България, издадено от
Министерството на образованието, младежта и
науката, и удостоверение, издадено от висшето
училище, че чужденецът ще се обучава през
съответната година;
2. доказателство за платена такса за записване във висшето училище, което се представя
след влизане на лицето на територията на Република България с виза по чл. 15, ал. 1 ЗЧРБ.
(2) За студентите, които при записване
във висше училище се ползват от здравно
осигуряване, не се изисква документът по
чл. 14, ал. 1, т. 4.
(3) За получаване право на продължително пребиваване на основание чл. 24в, ал. 2
ЗЧРБ чужденецът прилага документите по
чл. 14, ал. 1 и:
1. удостоверение, съдържащо информация
относно цялостния процес на университетското образование, доказващо, че учебният курс
допълва този, който вече е завършен, или
2. документи, удостоверяващи участие в
програма за обмен на ЕС или в двустранна
програма или приемането му в качеството на
студент в дадена държава – членка на ЕС, за
период минимум две години.
(4) Изискванията на ал. 3, т. 2 не се прилагат, когато в рамките на своя курс на обучение студентът е задължен да провежда част
от занятията във висше училище, намиращо
се на територията на друга държава членка.
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(5) Службите за административен контрол
на чужденците могат да поискат от компетентните органи на първата държава членка
необходимите сведения относно престоя на
студента на нейната територия.
Чл. 31. За получаване право на продължително пребиваване на основание чл. 24в ЗЧРБ
чужденецът, приет на територията на страната
за обучение в средната степен на образование
в рамките на програма за обмен, прилага
документите по чл. 14, ал. 1, т. 1 и 2 и:
1. удостоверение за прием на територията
на страната за обучение в средната степен
на образование;
2. доказателства за участие в програма за
ученически обмен;
3. документи, издадени от организацията
за ученически обмен, гарантиращи покриване
на разходите му за съществуване, обучение,
здраве и завръщане;
4. документи, удостоверяващи приема на
ученика за целия срок на пребиваването му
от семейство, отговарящо на определените
условия и подбрано в съответствие с правилата на програмата за ученически обмен, в
която участва;
5. нотариа лно заверена дек лараци я за
съгласие на родителите, настойниците или
попечителите.
Чл. 32. За получаване право на продължително пребиваване на основание чл. 24в ЗЧРБ
чужденецът, приет като стажант без възнаграждение, прилага документите по чл. 14,
ал. 1 и удостоверение от изпращащото учебно
заведение, че е стажант без възнаграждение.
Чл. 33. За получаване право на продължително пребиваване на основание чл. 25б
ЗЧРБ чужденецът лично подава заявление
по образец съгласно приложение № 3, към
което прилага:
1. документ за платена държавна такса по
чл. 10, ал. 3 от Тарифа № 4 за таксите, които
се събират в системата на Министерството
на вътрешните работи по Закона за държавните такси;
2. копие на редовен документ за задгранично
пътуване със страниците на снимката, личните
данни, входната виза и печата за последното
влизане в страната; за сверяване автентичността на копието се представя и оригиналът
на документа за задгранично пътуване;
3. заверено копие от разрешение за събиране
на семейството, издадено от председателя на
Държавната агенция за бежанците.
Раздел II
Постоянно пребиваване
Чл. 34. (1) За получаване право на постоянно пребиваване чужденецът подава лично
в дирекция „Миграция“ – МВР или в ОДМВР
заявление по образец съгласно приложение
№ 4, към което прилага:
1. документ за платена държавна такса по
чл. 10, ал. 3 от Тарифа № 4 за таксите, които
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се събират в системата на Министерството
на вътрешните работи по Закона за държавните такси;
2. копие на редовен документ за задгранично пътуване със страниците на снимката,
личните данни, виза по чл. 15, ал. 1 ЗЧРБ,
когато такава се изисква, и печата за последното му влизане в страната; за сверяване
автентичността на копието се представя и
оригиналът на документа за задгранично
пътуване;
3. доказателства за осигурено жилище;
4. доказателства за достатъчни средства
за издръжка, без да се прибягва до системата за социално подпомагане, в размер, не
по-малък от минималната месечна работна
заплата или минималната пенсия за страната;
5. свидетелство за съдимост, издадено от
държавата, чийто гражданин е чужденецът,
или от държавата на обичайното му пребиваване – при първоначално подаване на
заявлението.
(2) За явлението по а л. 1 се подава не
по -к ъсно о т т ри месеца п реди изт и чане
на ра зрешен и я с рок на п реби ва ва не на
ч у ж денеца на територи ята на Реп ублика
Българи я. За явлението се разглеж да и решава в срок до т ри месеца. При правна и
фактическа слож ност и необходимост от
представяне на допълнителни док у менти
т ози с рок може да б ъде у д ъ л жен с д ва
месеца, за което чу ж денецът се у ведом ява
писмено, като м у се у казва, че т рябва да
представи необходимите док у менти и информаци я в едномесечен срок. В сл у чай че
допълнителните док у менти и информаци я
не бъдат представени в у казани я срок, производството се прекратява и за явлението
не подлеж и на повторно преразглеж дане.
(3) Заявлението по ал. 1 се подава не
по-късно от два месеца преди изтичане на
разрешения срок по издадена виза по чл. 15,
ал. 1 ЗЧРБ, когато чужденецът кандидатства
за първи път за предоставяне право на пребиваване на територията на Република България. Заявлението се разглежда и решава в
срок до три месеца. При правна и фактическа
сложност и необходимост от представяне на
допълнителни документи този срок може да
бъде удължен с два месеца, за което чужденецът се уведомява, като му се указва, че
трябва да представи необходимите документи
и информация в едномесечен срок. В случай
че допълнителните документи и информация не бъдат представени в указания срок,
производството се прекратява и заявлението
не подлежи на повторно преразглеждане.
(4) За взетото решение чуж денецът се
уведомява писмено по реда на АПК.
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Чл. 35. (1) За получаване право на постоянно пребиваване на основание чл. 25, ал. 1,
т. 1 ЗЧРБ чужденецът прилага документите
по чл. 34, ал. 1 и удостоверение за раждане.
(2) В сл у ча и т е, когат о е невъ змож но
представянето на удостоверение за раждане,
се прилага удостоверение от Държавната
агенция за българите в чужбина.
Чл. 36. (1) За получаване право на постоянно пребиваване на основание чл. 25, ал. 1,
т. 2 ЗЧРБ чужденецът прилага документите
по чл. 34, ал. 1 и:
1. удостоверение за сключен граждански
брак;
2. удостоверение от службите за административен контрол на чужденците за разрешено постоянно пребиваване на съпруг/
съпруга.
(2) Към заявлението службите за административен контрол на чужденците прилагат
служебно удостоверение за непрекъснатост
на пребиваването на чужденеца в страната
през последните пет години.
Чл. 37. За получаване право на постоянно
пребиваване на основание чл. 25, ал. 1, т. 3
ЗЧРБ чужденецът прилага документите по
чл. 34, ал. 1 и:
1. удостоверение за раждане;
2. удостоверение от службите за админ ис т рат и вен кон т р ол на ч у ж ден ц и т е за
разрешено постоянно пребиваване на един
от двамата родители.
Чл. 38. За получаване право на постоянно
пребиваване на основание чл. 25, ал. 1, т. 4
ЗЧРБ чужденецът прилага документите по
чл. 34, ал. 1, удостоверение за раждане на
низходящия български гражданин и декларация за издръжка. В случаите, когато низходящият български гражданин е пълнолетен,
се прилагат и документи, удостоверяващи
обстоятелст вата по ч л. 144 от Семейни я
кодекс.
Чл. 39. (1) За получаване право на постоянно пребиваване на основание чл. 25,
ал. 1, т. 6, 7 и 8 ЗЧРБ чужденецът прилага
документите по чл. 34, ал. 1 и:
1. в случаите по чл. 25, ал. 1, т. 6, буква
„а“ ЗЧРБ – депозитарна разписка за всяко
вложение или справка за притежавани ценни
книжа (портфейл) за всички вложения, издадени от „Централен депозитар“ – АД, София;
2. в случаите по чл. 25, ал. 1, т. 6, буква
„б“ ЗЧРБ – удостоверение, издадено от съответната банка – поддепозитар, за придобити
от чуждестранното лице държавни ценни
книжа и от банка – попечител, за придобити
общински облигации;
3. удостоверение от Агенцията по приватизация и следприватизационен контрол или
от съответната общинска администрация за
наличие на обстоятелства по чл. 25, ал. 1,
т. 6, букви „в“ и „г“ ЗЧРБ или удостовере-
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ние от концедента по чл. 17 от Закона за
концесиите – за обстоятелствата по чл. 25,
ал. 1, т. 6, буква „е“ ЗЧРБ;
4. удостоверение от Министерството на
културата или удостоверение от Патентното
ведомство за наличието на обстоятелства по
чл. 25, ал. 1, т. 6, буква „д“ ЗЧРБ и оценка
на обектите на интелектуалната собственост,
издадена от независим оценител съгласно
Закона за независимите оценители;
5. удостоверение от българска лицензирана
кредитна институция – в случаите по чл. 25,
ал. 1, т. 7 ЗЧРБ;
6. удостоверение от банка, че сумата е
постъпила по сметка на съответното търговско дружество при учредяването му или
за увеличение на капитала – в случаите по
чл. 25, ал. 1, т. 8 ЗЧРБ.
(2) За настъпила промяна или отпадане на
основанията по ал. 1 съответните компетентни органи задължително уведомяват писмено
дирекция „Миграция“ – МВР.
(3) Чужденците с предоставено право на
постоянно пребиваване декларират пред дирекция „Миграция“ – МВР всяка промяна в
извършеното вложение, водеща до намаляване
на неговия размер под изискуемите стойности
съгласно чл. 25, ал. 1, т. 6, 7 и 8 ЗЧРБ.
(4) Чужденците с предоставено право на
постоянно пребиваване подават годишна декларация пред дирекция „Миграция“ – МВР
относно наличието на обстоятелствата по
чл. 25, ал. 1, т. 6, букви „а“ и „б“ и чл. 25,
ал. 1, т. 7 и 8 ЗЧРБ, придружена от съответните удостоверителни документи по ал. 1,
т. 1, 2, 5 и 6.
Чл. 40. За получаване право на постоянно
пребиваване на основание чл. 25, ал. 1, т. 9
ЗЧРБ чужденецът прилага документите по
чл. 34, ал. 1 и:
1. декларация за идентичност на имената;
2. удостоверение от общината по местожителство или постоянен адрес преди напускане
на Република България относно датата и
начина на напускане на страната;
3. удостоверение за раждане;
4. удостоверение от Министерството на
правосъдието, че лицето не е българск и
гражданин.
Чл. 41. За получаване право на постоянно
пребиваване на основание чл. 25, ал. 1, т. 10
ЗЧРБ чужденецът прилага документите по
чл. 34, ал. 1 и:
1. официален документ, удостоверяващ влизането на лицето на територията на Република
България до 27 декември 1998 г.;
2. удостоверение за раждане;
3. удостоверение за граждански брак на
родителя – чужденец, с български гражданин.
Чл. 42. (1) За получаване право на постоянно пребиваване на основание чл. 25, ал. 1,
т. 11 ЗЧРБ чужденецът прилага документите
по чл. 34, ал. 1 и:
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1. удостоверение за сключен граждански
брак или удостоверение за раждане;
2. медицински документи за наличието
на сериозни здравословни причини, които
налагат полагането на лични грижи.
(2) Към заявлението службите за административен контрол на чужденците прилагат служебно справка за непрекъснатост на
пребиваването на чужденеца в страната през
последните пет години.
Чл. 43. (1) За получаване право на постоянно пребиваване на основание чл. 25, ал. 1,
т. 12 ЗЧРБ чужденецът подава заявление по
образец съгласно приложение № 4, към което
прилага:
1. документ за платена държавна такса по
чл. 10, ал. 3 от Тарифа № 4 за таксите, които
се събират в системата на Министерството
на вътрешните работи по Закона за държавните такси;
2. копие от страниците на документа за
задг ранично път у ване, с който лицето е
влязло в страната, издаден от съответната
бивша съветска република, със снимката и
личните данни;
3. удостоверение за раждане;
4. доказателства за осигурено жилище;
5. доказателства за наличието на достатъчни
средства за издръжка, без да се прибягва до
системата за социално подпомагане, в размер,
не по-малък от минималната месечна работна
заплата или минималната пенсия за страната;
6. официален документ, издаден от дипломатическо или консулско представителство
на съответната бивша съветска република,
че лицата не са признати за граждани на
съответната държава;
7. официален документ, удостоверяващ влизането на лицето на територията на Република
България до 27 декември 1998 г.
(2) Службите за административен контрол
на чужденците извършват последваща проверка относно достоверността на документа
по ал. 1, т. 6.
Чл. 44. (1) За получаване право на постоянно пребиваване на основание чл. 25, ал. 1,
т. 13 ЗЧРБ чужденецът подават заявление
по образец съгласно приложение № 4, към
което прилага:
1. документ за платена държавна такса по
чл. 10, ал. 3 от Тарифа № 4 за таксите, които
се събират в системата на Министерството
на вътрешните работи по Закона за държавните такси;
2. копие на редовен документ за задгранично
пътуване със страниците на снимката, личните
данни, виза по чл. 15, ал. 1 ЗЧРБ, когато такава
се изисква, и печата за последното влизане
в страната; за сверяване автентичността на
копието се представя и оригиналът на документа за задгранично пътуване;
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3. задължителна медицинска застраховка,
валидна за територията на Република България, в случаите, когато лицето не е осигурено
по ЗЗО;
4. свидетелство за съдимост, издадено от
държавата, чийто гражданин е чужденецът,
или от държавата на обичайното му пребиваване – при първоначално подаване на молбата;
5. копие на сертификат с нотариална заверка
или служебно удостоверен „вярно с оригинала“
от Министерството на икономиката, енергетиката и туризма заедно със сертифицирания
инвестиционен проект;
6. удостоверение за актуално състояние, като:
а) в случай на регистрация по Закона за
търговския регистър актуалното състояние
ще се проверява по служебен път съгласно
чл. 23, ал. 4 от Закона за търговския регистър
въз основа на посочен ЕИК, или
б) у достоверение за ак т уа лно съст ояние – оригинал или нотариално заверено
копие, издадено от съответния съд не по-рано
от 3 месеца преди подаване на заявлението,
ако е неприложима буква „а“;
7. нотариално заверена декларация за ангажимент по образец съгласно приложение № 5,
издадена от компетентен орган на юридическото лице, получило сертификата, в която:
а) се посочва качеството на физическото
лице, в което то участва в осъществяването
и поддържането на инвестицията;
б) се посочва броят на чужденците, за които е издало и не е оттеглило подобно писмо
за ангажимент;
в) се декларира осигуряването през целия период на пребиваване на физическото
лице – чужденец, на жилище и достатъчни
средства за издръжка, без да се прибягва до
системата за социално подпомагане на Република България;
г) се поема задължение за незабавно информиране на Министерството на вътрешните
работи в случай на прекратяване на членственото, договорното или друго отношение
с физическото лице;
д) се декларира, че юридическото лице не
е обявено в несъстоятелност или сключило
извънсъдебно споразумение с кредиторите си
по смисъла на чл. 740 от Търговския закон,
както и че няма парични задължения към
държавата или към община по смисъла на
чл. 162, ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и задължения към работници
и служители.
(2) Министерството на икономиката, енергетиката и туризма предоставя на дирекция
„Миграция“ – МВР служебно удостоверение
за наличие на основание по чл. 25, ал. 1,
т. 13 ЗЧРБ.
(3) Министерството на икономиката, енергетиката и туризма уведомява дирекция „Миграция“ – МВР за всяко настъпило събитие,
което е предпоставка за отнемане правото
на пребиваване.
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(4) Министърът на икономиката, енергетиката и туризма определя обстоятелствата и
условията за издаване на служебното удостоверение по ал. 2 и за проверката и контрола
по ал. 3 във връзка с чл. 25, ал. 2 ЗЧРБ.
Чл. 45. За получаване право на пребиваване на основание чл. 25а ЗЧРБ чужденецът
лично подава заявление по образец съгласно
приложение № 2, към което прилага:
1. документ за платена държавна такса по
чл. 10, ал. 3 от Тарифа № 4 за таксите, които
се събират в системата на Министерството
на вътрешните работи по Закона за държавните такси;
2. копие на редовен документ за задгранично пътуване със страниците на снимката,
личните данни, виза, когато такава се изисква,
и печата за последното влизане в страната;
за сверяване автентичността на копието се
представя и оригиналът на документа за задгранично пътуване;
3. доказателства за осигурено жилище;
4. документ за заслуги в съответната сфера,
издаден от компетентния министър, с изключение на случаите, свързани с националната
сигурност.
Чл. 46. За получаване право на постоянно
пребиваване началниците на сектори/групи
„Миграция“ при ОДМВР прилагат към заявлението на чужденеца и писмено становище
относно възможността чужденецът да придобие този статут.
Раздел III
Пребиваване на чужденци за целите на висококвалифицираната трудова заетост
Чл. 47. (1) За получаване право на пребиваване за целите на висококвалифицираната
трудова заетост и издаване на разрешение
за пребиваване и работа тип „Синя карта на
ЕС“ чужденецът лично подава в дирекция
„Миграция“ – МВР, СДВР или в ОДМВР
заявление по образец съгласно приложение
№ 3, към което прилага:
1. копие на редовен документ за задгранично
пътуване със страниците на снимката, личните
данни, виза по чл. 15, ал. 1 ЗЧРБ, когато такава
се изисква, и печата за последното влизане
в страната; за сверяване автентичността на
копието се представя и оригиналът на документа за задгранично пътуване;
2. задължителна медицинска застраховка,
валидна за територията на Република България, когато лицето не е осигурено по ЗЗО.
(2) Службите за административен контрол
на чужденците прилагат към заявлението
копие на писменото разрешение за упражн яване на високок валифицирана заетост,
издадено от Агенцията по заетостта, което се
предоставя на дирекция „Миграция“ – МВР
по служебен път.
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(3) Заявлението се подава не по-късно от 7
дни преди изтичането на срока за пребиваване
на чужденеца на територията на страната.
(4) Заявлението се разглежда и решава в
7-дневен срок, в случай че всички изискуеми
документи и информация са представени. В
случай че информацията или документите,
предоставени в подкрепа на заявлението, са
недостатъчни, компетентните органи уведомяват кандидата за изискваната допълнителна
информация и документи и определят 7-дневен срок за предоставянето им. Срокът за
разглеждане на заявлението се спира, докато
компетентните органи получат изискваната допълнителна информация или документи. Ако
допълнителната информация или документи
не бъдат представени в рамките на срока,
производството се прекратява и заявлението
не подлежи на повторно преразглеждане.
(5) За взетото решение чужденецът се уведомява писмено по реда на АПК.
(6) На чужденеца, на когото е предоставено
право на пребиваване за целите на висококвалифицираната трудова заетост, се издава
разрешение за пребиваване тип „Синя карта
на ЕС“ съгласно изискванията на Регламент
(ЕО) № 1030/2002 на Съвета от 13 юни 2002 г.
относно единния формат на разрешенията за
пребиваване за гражданите на трети страни
(OB, L 157 от 15.06.2001 г., стр. 1 – 7, специално българско издание), като в полето „тип
разрешение“ се записва „Синя карта на ЕС“,
а в полето „забележка“ се отбелязва условието
за достъп до пазара на труда.
(7) Агенцията по заетостта уведомява дирекция „Миграция“ – МВР за всяко оттегляне
на разрешението за упражняване на висококвалифицирана заетост и прави предложения
за отнемане или неподновяване на Синя
карта на ЕС, когато не са спазени условията
за достъп до пазара на труда.
Чл. 48. (1) За продължаване правото на
пребиваване на членовете на семейството на
притежателя на Синя карта на ЕС чужденецът
лично подава в дирекция „Миграция“ – МВР,
СДВР или в ОДМВР заявление по образец
съгласно приложение № 3, към което прилага:
1. копие на редовен документ за задгранично пътуване със страниците на снимката
и личните данни;
2. удостоверение за граждански брак или
удостоверение за раждане;
3. медицински документи за наличието на
сериозни здравословни причини в случаите
по чл. 2, ал. 4 ЗЧРБ;
4. доказателство за осигурено жилище;
5. задължителна медицинска застраховка,
валидна за територията на Република България, когато лицето не е осигурено по ЗЗО;
6. доказателства за достатъчни средства за
издръжка, без да се прибягва до системата за
социално подпомагане, в размер, не по-малък
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от минималната месечна работна заплата или
минималната пенсия за страната за срока на
пребиваване.
(2) За установяване на фактите и обстоятелствата по чл. 26, ал. 4 ЗЧРБ службите
за административен контрол на чужденците
изготвят мотивирано становище, което се
прилага към заявлението за предоставяне на
право на пребиваване.
(3) На членовете на семейството на притежателя на Синя карта на ЕС се издава
разрешение за продължително пребиваване
със срок на валидност, съответен на срока
на пребиваване на притежателя на Синя
карта на ЕС, доколкото срокът на валидност
на националните документи за задгранично
пътуване позволява това.
(4) Заявлението по ал. 1 се подава не покъсно от 14 дни преди изтичане на разрешения
срок на пребиваване на чужденеца на територията на Република България. Заявлението
се разглежда и решава в срок до 14 дни. При
правна и фактическа сложност и необходимост
от представяне на допълнителни документи
или информация този срок може да бъде
удължен с един месец, за което чужденецът
се уведомява писмено, като му се указва, че
необходимите документи и информация следва
да бъдат представени в 14-дневен срок. В случай
че допълнителните документи и информация
не бъдат представени в указания срок, производството се прекратява и заявлението не
подлежи на повторно преразглеждане.
(5) За взетото решение чужденецът се уведомява писмено по реда на АПК.
(6) Членовете на семейството на притежател на Синя карта на ЕС могат да получат
самостоятелно разрешение за продължително
пребиваване при условията на чл. 55.
Чл. 49. (1) За получаване право на пребиваване за целите на висококвалифицираната
трудова заетост и издаване на разрешение за
пребиваване и работа тип „Синя карта на ЕС“
съгласно чл. 33л ЗЧРБ чужденецът представя
в дирекция „Миграция“ – МВР, СДВР или в
ОДМВР заявление по образец съгласно приложение № 3, към което прилага:
1. заверено копие на Синята карта на ЕС,
издадена от първата държава членка;
2. копие на редовен документ за задгранично
пътуване със страниците на снимката, личните
данни, виза по чл. 15, ал. 1 ЗЧРБ, когато такава
се изисква, и печата за последното влизане
в страната; за сверяване автентичността на
копието се представя и оригиналът на документа за задгранично пътуване;
3. задължителна медицинска застраховка,
когато лицето не е осигурено по ЗЗО.
(2) Службите за административен контрол
на чужденците прилагат копие на писменото
разрешение за упражняване на висококвали-
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фицирана заетост, издадено от Агенцията по
заетостта, което се предоставя на дирекция
„Миграция“ – МВР по служебен път.
(3) Заявлението по ал. 1 се подава не по-късно от 14 дни преди изтичането на разрешения
срок на пребиваване на чужденеца на територията на Република България. Заявлението
се разглежда и решава в срок до 14 дни. При
правна и фактическа сложност и необходимост
от представяне на допълнителни документи или
информация срокът може да бъде удължен с
един месец, за което чужденецът се уведомява
писмено, като му се указва, че необходимите
документи или информация следва да бъдат
представени в 14-дневен срок. В случай че
допълнителните документи или информация
не бъдат представени в указания срок, производството се прекратява и заявлението не
подлежи на повторно преразглеждане.
(4) За взетото решение чужденецът се уведомява писмено по реда на АПК.
Чл. 50. (1) За получаване право на пребиваване на членовете на семейството на
притежател на Синя карта на ЕС съгласно
чл. 33л, ал. 4 ЗЧРБ членът на семейството
подава в дирекция „Миграция“ – МВР, СДВР
или в ОДМВР заявление по образец съгласно
приложение № 3, към което прилага:
1. копие на редовен документ за задгранично
пътуване със страниците на снимката, личните данни, виза по чл. 15, ал. 1, когато такава
се изисква, и печата за последното влизане
в страната; за сверяване автентичността на
копието се представя и оригиналът на документа за задгранично пътуване;
2. доказателства, че са пребивавали в
качеството си на членове на семейството на
притежател на Синя карта на ЕС в първата
държава – членка на ЕС;
3. заверено копие на разрешението си за
пребиваване в първата държава – членка на
ЕС;
4. задължителна медицинска застраховка,
валидна за територията на Република България, когато лицето не е осигурено по ЗЗО;
5. доказателства за достатъчни средства за
издръжка, без да се прибягва до системата за
социално подпомагане, в размер, не по-малък
от минималната месечна работна заплата или
минималната пенсия за страната за срока на
пребиваване;
6. доказателство за осигурено жилище.
(2) Заявлението за получаване право на
пребиваване на членовете на семейството се
подава не по-късно от един месец след влизането на територията на Република България.
(3) Заявлението се разглежда и решава
в срок до 14 дни. При правна и фактическа
сложност и необходимост от представяне на
допълнителни документи или информация
срокът може да бъде удължен с един месец,
за което чужденецът се уведомява писмено,
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като му се указва, че необходимите документи
или информация следва да бъдат представени
в 14-дневен срок. В случай че допълнителните документи или информация не бъдат
представени в указания срок, производството
се прекратява и заявлението не подлежи на
повторно преразглеждане.
(4) На членовете на семейството на притежателя на Синя карта на ЕС се издава
разрешение за продължително пребиваване
със срок на валидност, съответен на срока
на пребиваване на притежателя на Синя
карта на ЕС, доколкото срокът на валидност
на националните документи за задгранично
пътуване позволява това.
(5) За взетото решение чужденецът се уведомява писмено по реда на АПК.
(6) Когато семейството на притежателя на
Синя карта на ЕС не се е събрало в първата
държава членка, се прилага чл. 12.
Раздел IV
Дългосрочно пребиваване
Чл. 51. (1) За получаване право на дългосрочно пребиваване чужденецът лично подава
заявление по образец съгласно приложение № 6
в дирекция „Миграция“ – МВР или в ОДМВР.
(2) Към заявлението чужденецът прилага:
1. копие на редовен документ за задгранично пътуване със страниците на снимката и
личните данни; за сверяване автентичността
на копието се представя и оригиналът на документа за задгранично пътуване;
2. доказателства за достатъчни средства
за издръжка за период, не по-малък от една
година, без да се прибягва до системата за
социално подпомагане, като се вземат предвид минималната месечна работна заплата и
пенсия за Република България;
3. задължителна медицинска застраховка,
валидна за територията на Република България, когато лицето не е осигурено по ЗЗО;
4. доказателства за осигурено жилище;
5. документ за платена държавна такса по
чл. 10, ал. 3 от Тарифа № 4 за таксите, които
се събират в системата на МВР по Закона за
държавните такси.
(3) Службите за административен контрол
на чужденците прилагат служебна справка
от информационните фондове на МВР за
законното пребиваване на чужденеца през
последните пет години на територията на
Република България.
(4) Към документите по ал. 2 началниците
на сектори/групи „Миграция“ при ОДМВР
прилагат служебно справка от информационните фондове на МВР за непрекъснатост на
пребиваването на чужденеца съгласно чл. 24г,
ал. 3 и 4 ЗЧРБ.
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(5) За предоставяне право на дългосрочно
пребиваване началниците на сектори/групи
„Миграция“ при ОДМВР прилагат към заявлението и писмено становище относно възможността чужденецът да придобие този статут.
Чл. 52. (1) За предоставяне право на дългосрочно пребиваване на притежател на Синя
карта на ЕС чужденецът прилага към заявлението документите по чл. 51, ал. 2.
(2) Чужденецът прилага и удостоверение
от службите за административен контрол на
чужденците за законното му пребиваване в
продължение най-малко на две години преди подаване на заявлението на територията
на Република България като притежател на
Синя карта на ЕС и официален документ от
държава – членка/държави – членки на ЕС,
удостоверяващ законното му пребиваване като
притежател на Синя карта на ЕС на нейна/
техни територия/територии за срок, допълващ
изискуемия общ 5-годишен период.
(3) Към документите началниците на сектори/групи „Миграция“ при ОДМВР прилагат
служебно справка от информационните фондове на МВР за непрекъснатост на пребиваването
на чужденеца на територията на Република
България съгласно чл. 33м, ал. 2 ЗЧРБ. Непрекъснатостта на пребиваване на територията
на други държави членки се установява въз
основа на представен от чужденеца официален
удостоверителен документ, издаден от компетентните власти на тези държави членки.
(4) Алинеи 1 – 3 се прилагат съответно за
лицата по чл. 24е, ал. 3 ЗЧРБ, които са членове на семейството на притежател на Синя
карта на ЕС.
Чл. 53. (1) Заявлението за предоставяне
право на дългосрочно пребиваване се подава
най-малко три месеца преди изтичането на
разрешения срок на пребиваване на чужденеца
в страната.
(2) Заявлението се разглежда и решава в
срок до три месеца. При правна и фактическа
сложност и необходимост от представяне на
допълнителни документи или информация
срокът може да бъде удължен с два месеца,
за което чужденецът се уведомява писмено,
като му се указва, че следва да предостави
необходимите документи или информация в
едномесечен срок. В случай че допълнителните документи или информация не бъдат
представени в указания срок, производството
се прекратява и заявлението не подлежи на
повторно преразглеждане.
(3) За взетото решение чужденецът се уведомява писмено по реда на АПК.
(4) При предоставяне право на дългосрочно
пребиваване службите за административен
контрол на чужденците представят на чужденеца информационна брошура, съдържаща
разяснения относно правата и задълженията на
чужденеца въз основа на придобитото право.

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 9

Чл. 54. За продължаване правото на пребиваване на членовете на семейство на дългосрочно пребиваващ чужденец лицето подава
заявление по образец съгласно приложение
№ 3, към което прилага:
1. документ за платена държавна такса по
чл. 10, ал. 3 от Тарифа № 4 за таксите, които
се събират в системата на Министерството на
вътрешните работи по Закона за държавните
такси;
2. копие на редовен документ за задгранично пътуване със страниците на снимката и
личните данни; за сверяване автентичността
на копието се представя и оригиналът на документа за задгранично пътуване;
3. доказателства за осигурено жилище;
4. доказателства за достатъчни средства за
издръжка, без да се прибягва до системата за
социално подпомагане, в размер, не по-малък
от минималната месечна работна заплата или
минималната пенсия за страната;
5. удостоверение за граждански брак или
удостоверение за раждане;
6. задължителна медицинска застраховка,
валидна за територията на Република България,
когато лицето не е здравно осигурено по ЗЗО;
7. медицински документи за наличието на
сериозни здравословни причини в случаите
по чл. 2, ал. 4 ЗЧРБ.
Чл. 55. За предоставяне право на продължително пребиваване на основание чл. 24е,
ал. 4 ЗЧРБ чужденецът подава заявление по
образец съгласно приложение № 3, към което
прилага:
1. документ за платена държавна такса по
чл. 10, ал. 3 от Тарифа № 4 за таксите, които
се събират в системата на Министерството на
вътрешните работи по Закона за държавните
такси;
2. копие на редовен документ за задгранично пътуване със страниците на снимката и
личните данни; за сверяване автентичността
на копието се представя и оригиналът на документа за задгранично пътуване;
3. доказателства за осигурено жилище;
4. доказателства за достатъчни средства за
издръжка, без да се прибягва до системата за
социално подпомагане, в размер, не по-малък
от минималната месечна работна заплата или
минималната пенсия за страната;
5. задължителна медицинска застраховка,
валидна за територията на Република България,
когато лицето не е здравно осигурено по ЗЗО;
6. документи, удостоверяващи прекратяването на брака, и удостоверение за раждане;
7. удостоверение от училище от системата
на народната просвета или от висше училище
на територията на страната.
Чл. 56. (1) За възстановяване правото на
дългосрочно пребиваване съгласно чл. 24ж
ЗЧРБ чужденецът подава заявление по образец
съгласно приложение № 6, към което прилага:
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1. документ за платена държавна такса по
чл. 10, ал. 3 от Тарифа № 4 за таксите, които
се събират в системата на Министерството
на вътрешните работи по Закона за държавните такси;
2. копие на редовен документ за задгранично пътуване със страниците на снимката и
личните данни; за сверяване автентичността
на копието се представя и оригиналът на
документа за задгранично пътуване;
3. доказателства за осигурено жилище;
4. доказателства за достатъчни средства за
издръжка, без да се прибягва до системата за
социално подпомагане, в размер не по-малък
от минималната месечна работна заплата или
минималната пенсия за страната;
5. задължителна медицинска застраховка,
валидна за територията на Република България, когато лицето не е здравно осигурено
по ЗЗО.
(2) Службите за административен контрол
на чужденците прилагат служебна справка
от информационните фондове на МВР за
законното пребиваване на чужденеца през
последните три години на територията на
Република България.
(3) Заявлението се разглежда и решава
съгласно чл. 53.
Раздел V
Общи разпоредби относно предоставянето
право на пребиваване
Чл. 57. (1) Директорът на дирекция „Миграция“ – МВР, директорите на СДВР или ОДМВР или оправомощените от тях длъжностни
лица разглеждат документите на чужденеца
за предоставяне право на пребиваване след
получаване на писмено становище от ДАНС
по чл. 41, ал. 1, т. 2 от Закона за Държавна
агенция „Национална сигурност“.
(2) Директорите на ОДМВР или оправомощените от тях длъжностни лица изпращат
за разглеждане и решаване на директора на
дирекция „Миграция“ – МВР документите на
чужденците за получаване право на постоянно или дългосрочно пребиваване, след като
са получили писмено становище на ДАНС
по чл. 41, ал. 1, т. 2 от Закона за Държавна
агенция „Национална сигурност“.
Чл. 58. След вземане на решение за предоставяне правото на пребиваване от компетентния орган чужденецът заплаща държавна
такса по Тарифа № 4 за таксите, които се
събират в системата на Министерството на
вътрешните работи по Закона за държавните
такси съобразно вида на предоставеното право
на пребиваване.
Чл. 59. Когато са налице основанията за
отнемане правото на пребиваване по чл. 40,
а л. 1, т. 6 ЗЧРБ, п реби ва ва не т о в д ру га
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държава членка се доказва с официа лен
документ, издаден от компетентен орган на
държава – членка на ЕС.
Чл. 60. На чужденците, получили право
на продължително, дългосрочно или постоянно пребиваване, се издават документи
за пребиваване при условията и по реда на
Закона за българските лични документи и
Правилника за издаване на български лични
документи, приет с Постановление № 13 на
Министерския съвет от 2010 г. (ДВ, бр. 12 от
2010 г.), след заплащане на държавни такси
за издаването на документите по Тарифа № 4
за таксите, които се събират в системата на
Министерството на вътрешните работи по
Закона за държавните такси.
Чл. 61. В документа за задгранично пътуване на лицата до 6-годишна възраст се
полага щемпел за разрешеното пребиваване
на територията на страната.
Чл. 62. (1) Всички документи, които се
представят от чужденци за удостоверяване
на факти и обстоятелства по техния правен
статут, следва да са в оригинал или нотариално заверени копия.
(2) В случай че чужденецът не може да
представи удостоверение за раж дане или
удостоверение за сключен граждански брак,
се представя препис от акта за раждане или
от акта за сключен граждански брак.
(3) Заявленията за предоставяне право на
пребиваване на малолетни лица се подават
от техните родители или настойници.
(4) Заявлението за предоставяне право на
пребиваване на непълнолетни лица се подава
в присъствието на техните родители или попечители, които изразяват съгласието си чрез
полагане на подпис в заявлението.
(5) При отсъствие на родител, настойник
или попечител се прилага нотариално заверена
декларация за съгласието му.
(6) В случай на отсъствие на родител, настойник или попечител подписът в заявлението
може да се положи и от лице, упълномощено
от него с нотариално заверено изрично пълномощно.
Чл. 63. Компетентните органи, които вземат решение за предоставяне право на пребиваване, могат да изискват или да проверяват
служебно и други документи и обстоятелства,
свързани с правния статут на чужденеца.
Г л а в а

т р е т а

НАПУСК АНЕ НА РЕПУБЛИК А БЪЛГАРИЯ ОТ ЧУЖДЕНЦИ
Чл. 64. Чужденец може да напусне Република България през ГКПП с редовен документ
за задгранично пътуване, с който е влязъл в
страната, или с друг заместващ го документ
в рамките на разрешения му срок за пребива-
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ване, освен в случаите на наложени и влезли
в сила забрани по чл. 43 ЗЧРБ и чл. 68 от
Наказателнопроцесуалния кодекс.
Чл. 65. (1) Чужденец, чийто документ за
задгранично пътуване е изгубен или унищожен или е с изтекъл срок на валидност,
може да напусне страната след издаване на
редовен документ за задгранично пътуване
или на документ за обратно завръщане от
дипломатическото или консулското представителство на страната, чийто гражданин е.
Чужденецът е длъжен да уведоми за новоиздадения документ службите за административен контрол на чужденците.
(2) Необходимите документи на лице без
г ра ж данст во за нап ускане на Реп ублика
България в случаите по ал. 1 се издават от
дипломатическото или консулското представителство на страната, в която лицето
пребивава постоянно или обичайно.
Чл. 66. Дирекция „Консулски отношения“
на Министерството на външните работи
издава документ за обратно завръщане на
чужденец, когато държавата, чийто гражданин е чужденецът, няма дипломатическо
или консулско представителство в Република
България или те откажат да издадат съответния документ.
Чл. 67. На чужденеца се предоставя систематично информация за неговите права и задължения и за съществуващите възможности
за контакт с национални, международни и
неправителствени организации и органи и
за включване в програма за подпомогнато
доброволно връщане.
Г л а в а

ч е т в ъ р т а

ПРИНУДИТЕЛНИ А ДМИНИСТРАТИВНИ МЕРКИ
Чл. 68. (1) Органите по чл. 44, ал. 1 ЗЧРБ
могат да не издадат заповед за налагане на
принудителна административна мярка по
чл. 39а, т. 2 и 3 ЗЧРБ, когато има сключен
двуст ранен договор за приемане с дру га
държава – членка на ЕС, или когато има
издадено разрешение за пребиваване или
друго разрешение, даващо право на престой
в друга държава – членка на ЕС.
(2) Органите по чл. 44, ал. 1 ЗЧРБ могат
да отменят или да спрат изпълнението на
принудителна административна мярка – забрана за влизане, в случаите, когато чужденецът докаже, че е напуснал територията на
Република България в съответствие с предоставения му срок за доброволно напускане.
Чл. 69. (1) Когато на чужденец е отнето
или е отказано право на пребиваване в Република България или е приключила процедура
по отказване, прекратяване или отнемане
на особена закрила по Закона за убежището
и бежанците, в документа за задгранично
пътуване се полага щемпел от службите за
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административен контрол на чужденците, в
който се отбелязва срокът за напускане на
Република България.
(2) Когато спрямо чужденец е издадена
заповед за принудителни административни
мерки по чл. 41, 42, 42а или 42з ЗЧРБ, в документа за задгранично пътуване се полага
щемпел от органите на дирекция „Миграция“ – МВР за наложената принудителна
административна мярка.
(3) Когато отнемането на статут на дългосрочно пребиваващ не води до експулсиране,
на съответното лице се разрешава да остане
на територията на Република България, ако
то отговаря на някое от основанията, даващи право на пребиваване по ЗЧРБ, и ако не
представлява заплаха за обществения ред и
националната сигурност.
Чл. 70. Чу ж денец, на когото е отнето
правото на пребиваване на основание чл. 40,
ал. 1, т. 2 във връзка с чл. 10, ал. 1, т. 8 ЗЧРБ
и не е напуснал страната в определения в
заповедта срок, принудително се отвежда до
границата съгласно заповедта по чл. 41 ЗЧРБ.
До извеждането му от страната чужденецът
се настанява в специализирано лечебно заведение за болнична помощ.
Чл. 71. Когато чужденец с наложена принудителна административна мярка по чл. 41,
42 или 42а ЗЧРБ се извежда от Република
България по въздушен път, той се придружава от определени служители от службите
за административен контрол на чужденците
или други компетентни структури на МВР
до страната, чийто гра ж данин е, или до
страна, която той посочи и в която има
право да влезе.
Чл. 72. (1) В заповедта по чл. 44, ал. 5
ЗЧРБ се посочват съществуващите пречки
чужденецът да напусне незабавно страната,
населеното място, адресът на пребиваване
на чужденеца и часът, в който той следва
да се явява в дежурната част на териториа лната ст ру к т у ра на Министерството на
вътрешните работи.
(2) Копие от заповедта по ал. 1 се изпраща в съответната териториална полицейска
служба за изпълнение.
(3) Явяването на чужденеца се отразява в
специален регистър в дежурната част срещу
подпис на чужденеца.
(4) Адресът на пребиваване на чужденците
се посочва писмено, като се попълва адресна
карта по образец съгласно приложение № 1.
Ч л. 73. (1) Когат о експ улси ра не т о по
чл. 42а ЗЧРБ не може да се осъществи за
сметка на чужденеца, органите на МВР уведомяват компетентните органи на другата
държава – членка на ЕС, издали решението
за експулсиране, за направените разходи във
връзка с неговото изпълнение при спазване
условията и реда на Решение 2004/191/ЕО на
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Съвета от 23 февруари 2004 г., за определяне
на критериите и практическите договорености
за компенсирането на финансовите дисбаланси, получени в резултат на прилагането на
Директива 2001/40/ЕО относно взаимното
признаване на решенията относно експулсирането на граждани на трети страни (OB,
L 60 от 27.02.2004 г., стр. 55 – 57, специално
българско издание).
(2) При искане на съдействие по чл. 47а
ЗЧРБ органите на МВР изпращат до компетентните органи на друга държава – членка на
Европейския съюз, писмена молба по образец
съгласно приложение № 7.
Чл. 74. (1) Когато чужденец с наложена
принудителна административна мярка по
чл. 41 или 42 ЗЧРБ няма документ за задгранично пътуване, органите на дирекция
„Миг раци я“ – МВР го снабд яват с такъв
документ чрез съответното дипломатическо
или консулско представителство на държавата, чийто гражданин е чужденецът, а при
невъзможност – чрез дирекция „Консулски
отношения“ на Министерството на външните
работи.
(2) О р г а н и т е н а д и р е к ц и я „ М и г р а ция“ – МВР осигуряват билетите за пътуване за извеждането на чужденец с издадена
заповед по чл. 41 или 42 ЗЧРБ, включително
когато чужденецът напуска доброволно страната, но няма възможност да ги осигури със
собствени средства.
(3) При изпълнение на принудителните административни мерки по чл. 41 или 42 ЗЧРБ
спрямо чужденец, който представлява сериозна
заплаха за обществения ред, националната
сигурност, живота и здравето на други лица,
чужденецът се съпровожда от служители на
дирекция „Миграция“ – МВР, Главна дирекция „Гранична полиция“ на МВР или други
компетентни структури на МВР.
(4) При съпровождането и предаването на
чужденеца, подлежащ на принудително отвеждане и експулсиране от страната, се спазват
мерките за сигурност и охрана и се прилагат
помощни средства по реда на чл. 72 от Закона
за Министерството на вътрешните работи.
Чл. 75. (1) При принудително отвеждане
или експулсиране до границата на чужденец
служителите на службите за административен
контрол на чужденците предават на дежурния служител или на началника на смяна
на граничния контрол на ГКПП документа
за задгранично пътуване на чужденеца, билетите за пътуване, копие от заповедта за
наложената принудителна административна
мярка и предавателно-приемателен протокол
в два екземпляра. Протоколът се подписва от
предаващия и от приемащия служител, които
съхраняват по един екземпляр от него.
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(2) В случаите по ал. 1 данните за чужденеца се регистрират в съответните информационни фондове на МВР.
Чл. 76. Екземпляр от протокола за прин у д и т ел но нас т а н я ва не на ч у ж денеца в
специа лен дом за временно настан яване
на чужденци и екземпляр от протокола за
неговото извеждане от страната се изпраща
на органа, издал заповедта за налагане на
принудителната административна мярка.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. „Служби за административен контрол
на чужденците“ са дирекция „Миграция“ –
МВР и сектори/групи „Миграция“ при СДВР/
ОДМВР.
§ 2. „Доказателства за осигурено жилище“
са документи за наличие на собственост или
за наемни отношения.
§ 3. „Пребиваване без прекъсване“ по
чл. 36, ал. 2 и чл. 42, ал. 2 е налице, когато
чужденецът пребивава на законово основание – с виза, по силата на международни
договори или въз основа на акт на Министерския съвет за безвизов или облекчен визов
режим или след разрешение на органите на
дирекция „Миграция“ – МВР на МВР, ако
разрешенията са издавани последователно, без
да са налице прекъсвания между тях. Не се
счита за прекъсване времето до 7 дни, през
което са били налице причини, нетърпящи
отлагане, поставили чужденеца в невъзможност да подаде документи за издаване на
разрешение за дългосрочно пребиваване, и
той не е напускал територията на Република
България.
§ 4. Всички документи на чужд език, които се представят от чужденци за удостоверяване на факти и обстоятелства по техния
правен статут, трябва да бъдат преведени
и легализирани по ред, определен с акт на
Министерския съвет.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ
РАЗПОРЕДБИ
§ 5. Правилникът се приема на основание
§ 5 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за чужденците в Република
България.
§ 6. На чужденците, получили право на
пребиваване на основание чл. 24, ал. 1, т. 11
ЗЧРБ (отменена), може да бъде продължено
правото на пребиваване по реда на чл. 11,
ал. 4, ако отговарят на някои от основанията
за пребиваване по ЗЧРБ.
§ 7. Изпълнението на правилника се възлага на министъра на вътрешните работи,
на минист ъра на външните работи и на
министъра на труда и социалната политика.
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Приложение № 1
към чл. 9, ал. 2

Приложение № 1 по чл. 9, ал. 2
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ATTENTION!
In accordance with the legislation of the Republic of Bulgaria, after your
arriving in the country you are obliged to declare in 5 days your address of
stay and every change of the address. It must be done at the local service for
administrative control of foreigners.
The address registration can be done by a juridical or physical person, who
gave you accommodation.
Please keep the registration card until leaving the Republic of Bulgaria.
ACHTUNG!
Laut Gesetzgebung der Republik Bulgarien sind Sie verpflichtet nach Einreise
ins Land und bei jedem Adressewechsel, sich innerhalb von 5 tages im
Auslanderamt (bei der zustandigen Polizeistation) an Ihrem jeweiligen
Aufenthaltsort anzumelden.
Ihre Anmeldung darf eine naturliche oder juristische Person ausfuhren, die
Ihnen Unterkunft zur Verfugung gestellt hat.
Bitte, bewahren Sie die Anmeldungskarte auf, bis Sie aus der Republik
Bulgarien ausreisen.
ATTENTION!
Conformement aux lois de la Republique de Bulgarie, vous кtes oblige (dans
le delai de 5 jours apres votre entree dans le pays et aussi apres chaque
changement d'adresse) de declarer votre adresse dans le service de police.
La carte de declaration peut кtre deposee tant par vous-mкme que par celui
(personne morale ou physique) qui vous heberge.
Gardez cette carte jusqu'а la fin de votre sejour en Bulgarie.
ВНИМАНИЕ!
Согласно законодательству Республики Болгарии при въезде в страну, а
также и при всяком изменении адресса в срок до 5 дней вы обязуетесь
письменно декларировать адрес, по которому будете пребывать, перед
службой административного контроля над иностранцами по местам их
пребывания.
Адресная регистрация может быть осуществлена физическим или
юридическим лицом, обеспечивающим Вас жилищной площадью.
Сохраняйте адресный картой до окончательного выезда из Республики
Болгарии.
ВНИМАНИЕ!
Съгласно законодателството на Република България Вие сте длъжен след
влизане в страната, както и при всяка промяна на адреса в срок до 5 дни
да декларирате писмено адреса, на който пребивавате, пред службата за
административен контрол на чужденците по местопребиваване.
Адресната регистрация може да бъде извършена от физическо или
юридическо лице, предоставило Ви подслон.
Пазете адресната карта до напускане на Република България.
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Приложение № 2
към чл. 11, ал. 1

Приложение № 2 по чл. 11, ал. 1
Рег. №: ________________
Дата: _________________

ДО
ДИРЕКТОРА НА
________________________________

З А Я В Л Е Н И Е
за продължаване пребиваването на чужденец в Република България
от _________________________________________________________________
(имена на латиница по национален документ за пътуване)

____________________________________________________________________
(имена на кирилица)

Роден/а на ______________, в гр.(с.) ___________, държава __________,
Гражданство: _________________________
Национален документ серия/№: _____________________,
издаден от __________________, валиден до ________________
Адрес в Република България: гр.(с.) _____________, обл.: _____________,
ул./бул. _____________________________________________________,
бл. ____, вх. ___, ет. ___, ап. _____, тел. за връзка: _________
Личен номер на чужденец (ЛНЧ): ___________________
Влязох в Република България на __________ през ГКПП ____________
с виза тип ______ за срок от _________ с цел _______________________
Моля, да ми бъде предоставено право на пребиваване в Република
България по чл. ______ от Закона за чужденците в Република България
(ЗЧРБ) поради следните причини ______________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Прилагам следните документи:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Дата: _____________

Подпис на заявителя: _____________________
Приел заявлението: ____________________________
(имена и подпис на служителя)

____________________________________________________________________
Служебна информация:
Срок по виза от _______________________ до _________________________
Предоставено право на продължително пребиваване на чужденец в
Република България по чл. ________ от ЗЧРБ до (дата) _______________
Дата: __________________ Подпис на служителя: _____________________
Събрана такса: ___________________

(имена и подпис на служителя)
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Приложение № 3
към чл. 12, ал. 1

Приложение № 3 по чл. 12, ал. 1
Рег. №: ________________
Дата: _________________

ДО
ДИРЕКТОРА НА
________________________________

З А Я В Л Е Н И Е
за предоставяне право
на продължително пребиваване на чужденец в Република България
от _________________________________________________________________
(имена на латиница по национален документ за пътуване)

____________________________________________________________________
(имена на кирилица)

Роден/а на ______________, в гр./с. _________, държава _____________
Гражданство: _________________________
Национален документ серия/№: _____________________,
издаден от _____________________, валиден до ___________________
Адрес в Република България: гр./с. ______________, обл.: ____________,
ул./бул._______________________________________________________,
бл. ____, вх. ___, ет. ___, ап. ___, тел. за връзка: ____________
Личен номер на чужденец (ЛНЧ): ___________________
Влязох в Република България на ____________ през ГКПП __________
с виза тип ______ за срок от _________ с цел _______________________
Моля, да ми бъде предоставено право на продължително пребиваване
в Република България по чл. _____ от Закона за чужденците в
Република България (ЗЧРБ) поради следните причини __________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Прилагам следните документи:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Дата: _____________

Подпис на заявителя: ______________________
Приел заявлението: ___________________________
(имена и подпис на служителя)

____________________________________________________________________
Служебна информация:
Предоставено право на продължително пребиваване на чужденец в
Република България по чл. _________ от ЗЧРБ до (дата) _______________
Дата: ___________________

Подпис на служителя: _________________

Събрана такса: ___________________

(имена и подпис на служителя)
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Приложение № 4

Приложение № 4 по чл. 34,
ал. 1
към чл. 34, ал. 1
Рег. №: ________________

Дата: _________________

ДО
ДИРЕКТОРА НА
________________________________

З А Я В Л Е Н И Е
за предоставяне право
на постоянно пребиваване на чужденец в Република България
от __________________________________________________________________
(имена на латиница по национален документ за пътуване)

____________________________________________________________________
(имена на кирилица)

Роден/а на ______________, в гр./с. ___________, държава ___________
Гражданство: _________________________
Национален документ серия/№: _____________________,
издаден от _____________________, валиден до ___________________
Адрес в Република България: гр./с. _____________, обл.: _____________,
ул./бул. _______________________________________________________,
бл. ___, вх. ___, ет. ___, ап. ___, тел. за връзка: ____________
Личен номер на чужденец (ЛНЧ): ___________________
Влязох в Република България на ______________ през ГКПП _________
с виза тип _____ за срок от _______ с цел __________________________
Моля, да ми бъде предоставено право на постоянно пребиваване в
Република България по чл. ______ от Закона за чужденците в Република
България (ЗЧРБ) поради следните причини ____________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Прилагам следните документи:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Дата: _____________

Подпис на заявителя: ______________________
Приел заявлението: _____________________________
(имена и подпис на служителя)

____________________________________________________________________
Служебна информация:
Предоставено право за постоянно пребиваване на чужденец в Република
България по чл. _______________ от ЗЧРБ.
Дата: _________________

Подпис на служителя: _____________________

Събрана такса: ___________________

(имена и подпис на служителя)
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Приложение № 5
към чл. 44, ал. 1, т. 7

Приложение № 5 по чл. 44, ал. 1, т. 7
ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА АНГАЖИМЕНТ

Долуподписаният/ата ………………………………………………………………………………………………………………………………
(попълва се пълното име на декларатора)

ЕГН ………………………………… (за чужденци се попълва ЛНЧ или друг аналогичен
личен номер по документ за самоличност)
с документ за самоличност № ………………………………., издаден на ………………………………….
от ………………………………………………………………,. валиден до ………………………………………………………………………
с постоянен адрес: ………………………………………………………………………………………………………………………………
в качеството си на: ……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
на …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(посочва се дружеството-инвеститор, получило сертификат за клас инвестиция
по Закона за насърчаване на инвестициите)

с издаден по Закона за насърчаване на инвестициите Сертификат за
клас инвестиция № ………………………, изпълняващо следния инвестиционен проект:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(посочва се името на проекта съгласно сертификата)

ДЕКЛАРИРАМ, че:
1. Лицето ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ,
(посочва се името на лицето, кандидатстващо за разрешение
за постоянно пребиваване, на латиница и на български език)

родено на……………………………, с документ за самоличност №…………………………………………………,
издаден на ………………………………………от ………………………………………,.валиден до ………………………………
гражданство ………………………………………………………………………………………….
участва в осъществяването/поддържането на инвестиционния проект в
следното си качество: ……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………;
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………;
(съдружник или акционер с поименни акции в дружеството; представляващ
дружеството или член на управителния, надзорния или на съвета на
директорите, а в случай, че член е чуждестранно юридическо лице техния представител в съответния съвет; ключови длъжности за
изпълнение на конкретни задачи по контрол, организация и координация
по осъществяване и поддържане на инвестицията).
2.
Дружеството-инвеститор,
посочено
по-горе,
ще
осигури
на
физическото лице - чужденец, жилище и достатъчни средства за издръжка,
за да не се прибягва до системата за социално подпомагане, съгласно
законодателството на Република България в случаите, когато лицето не
разполага лично с тях.
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3. Дружеството-инвеститор ще уведоми незабавно Министерството на
вътрешните
работи
за
прекратяването
на
правоотношението
членствено, договорно или друго, с физическото лице - чужденец, както
и за настъпване на обстоятелствата по чл. 44, ал. 1 от ППЗЧРБ.
4.Дружеството-инвеститор:
а) не е обявено в несъстоятелност или в открито производство по
несъстоятелност;
б) не е сключило извънсъдебно споразумение с кредиторите си по
смисъла на чл. 740 от Търговския закон;
в) не е в производство по ликвидация;
г) няма парични задължения към държавата или към общината по смисъла
на чл. 162, ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс,
установени с влязъл в сила акт на компетентен орган (освен ако е
допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията);
д)
няма
неизплатени
трудови
възнаграждения
към
работници
и
служители, установени с влязло в сила наказателно постановление на
съответната дирекция на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по
труда”.
5. Дружеството-инвеститор е издало и не е оттеглило подобна
декларация за ангажимент на.........броя чужденци.

Дата:……………..
Гр. ………………

мб-ЦД

Декларатор:

(подпис и печат на дружеството)
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Приложение № 6

къмал.
чл. 151, ал. 1
Приложение № 6 по чл. 51,

Рег. №: ________________
Дата: _________________

ДО
ДИРЕКТОРА НА
________________________________

З А Я В Л Е Н И Е
за предоставяне статут
на дългосрочно пребиваващ чужденец в Република България
от _________________________________________________________________
(имена на латиница по национален документ за пътуване)

____________________________________________________________________
(имена на кирилица)

Роден/а на ___________, в гр./с. __________, държава _______________
Гражданство: _________________________
Национален документ серия/№: _____________________,
издаден от _____________________, валиден до ____________________
Адрес в Република България: гр./с. ____________, обл.: ______________,
ул./бул. _______________________________________________________,
бл. ____, вх. ___, ет. ___, ап. ___, тел. за връзка: ___________
Личен номер на чужденец (ЛНЧ): ___________________
Влязох в Република България на ___________ през ГКПП ____________
с виза тип ______ за срок от ________ с цел ________________________
Моля, да ми бъде предоставен статут на дългосрочно пребиваващ
чужденец в Република България по чл. ______ от Закона за чужденците
в Република България (ЗЧРБ), поради следните причини: _______________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Прилагам следните документи:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Дата: _____________

Подпис на заявителя: ______________________
Приел заявлението: _____________________________
(имена и подпис на служителя)

____________________________________________________________________
Служебна информация:
Предоставен статут на дългосрочно пребиваващ чужденец в Република
България по чл. ________ от ЗЧРБ.
Дата: _________________ Подпис на служителя: _____________________
Събрана такса: ___________________

(имена и подпис на служителя)
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Приложение № 7 към чл. 73, ал. 2

Приложение № 7
към чл. 73, ал. 2

Тransit request for the purposes of removal by air

(in accordance with Article 4 of Council Directive 2003/110/EC of 25 November 2003 on assistance
in cases of transit for the purposes of removal by air
(OJ,L 321, 6.12.2003, p. 26)

Place/Date:

(Requesting unit)
Authority:

Telephone/Fax/e‐mail:

Address:
Name of officer:
Signature:

(Requested unit)
Authority:

Address:

General information on third-country national whom the transit
request concerns
Request
No

1
2

Surname

First name m/f

Date of
birth

Place of
birth

Number of
visa
delivered
Travel document
by a third
Nationality No/Type/Validity
country
(if required)
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Flight details
Flight No

From

Departure
date

Time

To

Arrival date

Is the third‐country national accompanied
by an escort?

□ yes □ no

Is the presence of a police escort at the
airport recommended?

□ yes □ no

Is medical care required?

□ yes □ no

If so, specify:

Contagious identifiable diseases? (*)

□ yes □ no

If so, specify:

Previous unsuccessful attempts at
removal?

□ yes □ no

If so, state reasons:

Time

Names and functions:

Further comments

NB:

At the time the request was made, no grounds for refusal under Article 3(3) and (5) of
Directive 2003/110/EC were known.

Decision of the requested unit
The transit is authorised.
The transit is not authorised.
Grounds:

□
□

______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________
(Name/Signature/Date)
7921
мб-ЦД
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 180
ОТ 30 ЮНИ 2011 Г.

за определяне нов размер на минималната
работна заплата за страната
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С ТА Н О В И :
Член единствен. (1) Определя от 1 септември 2011 г. нов размер на минималната месечна
работна заплата за страната от 270 лв. и на
минималната часова работна заплата 1,61 лв.
при нормална продължителност на работното
време 8 часа и при 5-дневна работна седмица.
(2) Размерът на минималната месечна работна заплата по ал. 1 се определя за пълен
работен месец.
Заключителни разпоредби
§ 1. Необходимите средства за периода от
1 септември до 31 декември 2011 г. за изпълнение на постановлението в бюджетните организации и дейности се осигуряват в рамките
на средствата по бюджетите на държавните
органи, министерствата и другите бюджетни
организации, трансфера от републиканския
бюджет за самостоятелните бюджети и от
извънбюджетни сметки, от собствени приходи
на общините и от извънбюджетни средства.
§ 2. Субсидираното от държавния бюджет
трудово възнаграждение на лицата, наети по
програми и мерки за заетост, определено в
размер на 240 лв. за пълен работен месец и
1,43 лв. за часова работна заплата по Националния план за действие по заетостта през
2011 г., приет с Решение № 960 на Министерския съвет от 2010 г., се изменя съответно на
270 лв. за пълен работен месец и 1,61 лв. за
часова работна заплата от 1 септември 2011 г.
§ 3. В чл. 1, ал. 4 от Постановление № 66
на Министерския съвет от 1996 г. за кадрово
осигуряване на някои дейности в бюджетните
организации (обн., ДВ, бр. 29 от 1996 г.; изм.
и доп., бр. 76 и 92 от 1997 г., бр. 5 от 1999 г.,
бр. 53 от 2000 г., бр. 100 от 2005 г., бр. 14 от
2008 г. и бр. 4 от 2009 г.) числото „240“ се
заменя с „270“.
§ 4. В Постановление № 67 на Министерския съвет от 2010 г. за заплатите в бюджетните организации и дейности (обн., ДВ,
бр. 32 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 52, 56, 58,
61, 74, 82, 84, 97 и 100 от 2010 г., бр. 1, 27 и 33
от 2011 г.; попр., бр. 36 от 2011 г.) се правят
следните изменения:
1. Навсякъде в приложение № 2 към чл. 2,
т. 1 числото „240“ се заменя с „270“.
2. Навсякъде в приложение № 3 към чл. 2,
т. 2 числото „240“ се заменя с „270“.
3. В приложение № 5 към чл. 2, т. 4, пореден № 11 числото „241“ се заменя с „270“.
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§ 5. Министърът на труда и социалната
политика и министърът на финансите дават
указания по изпълнението на постановлението
и решават в рамките на своята компетентност
възникнали специфични въпроси по прилагането му.
§ 6. Постановлението се приема на основание чл. 244, т. 1 от Кодекса на труда и влиза
в сила от 1 септември 2011 г.
За министър-председател:
Симеон Дянков
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
7932

МИНИСТЕРСТВА
И ДРУГИ ВЕДОМСТВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ТРАНСПОРТА,
ИНФОРМАЦИОННИТЕ
ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА
ДОГОВОР

за ползване на Европейската система
CleanSeaNet за сателитен мониторинг на нефтеното замърсяване и идентифициране на корабите замърсители между правителството на
Република България и Европейската агенция
за морска безопасност (EMSA)
(Одобрен с Решение № 44 от 31 януари 2011 г.
на Министерския съвет. В сила от датата на
подписването – 8 февруари 2011 г.)
Европейската агенция за морска безопасност
(European Maritime Safety Agency – EMSA),
представлявана от Уилям де Рютър (Willem
de Ruiter), изпълнителен директор, наричана
по-долу EMSA, от една страна, и Република
България, представлявана от к.д.п. Сергей Кирилов Църнаклийски, изпълнителен директор, Изпълнителна агенция „Морска администрация“,
адрес: ул. Дякон Игнатий 9,
София 1000,
България,
наричана по-долу „държава участничка“, от
друга страна, се договориха за следното:
Въведение
Във връзка с приемането на Директива
2005/35/ЕО, както е изменена, относно замърсяването от кораби и налагането на санкции
при нарушения, които могат да включват
административни или наказателни санкции, и
по-конкретно чл. 10 от нея, Европейският парламент и Съветът възлагат правната задача на
EMSA да си сътрудничи с държавите – членки
на Европейския съюз, по разработването на
технически решения и осигуряването на техни-
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ческа помощ по отношение на дейности като
проследяването на изхвърляния от корабите
чрез сателитен мониторинг и далечно сензорно
наблюдение.
Целта на Директивата е да осигури адекватни санкции, включително и наказателни,
срещу лицата, отговорни за изхвърлянето на
замърсяващи вещества, с оглед подобряване
на морската безопасност и завишаване на
превантивните мерки за опазване на морската
среда от замърсяване от кораби.
Пътят към успешното прилагане на Директивата, който включва мониторинг на морската
среда, откриване на замърсявания, идентифициране на възможни замърсители и задържане и
санкциониране на виновните за замърсявания
лица, е основна отговорност на крайбрежните
държави, засегнати от нефтени разливи.
На основание чл. 10.2.а) от тази Директива
EMSA създаде и въведе в експлоатация през
2007 г. системата CleanSeaNet за сателитен мониторинг на нефтени разливи и идентифициране
на кораби – възможни замърсители.
Целта на CleanSeaNet е да подпомага националните и/или регионалните институции
(техните ръководства и изпълнителни органи)
по отношение мониторинга на обширни морски акватории като част от техните рутинни
и извънредни оперативни задачи, както и да
осигурява анализи на сателитни изображения
и да изпраща оповестителни съобщения за
засечени вероятни нефтени разливи на крайбрежните държави (държавите – членки на
Европейския съюз, присъединяващите се към
Европейския съюз държави, държавите от Европейската зона за свободна търговия – ЕFTA)
и на Европейската комисия.
Сателитната услуга на EMSA за откриване и
проследяване на нелегални изхвърляния от кораби ще е от взаимна полза само при условие, че
съответните национални органи своевременно
предприемат подходящи последващи действия.
Идентифицирането на кораби като възможни
замърсители, засечени от CleanSeaNet, може
да бъде подпомагано чрез използването на
информация за корабния трафик, предоставяна от системата на Общността за обмен на
морска информация – SafeSeaNet, разработена
от Европейската комисия със съдействието на
държавите членки.
Член 1. Определения
Освен ако изрично не е предвидено друго:
1. EMSA означава Европейска агенция за
морска безопасност, създадена на основание
Регламент 1406/2002/ЕО.
2. Държава – участничка (Participating State),
означава държава, която е подписала договор
за ползване на системата CleanSeaNet.
3. CSN НКО (CSN NCA) означава
CleanSeaNet – Национален компетентен ор-
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ган (за който по-рано бе използван терминът
CleanSeaNet – административно лице за контакт).
4. Потребител на CleanSeaNet (CleanSeaNet
User) означава всеки потребител на системата
CleanSeaNet, упълномощен от CSN НКО да
използва сателитната услуга.
5. Потребителски портал за CleanSeaNet
(CleanSeaNet User Portal) означава уникален
интернет базиран интерфейс за достъп на
потребителите от държавите участнички до
системата CleanSeaNet – за нейното използване
и обмяна на информация за оперативни цели.
6. CleanSeaNet продукти (CleanSeaNet
Products) са продуктите, произхождащи от
сателитната услуга на CleanSeaNet, получавани или генерирани от CleanSeaNet данни или
предоставяни от потребители на CleanSeaNet,
които са достъпни за държавите участнички
чрез достъп през потребителския портал за
CleanSeaNet или по други начини. CleanSeaNet
продуктите включват предимно сателитни
изображения, информация за вероятни нефтени
разливи, информация за кораби като възможни
източници на замърсяване, оповестителни съобщения, обратни доклади. Това определение не е
ангажирано със собствеността над продуктите.
7. Обратен доклад (Feedback) означава информация, предоставяна в системата CleanSeaNet
от държавите участнички, за предприетите от
тяхна страна по-нататъшни действия при откриване на вероятно нефтено замърсяване чрез
CleanSeaNet и за резултатите от тях.
8. Група на потребителите на CleanSeaNet
(CleanSeaNet User Group) означава група от
представители от всички държави участнички,
създадена от EMSA за насърчаване и подобряване на комуникацията между институциите,
използващи CleanSeaNet, както и за осигуряване
на обратна връзка с EMSA за събиране на информация относно потребителските изисквания
към системата и нейните недостатъци и силни
страни, с цел бъдещо усъвършенстване на сателитната услуга, предоставяна чрез CleanSeaNet.
9. SafeSeaNet означава система на Общността
за наблюдение на корабния трафик и обмяна
на информация, която дава възможност за
получаване, съхранение, обработване и обмяна
на данни за целите на морската безопасност,
пристанищната и морската сигурност, опазването на морската среда и ефективността на
морския трафик и морския транспорт (както е
определено в Приложение III, параграф 1 към
Директива 2002/59/ЕО, изменена от Директива
2009/17/ЕО).
10. Потребител на SafeSeaNet (SafeSeaNet
User) означава всеки потребител на системата
SafeSeaNet, упълномощен да предоставя и/или
получава SafeSeaNet информация.
Термините, които не са дефинирани, следва
да носят същото значение като това, определено
в изменената Директива 2005/35/ЕО.
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Член 2. Цел
Целта на този договор за ползване е постигане
на споразумение за ролите и отговорностите на
EMSA и на държавите участнички при ползването на сателитната услуга, предоставяна чрез
системата CleanSeaNet.
Подписването на този договор за ползване
от страна на държава участничка е предпоставка за осигуряването на достъп до услугата,
предоставяна чрез системата CleanSeaNet.
Член 3. Роля и отговорности на EMSA
3.1. За осигуряване наблюдението на обширни
морски акватории и за подпомагане на операциите по противодействие на замърсявания
EMSA ще предоставя безплатно на държавата
участничка услугата сателитен мониторинг на
нефтеното замърсяване и идентифициране на
корабите замърсители, базираща се на получаването на сателитни изображения от синтетичен
апертурен радар (SAR), като:
• оповестява държавата участничка за
всеки вероятен нефтен разлив, открит от
CleanSeaNet, а също и като предоставя
информация, когато такава е налична,
за корабите – възможни източници на
съответния разлив;
• осигурява достъп до всички CleanSeaNet
продукти през потребителския портал за
CleanSeaNet;
• осигурява допълнителна информация в
помощ на процеса по идентифицирането
на потенциалните замърсители, която
включва и съпоставяне на сателитните
изображения с данни за местоположението на заподозрени кораби, извличани от
системата SafeSeaNet, обект на разглеждане в т. 6.3.2.b;
• предоставя достъп през потребителския
портал за CleanSeaNet до комуникационни
компоненти на системата, позволяващи
изпращане на обратни доклади и обмяна
на информация между държавите участнички и EMSA;
• предоставя достъп до планиращия интерфейс на CleanSeaNet;
• подпомага операциите по ликвидиране
на нефтени разливи;
• организира обучения за упълномощените
потребители.
3.2. Услугата CleanSeaNet ще бъде предоставяна с оглед на националните нужди и в
зависимост от пространственото и времево
сателитно покритие. В случай на изчерпване
на предвидените за целта финансови ресурси
ще бъдат поставяни ограничения (таван) по
отношение броя на сателитните изображения,
които следва да бъдат налагани по прозрачен
и недискриминационен начин. В този случай
държавата участничка ще бъде уведомена
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своевременно. Държавата участничка може да
допълни услугата CleanSeaNet с изображения,
придобити чрез нейния национален бюджет.
3.3. Определянето на обхвата на морските
акватории и честотата на получаване на сателитни изображения е основата за планирането
на получените сателитни снимки чрез услугата.
Планирането ще се извършва в сътрудничество
с всички държави участнички и ще бъде координирано от EMSA с оглед осигуряване на
финансово рентабилно покритие на европейските морета. Държавата участничка ще избира
изображенията, които да бъдат предоставени
чрез планиращ интерфейс чрез потребителски
портал на CleanSeaNet. Поръчването на изображенията ще бъде извършвано единствено
от EMSA.
3.4. EMSA ще организира редовни срещи
на Групата на потребителите на CleanSeaNet.
3.5. EMSA ще контролира техническата и
оперативната работа на системата CleanSeaNet,
както и ще информира държавите участнички
за резултатите от срещите на Групата на потребителите на CleanSeaNet.
Член 4. Роля и отговорности на държавата
участничка
4.1. За целите на ползването на сателитната услуга, предоставяна чрез системата
CleanSeaNet, всяка държава участничка определя
един-единствен CleanSeaNet – НКО, който да
поддържа официални и административни контакти с EMSA по всички въпроси, свързани с
прилагането, използването или актуализирането
на CleanSeaNet.
4.2. Държавата участничка може да ползва
CleanSeaNet единствено и само в съответствие
с целите на сателитната услуга, указани във
въведението към този договор за ползване.
Правото за ползване на CleanSeaNet може да
бъде предоставяно на обществени организации
само ако са изрично упълномощени за това от
държавата участничка. Ползването на системата
за други цели или от други организации не се
позволява освен с предварителното писмено
съгласие на EMSA.
4.3. CleanSeaNet – НКО, следва да води
списък на упълномощените обществени организации в съответната държава участничка и да
предоставя този списък на EMSA при поискване.
4.4. CleanSeaNet – НКО, трябва да осигури
следното:
(a) надлежно регистриране в системата на
потребителите на CleanSeaNet от
държавата участничка;
(b) конфигуриране на потребителския портал за CleanSeaNet по специфичните за
държавата участничка параметри;
(c) дефиниране на изискванията за покритие и на правилата за оповестяване.
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Изброените ангажименти са задължителни
за изпълнение, преди EMSA да пристъпи към
предоставяне на сателитната услуга на държавата участничка.
4.5. CleanSeaNet – НКО, гарантира ползването на системата CleanSeaNet от всички национални потребители при стриктното спазване
на условията на този договор за ползване.
4.6. Потребителските права за достъп до услугата са лични и индивидуални. Това означава, че
всяко потребителско име и парола са индивидуални и не могат да бъдат използвани от повече
от едно лице. Държавата участничка следва да
осигури за всеки от потребителите собствени
данни за достъп до системата CleanSeaNet.
4.7. Държавата участничка осигурява своевременно предприемане на подходящи последващи действия при откриване от CleanSeaNet
на нефтени разливи, както и осъществява разширени (доколкото є е възможно) проверки за
потвърждаване наличието на такива разливи.
В тази връзка държавата участничка следва
да планира националното или регионалното
противодействие на нефтено замърсяване и
разпределението на наличните ресурси за
осъществяване на наблюдение (например летателни средства и кораби) при отчитане на
предварително съгласувания график за сателитен мониторинг.
4.8. Тъй като обратните доклади са изключително важни за контрола на качеството на
системата CleanSeaNet и за подобряване надеждността на сателитната услуга, държавата
участничка ще предоставя информация относно проверките за потвърждаване наличието
на вероятни нефтени разливи, докладвани по
CleanSeaNet.
4.9. Държавата участничка ще предоставя
информация за наблюдаваните разливи, които
независимо от наличието им на дадено сателитно
изображение не са отбелязани и докладвани
по CleanSeaNet.
Освен това държавата участничка може да
предоставя в системата и информация за допълнителни нефтени разливи, които са открити
с други средства за наблюдение.
4.10. Държавата участничка ще информира
EMSA своевременно и изчерпателно за всички
предприети от нея (като крайбрежна държава
или от нейния държавен пристанищен контрол)
мерки срещу потенциалните замърсители, установени и идентифицирани чрез използването на
предоставяната CleanSeaNet услуга, при условие, че разкриването на такава информация не
противоречи на установените правни норми и
е разрешено от националното законодателство.
Член 5. Общи условия за достъпа до
CleanSeaNet продукти
5.1. Държавата участничка не може да:
(a) разпространява, предава или предоставя по други начини CleanSeaNet
продукти на други организации, които
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не са надлежно упълномощени от нея
след получаването на предварително
писмено съгласие на EMSA;
(b) използва CleanSeaNet продуктите за
каквито и да било търговски цели,
като продаване, изплащане на лизинг,
отдаване под наем, подлицензиране,
или прехвърляне на CleanSeaNet продукти и по каквито и други начини;
(c) променя или преработва CleanSeaNet
продуктите чрез обратно проектиране,
преподреждане, декомпилиране, приспособяване и др.;
(d) п у б л и к у в а в и н т е р н е т с т р а н и ц и
CleanSeaNet продукти в незащитен
формат, който да позволява манипулиране на тези продукти и свързаните
с тях данни;
(e) подменя или заличава всякакви надписи за авторски права или обозначенията за собственост, съдържащи се във
или на CleanSeaNet продуктите.
5.2. Без да се нарушават по-строгите условия на този договор за ползване, произтичащи
от разпоредбите на член 6, и при условие,
че CleanSeaNet продуктите се ползват единствено и само в съответствие с целите на
CleanSeaNet – както е посочено във въведението
към този договор за ползване, упълномощените
организации в държавата участничка могат да:
(a) ползват всички CleanSeaNet продукти
за вътрешни цели на организацията;
(b) предават CleanSeaNet продукти чрез
протокол за физическа доставка
(Physical Delivery Protocol) или чрез
криптиран и защитен мрежови протокол на свои служители и/или контрагенти или консултанти на упълномощени организации, с които са в
договорни отношения, при спазване на
условието за конфиденциалност; след
приключване изпълнението на възложените им от държавата участничка
задачи, контрагентите или консултантите не могат да задържат предоставените им CleanSeaNet продукти;
(c) предоставят CleanSeaNet продукти на
административните и наказателните
правоприлагащи органи като помощни
доказателства;
(d) установяват директна връзка между
CleanSeaNet и други информационни
системи, използвани от упълномощените организации на държавата участничка;
(e) съхраняват, публикуват или обработват
CleanSeaNet продукти в система, която
не е достъпна чрез отворена или незащитена мрежа;
(f) предоставят копия на CleanSeaNet продукти на хартиен носител за включването им в доклади, публикации или
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качването им на интернет страници
при условие, че:
• съответният продукт е в защитен
формат, позволяващ единствено принтиране и разглеждане, не и манипулиране и обработване на данни;
• продуктите се предоставят и публикуват единствено и само с нетърговски
цели;
• специфичните права на собственост
върху съответния продукт и клаузата
за конфиденциалност не се нарушават;
• информацията за авторските права,
приложена към различните елементи, от които е съставен даден
продукт, е обозначена видимо и
ясно в съответствие с Лицензионния договор на крайния потребител за индивидуалните елементи;
• надписът „EMSA CleanSeaNet“ е видимо и ясно обозначен.
Член 6. Специални условия за достъпа до
някои CleanSeaNet продукти
6.1. Някои CleanSeaNet продукти, достъпни
през потребителския портал за CleanSeaNet,
са обект на специални условия за ползване
съгласно Лиценз на крайния потребител и/или
на ограничени Права за достъп, които трябва
да бъдат спазвани от държавата участничка.
6.2. Специалните лицензионни условия за
крайните потребители и политиката за право
на достъп до CleanSeaNet продуктите, които понастоящем са налични в системата CleanSeaNet,
са публикувани на потребителския портал за
CleanSeaNet.
6.3. В частност това е случаят за:
6.3.1. Сателитни изображения: Държавата
участничка следва да осигури спазването на
условията за ползване на сателитни изображения, които са указани в Лиценза на крайния
потребител, публикуван на потребителския
портал за CleanSeaNet и/или включен в пакетите от данни от сателитни изображения, достъпни за изтегляне от потребителския портал
за CleanSeaNet.
6.3.2. SafeSeaNet данни: Информацията за
местоположението на даден кораб, която се
използва в CleanSeaNet за идентифициране на
източниците на замърсяване, се получава от
SafeSeaNet по два начина:
(a) Информацията за местоположението на
кораб е систематично извличана от SafeSeaNet
и е достъпна за визуализиране в горната част на
сателитните изображения. Всички потребители
на CleanSeaNet в държавата участничка имат
свободен достъп до това изображение, отнасящо се до информацията за местоположение
на кораб.
(b) Възможността за ръчно оформяне на
заявка за информация за местоположението
на кораб директно от SafeSeaNet чрез потре-
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бителския портал на CleanSeaNet е ограничен
за регистрираните SafeSeaNet потребители и
политиката за достъп до SafeSeaNet се прилага.
6.3.3. Морски карти: Държавата участничка
може да ползва морските карти, достъпни през
потребителския портал за CleanSeaNet, като
фонова информация за CleanSeaNet продуктите
при спазване на разпоредбите на чл. 5 от този
договор за ползване. Всяко друго ползване е
забранено.
6.3.4. Продукти на трети страни: По отношение на данните от трети страни държавата
участничка осигурява спазване на съответните
условия в Лиценза на крайния потребител,
публикуван на потребителския портал за
CleanSeaNet и/или включен в пакетите от данни, достъпни за изтегляне от потребителския
портал за CleanSeaNet.
6.4. EMSA ще оповестява CleanSeaNet – НКО,
за всяко публикуване на потребителския портал
за CleanSeaNet на нови или актуализирани Лиценз на крайния потребител и Права за достъп.
Член 7. Отказ от отговорност
7.1. EMSA не гарантира, че предоставяните
CleanSeaNet продукти ще бъдат без грешки и
пропуски, или че подобни грешки могат да бъдат
отстранявани, или че държавата участничка
и потребителите на CleanSeaNet ще имат
непрекъсван достъп до всички продукти,
които обикновено са достъпни през потребителския портал за CleanSeaNet.
7.2. EMSA не носи отговорност за каквито
и да е щети, преки или косвени, произтичащи
от ползването на услугата CleanSeaNet, от
ползването на продукти и данни, предоставяни чрез услугата, или причинени поради
временна или частична повреда или неизправност на системата или прекратяване на
услугата поради фактори извън контрола на
EMSA.
7.3. EMSA и CleanSeaNet – НКО, следва
да си сътрудничат за ограничаване на потенциалните негативни последици от подобни
повреди, неизправности или прекъсвания.
EMSA и CleanSeaNet – НКО, следва да си
сътрудничат с оглед на взаимната помощ срещу потенциални искове, отправени от трети
страни във връзка с работата на системата.
7.4. Държавата участничка следва да се
държи отговорна за всяко нарушаване на
а в т ор ск и т е п ра ва и л и неу п ъ л номощено
ползване или за причинено разкритие или
поощрено от държавата участничка нарушение на този договор за ползване и от
условията в Лиценза на крайния потребител
на наличните продукти чрез CleanSeaNet.
EMSA запазва правото да прекрати предоставянето на CleanSeaNet услугата в случай,
че държавата у частничка не спазва този
договор за ползване.
7.5. Държ а вата у час т н и ч к а с лед ва да
предприеме всички разумни стъпки да за-
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щити продуктите или данните, дост ъпни
през потребителския портал за CleanSeaNet,
от злоупотреба или неправилна употреба,
неупълномощено копиране или разпространение и следва незабавно да уведоми EMSA,
ако държавата участничка научи за всяко
разкритие или използването на продукт по
какъвто и да е неупълномощен начин.
Член 8. Изменения
8.1. Всяко изменение на този договор за
ползване е обект на писмено споразумение
между двете страни. Устното споразумение
няма да бъде обвързващо.
Член 9. Влизане в сила
Договорът за ползване влиза в сила от
датата на подписването му от EMSA и от
държавата участничка.
За Република България:
За EMSA:
к.д.п. Сергей Кирилов
Уилям де Рютър,
Църнаклийски,
изпълнителен директор
изпълнителен директор,
Изпълнителна агенция
„Морска администрация“
7813

МИНИСТЕРСТВО
НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ
И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
МЕМОРАНДУМ
ЗА РАЗБИРАТЕЛСТВО

между правителството на Република България,
представлявано от министъра на регионалното
развитие и благоустройството, и правителството
на Република Турция, представлявано от генералния секретар по въпросите на Европейския
съюз, за изпълнение на Програмата за трансгранично сътрудничество България – Турция по
Инструмента за предприсъединителна помощ
(Ратифициран със закон, приет от 41-ото Народно събрание на 26 януари 2011 г. – ДВ, бр. 12
от 2011 г. В сила от 25 май 2011 г.)
Съгласно Регламент на Съвета (ЕО)
№ 1085/2006 от 17 юли 2006 г. за създаване
на Инструмент за предприсъединителна помощ (ИПП) и Регламент на Комисията (EО)
№ 718/2007 от 12 юни 2007 г. за прилагане на
Регламента на Съвета (EО) № 1085/2006 за създаване на Инструмент за предприсъединителна
помощ (ИПП), Регламент на Комисията (EО)
№ 80/2010 от 28 януари 2010 г., изменящ Регламент (EО) № 718/2007, и на основание чл. 118
oт Регламент на Комисията (EО) № 718/2007 от
12 юни 2007 г., Република България и Република
Турция се споразумяха относно Програмата за
трансгранично сътрудничество между България
и Турция (по-долу наричана програмата), одобрена от Европейската комисия на 20.12.2007 г.,
и с програмен референтен номер C (2007)6477,
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изменена и одобрена на 19-ия Комитет по
Инструмента за предприсъединителна помощ
(25 февруари 2010 г.).
ПРЕАМБЮЛ
С този меморандум за разбирателство (подолу наричан „МР“) Република България и
Република Турция, по-долу наричани „участващи
страни“, се споразумяха за следното:
(1) Тази програма се изпълнява на принципа
на споделено (интегрирано) управление, където
единните Управляващ орган, Сертифициращ
орган и Одитен орган са определени в съответствие с член 33 и член 102 от Регламент на
Комисията (EО) № 718/2007. Съгласно член 13
от Регламент (EО) № 1085/2006 в случай на
споделено (интегрирано) управление Управляващият орган ще действа в съответствие с
принципите и правилата, заложени в Регламент
(EО)1083/2006, определящ общите разпоредби
на Европейския фонд за регионално развитие,
Европейския социален фонд и Кохезионния
фонд и отменящ Регламент (EО) 1260/1999.
(2) Системата на структурните фондове (СФ),
използвана в рамките на вътрешните граници
на Европейския съюз (ЕС), предполага някои
адаптации на подхода на СФ за гореупоменатата програма, които да вземат под внимание
особеностите на външната помощ съгласно
Инструмента за предприсъединителна помощ
(ИПП), включително:
a) финансови таблици за период, определен
в програмата;
б) единен пакет от хармонизирани правила,
приети от Съвместния комитет за наблюдение,
се прилага за всички райони, които отговарят
на критериите за финансиране;
в) правилото за краен срок за усвояване на
средствата е n+3 години;
г) операциите, подбрани за програмата,
включват крайни бенефициенти от граничния
район на двете участващи страни, които си
сътрудничат най-малко по един от следните
начини за всяка операция: съвместно разработване, съвместно изпълнение, съвместен екип
и съвместно финансиране, съгласно чл. 95 (2)
от Регламент на Комисията (EО) № 718/2007.
(3) Средствата се предоставят от два финансови източника – средства от ЕФРР, които
съответстват (поне) на равностойната сума от
ИПП. Финансовият пакет от допустими разходи на програмата включва: 85 % финансиране
от ЕС и задължителните 15 % национално
съфинансиране (разпределено поравно между
Република България и Република Турция).
(4) Програмата разполага с една обща парична сума, която се разходва съгласно единен
пакет от правила в избираемата територия
(съгласно чл. 98 от Регламент на Комисията
(EО) № 718/2007) без географски ограничения.
(5) Поради специфичния характер на програмата бяха изготвени следните дефиниции:
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Програма: документ, съставен и одобрен от
участващите страни и приет от Европейската
комисия (Комисията), който определя стратегия
за развитие с набор от тясно свързани приоритети, подбрани за подкрепа със средства от
ЕС, както и национално съфинансиране.
Приоритетна ос: един от приоритетите на
стратегията в програмата, включващ група от
сфери на интервенция и операции, които са
свързани и имат специфични измерими цели.
Операция: проект или група проекти, избрани от Съвместния комитет за наблюдение и
изпълнени от един или повече бенефициенти,
с оглед осъществяването на целите на приоритетната ос, към която се отнася.
Финансов отчет (доклад): официален писмен
документ от Управляващия орган до Сертифициращия орган, представящ финансовите дейности по ПТГС по време на отчетния период.
Искане за отпускане на средства: официален
писмен документ от Управляващия орган до
дирекция „Национален фонд“ в Министерството на финансите, България (за българското
национално и европейско съфинансиране), и
до Националния партниращ орган (за турското
национално съфинансиране).
Заявление за плащане към ЕК: официален
писмен документ за заявка за получаване на
средства от Европейската комисия за определен
период (съгласно Регламент на Комисията (EО)
№ 718/2007), основаващ се на вече сертифициран разход и информация за допустимостта
на заявлението.
Проверка (верификация): дейност, чрез която
Управляващият орган верифицира редовността
на разходите, а именно: дали съфинансираните
строителни работи, стоки и услуги са изпълнени
или доставени и дали разходите, декларирани
от бенефициентите за операциите, наистина са
направени и са в съответствие с правилата на
ЕС и националните правила (където е приложимо); за тази цел УО трябва да се увери, че
разходите на всеки краен бенефициент, участващ
в операцията, са верифицирани от контрольори
от участващите страни, където е разположен
водещият бенефициент/бенефициенти.
Заверка (сертификация): потвърждение от
Сертифициращия орган (СО) на верността
(точността) и допустимостта на разхода, както и съответствието му с правилата на ЕС и
националните правила (където е приложимо);
процесът се базира на проверка, извършена от
Управляващият орган.
Декларация за разходите: официален писмен
документ, включващ цялата сума на допустимите разходи, платени от водещите/крайните
бенефициенти при изпълнението на операциите
по програмата; декларацията за разходите е
неразделна част от сертификата, издаден от
Сертифициращия орган към Европейската
комисия в съответствие с чл. 104 от Регламент
на Комисията (EО) № 718/2007.
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Публичен разход: всяко публично участие
във финансиране на операции с произход бюджета на:
• участващите страни;
• регионални и местни власти;
• европейските общности, свързани с бюджета на ЕС.
Предварително финансиране от Европейската комисия: единна сума за предварително
финансиране, която ще бъде предоставена от
Комисията на Сертифициращия орган, определен от участващите страни; известие за
полученото предварително финансиране ще
бъде изпратено от Управляващия орган до
Националния партниращ орган/Националния
ръководител в страната бенефициент, базирано на информацията от органа, отговорен за
получаване на помощта.
Договор: писмено споразумение между Управляващия орган, от една страна, и водещия
бенефициент или изпълнителя (относно разходите за техническа помощ), от друга страна,
уреждащ подробно условията за правилното
изпълнение на всички задачи и отговорности,
възложени от Управляващия орган.
Краен бенефициент: публична организация/
администрация, отговорна за инициирането или
инициираща и изпълняваща операция.
Водещ бенефициент: крайните бенефициенти
на операцията трябва да определят един измежду
тях за Водещ бенефициент преди подаване на
проектното предложение.
Изпълнител: участник в тръжна процедура за
възлагане на обществена поръчка, с когото УО/
НПО е сключил договор за обществена поръчка.
Одитна пътека: инструмент за системно наблюдаване използването на средствата по договора, като резултат от което се прави описание
на изпълнението на програмата и операцията
под формата на текстове, таблици и графики;
описанието включва различните нива на заданието и комуникациите, както и управлението и
предварителния одитен процес, чрез което става
възможно по-нататъшното наблюдение и проследяване; като процедура одитната пътека има за
цел да осигури правилно администриране на документите, касаещи прилагането на програмата,
включително регистрирането, разпространението,
съхранението, архивирането и унищожаването
на документи; одитната пътека се приема за
адекватна, когато е в съответствие с чл. 106 от
Регламент на Комисията (EО) № 718/2007.
Нередност: всяко нарушение на разпоредба
от приложимото законодателство и договори
вследствие на действие или бездействие от
страна на лице/а или орган, което има или би
могло да има за резултат ощетяване бюджета на
Общността, чрез обременяването є с неоправдано
разходно перо.
Декларация за приключване: документ, който
оценява валидността на заявлението за плащане
на окончателната сума и законността и редовност-
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та на основните сделки, включени във финалната
декларация за разходите, която трябва да бъде
придружена от финално контролно становище
на Одитния орган.
Г л а в а

I

ПРЕДМЕТ НА МЕМОРАНДУМА
Член 1
Този меморандум за разбирателство определя
основни правила за изпълнението и финансовото
управление на програмата, както и дефинира
функциите на органите, свързани с управлението
и контрола, и разпределението на функциите
на всички органи, участващи в изпълнението
на програмата.
Г л а в а

I I

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
Член 2
Участващите страни се споразумяват да
възложат отговорностите за цялостното управление на програмата на Република България
чрез определяне на следните отговорности на
съответните органи:
(1) С Решение на Министерския съвет № 523
от 31 юли 2007 г., изменено и допълнено с
Решение на МС № 67 от 2009 г. и с Решение
на МС № 40 от 2010 г., са определени следните
институции:
а) Главна дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“ в Министерството
на регионалното развитие и благоустройството
на България – за единен Управляващ орган за
програмата;
б) Дирекция „Национален фонд“ в Министерството на финансите на България – за единен
Сертифициращ орган и орган, отговорен за
получаване на средствата от ЕС;
в) Изпълнителна агенция „Одит на средствата
от Европейския съюз“ към министъра на финансите на България – за единен Одитен орган.
(2) С Решение с номер 2009/18 от
04.12.2009 г. на министър-председателя на
Република Турция относно управлението
на предприсъединителните фондове на ЕС
Генералният секретариат по въпросите на
Европейския съюз в Турция е определен за
Национален партниращ орган.
(3) Националният партниращ орган е отговорен за осигуряване на националното съфинансиране от Република Турция.
Член 3
Всяко делегиране на права и задължения
съгласно този меморандум за разбирателство
или всяка промяна в договорената система за
управление, дължащи се на промени в институцията, от която са определени един или повече
органи по програмата, ще бъдат уредени в
отделно споразумение или нов меморандум за
разбирателство. Всяка от участващите страни ще
уведоми УО и НПО в писмена форма.
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Член 4
Без да се ограничава делегирането на права
и задължения по предходния параграф, Управляващият орган и Националният партниращ
орган носят цялата отговорност за правилното
изпълнение на всички задачи, които са им
възложени с програмата, с този МР, приложимото законодателство на ЕС и националното
законодателство.
Г л а в а

I I I

АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗПОРЕДБИ
Раздел 1
Институционална структура
Член 5
Във връзка с горното участващите страни се
споразумяват за следното:
(1) Главна дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“ в Министерството
на регионалното развитие и благоустройството
на България действа като Управляващ орган
(наричан по-долу в текста УО) по смисъла на
член 13 (2) от Регламент (EО) No. 1085/2006
и в съответствие с чл.103 от Регламент (EО)
№ 718/2007, изменен с Регламент № 80/2010.
(2) Генералният секретариат по въпросите
на Европейския съюз в Турция действа като
Национален партниращ орган (наричан подолу в текста НПО).
(3) Дирекция „Национален фонд“ в Министерството на финансите на България действа
като Сертифициращ орган (наричан по-долу
в текста СО) в съответствие с член 104 от
Регламента на Комисията (EО) № 718/2007,
изменен с Регламент № 80/2010.
(4) Изпълнителна агенция „Одит на средствата от Европейския съюз“ към министъра
на финансите на България действа като Одитен орган (наричан по-долу в текста ОО) в
съответствие с член 102 (1) от Регламента на
Комисията (EО) № 718/2007. Одитният орган
е оперативно независим орган по смисъла на
член 105 (1) от Регламента на Комисията (EО)
№ 718/2007, изменен с Регламент № 80/2010.
(5) Съгласно разпоредбата на член 108 (1)
от Регламента на Комисията (EО) № 718/2007
всяка участваща страна определя контрольори, които отговарят за удостоверяването на
законосъобразността и редовността на разходите, декларирани от всеки бенефициент,
участващ в операцията.
(6) Одитният орган се подпомага от група
от одитори съгласно член 102 (2) от Регламента на Комисията (EО) № 718/2007, която
включва равен брой представители от всяка
участваща страна.
(7) УО, СО и ОО изпълняват задачите,
възложени в съответствие с гореупоменатите
регламенти, правилата и процедурите, описани в програмата, както и описанието на
системите за управление и контрол съгласно
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чл. 114 и 115 от Регламента на Комисията (EО)
№ 718/2007, изменен с Регламент № 80/2010
и това споразумение.
(8) Съвместният комитет за наблюдение
(наричан по-долу в текста СКН) от името
на участващите страни съблюдава за ефективност та и качеството на изпълнението
на програмата в съответствие с член 110 от
Регламента на Комисията (EО) № 718/2007.
СКН одобрява критериите за подбор на проекти и е отговорен за подбора на проекти,
които да бъдат финансирани.
(9) За административното изпълнение на
програмата Управляващият орган създава
Съвместен технически секретариат (наричан по-долу в текста СТС) съгласно разпоредбите на член 102 (1) от Регламента на
Комисията (EО) № 718/2007. Главният офис
на Съвместния технически секретариат ще
се намира в гр. Хасково, България. К лон на
СТС на турска територия ще бъде създаден
в гр. Едрине. СТС (включително неговият
клон като част от същия орган) се състои от
равен брой експерти от двете партниращи
си държави.
(10) За нуждите на техническата оценка
(оценката на качеството) на предложенията се
определят независими оценители. В зависимост
от особеностите на обявата за набиране на
предложения УО/НПО наема еднакъв/балансиран брой оценители от двете държави, които
да извършат техническата оценка.
Раздел 2
Отговорности на структурите, участващи в
изпълнението на програмата
Член 6
(1) Съвместният комитет за наблюдение
(СКН) се създава в срок от три месеца след
одобряването на програмата и се състои от
представители, определени от двете участващи
страни на принципа на партньорството. СКН
провежда заседания най-малко два пъти годишно
по инициатива на участващите страни или на
Европейската комисия и се съпредседателства
от Управляващия орган (Република България)
и Националния партниращ орган (Република
Турция). Представител/и на Европейската комисия или други релевантни органи могат да
участват в работата на СКН с консултативни
функции.
Отговорностите на СКН са в съответствие
с раздел 9.1.6 от програмата и правилата за
работа.
(2) Операциите се подбират чрез обяви за
набиране на предложения, покриващи целия
избираем район. Въпреки това съвместни
операции извън обявите за набиране на предложения могат да бъдат идентифицирани по
всяко време след приемането на програмата
с решение, взето от Съвместния комитет за
наблюдение.
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(3) Подробностите относно състава, председателството и реда за вземане на решения в
Съвместния комитет за наблюдение ще бъдат
определени с правилата за работа на СКН,
съставени от Управляващия орган в съгласие
с Националния партниращ орган и приети на
първото заседание на СКН.
(4) Решенията се вземат с консенсус в съответствие с чл. 87 от Регламент на Комисията
(EО) № 718/2007.
(5) Всяка участваща страна определя свои
представители в Съвместния комитет за наблюдение.
Член 7
(1) Съгласно разпоредбата на член 103 (1)
от Регламента на Комисията (EО) № 718/2007,
изменен с Регламент № 80/2010, УО отговаря за
управлението и осъществяването на програмата
във връзка с принципа за стабилно финансово
управление. Отговорностите на УО са определени в програмата (раздел 9.1.1).
(2) УО информира НПО и СО за предварителната прогноза за заявленията за плащане за
настоящата и за следващата финансова година.
(3) С цел изпълнение на задълженията
съгласно член 103 от Регламента на Комисията (EО) № 718/2007, изменен с Регламент
№ 80/2010, след съгласуване с НПО УО може
да изготвя насоки и други документи, които
да бъдат част от правилата за изпълнение
на програмата.
Член 8
Национален партниращ орган
(1) Отговорностите на Националния партниращ орган са определени в програмата
(раздел 9.1.2). Националният партниращ орган
в Република Турция е отговорен за:
а) координиране на програмата в Турция;
б) осигуряване и трансфериране на Управляващия орган в МРРБ на турското национално съфинансиране за определен период
на тримесечна основа;
в) възстановяване на УО на средствата
от Европейск ите фондове и българското
национално съфинансиране, които са били
неправомерно платени на водещите бенефициенти/крайните бенефициенти на турска
територия; това правило ще се прилага във
всички случаи, в които водещият бенефициент не е успял в рамките на една година
от регистриране на известието за дължима
сума да осигури възстановяване на УО на
неправомерно изплатената сума.
Член 9
Функциите на СО се изпълняват в съответствие с член 104 от Регламента на Комисията (EО) № 718/2007, изменен с Регламент
№ 80/2010, и са определени в програмата
(раздел 9.1.3). С цел изпълнение на задъл-
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женията съгласно чл. 104 от Регламента на
Комисията (EО) № 718/2007, изменен с Регламент № 80/2010, Сертифициращият орган
може да изготвя насоки, инструкции и други
документи, които следва да бъдат координирани с УО и НПО и ще бъдат задължителни
за програмата.
Член 10
Функциите на ОО се изпълняват в съответствие с член 105 от Регламента на Комисията (EО) № 718/2007, изменен с Регламент
№ 80/2010, и са определени в програмата
(раздел 9.1.4).
Член 11
(1) Функциите на групата от одитори се
изпълняват в съответствие с член 102 (2) от
Регламента на Комисията (EО) № 718/2007
и са определени в програмата (раздел 9.1.7).
(2) Групата от одитори ще подпомага ОО
при изпълнение на одитните дейности под
негово ръководство.
(3) Групата от одитори включва еднакъв
брой от всяка страна, участваща в програмата
(за България – представители от Изпълнителна агенция „Одит на средствата от ЕС“
към министъра на финансите, и за Република
Турция – представители от Одитния орган
на Инстру мента за предприсъединителна
помощ на Турция, а именно Комисията за
финансов конт рол в Подсекретариата по
финанси). Групата от одитори се сформира
в срок от три месеца след вземане на решението за одобрение на програмата и приема
свои процедурни правила. Групата от одитори
се председателства от представител от ОО.
Член 12
(1) Функциите на контрольорите се изпълняват в съответствие с разпоредбите на
член 108 от Регламента на Комисията (EО)
№ 718/2007, изменен с Регламент № 80/2010,
и са определени в програмата (раздел 9.1.8).
Член 13
(1) Независими оценители ще извършват
техническата оценка на проектните предложения, след като СТС извърши проверката
за административно съответствие и съответствие с критериите за избираемост, както
са определени в програмата. Оценителите
трябва да имат задълбочено познание и богат
опит по отношение на въпросите, за чиято
оценка са отговорни.
Член 14
(1) Функциите на Съвместния технически
секретариат се изпълняват в съответствие с
разпоредбите на член 102 от Регламента на
Комисията (EО) № 718/2007 и са определени
в програмата (раздел 9.1.5).
(2) Съвместният технически секретариат
се финансира от приоритетна ос „Техническа помощ“.
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(3) Съвместният технически секретариат
ще включва международен екип от двете
участващи страни. Броят и квалификацията
на персонала трябва да е в съответствие с
отговорностите.
(4) Персоналът на Съвместния технически
секретариат ще бъде нает с договор от управляващия орган или от упълномощена от УО
организация. Трудовите взаимоотношения на
персонала в главния офис на СТС се регулират съобразно българското законодателство
посредством сключване на договори с УО. За
чуждестранни лица, които ще бъдат наети на
работа в главния офис, няма да се изисква
разрешително за работа. Трудовите взаимотношения на персонала в клона на СТС се
регулират съобразно законодателството на
страната партньор посредством сключване
на договори с НПО.
Член 15
Цялата официална кореспонденция между УО/Национален партниращ орган/СО/
ОО, от една страна, и Комисията, от друга
страна, ще бъде копирана/препращана до
всички тях.
Г л а в а

I V

ФИНАНСОВИ РАЗПОРЕДБИ И КОНТРОЛ
Раздел 1
Национално съфинансиране и финансиране
от ЕФРР/ИПП
Член 16
(1) Средствата от ЕС за програмата възлизат
на 85 % от нейния бюджет.
(2) Плащанията от страна на Комисията
са под формата на авансови, междинни и
финални плащания.
(3) Националното съфинансиране за програмата възлиза на 15 % от бюджета и се
осигурява от двете участващи страни поравно, съответно 7,5 % от Република България
и 7,5 % от Република Турция.
(4) Националното съфинансиране от участващите страни се ползва заедно със средствата
от ЕС – за финансиране на операции, включени в програмата.
Член 17
В случай че в края на периода за изпълнението на програмата стане ясно, че двете
страни са превели повече национални средства, отколкото са били реално използвани,
тези средства ще бъдат възстановени обратно
в националните бюджети.
Раздел 2
Банкова сметка
Член 18
Сертифициращият орган получава средства от Общността (Европейския фонд за
регионално развитие и Инструмента за пред-
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присъединителна помощ) по банкова сметка
в евро, открита в банка на територията на
Република България.
Раздел 3
Обменен курс и лихви
Член 19
Водещите бенефициенти от операциите,
включително крайните бенефициенти в участващите страни, които не са приели еврото
като тяхна валута към датата на заявлението
за плащане, трябва да конвертират в евро
сумите на разходите, направени в национална
валута.
Сумите на разходите, направени в национална валута, ще бъдат конвертирани в
евро по месечния счетоводен обменен курс
на Комисията за месеца, през който разходът e представен от крайния бенефициер на
контрольорите, посочени в чл. 108 на Регламента на Комисията (EO) № 718/2007. Този
обменен курс ще се публикува от Комисията
в електронен вид всеки месец.
Член 20
Разликите в обменния курс, които възникват между обменния курс, упоменат в
чл. 19 на този меморандум, и обменния курс,
ползван за обмяна на средствата в евро, ще
бъдат поети от водещия бенефициент/крайни
бенефициенти пропорционално за тази част
от общите разходи, които са били предмет
на загуба от разлики в обменния курс.
Член 21
Всяка начислена лихва ще бъде прехвърлена
към ресурсите на програмата и ще бъде декларирана в Комисията по време на закриването
на програмата (съгласно чл. 129 от Регламента
на Комисията (EО) № 718/2007).
Раздел 4
Договори за финансиране и плащане на бенефициентите
Член 22
Въз основа на решението на СКН относно
предложенията за операции и съответния финансов план, представени за одобрение, УО
сключва от свое име договор за финансиране
(включващ наличните средства от европейските фондове и съответното национално
съфинансиране) с водещия бенефициент за
изпълнение на операциите. За да се осигури
правилно и ефективно изпълнение на операциите, договорът за финансиране може да се
сключи само след като УО получи потвърждение, че има установени адекватни системи
за контрол.
Член 23
Финансиране на водещия бенефициент ще
бъде осигурено само и единствено за дейностите, които осъществяват операциите, описани
в предложението, одобрено от СКН.
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Член 24
Договорът за финансиране се сключва в
евро (€). Публичното финансиране за всички
подписани договори ще съблюдава същото
съотношение на средствата от ЕС и националното съфинансиране, определени в програмата.
Член 25
Всяка комуникация с водещия бенефициент
се извършва само на английски език, като
водещият бенефициент е отговорен да предаде
информацията на другите бенефициенти по
проекта.
Член 26
Всеки договор между УО и водещия бенефициент включва клауза, че в случай на
нередности държавата, в която се намира
бенефициентът, носи отговорността за извършване на административни и съдебни процедури
съгласно националното си законодателство за
възстановяване на неправомерно платените
суми.
Член 27
Междинното и крайното плащане към водещите бенефициенти могат да се извършват
само ако водещият бенефициент представи
доказателство за напредък на дейностите за
осъществяване на операциите и разходите са
верифицирани от контрольорите. Водещият
бенефициент представя редовни отчети за
напредъка, искания за плащане и фактури,
проверени в съответствие с изискванията,
определени в раздел 5. Отчетите за напредъка
се състоят от отчет за дейностите и финансов
отчет, включващ таблица, указваща отчетния
период и съответните разходи по всяко бюджетно перо. Финансовият отчет трябва да
бъде подписан от контрольора/ите.
Член 28
Сертифициращият орган и Управляващият орган трябва да гарантират, че водещите
бенефициенти получават целите суми за финансиране на операциите в срок.
Член 29
Въз основа на документите (исканията за
плащане) Управляващият орган подава искане
за турското национално съфинансиране до
Националния партниращ орган и за отпускане
на средствата от ЕС и българското национално съфинансиране до Сертифициращия орган,
регулярно и в стандартна форма.
Член 30
Искане за отпускане на средства се изготвя
в евро за началния аванс, за междинното или
крайното плащане към водещия бенефициент.
Авансово плащане се осигурява само за договори, които са вече подписани и в рамките на
сумите, определени в договорите. Исканията за
междинни или финални плащания се базират
на реално направени разходи.
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Член 31
Управляващият орган носи отговорността за
плащане само на допустимите разходи съгласно
целите на операциите и съответните правила на
Европейския съюз и националните разпоредби
на участващите страни.
Член 32
(1) Водещият бенефициент отговаря за разпределението на средствата към всички крайни
бенефициенти.
(2) Средствата ще се отпускат в евро по банкова сметка, посочена от водещия бенефициент
и вписана в договора за финансиране. Рискът
от промяната в обменния курс ще бъде поет
от водещия бенефициент/крайните бенефициенти пропорционално за тази част от общите
разходи, които са били предмет на загуба от
разлики в обменния курс.
(3) Водещият бенефициент сключва споразумение за отношенията си с бенефициентите,
участващи в операцията, което включва и
разпоредби, гарантиращи стабилно финансово
управление на средствата, отпуснати за операцията, както и споразумения за възстановяване
на неправомерно платените средства.
Член 33
Правилата за допустимост на разходите ще
бъдат описани в отделни документи, изготвени
в съответствие с чл. 34 и чл. 89 от Регламента
на Комисията (EО) № 718/2007, изменен с
Регламент № 80/2010. Съответните документи
ще бъдат одобрени от СКН.
Раздел 5
Системи за контрол
Член 34
Контрольорите носят отговорността за
проверката на доставката на финансираните стоки и услуги, законосъобразността на
декларираните от бенефициента разходи, че
тези разходи са действително извършени и
са в съответствие с релевантните правила
на ЕС и националните разпоредби, както
и с условията на договора за финансиране,
включително с правилата за избираемост на
разходите, преди да бъдат извършени каквито
и да е плащания към водещите бенефициенти.
УО следва да се увери, че разходите на всеки
водещ/краен бенефициент са били проверени
от контрольор.
Член 35
УО следва да се увери, че системата за
контрол на проектно ниво гарантира, че всички допълнителни документи, изискващи се за
осъществяване на адекватна одитна пътека
и касаещи направените разходи и плащания,
са записани, съхранени в електронен вид и
са налице, системата за контрол е изградена
и проверките/верификациите, а също така и
одитите на операциите са извършени.
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Член 36
Системата за контрол трябва да осигурява
„верифициране на разходите“, което да потвърждава законосъобразността и редовността на разходите, декларирани от водещите/
крайните бенефициенти. Потвърждението се
издава от контрольора.
Член 37
В случай, че УО има съмнения относно
доброто функциониране на системата за контрол, УО съвместно с националния партниращ
орган вземат мерки за подходящо решение.
Член 38
УО гарантира, че всички неуредени въпроси ще бъдат изцяло изяснени, преди да
се приемат искания за плащане. Няма да се
приемат молбите за плащания и няма да се
правят плащания към водещите бенефициенти
до представянето на пълна и задоволителна
информация от системата за контрол.
Член 39
В съответствие с чл. 103 от Регламента
на Комисията (EО) № 718/2007, изменен с
Регламент № 80/2010, Управляващият орган
и Националният партниращ орган осигуряват поддържането и функционирането на
подходяща счетоводна система.
Серт ифици ращи я т орган създава своя
счетоводна система и е отговорен за поддържането на счетоводни данни в електронна
форма, касаещ и за явени т е разходи п ред
Европейската комисия.
Член 40
За да се осигури взаимно разбиране на
правилата, прилагани за контрол, у частващите страни ще разработят специфични
нар ъч н и ц и за изп ъ л нен ие, вк л юч и т ел но
подробни чеклистове.
Раздел 6
Одит
Член 41
Одитите трябва да бъдат извършвани с цел
да се провери ефективното фу нк циониране
на системите за у правление и конт рол на
програмата и въз основата на съответната
извадка от извършените операции да потвърд ят разходите, дек ларирани пред ЕК.
Член 42
Одитният орган представя на Европейската комисия годишен контролен доклад,
съдържащ констатациите от извършените
одити през предишни я дванайсетмесечен
период, завършващ на 30 юни на съответната година, и докладва всички пропуски,
открити в системите за управление и контрол
на програмата.
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Член 43
Оди т ни я т орган издава становище на
основа на проверките и одитите, които са
били извършени под негова отговорност за
това дали системата за управление и контрол функционира ефективно, така че да се
гарантира в разумна степен, че декларациите
за разходите, представени на Комисията, са
правилни и като следствие от това се гарантира в разумна степен, че извършените
операции са законосъобразни и редовни.
Член 44
Одитни ят орган подготвя и представя
декларация за приключване, придружена с
финалния контролен доклад, въз основа на
всички одити, извършени от или под ръководството на одитния орган.
Член 45
Одитният орган заедно с групата одитори гарантират, че одитите се извършват в
съответствие с меж дународните одиторски
стандарти и методологията, осигурена от ЕК.
Член 46
Ако някой от контролните доклади/становища не позволява да се даде неквалифицирано становище за годишното становище
или декларация за приключване съгласно
член 105 (4) на Регламента на Комисията
(EО) № 718/2007, ОО посочва причините и
оценява мащаба на проблема и финансовия
ефект от него.
Член 47
Там, където проблемите, открити по време на одитите, изглеж да да са от системен
характер и това може да доведе до риск за
други операции в рамките на трансграничната програма, ОО ще осигури провеж дането
на допълнителен преглед, включително допълнителни одити, когато е необходимо, за
да се установи мащабът на тези проблеми.
Необходимите превантивни и коригиращи
действия трябва да бъдат взети от съответните органи.
Член 48
Одитният орган ще извършва одитната
дейност съгласно одобрен от Одитния орган
и от групата на одиторите годишен одитен
план и той ще се актуализира при възникнала необходимост. ОО, подкрепен от групата
на одиторите, сътрудничи с Европейската
комисия за координиране на одитни планове
и одитни методи и за незабавна обмяна на
констатациите и резултатите от направените
одити.
Раздел 7
Заявление за плащане към Европейската
комисия
Член 49
Сертифициращият орган съставя заявленията за плащане към ЕК и сертифицираните
декларации за разходите и ги представя на ЕК.
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Член 50
СО изготвя заверени отчети за разходите.
Въз основа на верифицираните отчети за
разходи, получени от УО, СО представя заявленията за плащане в Европейската комисия.
Сертифицираните (заверени) отчети за междинни и крайни разходи, както и заявленията
за плащане се изготвят в съответната форма
съгласно чл. 104 от Регламента на Комисията (EО) № 718/2007, изменен с Регламент
№ 80/2010.
Член 51
Не по-късно от 30 април на всяка година СО представя на Европейската комисия
предварителна прогноза за вероятните заявления за плащане за текущата и за следващата финансова година в съответствие
с чл. 122 (3) от Регламента на Комисията
(EО) № 718/2007.
Раздел 8
Нередности и възстановяване на неправомерно платени средства
Член 52
Всяка участваща държава (чл. 114 от Регламент на Комисията (EО) № 718/2007) е
отговорна за предотвратяването, откриването
и отстраняването на нередностите и възстановяването на неправомерно платените
средства (заедно с лихвата за просрочие)
в срок до една година от регистрирането
на нередността. Те трябва да уведомят Европейската комисия и да я информират за
напредъка по административните и правните
процедури.
Без значение в коя от участващите страни
е отговорността за откриването и отстраняването на нередностите и възстановяването
на неправомерно платените средства, УО/
НПО трябва да осигури всяка сума, платена
в резултат на нередност, да бъде възстановена
от водещия бенефициент. Крайните бенефициенти трябва да възстановят неправомерно
платените средства на водещия бенефициент
съгласно съществуващо споразумение между
тях. Ако водещият бенефициент не успее да
осигу ри възстановяване на средствата от
крайния бенефициент в срок една година,
участващата страна, от която е съответният
краен бенефициент, ще възстанови на СО
неправомерно платените средства на крайния
бенефициент. Подробно описание на процедурите по нередностите ще бъде изготвено
от УО в сътрудничество с НПО в глава
„Нередности“ на Програмния наръчник.
Член 53
УО е отговорен за процедурите за докладване на нередности на съответната българска национа лна инстит у ци я и ОЛ АФ,
както и за възстановяване на неправомерно
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платените средства към водещите/крайните
бенефициенти на територията на Република
България.
НПО е отговорен за процедурите за докладване на нередности на УО, СО и ОЛАФ,
както и за възстановяване на неправомерно
платените средства към водещите/крайните
бенефициенти на територията на Република
Турция.
Член 54
В случаите, когато УО направи разходи
за правни консултации или съдебни такси
по време на процедурата по възстановяване
на средствата, те ще бъдат възстановени на
УО от водещия бенефициент или страната,
в която се намира въпросният бенефициент,
при условие, че страната е била информирана и участва в процедурата за връщане на
средствата (Регламент № 1828/2006).
Раздел 9
Техническа помощ
Член 55
Приоритетна ос „Техническа помощ“ е
в размер 10 % от бюджета на програмата.
Член 56
В съответствие с индикативния бюджетен
план, одобрен от СКН, УО в координация с
НПО, изготвя подробна разбивка на дейностите по приоритетна ос „Техническа помощ“,
очертаваща индикативно средствата за всяка
от страните.
Член 57
(1) Бенефициентите по приоритетна ос
„Техническа помощ“ са определени в програмата (раздел 5.3 Приоритети и сфери на
интервенция).
(2) НПО има възможност да изразходва
средства от бюд жета по п риори тет на ос
„Техническа помощ“ за дейности по „Техническа помощ“ на територията на Република
Турция и в чужбина, когато това касае програмата, от името на УО в съответствие с
изискванията на Регламент на Комисията
(ЕО) № 718/2007 и решенията на СКН.
Член 58
Специфични и детайлни правила за техническата помощ ще бъдат разработени от
УО в координация с НПО в Процеду рен
наръчник.
Г л а в а

V

ЗАК ЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Член 59
Специфичните правила за организиране
на търгове, сключване на договори и изпълнение на програмата ще бъдат разработени
от участващите страни. Подробни наръчници
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за изпълнението на програмата ще бъдат
изготвени от Управляващия орган в сътрудничество с Националния партниращ орган.
Член 60
Тръжните процедури в цялата избираема
област на програмата и на територията на
Република България, и на територията на
Република Турция трябва да са в съответствие с част 2, дял IV, глава 3 от Регламент
(ЕО Евратом) № 1605/2002 за Финансовите
правила, касаещи общия бюджет на Европейските общности и част 2, дял III, глава
3 от Регламент (ЕО Евратом) № 2342/2002,
както и Решение на ЕК С (2007) 2034 „Правила и процед у ри за усл у ги, доставк и и
трудови договори, финансирани от общия
бюджет на Европейските общности за целите на сътрудничеството с трети страни“,
с изключение на раздел II.8.2.
Член 61
Различията, възникнали в резултат на тълкувания, действия и изпълнение на този меморандум за разбирателство, ще бъдат уредени
приятелски чрез консултации между страните.
При липса на приятелско разрешаване
всяка от страните може да отнесе въпроса
до арбитраж съгласно избираемите правила
на Постоянния арбитражен съд за арбитраж
при разногласия между две страни, в сила от
датата на меморандума за разбирателство.
Езикът, който ще бъде използван по време
на арбитражната процедура, е английски.
Определящият орган ще бъде генералният
секретар на Постоянния арбитражен съд,
следвайки писмено искане, представено от
всяка от страните.
Решенията на арбитража ще са задължителни за всички страни без право на обжалване.
Член 62
Участващите страни ще подпомагат Управляващия орган, Сертифициращия орган,
Одитния орган, Националния партниращ
орган, Съвместния комитет за наблюдение
и Съвместния технически секретариат в техните усилия да изпълнят задачите съгласно
правилата на програмата и в съответствие с
разпоредбите на този меморандум за разбирателство.
Член 63
Всяка писмена кореспонденция между страните, органите и бенефициентите, участващи в
изпълнението на програмата, се осъществява
на английски език.
Член 64
Този меморандум е изготвен и подписан
в два еднакви екземпляра на английски език
и на езиците на страните партньорки. Всеки
един от тези екземпляри се счита за оригинал. В случай на спор английският текст се
счита за водещ.
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Член 65
Меморандумът за разбирателство за изпълнението на ИПП Програмата за трансгранично сътрудничество между България и
Турция влиза в сила от датата на получаване
на втората от нотите, с които страните се
уведомяват по дипломатически път, че са
изпълнени изискванията на съответните им
законодателства за влизането му в сила.
За правителството
на Република България:

За правителството
на Република
Турция:
Росен Плевнелиев,
Волкан Бозкър,
министър на
генерален секретар по
регионалното развитие
въпросите на
и благоустройството
Европейския съюз и
национален координатор
за помощта по ИПП
7812

МИНИСТЕРСТВО
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ 26 от 2007 г. за условията и реда за прилагане
и наблюдение на прилагането на държавните
помощи в земеделието (ДВ, бр. 4 от 2008 г.)
§ 1. В чл. 1, т. 1, буква „а“ абревиатурата
„ЕС“ се заменя с думите „Европейския съюз“.
§ 2. Член 4 се изменя така:
„Чл. 4. Държавните помощи се прилагат
при спазване на чл. 108 и 109 във връзка с
чл. 43 от Договора за функционирането на
Европейския съюз.“
§ 3. В чл. 5 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Минимални държавни помощи се
прилагат без предварително разрешение на
Европейската комисия, когато отговарят на
условията на Регламент (ЕО) № 1535/2007
на Комисията от 20 декември 2007 г. за
прилагане на членове 87 и 88 от Договора
за ЕО към помощите de minimis в сектора
на производството на селскостопански продукти (OB L 337, 21.12.2007 г.).“
2. В ал. 2 т. 2 се изменя така:
„2. Регламент (ЕО) № 800/2008 на Комисията от 6 август 2008 г. относно деклариране
на някои категории помощи за съвместими
с общия пазар в приложение на членове 87
и 88 от Договора (Общ регламент за групово
освобождаване) (ОВ L 214, 09.08.2008 г.) в
случай на помощи за предприятия, заети
с преработка и маркетинг на земеделски
продукти.“
§ 4. Член 7 се изменя така:
„Чл. 7. Компетентната дирекция в МЗХ
чрез ресорния заместник-министър внася
предложение за държавна помощ или за из-
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менение на съществуваща държавна помощ
за одобрение от министъра на земеделието
и храните.“
§ 5. В чл. 8 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думата „съгласува“ се заменя
с „одобрява“.
2. В ал. 2 думите „изпраща уведомление
на“ се заменят с „уведомява“.
3. Алинея 4 се отменя.
§ 6. В чл. 9 се правят следните изменения:
1. В т. 1 думите „положително становище“
се заменят с „одобрение“.
2. Точка 3 се отменя.
§ 7. В чл. 10, ал. 2, т. 2 думите „в съответствие с неговото съгласувателно становище“ се заличават.
§ 8. В чл. 11 се създава нова ал. 3:
„(3) Отчетът по ал. 2, т. 1 съдържа информация за предходните 3 данъчни години.“
§ 9. В чл. 12 се правят следните изменения:
1. В т. 1:
а) в буква „б“ думите „съгласуване с министъра на земеделието и продоволствието“
се заменят с „одобрение от Управителния
съвет на Държавен фонд „Земеделие“;
б) в буква „в“ думите „изразен в“ се заменят
с „включващ“, а накрая се добавя „и директно
предоставени безвъзмездни средства“.
2. В т. 2:
а) в буква „а“ преди абревиатурата „БУЛСТАТ“ се добавя „ЕИК и/или“, а думите
„или номер на търговската регистрация“ се
заличават;
б) в буква „б“ думите „изразен в“ се заменят
с „включващ“, а накрая се добавя „и директно
предоставени безвъзмездни средства“;
в) в буква „в“ накрая се добавя „или директно предоставени безвъзмездни средства“.
§ 10. В чл. 13 се правят следните изменения:
1. В т. 2 думите „съгласуване с министъра
на земеделието и продоволствието“ се заменят с „одобрение от Управителния съвет на
Държавен фонд „Земеделие“.
2. В т. 4 накрая се добавя „или директно
предоставени безвъзмездни средства“.
§ 11. В чл. 14, т. 3 думите „съгласуване с
министъра на земеделието и продоволствието“ се заменят с „одобрение от Управителния
съвет на Държавен фонд „Земеделие“.
§ 12. В чл. 17 се правят следните изменения:
1. В т. 1 думата „комисията“ се заменя с
„Европейската комисия“.
2. В т. 2 думите „поддържане на водените в МЗП регистри“ се заменят с „водените
регистри“.
3. В т. 5 думите „чл. 10, ал. 3“ се заменят
с „чл. 10, ал. 2, т. 3“.
§ 13. Навсякъде в наредбата думите „Министерство на земеделието и продоволствието“,
„Министърът на земеделието и продоволствието“, „министъра на земеделието и продо-
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волствието“, „министърът на земеделието и
продоволствието“ и абревиатурата „МЗП“ се
заменят съответно с „Министерство на земеделието и храните“, „Министърът на земеделието и храните“, „министъра на земеделието
и храните“, „министърът на земеделието и
храните“ и „МЗХ“.
За министър: Г. Костов
7890

Наредба за изменение на Наредба № 2 от
2010 г. за специалните изисквания за участие
в одобрените схеми за национални доплащания и за специфично подпомагане за 2010 г.
(обн., ДВ, бр. 14 от 2010 г.; изм., бр. 22, 34, 37
и 93 от 2010 г., бр. 36 и 39 от 2011 г.)
§ 1. Член 8 се изменя така:
„Чл. 8. Държавен фонд „Земеделие“ предоставя информация на Националната агенция
по приходите за извършените плащания на
земеделски стопани с източник на финансиране от държавния бюджет.“
Заключителни разпоредби
§ 2. В Наредба № 2 от 2011 г. за специалните изисквания за участие в одобрените схеми
за национални доплащания и за специфично
подпомагане (ДВ, бр. 18 от 2011 г.) се правят
следните изменения:
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1. Член 8 се изменя така:
„Чл. 8. Държавен фонд „Земеделие“ предоставя информация на Националната агенция
по приходите за извършените плащания на
земеделски стопани с източник на финансиране от държавния бюджет.“
2. В приложение № 1 към чл. 6, ал. 4 в
Заявка за входяща регистрация по схема за
национални доплащания за клане на говеда,
Форма за физически лица и Форма за юридически лица в раздел „Общи декларации“
т. 5 се отменя.
§ 3. В Наредба № 5 от 2009 г. за условията
и реда за подаване на заявления по схеми и
мерки за директни плащания (ДВ, бр. 22 от
2009 г.) се правят следните изменения:
1. В чл. 3, т. 7 буква „н“ се отменя.
2. В приложението, в Заявление за регистрация 2011, Форма за физически лица и Форма
за юридически лица, както и в Заявление за
подпомагане 2011, Форма за физически лица
и Форма за юридически лица раздел „Декларации, задължителни при участие по схемите
за национални доплащания НДП, НДТ, НДК,
НДЖ 1, НДЖ 3“ се заличава.
§ 4. Наредбата влиза в сила от датата на
обнародването є в „Държавен вестник“.
За министър: Г. Костов

7891

Поправка. Министерството на икономиката, енергетиката и туризма прави следната поправка
в Меморандума за сътрудничество между Министерството на икономиката, енергетиката и туризма на Република България и Министерството на икономиката, търговията и бизнес средата на
Румъния (ДВ, бр. 41 от 2011 г.): Влизането на меморандума в сила е от 8 април 2011 г.
7814
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО
НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
ЗАПОВЕД № РД-09-164
от 28 юни 2011 г.
На основание чл. 1, буква „б“, чл. 4, т. 3 и
чл. 6, буква „г“ от Конвенция № 50 на Съвета на
Европа за разработване на Европейската фармакопея от 22 юли 1964 г., допълнена с Протокол
№ 134 от 1 ноември 1992 г. и ратифицирана със
Закона за ратифициране на Конвенция № 50
на Съвета на Европа за разработване на Европейската фармакопея (ДВ, бр. 55 от 2004 г.),
Резолюция AP-CPH (11) 5 на Съвета на Европа
и чл. 12, ал. 3 и 4 от Закона за лекарствените
продукти в хуманната медицина нареждам:
1. Определям 1 юли 2011 г. за дата на влизане в сила на територията на Република България на преработената глава на Европейската
фармакопея 5.2.8 „Минимизиране на риска от
предаване на животински спонгиформни енцефалопатогенни агенти чрез лекарствени продукти
за хуманна и ветеринарна употреба“, одобрена
на 3 май 2011 г. от Комисията на Европейската
фармакопея и утвърдена на 28 май 2011 г. от
Европейския комитет относно фармацевтични
продукти и фармацевтични грижи (CD-P-PH).
2. Заповедта да се публикува на страницата
на Изпълнителната агенция по лекарствата в
интернет.
Министър: Ст. Константинов
8009

МИНИСТЕРСТВО
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
ЗАПОВЕД № РД-09-233
от 11 април 2011 г.
На основание чл. 118, ал. 3 и чл. 119 ЗВД,
чл. 25, ал. 4 от Закона за администраци ята
във връзка с взето решение на работна среща
с представители на Българския ветеринарен
съюз нареждам:
Изменям т. 2.2 „Диагностични изследвания“
от Държавната профилактична програма за задължителните мерки за профилактика и борба
срещу болестите по животните през 2011 г.,
утвърдена със Заповед № РД-09-3 от 4 януари
2011 г., както следва:
I. В подточка 2.2.1 „Алергични диагностичи
изследвани я“, подточка 2.2.1.1 „Туберк улоза
говеда“:
1. Подточка 2.2.1.1.1 се изменя така: „Еднократно интрадермално изследване (през пролетта – март – май) на всички говеда, навършили

шестседмична възраст, в стада, свободни от
туберкулоза. През есента (септември – ноември)
се изследват всички говеда, пропуснати при
пролетното изследване, и всички новородени
телета, навършили шестседмична възраст, които
не са били изследвани през пролетта.“
2. Подточки 2.2.1.1.2 и 2.2.1.1.3 се отменят.
II. В т. 2.2.3 „Лабораторно-диагностични
изследвания“:
1. В под т оч к а 2.2.3.4 „Бру целоза г оведа
(Brucella abortus)“:
а) подточка 2.2.3.4.1 се изменя така: „Еднократно серологично изследване на всички
говеда на възраст над 12 месеца.“;
б) подточка 2.2.3.4.2 се отменя;
в) подточка 2.2.3.4.5 се изменя така: „Двукратно серологично изследване на мъжките
разплодни животни.“
2. В подточка 2.2.3.5 „Бру целоза овце и
кози (Brucella melitensis)“ подточка 2.2.3.5.3 се
изменя така: „От всяко сборно стадо, отглеждано в селище, в което има повече от 50 броя
женски индивиди в репродуктивна възраст, за
серологично изследване се вземат 25 % от броя
на женските индивиди, достигнали разплодна
възраст (полова зрялост или даващи мляко),
от всяко стадо. В областите Хасково, Ямбол,
Сливен, Стара Загора, Смолян и Кърджали се
извършва еднократно серологично изследване на
всички женски индивиди, достигнали разплодна
възраст (полова зрялост или даващи мляко).“
Конт рола по изпълнението на заповедта
възлагам на изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните.
Министър: М. Найденов
7687
ЗАПОВЕД № РД-46-441
от 6 юни 2011 г.
На основание чл. 17, ал. 8 ЗСПЗЗ във връзка
с одобрен протокол по чл. 26, ал. 11 ППЗСПЗЗ
от Областна дирекция „Земеделие“ – Велико
Търново, и Заповед № РД-09-478 от 01.06.2010 г.
нареждам:
Да се преработи частично влезлият в сила
п ла н за земераздел яне (кар тата на въ зс тановената собственост) на земеделски земи в
землището на с. Деляновци (ЕК АТТЕ 20630),
община Свищов, област Велико Търново, за
имоти с № 055022, 055023 и 055030 с обща площ
на преработката 3,332 дка.
Заповедта да се доведе до знанието на директора на Областна дирекция „Земеделие“ – Велико Търново, и началника на Общинската служба
по земеделие – Велико Търново, за сведение и
изпълнение.
Контрола по изпълнението на тази заповед
възлагам на главния директор на Главна дирекция „Земеделие, гори и поземлени отношения“.
Заповедта подлежи на обжалване по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.
За министър: Св. Боянова
7688
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МИНИСТЕРСТВО
НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА
И НАУКАТА
ЗАПОВЕД № РД-14-38
от 16 юни 2011 г.
На основание чл. 62, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс във връзка с чл. 11, ал. 3
от Закона за народната просвета поради допусната
очевидна фактическа грешка и във връзка с молба
от лицето, получило разрешение за откриване на
Частна професионална гимназия по мода и модна стилистика „Богоя“ – Варна, изменям Заповед
№ РД-14-2 от 13.01.2011 г., както следва:
Думите „Частна професионална гимназия по
мода и моден дизайн „Богоя“ – Варна“ се заменят
с думите „Частна професионална гимназия по мода
и модна стилистика „Богоя“ – Варна“.
Министър: С. Игнатов
7682
ЗАПОВЕД № РД-14-39
от 16 юни 2011 г.
На основание чл. 11, ал. 3 от Закона за народната просвета, чл. 28, ал. 2, т. 1, чл. 20, т. 8 от
Наредба № 7 от 2001 г. за откриване, преобразуване,
промени и закриване на частни детски градини и
училища и във връзка с молба от лицето, получило
разрешение за откриване на Частен професионален
колеж „Иком интелект“ – София, изменям Заповед
№ РД-14-126 от 28.07.2003 г. (ДВ, бр. 72 от 2003 г.),
изм. със Заповед № РД-14-121 от 12.07.2004 г. (ДВ,
бр. 66 от 2004 г.), изм. със Заповед № РД-14-154 от
21.07.2006 г. (ДВ, бр. 64 от 2006 г.), изм. и доп. със
Заповед № РД-14-356 от 22.07.2008 г. (ДВ, бр. 71
от 2008 г.), изм. и доп. със Заповед № РД-14-66 от
21.06.2010 г. (ДВ, бр. 52 от 2010 г.), както следва:
В изречението „Колежът организира обучение
по професионални направления:“ се добавя: „т. 3.
код 213 Аудио-визуални изкуства и техники; производство на медийни продукти, професия код
213140 Репортер и водещ, специалност код 2131401
На радиопредаване и специалност код 2131402
На телевизионно предаване – четвърта степен
на професионална квалификация, с прием след
завършено средно образование, задочна форма
на обучение“.
Министър: С. Игнатов
7683
ЗАПОВЕД № РД-14-40
от 16 юни 2011 г.
На основание чл. 11, ал. 3 от Закона за народната
просвета, чл. 28, ал. 2, т. 1, чл. 20, т. 8 от Наредба
№ 7 от 2001 г. за откриване, преобразуване, промени
и закриване на частни детски градини и училища и
във връзка с молба от лицето, получило разрешение за откриване на Частен професионален колеж
по спорт и здраве – Дупница, изменям Заповед
№ РД-14-62 от 5.06.2005 г. (ДВ, бр. 57 от 2005 г.),
изм. и доп. със Заповед № 14-242 от 17.07.2007 г.
(ДВ, бр. 67 от 2007 г.), изм. и доп. със Заповед
№ 14-168 от 28.12.2009 г. (ДВ, бр. 7 от 2009 г.), изм.
и доп. със Заповед № 14-16 от 15.03.2010 г. (ДВ,
бр. 28 от 2010 г.), изм. и доп. със Заповед № 14-157
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от 24.11.2010 г. (ДВ, бр. 97 от 2010 г.), изм. и доп.
със Заповед № 14-3 от 13.01.2011 г. (ДВ, бр. 12 от
2011 г.), както следва:
„Училището организира обучение по професионално направление код 813 Спорт, по професия код
813020 Инструктор по спортно-туристическа дейност,
специалност код 8130201 Спортно-туристически
дейности, за професия 813030 Треньор, специалност
код 8130301 Вид спорт; по професия код 813040
Инструктор по адаптирана физическа активност и
спорт за хора с увреждания, специалност код 8130401
Адаптирана физическа активност и спорт за хора
с увреждания; по професия код 813050 Инструктор
по фитнес, специалност 8130501 Фитнес, по професия код 813060 Спортен масажист, специалност
код 8130601 Спортен масаж и по професия код
813070 Инструктор по ергономия, специалност код
8130702 Постурална ергономия – четвърта степен
на професионална квалификация, с прием след
завършено средно образование, дневна и задочна
форма на обучение.”
Министър: С. Игнатов
7684

КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА
НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ
ЗАПОВЕД № 417
от 1 юни 2011 г.
На основание чл. 8, ал. 1 и ал. 2, т. 9 от Устройствения правилник на Комисията за защита
на потребителите към министъра на икономиката,
енергетиката и туризма и на нейната администрация, решение на Комисията за защита на потребителите, прието с протокол № 22 от заседание,
проведено на 16.05.2011 г., чл. 92, ал. 1, 2 и 5 във
връзка с чл. 87 и чл. 88, ал. 1, т. 2 от Закона за
защита на потребителите, Наредбата за условията
и реда за изтегляне от пазара, изземване от потребителите и унищожаване на опасни стоки и за
реда за обезщетяване на потребителите в случаите
на изземване на опасни стоки във връзка с чл. 99
от Закона за защита на потребителите, чл. 73 от
Административнопроцесуалния кодекс, протокол
от изпитване № 2400 от 22.03.2011 г. и Сертификат
за инспекция № 10/0058 от 19.04.2011 г., издадени
от „Булгарконтрола“ – АД, удостоверяващи, че
детски комплект „Miss Ergi“: блуза и панталон,
предлагани с етикети със следната информация:
„Miss Ergi“, модел ST-7202, 106-7202G, артикул:
детски комплект, размери, арт. № 7201, различен
баркод 5200000814736, 5200000814705, 5200000814712,
произход Турция, 95 % cotton, 5 % spandex, с бродирани и щамповани апликации и пришити малки
части – пайети, мъниста и камъчета на блузата и
на панталона, не отговаря на БДС EN 71-1, т. 8.4
„Изпитване на опън“, тъй като съгласно изпитването
„При прилагане на сила на опън 18N се отделят
малки части – мъниста, при прилагане на сила на
опън 27N се отделят малки части – камъче“ и на
БДС EN 71-1, т. 8.2 „Цилиндър за малки части“, тъй
като съгласно изпитването „отделените малки части
(мъниста и камъче) влизат изцяло в цилиндъра за
малки части“, поради което детските комплекти
са опасни за ползване и представляват риск за
здравето на потребителите, нареждам:
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1. Забранявам вноса, износа, възмездното
или безвъзмездното пускане на пазара на детски
комплект „Miss Ergi“: блуза и панталон, предлагани с етикети със следната информация: „Miss
Ergi“, модел ST-7202, 106-7202G, артикул: детски
комплект, размери, арт. № 7201, различен баркод
5200000814736, 5200000814705, 5200000814712, произход Турция, 95 % cotton, 5 % spandex, с бродирани и щамповани апликации и пришити малки
части – пайети, мъниста и камъчета на блузата
и на панталона, представляващи сериозен риск и
опасност за здравето на потребителите.
2. Вносителите и дистрибуторите да организират незабавното и ефективно изтегляне от пазара
и изземването от потребителите на описаните в
заповедта стоки по реда, условията и в сроковете,
визирани в Наредбата за условията и реда за изтегляне от пазара, изземване от потребителите и
унищожаване на опасни стоки и за реда за обезщетяване на потребителите в случаите на изземване
на опасни стоки, и да отправят предупреждения
към потребителите за рисковете, които стоките
съдържат.
3. На основание чл. 74 във връзка с чл. 60,
ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс
допускам предварително изпълнение на заповедта
с цел да не се допусне увреждане на здравето на
потребителите.
4. Разходите по складиране, транспорт, изтегляне
от пазара, изземването от потребителите и тяхното
обезщетяване са за сметка на производителите,
вносителите и дистрибуторите.
Заповедта може да се обжалва чрез председателя на Комисията за защита на потребителите
в 14-дневен срок от съобщаването є по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.
Председател: Д. Лазаров
7689
ЗАПОВЕД № 426
от 2 юни 2011 г.
На основание чл. 8, ал. 1 и ал. 2, т. 9 от Устройствения правилник на Комисията за защита
на потребителите към министъра на икономиката,
енергетиката и туризма и на нейната администрация,
решение на Комисията за защита на потребителите,
прието с протокол № 23 от заседание, проведено
на 26.05.2011 г., чл. 92, ал. 1, 2 и 5 във връзка с
чл. 87 и чл. 88, ал. 1, т. 2 от Закона за защита
на потребителите, Наредбата за условията и реда
за изтегляне от пазара, изземване от потребителите и унищожаване на опасни стоки и за реда
за обезщетяване на потребителите в случаите на
изземване на опасни стоки във връзка с чл. 99 от
Закона за защита на потребителите, чл. 73 от Административнопроцесуалния кодекс, изискванията
на стандарт БДС EN 14682, т. 3.1.3 – „Когато се
допускат връзки, те трябва да бъдат прикрепени за
облеклото, например с използване на тунел поне
в една точка, разположена на равно разстояние от
изходните точки“, т. 3.4.1 – „Свободните краища
на връзките в областта на талията трябва да се
показват най-много 140 mm от всеки край, когато
облеклото е отворено в своята най-широка част,
поставено в хоризонтално положение“, и предвид,
че предлаганият на пазара детски спортен комплект
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от две части – суичър и панталон, търговска марка:
RAMAN, арт. № 932-4#, суичърът има надписи на
лицевата страна – DAKOT STATE, Tiger of dake,
закопчаването е с цип и 2 бр. джобове, има прикрепен и пришит етикет с информация на чужд
език за марка, арт. № и размер; панталонът е с
функционална, пристягаща връзка в областта на
талията с пластмасови накрайници, 2 бр. джобове
с кантове, състав: 100 % polyester, не отговаря на
изискванията за безопасност поради наличие при
детския панталон на функционална, пристягаща,
връзка (шнур) в областта на талията с тунел за
закрепване, която не е прикрепена за облеклото в
поне една точка, разположена на равно разстояние
от изходните точки, измерената дължина на свободните краища на връзките в областта на талията
са над допустимите 140 mm, когато облеклото е
отворено в своята най-широка част, поставено в
хоризонтално положение, съществува риск от наранявания и се счита за опасна за потребителите
(малки деца), нареждам:
1. Забранявам вноса, износа, възмездното или
безвъзмездното пускане на пазара на детски спортен комплект от две части – суичър и панталон,
търговска марка: RAMAN, арт. № 932-4#, суичърът
има надписи на лицевата страна – DAKOT STATE,
Tiger of dake, закопчаването е с цип и 2 бр. джобове,
има прикрепен и пришит етикет с информация на
чужд език за марка, арт. № и размер; панталонът е
с функционална, пристягаща връзка в областта на
талията с пластмасови накрайници, 2 бр. джобове,
с кантове, състав: 100 % polyester, като стока, представляваща сериозен риск и опасност за здравето
на потребителите.
2. Вносителите и дистрибуторите да организират незабавното и ефективно изтегляне от пазара
и изземването от потребителите на описаната в
заповедта стока по реда, условията и в сроковете,
визирани в Наредбата за условията и реда за изтегляне от пазара, изземване от потребителите и
унищожаване на опасни стоки и за реда за обезщетяване на потребителите в случаите на изземване на
опасни стоки, и да отправят предупреждения към
потребителите за рисковете, които стоката съдържа.
3. На основание чл. 74 във връзка с чл. 60,
ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс
допускам предварително изпълнение на заповедта
с цел да не се допусне увреждане на здравето на
потребителите.
4. Разходите по складиране, транспорт, изтегляне
от пазара, изземването от потребителите и тяхното
обезщетяване са за сметка на производителите,
вносителите и дистрибуторите.
5. Заповедта може да се обжалва чрез председателя на Комисията за защита на потребителите
в 14-дневен срок от съобщаването є по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.
Председател: Д. Лазаров
7690
ЗАПОВЕД № 427
от 2 юни 2011 г.
На основание чл. 8, ал. 1 и ал. 2, т. 9 от Устройствения правилник на Комисията за защита
на потребителите към министъра на икономиката,
енергетиката и туризма и на нейната администрация,
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решение на Комисията за защита на потребителите,
прието с протокол № 23 от заседание, проведено
на 26.05.2011 г., чл. 92, ал. 1, 2 и 5 във връзка с
чл. 87 и чл. 88, ал. 1, т. 2 от Закона за защита
на потребителите, Наредбата за условията и реда
за изтегляне от пазара, изземване от потребителите и унищожаване на опасни стоки и за реда
за обезщетяване на потребителите в случаите на
изземване на опасни стоки във връзка с чл. 99 от
Закона за защита на потребителите, чл. 73 от Административнопроцесуалния кодекс, изискванията
на стандарт БДС EN 14682, т. 3.1.3 – „Когато се
допускат връзки, те трябва да бъдат прикрепени за
облеклото, например с използване на тунел поне
в една точка, разположена на равно разстояние от
изходните точки“, т. 3.4.1 – „Свободните краища
на връзките в областта на талията трябва да се
показват най-много 140 mm от всеки край, когато
облеклото е отворено в своята най-широка част,
поставено в хоризонтално положение“, и предвид,
че предлаганият на пазара детски спортен комплект от две части – суичър и панталон, търговска
марка: RAMAN, арт. № 706-2#, размери: 6, 8, 12 и
14, състав: 100 % полиестер, произведено в Турция,
суичърът има надписи на лицевата страна – Club
FURST ROUND 25, закопчаването е с цип и 2
бр. джобове, има прикрепен и пришит етикет с информация на чужд език за марка, арт. № и размер;
панталонът е с функционална, пристягаща връзка
в областта на талията с пластмасови накрайници,
2 бр. джобове, с кантове, състав: 100 % polyester,
не отговаря на изискванията за безопасност поради
наличие при детския панталон на функционална,
пристягаща, връзка (шнур) в областта на талията
с тунел за закрепване, която не е прикрепена за
облеклото в поне една точка, разположена на
равно разстояние от изходните точки, измерената
дължина на свободните краища на връзките в
областта на талията са над допустимите 140 mm,
когато облеклото е отворено в своята най-широка
част, поставено в хоризонтално положение, съществува риск от наранявания и се счита за опасна за
потребителите, нареждам:
1. Забранявам вноса, износа, възмездното или
безвъзмездното пускане на пазара на детски спортен комплект от две части – суичър и панталон,
търговска марка: RAMAN, арт. № 706-2#, размери:
6,8,12 и 14, състав: 100 % полиестер, произведено в Турция, суичърът има надписи на лицевата
страна – Club FURST ROUND 25, закопчаването е
с цип и 2 бр. джобове, има прикрепен и пришит
етикет с информация на чужд език за марка, арт.
№ и размер; панталонът е с функционална, пристягаща връзка в областта на талията с пластмасови
накрайници, 2 бр. джобове, с кантове, състав: 100 %
polyester, като стока, представляваща сериозен риск
и опасност за здравето на потребителите.
2. Вносителите и дистрибуторите да организират незабавното и ефективно изтегляне от пазара
и изземването от потребителите на описаната в
заповедта стока по реда, условията и в сроковете,
визирани в Наредбата за условията и реда за изтегляне от пазара, изземване от потребителите и
унищожаване на опасни стоки и за реда за обезщетяване на потребителите в случаите на изземване на
опасни стоки, и да отправят предупреждения към
потребителите за рисковете, които стоката съдържа.
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3. На основание чл. 74 във връзка с чл. 60,
ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс
допускам предварително изпълнение на заповедта
с цел да не се допусне увреждане на здравето на
потребителите.
4. Разходите по складиране, транспорт, изтегляне
от пазара, изземването от потребителите и тяхното
обезщетяване са за сметка на производителите,
вносителите и дистрибуторите.
5. Заповедта може да се обжалва чрез председателя на Комисията за защита на потребителите
в 14-дневен срок от съобщаването є по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.
Председател: Д. Лазаров
7691

АГЕНЦИЯ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ И
СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН КОНТРОЛ
РЕШЕНИЕ № 1504
от 15 юни 2011 г.
На основание чл. 1, ал. 2, т. 5, чл. 4, ал. 5,
чл. 22г, ал. 3 ЗПСК във връзка с Решение № 66 от
3.02.2011 г. на Министерския съвет и протоколно
решение № 888 от 15.06.2011 г. от заседанието на
изпълнителния съвет Агенцията за приватизация
и следприватизационен контрол реши:
Открива процедура за приватизационна продажба на имот, частна държавна собственост, нежилищна новострояща се сграда, намираща се в
София, бул. Цариградско шосе 113А, представляваща
редакционен корпус в степен на изграждане „груб
строеж“, ведно с прилежащия є терен, намиращи се
в София, район „Младост“, м. НПЗ Изток – Къро,
кв. 12, УПИ V-1327.
Изпълнителен директор: Ем. Караниколов
7692

СТОЛИЧНА ОБЩИНА
РЕШЕНИЕ № 54
от 27 януари 2011 г.
Със заявление вх. № ГР-70-00-823 от 28.12.2009 г.
е поискано съгласие за изработване на изменение
на план за регулация (ИПР) от „Централна автогара“ – АД. Приложено е мотивирано предложение за изработване на ПУП – ИПР. Със Заповед
№ РД-09-50-615 от 26.04.2010 г. на главния архитект
на Столичната община е допуснато изменение на
действащия регулационен план, в която са указани
изискванията на отделите в Дирекция „Архитектура и градоустройство“. Внесен е проект, който е
обявен на основание чл. 128, ал. 3 ЗУТ. С писмо
№ АС-66 02-234-(4) от 19.10.2010 г. район „Сердика“
ни уведомява, че при обявяването на проекта на
заинтересуваните лица е постъпило едно възражение.
Изпълнени са изискванията на отделите при ДАГ.
Представени са съгласувателни писма от „Софийска
вода“ – АД – 08.2010 г., „БТК“ – АД – 9.09.2010 г.,
„Софиягаз“ – 14.09.2010 г., Дирекция „Зелена
система“ при СО – 4.10.2010 г., „Улично осветление“ – ЕАД – 21.09.2010 г., „Топлофикация София“ – ЕАД – 27.08.2010 г., „ЧЕЗ Разпределение
България“ – АД – 27.08.2010 г. Съгласуван е с ОП
„София проект“.

БРОЙ 51

ДЪРЖАВЕН

Проектът е разгледан и приет от ОЕСУТ с
протокол № ЕС-Г-92 от 26.10.2010 г., т. 9. Взето
е решение по възражението, което е изпълнено.
Проектното решение е целесъобразно и в съответствие с чл. 129, ал. 1 ЗУТ органът, компетентен
да одобри проекта за подробен устройствен план,
е Столичният общински съвет.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА, чл. 21,
ал. 6 ЗОС, Заповед № РД 09-50-3345 от 29.05.2008 г.
на кмета на Столичната община, чл. 129, ал. 1,
чл. 130, ал. 1 и чл. 134, ал. 2, т. 2 във връзка с
ал. 1, т. 1 ЗУТ Столичният общински съвет реши:
Одобрява проект за изменение на плана за
регулация за УПИ 1 – „За централна автогара“,
УПИ ІІ – „За обществено обслужване“, и промяна
профила на улица по о.т. 40 – 39 – 38 – 36, кв. 91а,
м. Зона В-15 – Пробив – бул. Данаил Николаев,
по кафявите и зелените линии, цифри, текст и
защриховки съгласно приложения проект.
Решението може да бъде обжалвано по реда на
чл. 215 ЗУТ пред Административния съд – Софияград, в 14 дневен срок от съобщаването.
Жалбите се подават до район „Сердика“ и се
изпращат в Административния съд – София-град,
от отдел „Правен“ на Направление „Архитектура
и градоустройство“ на Столичната община.
Контролът по изпълнение на решението се
възлага на Постоянната комисия по устройство на
територията, архитектура и жилищна политика на
Столичния общински съвет.
Председател: А. Иванов
7585
РЕШЕНИЕ № 151
от 17 март 2011 г.
В Дирекция „Архитектура и градоустройство“
на Столичната община с вх. № ГР-94-Д-27 от
03.06.2009 г. е постъпило заявление от Деница
Красимирова Георгиева – собственик на ПИ № 619
и № 533, за даване на съгласие за изработване на
ПУП. Изработването на ПУП е допуснато със
заповед № РД-09-50-43 от 13.01.2010 г. на главния
архитект на Столичната община.
Проектът е внесен и обявен на заинтересуваните лица съгласно чл. 128, ал. 5 ЗУТ, като с писмо
№ 6602-251 от 24.06.2010 г. на район „Витоша“ е
удостоверено, че в законоустановения срок не са
постъпили възражения.
Проектът е разгледан и приет на заседание
на ОЕСУТ с протокол № ЕС-Г-89 от 19.10.2010 г.,
т. 7, като е направено служебно предложение да
се представят съгласувания с експлоатиращите
дружества. Служебното предложение е изпълнено.
Исканият план за регулация и застрояване е в
съответствие с изискванията на закона и е спазена
процедурата по допускане и обявяване. Проектът
за изменение отговаря на предвижданията на
общия устройствен план на Столичната община.
Проектът е съгласуван с експлоатационните фирми.
Представено е заснемане съгласно изискванията на
чл. 19, ал. 4 ЗУЗСО, заверено от Дирекция „Зелена
система“ на СО.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА, чл. 21,
ал. 6 ЗОС, чл. 134, ал. 1 и ал. 2, т. 1 и 6 във връзка
с чл. 130, ал. 1 ЗУТ, т. 7 от приложение към чл. 3,
ал. 2 ЗУЗСО и протокол на ОЕСУТ № ЕС-Г-89 от
19.10.2010 г., т. 7, Столичният общински съвет реши:
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1. Приема проект за план за регулация за създаване на УПИ І-619 и ІІ-533 и улица – тупик от
о.т. 292б до о.т. 292г, кв. 43а, м. в.з. Симеоновосевер, по червените и сините линии, цифри и текст
съгласно приложения проект.
2. Приема проект за план за застрояване за УПИ
І-619 и ІІ-533, кв. 43а, м.в.з. Симеоново-север, по
червените и сините линии, цифри и текст съгласно
приложения проект.
Решението може да бъде обжалвано по реда на
чл. 215 ЗУТ пред Административния съд – Софияград, в 30-дневен срок от съобщаването.
Жалбите се подават до район „Витоша“ и се
изпращат в Административния съд – София-град,
от отдел „Правен“ на Направление „Архитектура
и градоустройство“ на Столичната община.
Контролът по изпълнение на решението се
възлага на Постоянната комисия по устройство на
територията, архитектура и жилищна политика на
Столичния общински съвет.
Председател: А. Иванов
7465
РЕШЕНИЕ № 221
от 14 април 2011 г.
Със заявление вх. peг. № ГР-70-00-32/2010 г.
Д и м и т р и о с К е л а с – у п р а в и т е л н а „Т и р бул“ – ЕАД, собственик на поземлени имоти
(ПИ) 165040 и 165041, землище Враждебна, внася
в ДАГ мотивирано предложение за изработване
на ПУП – ПРЗ за новообразуващ се УПИ за
имота му. Същото е разгледано и прието от
ОЕСУТ с протокол № ЕС-Г-12 от 2.02.2010 г.
Процедурата е разрешена от главния архитект на
СО със Заповед № РД-09-50-271 от 23.02.2010 г., в
която са указани изискванията на отделите при
НАГ. Във връзка с неспазване на срока, указан
в т. 3 от същата заповед, собственикът на имота
внася ново заявление за допускане на ПУП под
№ ГР-70-00-32 от 21.09.2010 г., което е прието
от ОЕСУТ с протокол № ЕС-Г-84 от 5.10.2010 г.
Внесен е за одобряване проект, съобразен с
одобрената кадастрална карта на територията,
ПРЗ за УПИ І-8580.40, 8580.41 – „складова база
с офиси, паркинг и ТП“ и улици по о.т. 22-22а;
по о.т. 22а-22б-22в-22г-22д-22е-22ж-22и-22й-22к22л-22м-22й; по о.т. 22ж-22з, кв. 7а, м. Враждебна – юг. Приложена е и актуална скица за
имотите. Проектът е обявен по чл. 128, ал. 3 ЗУТ
и с писмо № 6602-133(3) от 21.02.2011 г. район
„Кремиковци“ го връща в ДАГ с информацията,
че при обявяването му в законоустановения срок
не са постъпили възражения.
Проектът е съгласуван с „ЧЕЗ Разпределение
България“ – АД, на 29.09.2010 г., със „Софийска
вода“ – АД – 9.2010 г. Разгледан е на ОЕСУТ,
протокол № ЕС-Г-101 от 30.09.2008 г., т. 15, с решение проектът да се върне в район „Връбница“
за дообявяване по отношение на новообразуваната улица, след което се връща без подадени
възражения. Разгледан е от ОЕСУТ с протокол
№ ЕС-Г-72 от 7.07.2009 г., т. 17, с решение, че
приема проекта и го изпраща в СОС за одобряване. Допълнително е представена геодезическа
снимка, заверена по чл. 19, ал. 4 ЗУЗСО от „Зелена система“ при СО на 14.04.2010 г.

С Т Р.

54

ДЪРЖАВЕН

Проектната разработка отговаря на изискванията на устройствена зона № 14 (Смф2)
от приложението към чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО и на
предвижданията на ОУП на Столичната община – 2009 г. Проектното решение е целесъобразно
и в съответствие с чл. 21, ал. 7 ЗОС органът,
компетентен да одобри проекта за подробен устройствен план, е Столичният общински съвет.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 21, ал. 7 ЗОС, Заповед № РД 09-50-3345 от
29.05.2008 г. на кмета на Столичната община,
чл. 110, ал. 1, т. 1, чл. 130, ал. 1 ЗУТ, приложението към чл. 3, ал. 2, т. 14 ЗУЗСО Столичният
общински съвет реши:
1. Одобрява проект за план за регулация за
УПИ 1-8580.40, 8580.41 – „складова база с офиси,
паркинг и ТП“ и улици по о.т. 22-22а; по о.т.
22а-22б-22в-22г-22д-22е-22ж-22и-22й-22к-22л-22м22й; по о.т. 22ж-22з, кв. 7а, м. Враждебна-юг,
по сините и червените линии, цифри, текст и
защриховки съгласно приложения проект.
2. Одобрява проект за план за застрояване за
УПИ І-8580.40, 8580.41 – „складова база с офиси,
паркинг и ТП“ УПИ І-191, кв. 7а, м. Враждебнаюг, съгласно приложения проект.
Решението може да бъде обжалвано по реда
на чл. 215 ЗУТ пред Административния съд – София-град, в 30-дневен срок от съобщаването.
Жалбите се подават до район „Кремиковци“
и се изпращат в Административния съд – София-град, от отдел „Правен“ на Направление
„Архитектура и градоустройство“ на Столичната
община.
Контролът по изпълнение на решението се
възлага на Постоянната комисия по устройство
на територията, архитектура и жилищна политика на Столичния общински съвет.
Председател: А. Иванов
7499
РЕШЕНИЕ № 266
от 28 април 2011 г.
В Направление „Архитектура и градоустройство“ на Столичната община е постъпило заявление вх. № ГР-94-Н-52 от 18.07.2008 г. от Николай
Петков Иванов с искане за одобряване на проект
за подробен устройствен план – изменение на
план за улична регулация на улица от о.т. 151в
до о.т. 152г и изменение на план за регулация
и застрояване за УПИ І-536, ХІV-757 и ХV-757,
кв. 64а, в. з. Симеоново-север. Изработването
на плана за изменение на плана за регулация и
застрояване е допуснато с мотивирано предписание № ГР-94-Н-52 от 11.10.2006 г. от главния
арх итек т на Столичната община. Приети ят
проект отговаря на предвижданията на общия
устройствен план на Столичната община.
С предложения план за регулация се създават
урегулирани поземлени имоти (УПИ ХІV-757 и
ХV-757) по имотните граници на имот пл. № 757,
изменя се регулацията на УПИ І-536 в резултат
на частично изменение на трасето на действащата
улична регулация в участъка от о.т. 151в до о.т.
152г. Предложеният план за улична регулация
представлява мероприятие от публичен харак-
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тер съгласно чл. 21, ал. 1 ЗОС, поради което
компетентен да одобри проекта за изменение
на плана за регулация и застрояване в случая
на основание чл. 21, ал. 6 ЗОС е Столичният
общински съвет.
Проектът е обявен на заинтересованите лица,
като с писмо № 66-025 07 от 18.11.2008 г. на район
„Витоша“ е удостоверено, че в законоустановения
срок не са постъпили възражения.
Представено е съгласуване с „ЧЕЗ Разпределение България“ – АД, „Софийска вода“ – АД,
„БТК“ – А Д, МОСВ – „Басейнова дирекция“,
както и становище по чл. 19, ал. 4 ЗУЗСО за
съществуващата дървесна растителност.
Предложеният проект за план за регулация
и застрояване е в съответствие с изискванията
на закона и е спазена процедурата по допускане
и обявяване. Проектът е разгледан и приет от
ОЕСУТ с протоколи № ЕС-Г-6 от 14.01.2010 г.,
т. 31, и № ЕС-Г-20 от 02.03.2010 г., т. 56.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 21, ал. 6 ЗОС, чл. 134, ал. 1 и 2, чл. 129, ал. 1
и чл. 130, ал. 1 ЗУТ, т. 7 от приложение към чл. 3,
ал. 2 ЗУЗСО и протоколи на ОЕСУТ № ЕС-Г-6 от
14.01.2010 г., т. 31, и № ЕС-Г-20 от 02.03.2010 г.,
т. 56, Столичният общински съвет реши:
1. Приема проект за изменение на план за
регулация на кв.64а за създаване на УПИ XIV757 и XV-757; изменение на плана за регулация
на УПИ І-536; изменение на план за улична
регулация на улица от о.т. 151в до о.т. 152г, в.з.
Симеоново-север по зелените и кафявите линии,
цифри и букви съгласно приложения проект.
2. Приема проект за план за застрояване за
новосъздадени УПИ XIV-757 и XV-757, кв. 64а, в.з.
Симеоново-север, съгласно приложения проект.
Решението може да бъде обжалвано по реда
на чл. 215 ЗУТ пред Административния съд – София-град, в 30-дневен срок от съобщаването.
Жалбите се подават до район „Витоша“ и се
изпращат в Административния съд – София-град,
от отдел „Правен“ на Направление „Архитектура
и градоустройство“ на Столичната община.
Председател: А. Иванов
7466
РЕШЕНИЕ № 270
от 28 април 2011 г.
В Н а п р а в лен ие „ А рх и т ек т у р а и г р а до устройство“ на Столичната община е постъпило
заявление вх. № ГР-94-00-57 от 20.10.2010 г. от
Анна Димитрова Бакалова-Маринова, Владимир Димитров Маринов и Любослав Димитров
Маринов с искане за одобряване на проект за
изменение на плана за регулация за УПИ XXII789, XIII-787 и ХХІІІ-787, кв. 96, и изменение на
улична регулация за създаване на задънена улица
от о.к. 90а до о.т. 90б, м. Драгалевци – разширение – север. Проектът е изработен с разрешение
на главния архитект на СО – Заповед № РД-0950-1043 от 25.06.2010 г. Проектът отговаря на
предвижданията на общия устройствен план на
Столичната община.
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С предложения план за изменение на регулацията
на УПИ XIII-787 се предвижда създаване на самостоятелни урегулирани поземлени имоти за имот пл.
№ 787 – УПИ XIII-787 и ХХІІІ-787, като достъпът до
УПИ ХХІІІ-787 е по новосъздадена задънена улица
от о.к. 90а до о.т. 90б. Представен е предварителен
договор със собственика на имот пл. № 789, през
чийто имот се предлага да премине новосъздадената
задънена улица. Направеното с проекта предложение
за изменение на уличната регулация представлява
мероприятие от публичен характер съгласно чл. 21,
ал. 1 ЗОС, поради което компетентен да одобри
проекта за изменение на плана за регулация в случая на основание чл. 21, ал. 7 ЗОС е Столичният
общински съвет.
Проектът е обявен на заинтересованите лица на
основание чл. 128, ал. 3 ЗУТ, като с писмо № 66-02-470
от 1.03.2011 г. на район „Витоша“ е удостоверено, че в
законоустановения срок не са постъпили възражения.
Предложеният проект за изменение на плана за
регулация и застрояване е в съответствие с изискванията на закона и е спазена процедурата по допускане
и обявяване. Съгласуван е с „ЧЕЗ – Разпределение
България“ и „Софийска вода“ – АД. В изпълнение
изискванията на чл. 19, ал. 4 ЗУЗСО е представено
заснемане на дървесната растителност, съгласувано
с Дирекция „Зелена система“ при СО. Проектът е
разгледан и приет от ОЕСУТ с протокол № ЕС-Г-22
от 15.03.2011 г., т. 28.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА, чл. 21,
ал. 7 ЗОС, чл. 134, ал. 2, т. 6, чл. 110, ал. 1, т. 2,
чл. 129, ал. 1 и чл. 130, ал. 1 ЗУТ и протокол на
ОЕСУТ № ЕС-Г-22 от 15.03.2011 г., т. 28, Столичният
общински съвет реши:
Одобрява проект за изменение на план за регулация на УПИ ХХІІ-789 и ХІІІ-787 за създаване на
УПИ ХХІІ-789, ХІІІ-787 и ХХІІІ-787; изменение на
плана за улична регулация на улица от о.к. 90 до о.к.
91 за създаване на задънена улица от о.к. 90а (нова)
до о.к. 90б (нова), кв. 96, м. Драгалевци – разширение – север, по кафявите и зелените линии, цифри,
букви и текст съгласно приложения проект.
Решението може да бъде обжалвано по реда на
чл. 215 ЗУТ пред Административния съд – Софияград, в 30-дневен срок от съобщаването.
Жалбите се подават до район „Витоша“ и се
изпращат в Административния съд – София-град,
от отдел „Правен“ на Направление „Архитектура и
градоустройство“ на Столичната община.
Контролът по изпълнение на решението се
възлага на Постоянната комисия по устройство на
територията, архитектура и жилищна политика на
Столичния общински съвет.
Председател: А. Иванов
7648
РЕШЕНИЕ № 293
от 12 май 2011 г.
В Направление „Архитектура и градоустройство“
на Столичната община е постъпило искане с вх. № ГР70-00-221/2010 г. от „Ню Хаус“ – АД, собственик на
ПИ № 836, 837 и 2889, м. Шуманица и м. Биволарник,
землище на с. Иваняне. Изменението на плана за
регулация и плана за застрояване е допуснато със
заповед № РД-09-50-1000 от 25.06.2010 г. на главния
архитект на Столичната община. Проектът отговаря
на предвижданията на общия устройствен план на
Столичната община.
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Предвиденото с предложеното изменение на плана
създаване на задънени улици представлява мероприятие от публичен характер съгласно чл. 21, ал. 1
ЗОС, поради което компетентен да одобри проекта
за изменение на плана за регулация и застрояване в
случая на основание чл. 21, ал. 7 ЗОС е Столичният
общински съвет.
Проектът е обявен на заинтересуваните лица, като
с писмо вх. № АГ 6602-183/2011 г. кметът на район
„Банкя“ удостоверява, че в законоустановения срок
няма постъпили възражения. След обявяването му
проектът е разгледан и приет от Общинския експертен съвет по устройство на територията с протокол
№ ЕС-Г-27 от 29.03.2011 г., т. 11.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА, чл. 21,
ал. 7 ЗОС, чл. 134, ал. 2, т. 6 във връзка с ал.1, т. 1,
чл. 110, ал. 1, т. 3, чл. 129, ал. 1, чл. 130, ал. 1, § 6,
ал. 7 ПРЗУТ, т. 8 от приложението към чл. 3, ал. 2
ЗУЗСО и протокол № ЕС-Г-27 от 29.03.2011 г., т. 11,
Столичният общински съвет реши:
1. Одобрява проект за изменение на план за
регулация на м. в.з. Иваняне, кв. 12 и 12А (нов).
Откриване на задънена улица от о.т. 99а – о.т. 99г
до о.т. 99з и отреждане на УПИ І-836, 837, кв. 12А
(нов). Откриване на задънена улица от о.т. 99г до
о.т. 99л и отреждане на УПИ XXV-2889, кв.12, по
кафявите и зелените линии, цифри и зачертавания
съгласно приложения проект.
2. Одобрява проект за план за застрояване за УПИ
XXV-2889 от кв. 12 и УПИ І-836, 837 от кв. 12А, в.з.
Иваняне – гр. Банкя, съгласно приложения проект.
Решението може да бъде обжалвано по реда на
чл. 215 ЗУТ пред Административния съд – Софияград, в 30-дневен срок от съобщаването.
Жалбите се подават до район „Банкя“ и се изпращат в Административния съд – София-град, от
отдел „Правен“ на Направление „Архитектура и
градоустройство“ на Столичната община.
Контролът по изпълнение на решението се
възлага на Постоянната комисия по устройство на
територията, архитектура и жилищна политика на
Столичния общински съвет.
Председател: А. Иванов
7649
РЕШЕНИЕ № 294
от 12 май 2011 г.
В Направление „Архитектура и градоустройство“
на Столичната община е постъпило заявление с
вх. № ГР-94-00-287/2010 от Стойчо Христов Караянков и Тони Василев Чолаков, собственици на ПИ
1526, за който е обособен УПИ ІІ-1526, кв. 16, м. бул.
Сливница, район „Връбница“. Със заповед № РД-0950-07 от 04.01.2011 г. на главния архитект на Столичната община е допуснато изменение на действащия
подробен устройствен план – изменение на план за
регулация (ИПР), в което са указани условията за
изработването на проекта от отделите в ДАГ.
Проектът е изработен и внесен за одобряване с
писмо вх. № ГР-94-00-287/2010 от 17.01.2011 г. Изпълнени са изискванията на отделите при ДАГ. Представени са съгласувателни писма с „ЧЕЗ Разпределение
България“ – АД, от 28.01.2011 г., със „Софийска
вода“ – АД, от м. 01.2011 г. и с дирекция „Зелена
система“ при Столичната община от 16.02.2011 г.
Компетентен да одобри проекта за изменение на
плана за регулация в случая, на основание чл. 21,
ал. 7 ЗОС е Столичният общински съвет.
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Проектът е обявен на заинтересуваните лица
по реда на чл. 128, ал. 3 ЗУТ. С писмо № АГ6602-1134/4 от 23.02.2011 г. район „Връбница“
връща проекта без възражения. Приложен е акт
за частна общинска собственост за реална част от
ПИ 1529 в УПИ № 1529, кв. 16, м. бул. Сливница.
Проектът е разгледан и приет от ОЕСУТ с
протокол № ЕС-Г-19 от 08.03.2011 г., т. 4.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА, чл. 21,
ал. 7 ЗОС, чл. 129, ал. 1, чл. 130, ал. 1, чл. 134,
ал. 2, т. 6 във връзка с ал. 1, т. 1 ЗУТ, т. 3 (Жс)
от приложението към чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО и протокол на ОЕСУТ № ЕС-Г-19 от 08.03.2011 г., т. 4,
Столичният общински съвет реши:
Одобрява проект за изменение на план за регулация на м. бул. Сливница, кв. 16, УПИ І-1529,
УПИ II-1526, промяна профила на улица по о.т.
255 – о.т. 254 по кафявите и зелените линии, цифри,
текст и защриховки съгласно приложения проект.
Решението може да бъде обжалвано по реда на
чл. 215 ЗУТ пред Административния съд – Софияград, в 30-дневен срок от съобщаването.
Жалбите се подават до район „Връбница“ и се
изпращат в Административния съд – София-град,
от отдел „Правен“ на Направление „Архитектура
и градоустройство“ на Столичната община.
Контролът по изпълнение на решението се
възлага на Постоянната комисия по устройство
на територията, архитектура и жилищна политика
на Столичния общински съвет.
7500

Председател: А. Иванов

РЕШЕНИЕ № 296
от 12 май 2011 г.
В Направление „Архитектура и градоустройство“ на Столичната община е постъпило искане с вх. № ГР-94-Н-19/2010 г. от наследници на
Райчо и Димитър Нешеви, собственици на ПИ
№ 023021 по КВС, идентичен с ПИ № 3295 до
кв. 10М, м.в.з. Бистрица – Манастира. Представеното мотивирано предложение е разгледано
и прието с протокол на ОЕСУТ № ЕС-Г-65 от
29.06.2010 г., т. 69.
Изработването на подробния устройствен план
е допуснато със заповед № РД-09-50-1245/2010 г.
на главния архитект на Столичната община.
Проектът отговаря на предвижданията на общия
устройствен план на Столичната община.
Предвиденото с предложеното изменение на
плана създаване на сервитутна ивица за обслужване на десния бряг на р. Янчовска представлява
мероприятие от публичен характер съгласно чл. 21,
ал. 1 ЗОС, поради което компетентен да одобри
проекта за изменение на плана за регулация
и плана за застрояване в случая на основание
чл. 21, ал. 7 ЗОС е Столичният общински съвет.
Проектът е обявен на заинтересуваните лица,
като с писмо № 6602333/2/ от 17.12.2010 г. главният архитект на район „Панчарево“ удостоверява,
че в законоустановения срок няма постъпили
възражения. След обявяването му проектът е
разгледан от Общинския експертен съвет по
устройство на територията с протокол № ЕС-Г-4
от 18.01.2011 г., т. 5, със служебно предложение
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за осигуряване на сервитут по десния бряг на
р. Янчовска. След нанесените корекции по служебното предложение е изпълнена процедурата
по реда на чл. 128, ал. 10 ЗУТ. Съгласно писмо
вх. № 6602-333/5 от 16.03.2011 г. на главния архитект на район „Панчарево“ в законоустановения
срок няма постъпили възражения. Проектът е
разгледан и приет от Общинския експертен съвет
по устройство на територията с протокол № ЕСГ-27 от 29.03.2011 г., т. 13.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА, чл. 21,
ал. 7 ЗОС, чл. 129, ал. 1, чл. 130, ал. 1, чл. 134,
ал. 2, т. 6 във връзка с чл. 134, ал. 1, т. 1, чл. 110,
ал. 1, т. 3 ЗУТ, т. 8 от приложението към чл. 3,
ал. 2 ЗУЗСО и протоколи на ОЕСУТ № ЕС-Г-4
от 18.01.2011 г., т. 3, и № ЕС-Г-27 от 29.03.2011 г.,
т. 13, Столичният общински съвет реши:
1. Одобрява проект за изменение на план за
регулация на м.в.з. Бистрица – Манастира, кв.
10М. Отреждане на УПИ XXXI-3295 и УПИ XXXII
„за ТП“ по кафявите и зелените линии, цифри и
текст и с корекциите с оранжев и виолетов цвят
съгласно приложения проект.
Одобрява проект за план за застрояване на
УПИ XXXI-3295, кв. 10М, м.в.з. Бистрица – Манастира, съгласно приложения проект и при задължително спазване изискванията на писмо изх.
№ 4405 от 16.11.2010 г. на Басейнова дирекция за
управление на водите – Дунавски регион, с цел
опазване на водите на р. Янчовска.
Решението може да бъде обжалвано по реда на
чл. 215 ЗУТ пред Административния съд – Софияград,в 30-дневен срок от съобщаването.
Жалбите се подават до район „Панчарево“ и се
изпращат в Административния съд – София-град,
от отдел „Правен“ на Направление „Архитектура
и градоустройство“ на Столичната община.
Контролът по изпълнение на решението се
възлага на Постоянната комисия по устройство
на територията, архитектура и жилищна политика
на Столичния общински съвет.
Председател: А. Иванов
7501
РЕШЕНИЕ № 298
от 12 май 2011 г.
В Направление „Архитектура и градоустройство“ на Столичната община е постъпило искане
с вх. № ГР-94-И-77/2010 г. от Иванка Йорданова
Маркова, собственик на ПИ № 2651, м. Ширините
в землището на район „Панчарево“, за допускане
на устройствена процедура. Представеното мотивирано предложение е разгледано и прието от
ОЕСУТ с протокол № ЕС-Г-112 от 14.12.2010 г.,
т. 43. Изменението на плана за регулация е допуснато със заповед № РД-09-50-2027 от 15.12.2010 г.
на главния архитект на Столичната община.
Проектът отговаря на предвижданията на общия
устройствен план на Столичната община.
Предвиденото с предложеното изменение на
плана създаване на задънена улица от о.т. 72е до
о.т. 72ж представлява мероприятие от публичен
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характер съгласно чл. 21, ал. 1 ЗОС, поради което
компетентен да одобри проекта за изменение на
плана за регулация на основание чл. 21, ал. 7
ЗОС е Столичният общински съвет.
Проектът е обявен на заинтересуваните лица,
като с писмо № 66022 3/1 от 24.03.2011 г. главният
архитект на район „Панчарево“ удостоверява,
че в законоустановения срок не са постъпили
възражения. След обявяването му проектът е
разгледан и приет от Общинския експертен съвет
по устройство на територията с протокол № ЕСГ-30 от 05.04.2011 г., т. 4.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА, чл. 21,
ал. 7 ЗОС, чл. 129, ал. 1, чл. 130, ал. 1, чл. 134,
ал. 2, т. 6 във връзка с ал. 1, т. 1, § 6, ал. 7 ЗУТ,
т. 8 от приложението към чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО и
протокол на ОЕСУТ № ЕС-Г-30 от 05.04.2011 г.,
т. 4, Столичният общински съвет реши:
Одобрява проект за изменение на план за регулация на м.в.з. Косанин дол, кв. 10-А. Откриване
на задънена улица от о.т. 72е до о.т. 72ж, отреждане на УПИ XXI-2651 и ХХІІ-2651 по кафявите
и зелените линии, цифри, букви и зачертавания
съгласно приложения проект.
Решението може да бъде обжалвано по реда на
чл. 215 ЗУТ пред Административния съд – Софияград, в 30-дневен срок от съобщаването.
Жалбите се подават до район „Панчарево“ и се
изпращат в Административния съд – София-град,
от отдел „Правен“ на Направление „Архитектура
и градоустройство“ на Столичната община.
Контролът по изпълнение на решението се
възлага на Постоянната комисия по устройство
на територията, архитектура и жилищна политика
на Столичния общински съвет.
7502

Председател: А. Иванов

РЕШЕНИЕ № 299
от 12 май 2011 г.
В Дирекция „Архитектура и градоустройство“
на Столичната община с вх. № ГР-94-П-28 от
22.04.2010 г. е постъпило искане от Петя Георгиева
Демирева, Тихомир Христов Христов и Веселина
Петрова Филчева-Цекова за изменение на план
за регулация и застрояване на УПИ I-157, кв. 3,
м. Киноцентър – III част. ИПРЗ е допуснат със
Заповед № РД-50-1046 от 25.06.2010 г. на главния
архитект на Столичната община. На 30.07.2010 г.
е внесен проект.
Проектът е обявен на заинтересуваните лица.
С писмо № 66-02-459(2) от 18.11.2010 г. на район
„Витоша“ е удостоверено, че в законоустановения срок не са постъпили възражения. Проектът
е съгласуван с „ЧЕЗ Разпределение – България“ – АД, и „Софийска вода“ – АД, Басейнова
дирекция – Дунавски район, и отделите на ДАГ.
Представена е декларация съгласно изискванията
на чл. 19, ал. 4 ЗУЗСО, заверена от Дирекция
„Зелена система“ – СО. Проектът е разгледан
и приет от ОЕСУТ с протокол № ЕС-Г-18 от
1.03.2011 г., т. 11.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 21, ал. 7 ЗОС, чл. 134, ал. 1 и ал. 2, т. 1 и 6 във
връзка с чл. 130, ал. 1 ЗУТ, т. 6 от приложението
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към чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО и протокол на ОЕСУТ
№ ЕС-Г-18 от 1.03.2011 г., т. 11, Столичният общински съвет реши:
1. Одобрява проект за изменение на план за
регулация на УПИ I-157 за образуване на нови
УПИ I-2861, ХХХIV-2862 и ХХХV-2863 и създаване
на задънена улица от о.т. 43 до о.т. 43б, кв. 3, м.
Киноцентър – III част, по зелените и кафявите
линии, цифри и текст съгласно приложения проект.
2. Одобрява проект за изменение на план за
застрояване на УПИ I-2861, ХХХIV-2862 и ХХХV2863, кв. 3, м. Киноцентър – III част, съгласно
приложения проект.
Решението може да бъде обжалвано по реда на
чл. 215 ЗУТ пред Административния съд – Софияград, в 30-дневен срок от съобщаването.
Жалбите се подават до район „Витоша“ и се
изпращат в Административния съд – София-град,
от отдел „Правен“ на Направление „Архитектура
и градоустройство“ на Столичната община.
Контролът по изпълнение на решението се
възлага на Постоянната комисия по устройство
на територията, архитектура и жилищна политика
на Столичния общински съвет.
7467

Председател: А. Иванов

РЕШЕНИЕ № 300
от 12 май 2011 г.
В Дирекция „Архитектура и градоустройство“
на Столичната община с вх.№ ГР-94-00-331 от
9.11.2009 г. е постъпило искане от Сашко Любомиров Каранов и др. за изменение на план за
регулация и застрояване на УПИ ХХ-960, 1140 и
XXI-1138, кв. 13, м. Киноцентър – III част – разширение. ИПРЗ е допуснат със заповед № РД-50-11
от 13.01.2010 г. на главния архитект на Столичната
община. На 20.04.2010 г. е внесен проект.
Проектът е обявен на заинтересуваните лица.
С писмо № 66-02-87(2) от 8.09.2010 г. на район
„Витоша“ е удостоверено, че в законоустановения
срок не са постъпили възражения. Проектът е съгласуван с „ЧЕЗ Разпределение – България“ – АД,
и „Софийска вода“ – АД. Представено е заснемане
съгласно изискванията на чл. 19, ал. 4 ЗУЗСО,
заверено от Дирекция „Зелена система“ – СО.
Проектът е разгледан от ОЕСУТ с протокол
№ ЕС-Г-107 от 30.11.2010 г., т. 33, със служебно
предложение предвиденото застрояване в зони
Оз1 и Жм2 да отговаря на указаните параметри.
Нанесени са корекции в лилав цвят, за които
собствениците на засегнатите УПИ са подписали, че са съгласни. Проектът е разгледан отново
в ОЕСУТ и е приет с протокол № ЕС-Г-25 от
22.03.2011 г., т. 33.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА, чл. 21,
ал. 7 ЗОС, чл. 130, ал. 1, чл. 134, ал. 2, т. 6 във
връзка с ал. 1, т. 1 ЗУТ, т. 6 и 16 от приложението към чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО и протокол на ОЕСУТ
№ ЕС-Г-25 от 22.03.2011 г., т. 33, Столичният
общински съвет реши:
1. Одобрява проект за изменение на план
за регулация на УПИ XXI – техническа инфраструктура, XVII-1482, 1535, 1696 – търговско
обслужване, XVIII-1165 – обществено обслуж-
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ване, XIX-1392 – обществено обслужване, XX960, 1140 – автокъща, V-1131, 1132, XII-1003,
XIII-1133 и XIV-1181 за създаване на нови УПИ
XVII-1482, 1535, 1696 – търговско обслужване,
X V III-1165 – общес т вено обсл у ж ва не, X X V1141 – обществено обсл у ж ване и жс, X X I V971, XXIII-973 – обществено обслужване и жс,
V-1131, 1132, XIII-1133, XII-1003, XIX-1392 – обществено обслужване, XX-960, 1140 – обществ е н о о б с л у ж в а н е, X X I-11 3 8 – о б щ е с т в е н о
обслужване, XXII-1245 и XIV-1181; изменение
на улица от о.т. 98 до о.т. 98а за създаване
на задънена улица от о.т. 98 до о.т. 98б; изменение на улична регулация за заличаване
на задънена улица от о.т. 138 до о.т. 135 и
създаване на задънена улица от о.т. 138 до о.т. 138в,
кв. 13, м. Киноцентър – III част – разширение,
по зелените и кафявите линии, цифри и текст, с
корекциите в лилав цвят съгласно приложения
проект.
2. Одобрява проект за изменение на план за
застрояване на УПИ XVII-1482, 1535, 1696 – търговско обслужване, XVIII-1165 – обществено обслужване, XXV-1141 – обществено обслужване и жс,
XXIV-971, XXIII-973 – обществено обслужване и
жс, V-1131, 1132, XIII- 1133, XII-1003, XIX-1392 – обществено обслужване, XX-960, 1140 – обществено
обслужване, XXI-1138 – обществено обслужване,
XXII-1245 и XIV-1181, кв. 13, м. Киноцентър – III
част – разширение, с корекциите в лилав цвят
съгласно приложения проект.
Решението може да бъде обжалвано по реда на
чл. 215 ЗУТ пред Административния съд – Софияград, в 30-дневен срок от съобщаването.
Жалбите се подават до район „Витоша“ и се
изпращат в Административния съд – София-град,
от отдел „Правен“ на Направление „Архитектура
и градоустройство“ на Столичната община.
Контролът по изпълнение на решението се
възлага на Постоянната комисия по устройство
на територията, архитектура и жилищна политика
на Столичния общински съвет.
7759

Председател: А. Иванов

РЕШЕНИЕ № 322
от 26 май 2011 г.
Във връзка с изграждането на участъка от
метрото от бул. Христо Ботев до Ларгото и
отварянето на автомобилното движение по бул.
Тодор Александров в края на деветдесетте години възникна необходимост от създаване на
подробен устройствен план за тази централна
част на столицата. В резултат на проведен през
1999 г. национален конкурс за архитектурноградоустройствено и функционално развитие на
„Западното направление“ на първопремирания
колектив с ръководител арх. Тодор Тодоров с
писмо № ТП-91-00-2 от 7.02.2003 г. е възложено
изработване на проект на подробен устройствен
план (ПУП) на местност Центъра – Западно направление – част, район „Възраждане“, в обхват
Ларгото и територията между бул. Княгиня Мария-Луиза, бул. Ал. Стамболийски, бул. Христо
Ботев и ул. Пиротска. При възлагането е изискано

ВЕСТНИК

БРОЙ 51

от проектантския колектив да изработи няколко
ескизни варианта при определени от общината
условия. Готовите ескизни варианти на проекта
са разгледани от Столичния общински съвет. С
Решение № 390 по протокол № 30 от 28.10.2004 г.
Столичният общински съвет е решил да бъдат
изработени още два варианта. При разглеждането
на допълнителните два варианта с Решение № 321
от 2006 г. по протокол № 76, т. 48, Столичният
общински съвет е изискал към проекта да се
изработят специфични правила и нормативи.
Проектът е съгласуван с Националния институт
за паметниците на културата (НИПК), като с
писмо № 893 от 2006 г. и протокол № 8 от 2006 г.
на Експертния съвет на НИПК е изразено становище и са дадени препоръки, които да бъдат
съобразени при изработването на окончателния
проект за ПУП на местността. Проектът и специфичните правила и нормативи са разгледани
и приети от Общинския експертен съвет по
устройство на територията с протокол № ЕСГ-157 от 14.12.2006 г. Проектът е съгласуван от
НИПК с писмо № 6252 от 2007 г. на НИПК и
протокол № 15 от 24.07.2007 г. на Експертния
съвет на НИПК. Въз основа на Решение № 887
от 28.09.2007 г. на Столичния общински съвет и
в изпълнение на законови изисквания проектът
и разработените специфични правила и нормативи за устройство и застрояване към него са
изпратени в Министерството на регионалното
развитие и благоустройството за одобряване. Със
Заповед № РД-02-14-477 от 2008 г. (ДВ, бр. 57 от
2008 г.) министърът на регионалното развитие
и благоустройството е одобрил решението на
протокола на Националния съвет по устройство
на територията и регионалната политика към
МРРБ (протокол № К АЕП-02-16-А от 2008 г.,
т. 2) за приемане на специфичните правила за
устройство и застрояване към проекта във възложения обхват. Проектът за ПУП на местност
Центъра – Западно направление – част, район
„Възраждане“, е съобщен по реда на чл. 128, ал. 2
ЗУТ чрез обнародване в „Държавен вестник“
(ДВ, бр. 68 от 2008 г.). Постъпилите мнения и
възражения след съобщаването са разгледани
на заседание на Общинския експертен съвет по
устройство на територията и проектът за ПУП
е частично преработен, след което на основание
чл. 128, ал. 10 ЗУТ е съобщен повторно (ДВ,
бр. 14 от 2009 г.). Въз основа на постъпилите
възражения и предложения и решение на Общинския експертен съвет по устройство на територията (протокол № ЕС-Г-67 от 23.06.2009 г.,
т. 25) проектът отново е преработен и съобщен
чрез обнародване (ДВ, бр. 56 от 2009 г.). Постъпилите възражения са разгледани от Общинския
експертен съвет по устройство на територията
(протокол № ЕС-Г-92 от 13.10.2009 г., т. 64), като
в проекта още веднъж са извършени корекции.
Коригираният проект е изпратен за съгласуване
в Министерството на културата – Национален
институт за недвижимо културно наследство, и е
съгласуван с писмо № 3918 от 15.07.2010 г. Изработени са нови специфични правила и нормативи
за устройство и застрояване, които са одобрени
със Заповед № РД-02-14-645 от 29.03.2011 г. на
министъра на региналното развитие и благоу-
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стройството. Съгласно решение на Общинския
експертен съвет по устройство на територията по
протокол № ЕС-Г-92 от 13.10.2009 г., т. 64, проектът
е коригиран и отново е изпратен за съгласуване
в Министерството на културата – Национален
институт за недвижимо културно наследство. С
писмо № 3918 от 15.07.2010 г. проектът е съгласуван
от Националния институт за недвижимо културно наследство. Към проекта са изработени нови
специфични правила и нормативи за устройство
и застрояване, които са одобрени със Заповед
№ РД-02-14-645 от 29.03.2011 г. на министъра на
регионалното развитие и благоустройството. Част
от кв. 194а съгласно общия устройствен план на
Столичната община попада в устройствена зона
Тго – терени за локални градини и озеленяване
публична собственост. Тази част от квартала е
урегулирана с функция „За археология и озеленяване“, тъй като в нея се намират археологически
находки, изключителна държавна собственост,
които предстои да бъдат проучени съгласно т. 5
от одобрените към плана специфични правила и
нормативи за устройство и застрояване. План-схемите на инженерната инфраструктура към плана
са съгласувани с експлоатиращите предприятия.
Предложеният проект на план за регулация и
застрояване е необходим за устройване на централната част на столицата – предвижданията
му са целесъобразни и отговарят на нуждите на
територията. Проектът е изработен в съответствие
с изискванията на закона. При изработването му
са спазени изискуемите от закона процедури за
съобщаване и съгласуване. Проектът е разгледан
окончателно и приет от Общинския експертен
съвет по устройство на територията с протокол
№ ЕС-Г-92 от 13.10.2009 г., т. 64.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 21, ал. 7 ЗОС, чл. 10, ал. 2, чл. 13, ал. 2, 3 и 6,
чл. 134, ал. 1, т. 1 във връзка с ал. 2, т. 2, чл. 110,
ал. 1, т. 1 и 2, чл. 111, чл. 108, ал. 1 и 2 и чл. 130,
ал. 1 ЗУТ и протокол на Общинския експертен
съвет по устройство на територията № ЕС-Г-92
от 13.10.2009 г., т. 64, Столичният общински съвет, реши:
1. Одобрява проект за план за регулация на
местност Центъра – Западно направление – част,
район „Възраждане“ на Столичната община, в
обхват Ларгото и територията между бул. Княгиня Мария-Луиза, бул. Ал. Стамболийски, бул.
Христо Ботев и ул. Пиротска съгласно одобрените
специфични правила и нормативи за устройство
и застрояване.
2. Одобрява проект за план за застрояване на
Центъра – Западно направление – част, район
„Възраждане“ на Столичната община, в обхват
Ларгото и територията между бул. Княгиня МарияЛуиза, бул. Ал. Стамболийски, бул. Христо Ботев
и ул. Пиротска съгласно одобрените специфични
правила и нормативи за устройство и застрояване.
3. Одобрява проект за план-схеми на инженерната инфраструктура и специализиран подробен
устройствен план на подземните пространства
на Центъра – Западно направление – част, район
„Възраждане“ на Столичната община, в обхват
Ларгото и територията между бул. Княгиня Мария-Луиза, бул. Ал. Стамболийски, бул. Христо
Ботев и ул. Пиротска.
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4. В УПИ XIII, кв. 205, попадащо в зона Тзв,
да отпаднат местата за паркиране.
5. Кметът на Столичната община да предложи
на министъра на регионалното развитие и благоустройството да преразгледа чл. 7 от Специфичните
правила за устройство и застрояване към плана
за регулация и застрояване на м. Центъра – Западно направление – част с оглед налагане на
пълна забрана за изграждане на паркинги върху
археологически ценности.
Решението може да бъде обжалвано по реда на
чл. 215 ЗУТ пред Административния съд – Софияград, в 30-дневен срок от съобщаването.
Жалбите се подават до район „Възраждане“
на Столичната община и се изпращат в Административния съд – София-град, от отдел „Правен“
на Направление „Архитектура и градоустройство“
на Столичната община.
Контролът по изпълнение на решението се
възлага на Постоянната комисия по устройство
на територията, архитектура и жилищна политика
на Столичния общински съвет.
7693

Председател: А. Иванов

РЕШЕНИЕ № 323
от 26 май 2011 г.
При одобряването на проекта за регулация
и застрояване на м. Враждебна-юг е допусната
очевидна фактическа грешка в мотивите и в диспозитива на Решение № 221 по протокол № 87, т.
25 от 14.04.2011 г. на СОС.
В абзац 3 от мотивите е записано погрешно:
„...Разгледан е на ОЕСУТ, протокол № ЕС-Г-101
от 30.09.2008 г., т. 15, с решение проектът да се
върне в район „Връбница“ за дообявяване на новообразуваната улица, след което се връща без
подадени възражения. Разгледан е от ОЕСУТ с
протокол № ЕС-Г-72 от 07.07.2009 г., т. 17, с решение, че приема проекта и го изпраща в СОС за
одобряване. Допълнително е представена геодезическа снимка, заверена по чл. 19, ал. 4 ЗУЗСО от
„Зелена система“ при СО на 14.04.2010 г.“, вместо:
„....Представени са становище от СДВР – КАТ,
и ОБД – СО. Представена е геодезическа снимка, заверена по чл. 19, ал. 4 ЗУЗСО от „Зелена
система“ при СО на 14.03.2011 г. Разгледан е на
ОЕСУТ, протокол № ЕС-Г-18 от 01.03.2011 г., т. 1, с
решение, че приема проекта и го изпраща в СОС
за одобряване на основание чл. 26, ал. 7 ЗОС.“
В т. 2 от диспозитива е записано погрешно: „План за застрояване за УПИ I-8580.40,
8580.41 – „складова база с офиси, паркинг и ТП“
УПИ I-191, кв. 7а, м. Враждебна-юг“, вместо: „План
за застрояване за УПИ I-8580.40, 8580.41 – „складова база с офиси, паркинг и ТП“, кв. 7а, м.
Враждебна-юг“.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 62, ал. 2 от Административно-процесуалния
кодекс и чл. 130, ал. 1 ЗУТ Столичният общински
съвет реши:
1. Поправя очевидна фактическа грешка в абзац
3 от мотивите и в т. 2 от диспозитива на Решение
№ 221 по протокол № 87, т. 25, от 14.04.2011 г. на
СОС, където следва да се чете:
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„....Представени са становище от СДВР – КАТ
и ОБД – СО. Представена е геодезическа снимка, заверена по чл. 19, ал. 4 ЗУЗСО от „Зелена
система“ при СО на 14.03.2011 г. Разгледан е на
ОЕСУТ, протокол № ЕС-Г-18 от 01.03.2011 г., т. 1,
с решение, че приема проекта и го изпраща в
СОС за одобряване на основание чл. 26, ал. 7
ЗОС“ и „План за застрояване за УПИ I-8580.40,
8580.41 – „складова база с офиси, паркинг и ТП“,
кв. 7а, м. Враждебна – юг.“
2. Това решение е неразделна част от Решение
№ 221 по протокол № 87, т. 25 от 14.04.2011 г.
на СОС.
Решението може да бъде обжалвано по реда на
чл. 215 ЗУТ пред Административния съд – Софияград, в 30-дневен срок от съобщаването.
Жалбите се подават до район „Кремиковци“ и се
изпращат в Административния съд – София-град,
от отдел „Правен“ на Направление „Архитектура
и градоустройство“ на Столичната община.
Контролът по изпълнение на решението се
възлага на Постоянната комисия по устройство
на територията, архитектура и жилищна политика
на Столичния общински съвет.
7503

Председател: А. Иванов

РЕШЕНИЕ № 360
от 9 юни 2011 г.
На основание чл. 3, ал. 2 и ал. 3, т. 2, чл. 4,
ал. 4, чл. 5, ал. 2, чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3 ЗПСК
и чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА Столичният общински
съвет реши:
1. Открива процеду ра за приватизация и
определя метод за извършване на приватизация
чрез публичен търг за следните обекти: помещение към трафопост, София, ж. к. Младост 4, до
бл. 435, общински нежилищен имот, стопанисван
от район „Младост“, с АОС № 148 от 15.05.1997 г. и
помещение – магазин към към трафопост, София,
ул. Железопътна, пред читалището, общински нежилищен имот, стопанисван от район „Сердика“,
с АОС № 67 от 23.04.1997 г. със съответното им
право на строеж.
2. Забранява извършването на разпоредителни
сделки с имуществото на обектите, сключване на
договори за дялово участие, за наем, за съвместна
дейност, обезпечаване на вземания и сключване
на договори за кредити, отнасящи се до обектите.
3. Възлага на главния изпълнителен директор
на Столичната общинска агенция за приватизация
да сключи приватизационните сделки за обектите.
7867

Председател: А. Иванов

РЕШЕНИЕ № 361
от 9 юни 2011 г.
На основание чл. 3, ал. 2 и ал. 3, т. 2, чл. 4,
ал. 4, чл. 5, ал. 2, чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3
ЗПСК и чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА Столичният
общински съвет реши:
1. Открива процеду ра за приватизация и
определя метод за извършване на приватизация
чрез публичен търг за следния обект: помещение
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към трафопост с УПИ VIII, кв.103, намиращ се в
София, ул. Елисавета Багряна 24 и ул. Проф. Г.
Павлов, общински нежилищен имот, стопанисван
от район „Слатина“, с АОС № 333 от 25.11.1997 г.
и АОС № 1032 от 13.12.2001 г. с право на собственост върху УПИ VIII.
2. Забранява извършването на разпоредителни
сделки с имуществото на обекта, сключване на
договори за дялово участие, за наем, за съвместна
дейност, обезпечаване на вземания и сключване
на договори за кредити, отнасящи се до обекта.
3. Възлага на главния изпълнителен директор
на Столичната общинска агенция за приватизация
да сключи приватизационната сделка за обекта.
7868

Председател: А. Иванов

РЕШЕНИЕ № 362
от 9 юни 2011 г.
На основание чл. 3, ал. 2 и ал. 3, т. 2, чл. 4,
ал. 4, чл. 5, ал. 2, чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3
ЗПСК и чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА Столичният
общински съвет реши:
1. Открива процедура за приватизация и
определя метод за извършване на приватизация
чрез публичен търг за следните обекти: УПИ
XXVIII – 525,528 общ., София, кв. 11А, местност
Витоша – ВЕЦ „Симеоново“, общински нежилищен имот, стопанисван от район „Студентски“, с
АОС № 1025 от 26.06.2007 г. с право на собственост
върху УПИ XXVIII – 525,528 и помещение към
трафопост – подобект „Б“, София, ж. к. Дървеница,
до „Юнижел център“ и бл. 47, общински нежилищен имот, стопанисван от район „Студентски“,
с АОС № 250 от 16.02.1998 г. със съответното му
право на строеж.
2. Забранява извършването на разпоредителни
сделки с имуществото на обектите, сключване на
договори за дялово участие, за наем, за съвместна
дейност, обезпечаване на вземания и сключване
на договори за кредити, отнасящи се до обектите.
3. Възлага на главния изпълнителен директор
на Столичната общинска агенция за приватизация
да сключи приватизационните сделки за обектите.
7869

Председател: А. Иванов

РЕШЕНИЕ № 363
от 9 юни 2011 г.
На основание чл. 3, ал. 2 и ал. 3, т. 2, чл. 4,
ал. 4, чл. 5, ал. 2, чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3
ЗПСК и чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА Столичният
общински съвет реши:
1. Открива процедура за приватизация и определя метод за извършване на приватизация чрез
публичен търг за следните обекти: помещение към
трафопост, София, ул. Бесарабия 86, общински
нежилищен имот, стопанисван от район „Подуяне“,
с АОС № 0405 от 15.07.1997 г. със съответното му
право на строеж и УПИ VII-1386, кв. 15а, София,
м. НПЗ Хаджи Димитър, общински нежилищен
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имот, стопанисван от район „Подуяне“, с АОС
№ 2272 от 31.05.2007 г. с право на собственост
върху УПИ VII-1386.
2. Забранява извършването на разпоредителни
сделки с имуществото на обектите, сключване на
договори за дялово участие, за наем, за съвместна
дейност, обезпечаване на вземания и сключване
на договори за кредити, отнасящи се до обектите.
3. Възлага на главния изпълнителен директор
на Столичната общинска агенция за приватизация
да сключи приватизационните сделки за обектите.
7870

Председател: А. Иванов

РЕШЕНИЕ № 364
от 9 юни 2011 г.
На основание чл. 3, ал. 2 и ал. 3, т. 2, чл. 4,
ал. 4, чл. 5, ал. 2, чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3
ЗПСК и чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА Столичният
общински съвет реши:
1. Открива процеду ра за приватизация и
определя метод за извършване на приватизация
чрез публичен търг за следните обекти: сгради
с УПИ, София, ж. к. Дружба 1, м. Гара Искър ,
кв. 16, общински нежилищен имот, стопанисван
от район „Искър“, с АчОС № 739 от 16.03.2001 г.
и АчОС № 739-А от 21.03.2001 г. с право на собственост върху УПИ; помещение към трафопост,
намиращо се в София, ж. к. Дружба 2, до бл. 205,
общински нежилищен имот, стопанисван от
район „Искър“, с АчОС № 587 от 29.05.2000 г.;
помещение към трафопост, намиращо се в София,
ж. к. Дружба 2, до бл. 206, общински нежилищен
имот, стопанисван от район „Искър“, с АчОС
№ 588 от 29.05.2000 г.; помещение към трафопост,
София, ж. к. Дружба 2, до 68 СОУ, общински нежилищен имот, стопанисван от район „Искър“, с
АчОС № 604 от 7.06.2000 г., със съответното им
право на строеж.
2. Забранява извършването на разпоредителни
сделки с имуществото на обектите, сключване на
договори за дялово участие, за наем, за съвместна
дейност, обезпечаване на вземания и сключване
на договори за кредити, отнасящи се до обектите.
3. Възлага на главния изпълнителен директор
на Столичната общинска агенция за приватизация
да сключи приватизационните сделки за обектите.
7871

Председател: А. Иванов

ЗАПОВЕД № РД-09-50-552
от 12 април 2011 г.
В Направление „Архитектура и градоустройство“ е постъпила молба с вх. № ГР-70-00-400
от 2009 г. от „Г. В. Х. Мениджмънт“ – АД, за
допускане на устройствена процедура – ИПРЗ.
Със Заповед № РД-09-50-1038 от 12.10.2009 г. на
главния архитект на СО е допусната процедура
за ИПРЗ за УПИ I, ПИ № 22 от кв. 32, м. бул.
Ал. Малинов.
Проведени са процедурите по чл. 128, ал. 3 ЗУТ.
Постъпило е писмо № I-17573 от 28.05.2010 г. с
искане за преработване на проекта. Преработеният
проект е съобщен по реда на чл. 128, ал. 10 ЗУТ.
Постъпило е писмо с № УТ-6602-52 от 2010 г. от
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МВР № I-28611 от 14.09.2010 г. Проектът е разгледан и приет с протокол на ОЕСУТ № ЕС-Г-30
от 5.04.2011 г., т. 39.
На основание чл. 129, ал. 2, чл. 130, ал. 2 и
чл. 136, ал. 1 във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 6 ЗУТ,
Заповед № РД-09-3345 от 29.05.2008 г. на кмета
на Столичната община, т. 12 от приложение
към чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО и протокол на ОЕСУТ
№ ЕС-Г-30 от 5.04.2011 г., т. 39, одобрявам:
1. Изменение на план за застрояване за кв.
32 УПИ І-22 „За ОО, жс и маг.“ и УП ІІ – „За
МВР“, м. бул. Ал. Малинов, по червените, сините, зелените и кафявите линии, цифри и текст
и с корекциите във виолетов цвят и съгласно
приложения прект.
2. Изменение на план за регулация на м. бул.
Ал. Малинов, кв. 32, като се заличават улици: от
о.т. 52 до о.т. 288; от о.т. 150 – о.т. 286 – о.т. 287;
от о.т. 287 – о.т. 288 – о.т. 288а – о.т. 289 – о.т.
290 – о.т. 291 – о.т. 292 до о.т. 293; променя се
северната регулационна граница на улица между
о.т. 52 и о.т. 53. Променя се северната регулационна граница на улица в участъка на о.т. 150.
Заличава се кв. 31. Създават се нови УПИ: I-22
„За ОО, жс и маг.“ и II – „За МВР“ от нов кв. 32
по червените, сините, зелените и кафявите линии,
цифри и текст и с корекциите във виолетов цвят
и съгласно приложения проект.
Заповедта подлежи на обжалване по реда на
чл. 215 ЗУТ в 30-дневен срок от съобщаването є.
Жалбите се подават до район „Младост“ и се
изпращат в Административния съд – София-град,
от отдел „Правен“ на Направление „Архитектура
и градоустройство“ на Столичната община.
7435

За кмет: П. Диков

СТОЛИЧНА ОБЩИНСК А АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ
РЕШЕНИЕ № 1703
от 3 юни 2011 г.
На основание чл. 5 от Наредбата за търговете и конкурсите във връзка с чл. 3, ал. 3, т. 2,
чл. 4, ал. 4, чл. 31, ал. 3 ЗПСК и Решение № 772
от 26.07.2011 г. на Столичния общински съвет
Надзорни ят съвет на Столичната общинска
агенция за приватизация реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване на 28.07.2011 г. в 11 ч. в сградата на
агенцията, пл. Славейков 6, ет. 1, за продажбата
на сграда и поземлен имот № 2417, с. Лозен,
общински нежилищен имот, стопанисван от
район „Панчарево“, заедно с право на собственост върху терен.
2. Начална тръжна цена – 360 000 лв. Сделката не се облага с ДДС.
3. Стъпка на наддаване – 20 000 лв.
4. Депозитът за участие – 36 000 лв., се внася
по банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска
банка“ – АД, клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG 49 SOMB 9130 33 26474601,
BIC – SOMBBGSF). Краен срок за внасяне на
депози т и те – не по -к ъсно о т рабо т ни я ден,
предхождащ търга.
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5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 26.07.2011 г. вкл. в приемното време
на СОАП – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация – 1500 лв. (с вкл. ДДС), е платима
в брой в сградата на СОАП, пл. Славейков 6,
ет. 1, стая 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – не по-късно от работния ден, предхождащ търга, в приемното време на СОАП – от 14
до 16 ч., в стая 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден, но не
по-късно от деня, предхождащ търга, в работното
му време след закупуване на документация.
7694

Председател на Надзорния съвет: В. Чилова

РЕШЕНИЕ № 1705
от 3 юни 2011 г.
На основание чл. 5 от Наредбата за търговете
и конкурсите във връзка с чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4,
ал. 4, чл. 31, ал. 3 ЗПСК и Решение № 302 от
10.06.2010 г. на Столичния общински съвет Надзорният съвет на Столичната общинска агенция
за приватизация реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване на 27.07.2011 г. в 11 ч. в сградата на агенцията, пл. Славейков 6, ет. 1, за продажбата на
помещение към трафопост, кв. Челопечене, ул.
Ангел Маджаров, общински нежилищен имот,
стопанисван от район „Кремиковци“, със съответното право на строеж.
2. Начална тръжна цена – 32 000 лв. Сделката
не се облага с ДДС.
3. Стъпка на наддаване – 1000 лв.
4. Депозитът за участие – 3200 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска банка“ – АД,
клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG
49 SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF).
Краен срок за внасяне на депозитите – не покъсно от работния ден, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 25.07.2011 г. вкл. в приемното време
на СОАП – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация – 360 лв. (с вкл. ДДС), е платима
в брой в сградата на СОАП, пл. Славейков 6,
ет. 1, стая 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – не по-късно от работния ден, предхождащ търга, в приемното време на СОАП – от 14
до 16 ч., в стая 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден, но не
по-късно от деня, предхождащ търга, в работното
му време след закупуване на документация.
7695

Председател на Надзорния съвет: В. Чилова

РЕШЕНИЕ № 1706
от 3 юни 2011 г.
На основание чл. 5 от Наредбата за търговете
и конкурсите във връзка с чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4,
ал. 4, чл. 31, ал. 3 ЗПСК и Решение № 761 от
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11.12.2008 г. на Столичния общински съвет Надзорният съвет на Столичната общинска агенция
за приватизация реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване
на 27.07.2011 г. в 14 ч. в сградата на агенцията,
пл. Славейков 6, ет. 1, за продажбата на сграда
с терен (поземлен имот № 641), ул. Проф. Иван
Георгов 7 (бивша ул. Цветан Антов), обособена
част от „Софинвест“ – ЕООД, на територията на
район „Сердика“, заедно с право на собственост
върху ПИ № 641.
2. Начална тръжна цена – 750 000 лв. 17,38 %
от сделката се облагат с ДДС.
3. Стъпка на наддаване – 50 000 лв.
4. Депозитът за участие – 75 000 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска банка“ – АД,
клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG
49 SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF).
Краен срок за внасяне на депозитите – не покъсно от работния ден, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация –до 25.07.2011 г. вкл. в приемното време
на СОАП – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация – 1200 лв. (с вкл. ДДС), е платима
в брой в сградата на СОАП, пл. Славейков 6,
ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – не по-късно от работния ден, предхождащ търга, в приемното време на СОАП – от 14
до 16 ч., в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден, но не
по-късно от деня, предхождащ търга, в работното
му време след закупуване на документация.
7696

Председател на Надзорния съвет: В. Чилова

РЕШЕНИЕ № 1715
от 10 юни 2011 г.
На основание чл. 5 от Наредбата за търговете
и конкурсите във връзка с чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4,
ал. 4, чл. 31, ал. 3 ЗПСК и Решение № 272 от
28.04.2011 г. на Столичния общински съвет Надзорният съвет на Столичната общинска агенция
за приватизация реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване
на 20.07.2011 г. в 14 ч. в сградата на агенцията, пл.
Славейков 6, ет. 1, за продажбата на сграда и ПИ
с планоснимачен № 736 в УПИ I, ул. Летоструй
109, общински нежилищен имот, стопанисван от
район „Подуяне“, заедно с право на собственост
върху ПИ с пл. № 736.
2. Начална тръжна цена – 375 000 лв. Сделката
се облага частично с ДДС.
3. Стъпка на наддаване – 10 000 лв.
4. Депозитът за участие – 37 500 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска банка“ – АД,
клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG
49 SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF).
Краен срок за внасяне на депозитите – не покъсно от работния ден, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 18.07.2011 г. вкл. в приемното време
на СОАП – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
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документация – 600 лв. (с вкл. ДДС), е платима
в брой в сградата на СОАП, пл. Славейков 6,
ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – не по-късно от работния ден, предхождащ търга, в приемното време на СОАП – от 14
до 16 ч., в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден, но не
по-късно от деня, предхождащ търга, в работното му време след закупуване на документация.
Председател на Надзорния съвет: В. Чилова
7697
РЕШЕНИЕ № 1716
от 10 юни 2011 г.
На основание чл. 3, ал. 2, чл. 4, ал. 4 и чл. 32,
ал. 1, т. 2 ЗПСК във връзка с чл. 2, ал. 1, т. 1,
чл. 5, чл. 6, ал. 1 от Наредбата за търговете и
конкурсите и Решение № 66 от 6.02.2003 г. на
Столичния общински съвет, изм. с Решение № 188
от 31.03.2011 г. на същия, Надзорният съвет на
Столичната общинска агенция за приватизация
реши:
1. На 27.07.2011 г. в 11,30 ч. в Столичната общинска агенция за приватизация да се проведе
публичен търг с явно наддаване за продажба на
пакет от 12 500 акции, общинска собственост,
представляващи 25 % от капитала на „Фина
механика“ – АД.
2. Начална тръжна цена на пакета – 35 000 лв.
3. Определя стъпка на наддаване в размер
3000 лв.
4. Депозитът за участие в размер 3000 лв. се
внася по банкова сметка на Столичната общинска
агенция за приватизация № BG 49 SOMB 9130
33 26474601, BIC–SOMBBGSF при „Общинска
банка“ – АД, клон „Врабча“, София, ул. Врабча
6, в срок до 16 ч. на 26.07.2011 г.
5. Цялата покупна цена се заплаща чрез банков превод по банкова сметка на СОАП № BG
83 SOMB 91303226474652, BIC – SOMBBGSF при
„Общинска банка“ – АД, в деня на подписване
на договора за продажба.
6. Утвърж дава тръжната документация и
проект на договор за продажба, неразделна част
от нея.
7. Определя цена на тръжната документация
в размер 360 лв., с включен ДДС в размер 20%,
платима в брой в сградата на Столичната общинска агенция за приватизация, пл. Славейков
6, ет. 1, стая 4, в срок до 16 ч. на 21.07.2011 г.
8. Условие за закупуването на тръжната документация е представянето на следните документи:
8.1. по отношение на физическите лица:
– документ за самоличност;
– нотариално заверено пълномощно за закупуване на документация, в случай че закупуват
документация от името на друго физическо лице;
8.2. по отношение на юридическите лица:
– документ за самоличност на представляващия дружеството или на упълномощеното от
него лице;
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– оригинал или нотариално заверено копие
на удостоверение от Агенцията по вписванията
на юридическото лице с дата на издаване не
по-рано от 3 месеца от датата на закупуване на
тръжната документация;
– нотариално заверено пълномощно за закупуване на документация, ако представителната
власт на лицето, закупуващо документация, не
може да се установи от документ за регистрация;
– документите на чуждестранните лица се
придружават от превод на български език, извършен и заверен от заклет преводач.
9. При получаване на тръжната документация
лицата подписват декларация за неразгласяване
на информация по чл. 11, ал. 1 и 2 НЗИПЛЗИУП
по ЗПСК и за документите и сведенията, представляващи служебна тайна. В слу чаите на
упълномощаване пълномощникът подписва декларация за неразгласяване на информация лично
от свое име, а от името на упълномощителя се
представя нотариално заверена декларация за
неразгласяване на информация.
10. Срокът за подаване на предложенията за
участие в търга е до 16 ч. на 26.07.2011 г. Предложенията се подават в запечатан непрозрачен
плик в деловодството на СОАП – стая № 2.
Председател на Надзорния съвет: В. Чилова
7698
РЕШЕНИЕ № 1717
от 10 юни 2011 г.
На основание чл. 5 от Наредбата за търговете и конкурсите във връзка с чл. 3, ал. 3,
т. 2, чл. 4, ал. 4, чл. 31, ал. 3 ЗПСК и Решение
№ 430 от 24.07.2008 г., изм. с Решение № 252 от
14.04.2011 г. на Столичния общински съвет Надзорният съвет на Столичната общинска агенция
за приватизация реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване
на 26.07.2011 г. в 15 ч. в сградата на агенцията,
пл. Славейков 6, ет. 1, за продажбата на административна сграда с поземлен имот № 2545, СПЗ
„Модерно предградие“ – Обеля, кв. 4, в УПИ
VIII, общински нежилищен имот, стопанисван
от район „Люлин“, със съответното право на
собственост върху терена.
2. Начална тръжна цена – 890 000 лв., 7, 8526%
от сделката се облагат с ДДС.
3. Стъпка на наддаване – 10 000 лв.
4. Депозитът за участие – 89 000 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска банка“ – АД,
клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG
49 SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF).
Краен срок за внасяне на депозитите – не покъсно от работния ден, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 22.07.2011 г. вкл. в приемното време
на СОАП – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация – 1200 лв. (с вкл. ДДС), е платима
в брой в сградата на СОАП, пл. Славейков 6,
ет. 1, стая № 4.
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6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – не по-късно от работния ден, предхождащ търга, в приемното време на СОАП – от 14
до 16 ч., в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден, но не
по-късно от деня, предхождащ търга, в работното
му време след закупуване на документация.
7699

Председател на Надзорния съвет: В. Чилова

РЕШЕНИЕ № 1718
от 10 юни 2011 г.
На основание чл. 5 от Наредбата за търговете
и конкурсите във връзка с чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4,
ал. 4, чл. 31, ал. 3 ЗПСК и Решение № 89 от
25.02.2010 г. на Столичния общински съвет Надзорният съвет на Столичната общинска агенция
за приватизация реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване
на 25.07.2011 г. в 15 ч. в сградата на агенцията,
пл. Славейков 6, ет. 1, за продажбата на магазин
№ 7, ж. к. Света Троица, бл. 367, вх. Б, общински
нежилищен имот, стопанисван от район „Илинден“, със съответното му право на строеж.
2. Начална тръжна цена – 35 000 лв. Сделката
не се облага с ДДС.
3. Стъпка на наддаване – 2000 лв.
4. Депозитът за участие – 3500 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска банка“ – АД,
клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG
49 SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF).
Краен срок за внасяне на депозитите – не покъсно от работния ден, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 21.07.2011 г. вкл. в приемното време
на СОАП – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация – 480 лв. (с вкл. ДДС), е платима
в брой в сградата на СОАП, пл. Славейков 6,
ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – не по-късно от работния ден, предхождащ търга, в приемното време на СОАП – от 14
до 16 ч., в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден, но не
по-късно от деня, предхождащ търга, в работното
му време след закупуване на документация.
7700

Председател на Надзорния съвет: В. Чилова

РЕШЕНИЕ № 1719
от 10 юни 2011 г.
На основание чл. 5 от Наредбата за търговете
и конкурсите във връзка с чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4,
ал. 4, чл. 31, ал. 3 ЗПСК и Решение № 301 от
10.06.2010 г. на Столичния общински съвет Надзорният съвет на Столичната общинска агенция
за приватизация реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване
на 28.07.2011 г. в 14 ч. в сградата на агенцията, пл.
Славейков 6, ет. 1, за продажбата на помещение
към трафопост, ж. к. Дружба 2, до бл. 525, общински нежилищен имот, стопанисван от район
„Искър“, със съответното право на строеж.
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2. Начална тръжна цена – 4500 лв. Сделката
не се облага с ДДС.
3. Стъпка на наддаване – 400 лв.
4. Депозитът за участие – 450 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска банка“ – АД,
клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG
49 SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF).
Краен срок за внасяне на депозитите – не покъсно от работния ден, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 26.07.2011 г. вкл. в приемното време
на СОАП – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация – 240 лв. (с вкл. ДДС), е платима
в брой в сградата на СОАП, пл. Славейков 6,
ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – не по-късно от работния ден, предхождащ търга, в приемното време на СОАП – от 14
до 16 ч., в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден, но не
по-късно от деня, предхождащ търга, в работното
му време след закупуване на документация.
7701

Председател на Надзорния съвет: В. Чилова

РЕШЕНИЕ № 1720
от 10 юни 2011 г.
На основание чл. 5 от Наредбата за търговете
и конкурсите във връзка с чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4,
ал. 4, чл. 31, ал. 3 ЗПСК и Решение № 58 от
27.01.2011 г. на Столичния общински съвет Надзорният съвет на Столичната общинска агенция
за приватизация реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване на 25.07.2011 г. в 14 ч. в сградата на агенцията, пл. Славейков 6, ет. 1, за продажбата на
помещение към трафопост, ж.к. Дървеница, до
бл. 46, общински нежилищен имот, стопанисван
от район „Студентски“, със съответното му право
на строеж.
2. Начална тръжна цена – 6000 лв. Сделката
не се облага с ДДС.
3. Стъпка на наддаване – 500 лв.
4. Депозитът за участие – 600 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска банка“ – АД,
клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG
49 SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF).
Краен срок за внасяне на депозитите – не покъсно от работния ден, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 21.07.2011 г. вкл. в приемното време
на СОАП – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация – 240 лв. (с вкл. ДДС), е платима
в брой в сградата на СОАП, пл. Славейков 6,
ет. 1, стая 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – не по-късно от работния ден, предхождащ търга, в приемното време на СОАП – от 14
до 16 ч., в стая 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден, но не
по-късно от деня, предхождащ търга, в работното
му време след закупуване на документация.
7702

Председател на Надзорния съвет: В. Чилова
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РЕШЕНИЕ № 1721
от 10 юни 2011 г.
На основание чл. 5 от Наредбата за търговете
и конкурсите във връзка с чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4,
ал. 4, чл. 31, ал. 3 ЗПСК и Решение № 326 от
21.05.2009 г. на Столичния общински съвет Надзорният съвет на Столичната общинска агенция
за приватизация реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване
на 28.07.2011 г. в 15 ч. в сградата на агенцията,
пл. Славейков 6, ет. 1, за продажбата на техническо помещение № 5, ж. к. Зона Б-5-3, бл. 24, I
сутерен, общински нежилищен имот, стопанисван
от район „Възраждане“, със съответното право
на строеж.
2. Начална тръжна цена – 15 000 лв. Сделката
не се облага с ДДС.
3. Стъпка на наддаване – 1000 лв.
4. Депозитът за участие – 1500 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска банка“ – АД,
клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG
49 SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF).
Краен срок за внасяне на депозитите – не покъсно от работния ден, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 26.07.2011 г. вкл. в приемното време
на СОАП – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация – 360 лв. (с вкл. ДДС), е платима
в брой в сградата на СОАП, пл. Славейков 6,
ет. 1, стая 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – не по-късно от работния ден, предхождащ търга, в приемното време на СОАП – от 14
до 16 ч., в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден, но не
по-късно от деня, предхождащ търга, в работното
му време след закупуване на документация.
7703

Председател на Надзорния съвет: В. Чилова

РЕШЕНИЕ № 1722
от 10 юни 2011 г.
На основание чл. 5 от Наредбата за търговете
и конкурсите във връзка с чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4,
ал. 4, чл. 31, ал. 3 ЗПСК и Решение № 768 от
26.07.2007 г. на Столичния общински съвет Надзорният съвет на Столичната общинска агенция
за приватизация реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване
на 26.07.2011 г. в 14 ч. в сградата на агенцията, пл.
Славейков 6, ет. 1, за продажбата на помещение
към трафопост, ж. к. Дружба 2, до бл. 224, общински нежилищен имот, стопанисван от район
„Искър“, със съответното право на строеж.
2. Начална тръжна цена – 4500 лв. Сделката
не се облага с ДДС.
3. Стъпка на наддаване – 300 лв.
4. Депозитът за участие – 450 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска банка“ – АД,
клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG
49 SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF).
Краен срок за внасяне на депозитите – не покъсно от работния ден, предхождащ търга.
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5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 22.07.2011 г. вкл. в приемното време
на СОАП – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация – 240 лв. (с вкл. ДДС), е платима
в брой в сградата на СОАП, пл. Славейков 6,
ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – не по-късно от работния ден, предхождащ търга, в приемното време на СОАП – от 14
до 16 ч., в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден, но не
по-късно от деня, предхождащ търга, в работното му време след закупуване на документация.
Председател на Надзорния съвет: В. Чилова
7704

ОБЩИНА БАНСКО
РЕШЕНИЕ № 945
от 26 май 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ и Решение № 7 от
протокол № 4 от 06.04.2011 г. на Общинския
експертен съвет по устройство на територията
на Община Банско и предложение с вх. № ОС01-732/20.04.2011 г. от кмета на общината Общинският съвет – гр. Банско, реши:
Одобрява ПУП – план за застрояване, плансхеми за електрификация, водоснабдяване и
канализация към него с цел промяна предназначението на земеделска земя в „За жилищно
застрояване“ на ПИ с идентификатор 02676.160.66
по КК на гр. Банско (стар идентификатор ПИ
160066, местността Овиначе, землище на гр.
Банско).
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Банско до Административния съд – Благоевград.
7760

Председател: Вл. Колчагов

ЗАПОВЕД № 03-39
от 10 юни 2011 г.
На основание чл. 25, ал. 2 и 3 ЗОС, чл. 16
ал. 1 ЗУТ и Решение № 713 от 30.06.2006 г. на
Общинския съвет – гр. Банско, с което е приет
подробен устройствен план за уличната регулация
на южната курортна зона Грамадето в Банско,
касаещ точно изграждането на улици – публична
общинска собственост в Банско, нареждам:
1. Да бъде извършено отчуждаване на имот с
идентификатор 02676.11.38 по КК на гр. Банско,
стар идентификатор пл. № 011038, намиращ се в
местността Грамадето в землището на гр. Банско,
с площ 140 кв.м, попадащ изцяло в изграждането
на ул. Кончето от о.т.1176 през о.т.1177 до о.т.1178.
2. Имот с идентификатор 02676.11.38 по КК на
гр. Банско с площ 140 кв.м, стар идентификатор пл.
№ 011038 в местността Грамадето в землището на
гр.Банско, попадащ изцяло в изграждането на ул.
Кончето от о.т.1176 през о.т.1177 до о.т.1178, е собственост на наследници на Иван Николов Котирков (б.ж.на гр. Банско) съгласно решение № 1196 от

С Т Р.

66

ДЪРЖАВЕН

20.06.2005 г., издаден от ОСЗГ – Банско, удостоверение за наследници № АОС-00-5 от 28.01.2011 г.
при следните квоти:
1. Варвара Лазарова Котиркова, притежаваща
1/4 идеални части;
2. Райна Иванова Кадева, притежаваща 1/4
идеални части;
3. Елена Иванова Каръкова, притежаваща 1/4
идеални части;
4. Лазар Иванов Котирков, притежаващ 1/4
идеални части.
3. Пазарната стойност на отчуждавания имот по
т. 1 с площ 140 кв. м е определена от лицензиран
оценител – Красимир Стайков (лиценз № 2879 от
28.03.1994 г.). Същата възлиза на 10 600 лв. и е
определена за обезщетение на собствениците на
имот с идентификатор № 02676.11.38, стар идентификатор пл. № 011038 в местността Грамадето в
землището на гр. Банско. Средствата са осигурени от собствени приходи и разходът е одобрен с
Решение № 909 по протокол № 44 от 07.04.2011 г.
на Общинския съвет – гр. Банско.
4. Директорът на дирекция „ФСД“ при Община
Банско да организира изплащането на обезщетението, посочено в т. 3 от заповедта, на собствениците
на имот с идентификатор 02676.11.38, стар идентификатор пл. № 011038 в местността Грамадето на
гр. Банско, с площ 140 кв.м, както следва:
1. Варвара Лазарова Котиркова, притежаваща
1/4 идеални части;
2. Райна Иванова Кадева, притежаваща 1/4
идеални части;
3. Елена Иванова Каръкова, притежаваща 1/4
идеални части;
4. Лазар Иванов Котирков, притежаващ 1/4
идеални части.
5. Изплащането на обезщетението на собствениците на отчуждавания поземлен имот с идентификатор № 02676.11.38, стар идентификатор пл.
№ 011038 в местността Грамадето на гр. Банско, да
започне в 7-дневен срок от влизане на заповедта в
сила в „Първа инвестиционна банка“ – АД, клон
Банско, като Община Банско представи допълнителен списък с имената на правоимащите, които не
са обжалвали заповедта. Ако има съдебно решение,
изплащането започва от датата, определена в него.
6. В случай че възникне спор между няколко
лица за правото върху дължимата сума или за
права върху отчуждавания имот, обезщетението се
внася в търговската банка по сметка на общината.
В този случай банката изплаща сумата на лицето,
което установи правата си по съдебен ред.
7. Заповедта подлежи на обжалване пред административен съд по местонахождение в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен весник“.
Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на Веселинка Дурчова – секретар на Община
Банско.
7470

Кмет: Ал. Краваров

ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ
РЕШЕНИЕ № 448
от 9 юни 2011 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ, чл. 21, ал. 1,
т. 11 и чл. 27, ал. 3 ЗМСМА Общинският съвет – гр. Белослав, реши:
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Одобрява комплексен проект за инвестиционна инициатива (КИИП), включващ ПУП – ПЗ,
и работен проект за обект „Борса за строителни
материали“ в УПИ 021003 в местност Пясъка,
землище на с. Страшимирово, община Белослав.
Решението подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
чрез Община Белослав пред Административния
съд – Варна.
7761

Председател: Ив. Сърмов

ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО
РЕШЕНИЕ № 1352
от 26 май 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Велико
Търново, реши:
Одобрява подробен устройствен план – план за
застрояване за ПИ № 075027, местност Крастава
лъка, землище на гр. Дебелец – промяна предназначението на имота, план-схема за водоснабдяване
и парцеларен план за трасе на силов кабел 1 kV,
преминаващо през ПИ № 000246 – ведомствен
път. За поземлен имот 075027, местност Крастава
лъка, землище на гр. Дебелец, община Велико
Търново, се определя предназначение „за производствено-складови дейности“ при следните устройствени показатели: височина на сградата – до
12 м; плътност на застрояване (Пзастр.) – до
80 %; коефициент на интензивност (Кинт) – до
2,5; минимална озеленена площ – 20 %; начин на
застрояване – свободно (е). Линиите на застрояване и разположението на сервитутните зони са
съгласно графичната част на проекта.
На основание чл. 215 ЗУТ решението подлежи
на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ чрез Община Велико Търново
пред Административния съд – Велико Търново.
7538

Председател: Ал. Чокойски

ОБЩИНА ВРАЦА
РЕШЕНИЕ № 993
от 25 май 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМ А,
чл. 3, ал. 3, т. 2 ЗПСК, чл. 5 и 6 от Наредбата
за търговете и конкурсите и Решение № 867 от
25.02.2011 г. за включване на обектите в Програмата за приватизация за 2011 г. Общинският
съвет – гр. Враца, реши:
І. Приема оценка за определяне на справедлива
пазарна стойност и правен анализ на юристите за
срок 6 месеца на самостоятелен обект в сграда с
идентификатор № 12259.1023.14.5.43 – помещение
в партерен етаж на жилищен блок на 5 етажа,
построен 1972 г., намиращ се на ул. Максим Горки
7, Враца, със застроена площ 141,25 кв.м със съответните ид. части от общите части на сградата
и правото на строеж. Обектът има АОС – частна,
№ 1414, издаден на 26.08.2008 г.
ІІ. Обявява публичен търг с явно наддаване за
продажба на обекта по т. І при следните условия:
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1. Начална тръжна цена – 73 230 лв., стъпка
на наддаване – 1000 лв. (върху крайната цена не
се начислява ДДС).
2. Размер на депозита за участие в явния
търг – 10 % от началната тръжна цена. Депозитната вноска се внася в „ОББ“, клон Враца, по сметка
на Община Враца: BG13UBBS80023300146537, код
BIC UBBSBGSF – ТБ „ОББ“ – АД, клон Враца.
3. Краен срок за внасяне на депозита – 15 дни
от деня, следващ обнародването на решението в
„Държавен вестник“.
4. Тръжната документация се закупува срещу
240 лв. (с включен ДДС), платими на касата в
Центъра за услуги и информация на гражданите в сградата на Община Враца, ет. 1. Срок
за закупуване на документацията за участие в
търга – 13 дни от деня, следващ обнародването
на решението в „Държавен вестник“.
5. М яс т о т о за пол у ча ва не на т р ъ ж нат а
документация – сградата на общината, ет. 3,
стая № 72.
6. Срок за подаване на предложенията за
участие в търга – 15 дни от деня, следващ обнародването на решението в „Държавен вестник“.
7. Срок за извършване на оглед на обекта – 15
дни от деня, следващ обнародването на решението
в „Държавен вестник“.
8. Място, ден и час на провеждане на търга – търгът ще се проведе на 17-ия ден от деня,
следващ обнародването на решението в „Държавен
вестник“ от 14 ч. в сградата на общината, ет. 3,
стая № 80.
ІІІ. Повторен търг ще се проведе след 7 дни,
като всички посочени срокове се удължават
също със 7 дни.
ІV. Възлага на кмета на общината да извърши
всички последващи действия, свързани с организацията и провеждането на търга, и да сключи
договор със спечелилия търга участник.
За допълнителна информация: тел.: 092/626
567; 092/624 581, вътр. 265.
7762
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и УПИ VІ в кв. 247, УПИ І – За СП „Тих труд“, и
УПИ ІІ – За гробищен парк в кв. 246, като същата
минава по границите на улицата съгласно влязлата
в сила кадастрална карта, одобрена със Заповед
№ 300-5-56 от 30.07.2004 г. на и. д. на Агенцията
по кадастър. Така изменената улица е с нови ос.
т. 4110 – 4111 – 4112 – 4113 – 4114.
Улица Прогона в участъка ос. т. 1376 – 1386 –
1384 – 1383 – 1375а минава по границите на улицата съгласно одобрената кадастрална карта. За
целта се променя уличната регулация на УПИ
ІІ – За гробищен парк в кв. 246, и на УПИ VІ в кв.
247. В участъка пред парцелите ХІІ-6315 и ХІ-6315,
кв. 247, изменението засяга част от имоти 13.463
и 13.462. Улицата е с нови ос. т. 4114 – 4115 – 4116.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Дупница до Административния съд – Кюстендил.
7471

РЕШЕНИЕ № 93
от 19 май 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1, чл. 134, ал. 1, т. 1 ЗУТ, чл. 21, ал. 7
ЗОС и решение № ІІ, т. 7 от протокол № 7 от
07.04.2011 г. на ОЕСУТ Общинският съвет – гр.
Дупница, реши:
Одобрява проект за изменение на подробен
устройствен план (ПУП) – план за улична регулация (ПУР) на ул. Тишина с осови точки
1391 – 1390 – 1388 – 1387 – 1386 и част от ул. Прогона в обхват осови точки 1376 – 1386 – 1383 – 1375а
по регулационния план на гр. Дупница.
С проекта се запазва ул. Тишина, така както
е изградена, като се намали широчината є от
12 м на 10 м. За целта се променя уличната регулация на УПИ Х – За комплексно жилищно
строителство в кв. 245, УПИ V – За озеленяване,

Председател: Я. Тодоров

ОБЩИНА ЕЛХОВО
РЕШЕНИЕ № 594/51/7
от 27 май 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Елхово, реши:
Одобрява подробен устройствен план (парцеларен план) за ел. проводно отклонение 0,4 kV
(подземен кабел) на обект: Базова станция на
МВР „PCHELA-GF“ в поземлен имот № 104015
по КВС на с. Малък манастир, община Елхово.
На основание чл. 215 ЗУТ решението подлежи
на обжалване в 14-дневен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ чрез Община Елхово пред
Административния съд – Ямбол.
7539

Председател: М. Николова

ОБЩИНА ДУПНИЦА

С Т Р. 6 7

Председател: Ст. Овчаров

ОБЩИНА КАРЛОВО
РЕШЕНИЕ № 1179
от 26 май 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 124, ал. 3, чл. 109,
ал. 2 и чл. 110, ал. 1, т. 5 ЗУТ Общинският съвет – гр. Карлово, реши:
Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура – трасе за кабелно захранване средно
напрежение през ПИ 152 и 192 за захранване
на УПИ 099186, 099200 и 099214 – производство
на електроенергия от възобновяеми енергийни
източници – фотоволтаични генератори, от КВС
на с. Дъбене, местност Платефуня, при спазване
на нормативните изисквания.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Карлово до Административния съд – Пловдив.
7584

Председател: Т. Стоев
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РЕШЕНИЕ № 1180
от 26 май 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 124, ал. 3, чл. 59,
ал. 1, чл. 109, ал. 2 и чл. 110, ал. 1, т. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Карлово, реши:
Одобрява подробен устройствен план – план
за регулация и застрояване, както и приложените
В и К и ел. схеми за захранване на ПИ 342016 по
картата на възстановената собственост в местността
Харман тепе, землище гр. Карлово, във връзка с
промяна предназначението на земеделска земя.
Проектът предвижда за ПИ 342016 да се образува УПИ 342016 – складове, магазини и офиси, и
застрояване в него при спазване на нормативните
изисквания по устройство на територията. Устройствена зона Пп.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Карлово до Административния съд – Пловдив.
7472

Председател: Т. Стоев

РЕШЕНИЕ № 1181
от 26 май 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 124, ал. 3, чл. 59,
ал. 1, чл. 109, ал. 2 и чл. 110, ал. 1, т. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Карлово, реши:
Одобрява подробен устройствен план – план
за регулация и застрояване, както и приложените
В и К и ел.схеми за захранване на ПИ 702.792 от
плана на новообразуваните имоти в местността
Бежбунар, землище гр. Карлово, във връзка с
промяна предназначението на земеделска земя.
Проектът предвижда за ПИ 702.792 да се образува
УПИ 792 – За жилищно строителство и застрояване
в него при спазване на нормативните изисквания по
устройство на територията. Устройствена зона Жм.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Карлово до Административния съд – Пловдив.
7473

Председател: Т. Стоев

ОБЩИНА КРУМОВГРАД
РЕШЕНИЕ № 694
от 20 юни 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 59, ал. 1 ЗУТ и чл. 24,
ал. 1 ЗОЗЗ Общинският съвет – Крумовград, реши:
Одобря ва под робен ус т ройс т вен п ла н
(ПУП) – план за застрояване, в обхват поземлени имоти с № 013057, № 013045, № 015053 по КВС
на землище с. Доборско, община Крумовград.
На основание чл. 215 ЗУТ решението подлежи
на обжалване в 14-дневен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ чрез община Крумовград
пред Административния съд – Кърджали.
7763

Председател: М. Байрамали
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ОБЩИНА КУКЛЕН
РЕШЕНИЕ № 728
от 15 юни 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 и чл. 128, ал. 12 ЗУТ Общинският съвет – гр. Куклен, реши:
Одобрява подробен устройствен план – трасировъчен и парцеларен план за обект Оптична
кабелна линия „133 – 1312“ на МО.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Куклен пред Административния съд – Пловдив.
7586

Председател: Й. Вълчева

ОБЩИНА ЛЮБИМЕЦ
РЕШЕНИЕ № 328
от 22 юни 2011 г.
На основание за явление с вх. № 2301 от
20.07.2009 г., чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА, чл. 129,
ал. 1 ЗУТ и протокол № 6 от 12.05.2011 г., т. 4,
на ОЕСУТ Общинският съвет – гр. Любимец,
одобрява ПУП – ПЗ (план за застрояване) на
ПИ № 051019, местност Каялталъка, землището
на с. Оряхово, община Любимец, като се отреди
за изграждане на фотоволтаична система за производство на електрическа енергия с инвеститор
„Солар Билдинг“ – ООД.
7840

Председател: А. Голев

РЕШЕНИЕ № 329
от 22 юни 2011 г.
На основание за явление с вх. № 2302 от
20.07.2009 г., чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА, чл. 129,
ал. 1 ЗУТ и протокол № 6 от 12.05.2011 г., т. 3,
на ОЕСУТ Общинският съвет – гр. Любимец,
одобрява ПУП(ПЗ) – план за застрояване на ПИ
№ 051018, местност Каялталъка, в землището на
с. Оряхово, община Любимец, като се отреди за
изграждане на фотоволтаична система за производство на електрическа енергия с инвеститор
„Солар Билдинг“ – ООД.
7841

Председател: А. Голев

РЕШЕНИЕ № 330
от 22 юни 2011 г.
На основа н ие за я влен ие с вх. № 4 49 о т
02.11.2010 г. и чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА, чл. 129,
ал. 1 ЗУТ и протокол № 4 от 29.03.2011 г., т. 4,
на ОЕСУТ Общинският съвет – гр. Любимец,
одобрява ПУП (ПП) – парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура извън
границите на урбанизираните територии и в
границите за имоти ПИ № 051019, ПИ № 051018,
землището на с. Оряхово, ПИ № 049021 в землището на с. Оряхово, ПИ № 000449, ПИ № 078006,
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№ 000354, № 077001 в землището на с. Васково,
община Любимец, до подстанция – гр. Любимец,
с инвеститори „Солар Билдинг“ – ООД, и „КМГ
енерджи“ – ЕООД.
7842

Председател: А. Голев

ОБЩИНА МОМЧИЛГРАД
РЕШЕНИЕ № 67
от 27 май 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – Момчилград, реши:
Одобрява проект за изменение на подробен
устройствен план – план за регулация и застрояване на УПИ ІХ, пл. сн. № 221, кв. 21 по плана
на Момчилград.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ решението подлежи на обжалване чрез Общинския
съвет – Момчилград, пред Административния
съд – Кърджали.
7540

Председател: С. Хасан

РЕШЕНИЕ № 68
от 27 май 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – Момчилград, реши:
Одобрява комплексен проект за подземна
кабелна оптична линия на обект „Оптична кабелна линия Момчилград – с. Чуково – граница
землище с. Чуково/землище с. Сенце“ съгласно
приложената графична част.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ решението подлежи на обжалване чрез Общинския
съвет – Момчилград, пред Административния
съд – Кърджали.
7541

Председател: С. Хасан

РЕШЕНИЕ № 69
от 27 май 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – Момчилград, реши:
Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за подземна кабелна оптична линия
на обект „Оптична кабелна линия Радиомачта
Стръмни рид – с. Сенце – граница землище с.
Сенце/с. Чуково“ съгласно приложената графична част.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ решението подлежи на обжалване чрез Общинския
съвет – Момчилград, пред Административния
съд – Кърджали.
7542

Председател: С. Хасан
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ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ
НА ОБЛАСТ МОНТАНА
ЗАПОВЕД № РД-18-3
от 1 април 2011 г.
На основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията, § 4к, ал. 6 ПЗРЗСПЗЗ и чл. 28б, ал. 8
ППЗСПЗЗ одобрявам план на новообразуваните
имоти и регистър към него за отделни имоти от
местността Сарановец в землището на гр. Берковица, област Монтана, изработен в изпълнение
на влязло в сила решение от 5.06.2007 г. на Окръжния съд – Монтана, по адм.д. № 194/2005, с
което за отделни имоти е била отменена Заповед
№ 142 от 29.03.2004 г. на областния управител
на област Монтана за одобряване на план на
новообразуваните имоти на местностите Шалин
дол – Сарановец, в землището на гр. Берковица,
област Монтана.
Планът на новообразуваните имоти е приет от
комисия по чл. 28б, ал. 2 ППЗСПЗЗ с протокол от
8.12.2010 г. и с него се обособяват следните имоти:
имот № 209.391 с площ 712,4 кв.м на наследници на Аспарух Младенов Георгиев;
имот № 209.264 с площ 395,4 кв. м на наследници на Аспарух Младенов Георгиев;
имот № 209.94 с площ 510 кв. м на Янка Василева Миронова;
имот № 209.95 с площ 500 кв. м на Мирон
Томов Миронов;
имот № 209.96 с площ 500 кв. м на Маруца
Томова Димитрова;
имот № 209.392 с площ 1090 кв. м на Евдокия
Архангелова Костова;
имот № 209.110 с площ 392,2 кв. м на Чавдар
Теодоров Киров;
имот № 209.111 с площ 433 кв. м на Ралица
Калчева Стоянова;
имот № 209.389 с площ 435,5 кв. м на Цонка
Василева Каменова;
имот № 209.390 с площ 500 кв. м на Иван
Рангелов Бонов.
Жалби срещу одобрения план на новообразуваните имоти могат да се подават от заинтересуваните лица чрез областния управител на област
Монтана пред Административния съд – Монтана,
в 14-дневен срок от обнародването на заповедта
в „Държавен вестник“ на основание § 4к, ал. 6
ПЗРЗСПЗЗ и чл. 28б, ал. 8 ППЗСПЗЗ.
7885

Областен управител: Ив. Петров

ОБЩИНА НЕДЕЛИНО
РЕШЕНИЕ № 568
от 20 май 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 3,
ал. 3, т. 2 във връзка с чл. 1, ал. 2, т. 6, чл. 4,
ал. 4, чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3, т. 2 ЗПСК и
чл. 5 и 7 от Наредбата за търговете и конкурсите
Общинският съвет – гр. Неделино, реши:
1. Приема изготвените правен анализ, информационен меморандум и приватизационна
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оценка за общински нежилищен имот: обект
„Сладкарница“, с бруто площ 119 кв. м, част от
втори етаж на административна сграда, кметство – с. Средец, община Неделино, в ПИ № 197,
кв. 13 по плана на с. Средец, община Неделино,
актувано с АЧОС № 853 от 07.02.2011 г., вписан
в Службата по вписванията – Златоград, вх. рег.
№ 38 от 10.02.2011 г., том 27, дело 25, партида 1928.
2. Открива процедура за приватизация на
общински нежилищен имот – обект „Сладкарница“, с бруто площ 119 кв. м, част от втори
етаж на административна сграда, кметство – с.
Средец, община Неделино, в ПИ № 197, кв. 13
по плана на с. Средец, общ. Неделино, актувано
с акт за частна общинска собственост № 853 от
07.02.2011 г., вписан в Службата по вписванията – Златоград, вх. рег. № 38 от 10.02.2011 г., том
27, дело 25, партида 1928.
3. Определя метод на продажба на обекта – публично оповестен конкурс на един етап, и
утвърждава минимална конкурсна цена в размер
8300 лв. (съгласно доклада на оценителя).
4. Утвърждава депозит за участие в конкурса
в размер 830 лв. (10 на сто от началната цена),
който се внася по банковата сметка на община
Неделино, IBAN – BG 30 IABG74913301090103,
BIC – IABGBGST, до 17,30 ч. на деня преди датата
на конкурса.
5. Конкурсната документация се получава до
17,30 ч. на 15-ия ден след обнародването на решението в „Държавен вестник“ от Информационния
център на общината след заплащане на 120 лв. (с
включен ДДС) по банкова сметка: BG 10 IABG
74918401090600 и код за вид плащане 447000.
6. Офертите за участие в конкурса се подават в деловодството на общината до 17,30 ч. на
20-ия ден след обнародването на решението в
„Държавен вестник“.
7. Срокът, в който лицата, закупили конкурсна документация, могат да отправят искане за
разяснения по процедурата за провеждане на
конкурса, е до 20-ия ден след обнародването на
решението в „Държавен вестник“.
8. Място, ден и начален час на провеждането
на конкурса – на 21-ия ден считано от датата на
обнародване на решението в „Държавен вестник“ в 10 ч., в сградата на Община Неделино в
заседателната зала.
9. В случай на неявяване на кандидати да се
обяви нов конкурс за продажба на обекта при
същите условия на решението, но със следните
срокове:
9.1. срок за закупуване на конкурсна документация – до 16,30 ч. на 40-ия ден от обнародване
на решението в „Държавен вестник“;
9.2. срок за заплащане на депозита – до 16 ч.
на деня преди датата на конкурса;
9.3. срок за подаване на офертите за участие в
конкурса – до 14 ч. на 45-ия ден от обнародване
на решението в „Държавен вестник“.
10. Оглед на обекта може да се извършва до
деня преди датата на конкурса след закупуване
на конкурсната документация.
11. Забранява извършването на разпоредителни
сделки, свързани с обекта, сключване на договори
за дялово участие, за наем, за съвместна дейност,
за кредит, за обезпечаване на вземания.
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12. Възлага на кмета на общината да назначи комисия за провеждането на конкурса, като
определя за председател на същата – общински
съветник, както и да извърши всички последващи действия по процедурата за приватизация
съгласно законодателството.
13. Възлага на кмета на общината сключването на приватизационната сделка със спечелилия
конкурса.
7764

Председател: Хр. Петров

ОБЩИНА НОВА ЗАГОРА
РЕШЕНИЕ № 775
от 3 май 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМ А,
чл. 3, ал. 2 ЗПСК Общинският съвет – гр. Нова
Загора, реши:
1. Допълва списък № 1 по чл. 3, ал. 2, изречение първо ЗПСК, приет с Решение № 469
от 05.07.2002 г. съгласно приложение № 1 (ДВ,
бр. 88 от 2002 г.) с общинското участие от 17 667
акции от капитала на „МБАЛ „Д-р Ив. Селимински“ – АД, Сливен.
2. Възлага на кмета на общината да извърши
всички необходими действия по обнародване
на списъка и подготовка на приватизационната
процедура.
7587

Председател: С. Стойчев

ОБЩИНА ОМУРТАГ
РЕШЕНИЕ № 545
от 2 юни 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Омуртаг, реши:
Одобрява ПУП – план за регулация на гр.
Омуртаг, ПИ № 53535.202.280, община Омуртаг.
С частичното изменение на ПУП – план за
регулация на гр. Омуртаг, ПИ № 53535.202.280, се
променя строителната граница на гр. Омуртаг,
като в нея се включва част от ПИ № 53535.202.280
и се образува нов квартал 143 и нов УПИ І с
предназначение „За градски парк“.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ решението може да бъде обжалвано в 14-дневен срок
от обнародването му в „Държавен вестник“
чрез Община Омуртаг пред Административния
съд – Търговище.
7474

Председател: М. Исмаил

ОБЩИНА ПЕРНИК
РЕШЕНИЕ № 748
от 3 май 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр.
Перник, реши:
Одобрява проекта за поземлени имоти (ПИ)
501011 и 501013 по плана на новообразуваните
имоти в местност Черешите, с. Драгичево, община
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Перник, за изменение на подробен устройствен
план – план за регулация и план за застрояване, като:
1. С план за регулация поземлен имот (ПИ)
501011 се урегулира в УПИ V-501011, кв. 80, и ПИ
501013 се урегулира в УПИ VІ-501013, кв. 83. Удължава се улица с ОТ 283 – ОТ 28301 – ОТ 28302.
2. С план за застрояване се определя зона на
застрояване на новообразуваните УПИ V-501011
и УПИ VІ-501013 с начин на застрояване – свободно, характер на застрояване за нискоетажно
жилищно строителство и устройствена зона (Жм).
7765

Председател: Д. Митрев

РЕШЕНИЕ № 752
от 3 май 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ и протокол № 13-1 от 27.04.2011 г.
на ОбЕСУТ Общинският съвет – гр. Перник,
одобрява подробен устройствен план – план за
застрояване на имот № 000093 в местност Чокладиновец от землището на с. Люлин, като се
ситуира сепарираща инсталация и инсталация за
предварително третиране на битовите отпадъци,
необходими за изграждане на обект: Регионално
депо за твърди битови отпадъци – Перник.
7843

Председател: Д. Митрев

ОБЩИНА ПЛОВДИВ
РЕШЕНИЕ № 171
от 12 май 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 3,
ал. 3, т. 2 и чл. 32, ал. 3, т. 1, чл. 4, ал. 4 ЗПСК,
чл. 5 и 6, чл. 14, ал. 4 от Наредбата за търговете
и конкурсите и предвид изложените в предложение с вх. № 11ХІ-206 от 12.05.2011 г. фактически
основания Общинският съвет – гр. Пловдив, реши:
Да се проведе търг с явно наддаване на 21-ия
ден от обнародването на решението в „Държавен
вестник“ от 10 ч. в сградата на ПОАП, Пловдив,
ул. Железарска 1, за продажбата на обект поземлен имот с идентификатор 56784.522.1991 по КК и
КР на Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-48
от 3.06.2009 г., с площ 649 кв. м, застроен с две
масивни сгради, на един етаж, с площ 162 кв. м,
с идентификатор 56784.522.1991.2 и на два етажа с
площ 128 кв. м с идентификатор 56784.522.1991.1,
за които е отреден УПИ IV-1991, общ. дейности,
кв. 2б, по регулационния план на кв. Хр. Ботев – север, Пловдив, на ул. Сергей Румянцев
4, одобрен със заповеди № 1043 от 15.11.1984 г. и
№ ОА-48 от 14.01.2003 г., при следните условия:
1. Начална тръжна цена – 318 000 лв. Сделката не е освободена от данък добавена стойност
(ДДС) – чл. 45, ал. 5 ЗДДС.
2. Начин и схема на плащане – достигнатата
на търга цена се заплаща в левове по следния ред:
2.1. 50 % от достигнатата на търга цена – при
сключване на приватизационния договор; от
тази сума се приспада внесеният депозит; данък
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добавена стойност (20%) се начислява върху
достигнатата на търга цена и е дължим в пълен
размер с първата вноска при сключването на
приватизационния договор; остатъкът от цената в размер 50% – в срок до четири месеца от
сключването на договора;
2.2. Купувачът може да заплати цялата цена
еднократно при сключването на договора.
2.3. Обезпечение на неизплатената част от цената на имота – за остатъка на цената по договора,
разсрочена при условията, написани по-горе, се
учредява законна ипотека в полза на продавача,
като всички разноски са за сметка на купувача.
3. Стъпка на наддаване – 30 000 лв.
4. Депозитът за участие е парична вноска
100 000 лв., който следва да е постъпил по банковата сметка на Пловдивската общинска агенция
за приватизация до 17-ия ден от обнародването
на решението в „Държавен вестник“.
5. Тръжната документация за участие в търга
се закупува в офиса на Пловдивската общинска
агенция за приватизация, ул. Железарска 1, до
17-ия ден от обнародването на решението в „Държавен вестник“, до 16 ч. българско време. Цената
на комплект тръжна документация е 5000 лв.,
без включен ДДС, платими в брой на посочения
адрес. При получаване на тръжната документация
представителят на съответния кандидат следва да
представи документ за самоличност и документ
за актуално съдебно състояние на юридическото
лице, което представлява, а в случаите на упълномощаване – и пълномощно в писмена форма.
Документите по предходното изречение, които са
съставени на език, различен от българския, следва
да бъдат придружени с превод на български език.
6. Оглед на обекта – всеки работен ден, до
деня, предхождащ търга, от 9 до 17 ч., с предварително подадена писмена заявка в офиса на
ПОАП, Пловдив, ул. Железарска 1, и представен
документ за закупена тръжна документация.
7. Предложенията за участие в търга се подават
в офиса на ПОАП, ул. Железарска 1, до 16 ч. на
деня, предхождащ търга.
8. Начин на плащане – покупната цена се заплаща в левове, по банковата сметка на Община
Пловдив преди сключването на приватизационния договор. Данък добавена стойност (20%) се
начислява върху достигнатата на търга цена и
е дължим в пълен размер при сключването на
приватизационния договор.
9. Утвърждава тръжна документация, състояща се от условия за провеждане на търга,
информационен меморандум, проект на договор
за приватизационна продажба. Тръжната документация съдържа изискуемите реквизити по
чл. 9 от Наредбата за търговете и конкурсите,
включително и обстоятелствата по чл. 6, ал. 1
НТК с конкретни данни за всяко едно от тях.
10. Възлага на изпълнителния директор на
ПОАП да сключи приватизационен договор със
спечелилия търга участник в срока по Наредбата
за търговете и конкурсите.
7475

Председател: И. Илиев
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ЗАПОВЕД № 11ОА 1473
от 14 юни 2011 г.
На основание чл. 44, ал. 1, т. 13 и ал. 2 ЗМСМА, чл. 150 ЗУТ, Заповед за допускане № 10ОА 1220 от 10.06.2010 г. на кмета на Община
Пловдив по чл. 150 във връзка с чл. 109, ал. 2,
чл. 112, ал. 2, т. 10, чл. 124, ал. 2, чл. 64, ал. 2,
чл. 134, ал. 1, т. 2, чл. 128, ал. 1 и 2, чл. 129,
ал. 2 и чл. 130, ал. 2 ЗУТ, чл. 286 и 295 ЗЕС,
решение на СЕСУ Т, взето с протокол № 2,
т. 2, от 2.06.2011 г., удостоверение № 00088 от
29.09.2010 г., издадено от КРС, и заявление № 11Ф-4072 от 13.05.2011 г. одобрявам план-схема към
ПУП за обект: „Кабелна мрежа на „Цифрова
кабелна корпорация“ – ЕООД, на територията
на Пловдив, район „Централен“, в обхват: между
бул. Хр. Ботев, бул. Менделеев, ул. Менделеев,
бул. Найчо Цанов и ул. Константин Величков
по плана на кв. Университетски и трета градска
част; между бул. Хр. Ботев, бул. Руски, ул. Гладстон, ул. Захари Стоянов, бул. Пещерско шосе,
ул. Тулча, Младежки хълм, бул. В. Априлов и
ул. Любен Каравелов по плана на кв. Младежки
хълм и кв. Триъгълника, гр. Пловдив“. Плансхемата да се съобщи в дирекция „Общинска
собственост“ при Община Пловдив.
Заповедта подлежи на обжалване по реда
на чл. 215, ал. 1 и 4 във връзка с чл. 218, ал. 1
ЗУТ чрез кмета на Община Пловдив пред А дминистративния съд – Пловдив, в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“.
К мет: Сл. Атанасов
7543

ОБЩИНА ПРАВЕЦ
РЕШЕНИЕ № 78
от 20 май 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11, чл. 27, ал. 3
ЗМСМ А, чл. 12, ал. 2, чл. 59, ал. 1, чл. 109,
ал. 2 и чл. 129, ал. 1 ЗУТ, Решение № 23 от
01.04.2010 г. на ОЕСУТ Общинският съвет – гр.
Правец, реши:
Одобрява подробен устройствен план – план
за застрояване на поземлен имот 000369, който
съгласно скица-проект № Ф02481 от 15.01.2010 г.
представлява част от поземлен имот № 000320,
м. Драганското, землище на гр. Правец, с предвиждане за свободно, ниско застрояване, с кота
корниз до 7 м, плътност на застрояване – 30 %,
коефициент на интензивност – 1,0, и озеленяване – 60 %, съгласно червените ограничителни
линии в приложения проект.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Правец пред А дминистративния съд – София
област.
Председател: Н. Ненчев
7705

ВЕСТНИК

БРОЙ 51

ОБЩИНА РИЛА
РЕШЕНИЕ № 649
от 27 май 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка с Решение І.2 от
протокол № 1 от 29.04.2011 г. на ОЕСУТ и молба вх. № УС-01-04-3 от 14.01.2011 г. от „ВИИВ
енерджи“ – ООД, Общинският съвет – гр. Рила,
реши:
Одобрява подробен устройствен план (ПУП),
парцеларен план (ПП) за „Кабел 20 kV от трафопост тип КТП 20/0,4 kV в ПИ № 016109, м.
Чифлико, землище с. Смочево, до ЖР стълб в
ПИ № 016107, м. Чифлико, по КВС на землище
с. Смочево, община Рила, за обект „Фотоволтаична система“, с възложител „ВИИВ енерд ж и“ – ООД. Парцеларни ят план се отнася
за трасе на електропровод 20 kV с дължина
62,56 м и започва от съществуващ ЖР стълб,
намиращ се в ПИ № 016107, минава през ПИ
№ 016158 – полски път на община Рила, и стига
до трафопост тип КТП 20/0,4 kV, който ще се
изгради в ПИ № 016109.
На основание чл. 215, ал. 1 във връзка с ал. 4
ЗУТ решението може да се обжалва в 30-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“ чрез Общинския съвет – гр. Рила, пред
Административния съд – Кюстендил.
Председател: Н. Каралийска-Василева
7766
РЕШЕНИЕ № 650
от 27 май 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМ А
и чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка с Решение І.1
от протокол № 1 от 29.04.2011 г. на ОЕСУТ и
искане вх. № УС-01-04-4 от 28.01.2011 г. от ЕТ
„Зорк а А н донова – Водопа да“ Общ и нск и я т
съвет – гр. Рила, реши:
Одобря ва под робен ус т ройс т вен п ла н
(ПУП) – парцеларен план (ПП) за обект: „Външно електрозахранване на крайпътен семеен
хотел, м. Дяволски води, намиращ се в поземлен
имот с идентификационен № 55539.100.326 по
кадастралната карта на землището на с. Пастра,
община Рила. Парцеларният план третира трасе
на електропровод 220 – 380 V с обща дължина
59 м, преминаващ в сервитута на път ІІІ клас
от републиканската пътна мрежа Рила – Рилски
манастир, с идентификационен № 55539.100.901
и през поземлен имот с идентификационен
№ 55539.100.326 по КК на землище с. Пастра.
На основание чл. 215, ал. 1 във връзка с ал. 4
ЗУТ решението може да се обжалва в 30-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“ чрез Общинския съвет – гр. Рила, пред
Административния съд – Кюстендил.
Председател: Н. Каралийска-Василева
7767
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ОБЩИНА САМОКОВ
РЕШЕНИЕ № 1886
от 26 май 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ и протокол № 56 на ПК по устройство на територията Общинският съвет – гр.
Самоков, реши:
Одобрява подробния устройствен план – план
за застрояване за имот № 15285.10.521 (стар
идентификатор № 737025) в местността Зелени
рид в землището на с. Говедарци, община Самоков, собственост на ТД „Ален мак“ – Бургас,
при обособена устройствена зона „Обществено
обслужване – Об“, с показатели: плътност на
застрояване – до 30 %, коефициент на интензивност – до 1, минимално озеленяване – 50 %,
височина на сградите – до 7 м, съгласно приложения проект. Имот ът подлежи на първа
регулация съгласно чл. 16 ЗУТ.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Общинския съвет – гр. Самоков, до Административния
съд – София област.
7844

Председател: Л. Янкова

РЕШЕНИЕ № 1887
от 26 май 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА, чл. 129,
ал. 1 ЗУТ и протокол № 56 на ПК по „Устройство на територията“ Общинският съвет – гр. Самоков, реши:
Одобрява П У П – план за застрояване на
поземлен имот № 022020 в местността Горен
бостан, землище с. Белчин, община Самоков,
собственост на Радка Велинова Хаджилазова
и Стоянка Велинова Петрова, при обособена
рекреационна устройствена зона – ваканционно
селище (Ос), с показатели: плътност на застрояване – до 30 %, коефициент на интензивност – до
1,2; височина на сградите – до 10 м; минимална
озеленена площ – 50 %, съгласно приложения
проект. Имотът подлежи на първа регулация по
реда на чл. 16 ЗУТ.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Общинския съвет – гр. Самоков, до Административния
съд – София област.
7845

Председател: Л. Янкова

РЕШЕНИЕ № 1888
от 26 май 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ и протокол № 56 на ПК по
„Устройство на територията“ Общинският съвет – гр. Самоков, реши:
Одобрява П У П – план за застрояване на
поземлен имот № 156013 в местността Илин,
землище с. Гуцал, община Самоков, собственост
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на Сергей Тодоров Стефанов, при обособена
рекреационна устройствена зона – вилна зона
(Ов) с показат ел и: п л ът нос т на зас т роя ване – до 40%, коефициент на интензивност – до
0,8, височина на сградите – до 7 м, минимална
озеленена площ – 50 %, съгласно приложения
проект. Имотът подлежи на първа регулация
по реда на чл. 16 ЗУТ.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Общинския съвет – гр. Самоков, до Административния
съд – София област.
7846

Председател: Л. Янкова

РЕШЕНИЕ № 1889
от 26 май 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ и протокол № 56 на ПК по „Устройство на територията“ Общинският съвет – гр.
Самоков, реши:
Одобрява ПУП – план за застрояване на поземлен имот № 001017 в местността Брезов рид,
землище с. Марица, община Самоков, собственост
на Рафаил Добрев Добрев, при обособена рекреационна устройствена зона – вилна зона (Ов), с
показатели: плътност на застрояване – до 40 %,
коефициент на интензивност – до 0,8, височина на сградите – до 7 м, минимална озеленена
площ – 50 %, съгласно приложения проект. Имотът
подлежи на първа регулация по реда на чл. 16 ЗУТ.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Общинския съвет – гр. Самоков, до Административния
съд – София област.
7847

Председател: Л. Янкова

РЕШЕНИЕ № 1890
от 26 май 2011 г.
На основание чл. 21, чл. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ и протокол № 56 на ПК по „Устройство на територията“ Общинският съвет – гр.
Самоков, реши:
Одобрява П У П – план за застрояване на
поземлен имот № 154009 в местността Илин/Карафендица, землище с. Гуцал, община Самоков,
собственост на Сабин Йорданов Симеонов, при
обособена рекреационна устройствена зона – вилна
зона (Ов) с показатели: плътност на застрояване – до 40 %; коефициент на интензивност – до
0,8; височина на сградите – до 7 м; минимална
озеленена площ – 50 %, съгласно приложения
проект. Имотът подлежи на първа регулация по
реда на чл. 16 ЗУТ.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Общинския съвет – гр. Самоков, до Административния
съд – София област.
7848

Председател: Л. Янкова
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ОБЩИНА СВИЩОВ
РЕШЕНИЕ № 1287
от 26 май 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 1,
ал. 2, т. 6, чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4, чл. 32,
ал. 3, т. 1 ЗПСК, чл. 5, чл. 6, ал. 1 и чл. 9 от Наредбата за търговете и конкурсите във връзка с
Решение № 1213 от 31.03.2011 г., протокол № 74,
Общинският съвет – гр. Свищов, реши:
1. Приема правния анализ, информационния
меморандум и експертната оценка за реално
обособен обслужващ обект, намиращ се в с. Хаджидимитрово, община Свищов, област Велико
Търново, ул. Първа 1Б, ЕКАТТЕ 77013, УПИ III,
кв. 44 по регулационния план, одобрен със Заповед
№ 265 от 1929 г. и представляващ бивша ученическа столова със ЗП – 251,58 кв.м, състояща се от
фоайе, коридор, санитарни помещения и зала, със
самостоятелен вход от северозапад, разположен на
първия етаж от обществено-обслужваща сграда,
триетажна, масивна, монолитна, строена 1978 г.,
актуван с Акт за общинска собственост № 4369
от 12.05.2011 г. (предшестващ Акт за общинска
собственост № 908 от 17.03.2002 г.), заедно с припадащите се 25,61 % от общите части на сградата,
както и 11,02 % от правото на строеж за част от
урегулирания поземлен имот, целият 3180 кв.м.
2. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за обекта по т. 1 при следните условия:
а) начална цена на обекта – 22 000 лв. без ДДС;
б) стъпка за наддаване – 500 лв.;
в) депозитна вноска за участие в търга в размер 50 % от началната обявена цена на обекта,
платена до 17 ч. на предхождащия търга работен
ден, внесена по IBAN сметка на Община Свищов:
BG10SOMB91303236682209, BIC код SOMBBGSF
на „Общинска банка“ – А Д, Финансов център – Свищов;
г) достигнатата тръжна цена на обекта не
се облага с ДДС и се заплаща в седемдневен
срок от сключване на договора по IBAN сметка
BG54SOMB91303236682290, BIC код SOMBBGSF
на „Общинска банка“ – А Д, Финансов център – Свищов;
д) плащането на цената се извършва само
в левове, като не се допускат други платежни
средства.
3. Определя дата на провеждане на търга
26 юли 2011 г. от 14 ч. в зала № 18 на общината.
4. Утвърж дава тръжната документация и
договора за приватизация за обекта и определя
такса за закупуване 100 лв. без ДДС.
5. Тръжната документация за обекта се получава след обнародване на решението в „Държавен
вестник“ до 17 ч. на предхождащия търга работен
ден от Информационния център на Община Свищов срещу квитанция за внесени 100 лв. без ДДС.
6. При неявяване на кандидати да се проведе
повторен търг на 2 август 2011 г. при същите
условия, час и място.
7. Оглед на съответния обект може да се извърши след закупуване на тръжна документация
и предварителна заявка в стая № 38 до 17 ч. на
предхождащия търга работен ден.

ВЕСТНИК

БРОЙ 51

8. Крайният срок за подаване на предложенията
е до 17 ч. на предхождащия търга работен ден в
запечатан непрозрачен плик.
9. Упълномощава кмета на общината да сключи
договора за приватизация с участника, спечелил
търга, в 30-дневен срок от решението на органа
по приватизация.
7706

Председател: М. Манолов

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ
НА ОБЛАСТ СМОЛЯН
ЗАПОВЕД № АП-03-17-597
от 20 юни 2011 г.
На основание § 4к, ал. 6 ПЗРЗСПЗЗ и протокол на комисията по чл. 28б, ал. 2 ППЗСПЗЗ от
16.06.2011 г. нареждам:
Одобрявам плана за новообразуваните имоти
в землището на с. Хасовица, община Смолян, а
именно: имот с проектен № 67653.424.21 по кадастралната карта на гр. Смолян, м. Патулево,
с площ 500 кв.м, записан на Анастас Петров
Анастасов.
Заповедта може да бъде обжалвана чрез
областния управител на област Смолян пред
Административния съд – Смолян, от заинтересованите лица в 14-дневен срок от обнародването
в „Държавен вестник“.
7663

Областен управител: Ст. Стайков

ОБЩИНА СОЗОПОЛ
РЕШЕНИЕ № 1144
от 23 март 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1, чл. 59, ал. 1, чл. 110, ал. 1,
т. 2 и 5 ЗУТ Общинският съвет – гр. Созопол,
реши:
Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план на елемент на техническата инфраструктура извън строителните граници за обект:
план за улична регулация за ПИ 108009, засягаща
имоти 108009, 00024, 00028, 00029, 00045, 108003
и 108004, м. Ашламите по КВС, в землище на
с. Росен, община Созопол, област Бургас, като
подробното описание на имотите е приложено
в табличен вид в графичната част към предложението.
Решението подлежи на обжалване по реда на
чл. 215 ЗУТ в 14-дневен срок от обнародването
му в „Държавен вестник“ чрез Община Созопол
до Административния съд – Бургас.
7544

Председател: К. Германова

РЕШЕНИЕ № 1174
от 20 април 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1, чл. 59, ал. 1, чл. 110, ал. 1,
т. 5 ЗУТ Общинският съвет – гр. Созопол, реши:
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Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план, на елементи на техническата инфраструктура извън строителните граници за обект:
„Оптична кабелна линия „080-801“, преминаваща
през землище с. Росен – з-ще с. Равадиново – землище гр. Черноморец – с. Атия, като трасето на
кабелна линия засяга следните имоти: за землище
на с. Росен, ЕКАТТЕ 63029 – ПИ 000412; 000411; за
землище на гр. Черноморец, ЕКАТТЕ 81178, ПИ
с идентификатори 48.2; 46.39; 51.21; 51.26; 40.340;
40.360; 40.358; за с. Атия, ЕКАТТЕ 63015, ПИ с
идентификатори 505.437; 505.441; 505.430; 505.492;
за землище на с. Равадиново ЕКАТТЕ 61042 – ПИ
000249 (с нов номер 0002552); 000309; 000310; 292.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
чрез Община Созопол до Административния
съд – Бургас.
Председател: К. Германова
7545

ОБЩИНА СРЕДЕЦ
РЕШЕНИЕ № 597
от 31 май 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Средец,
одобрява подробен устройствен план – парцеларен
план (ПУП – ПП) за линеен обект на техническата
инфраструктура – трасе за външно подземно ел.
захранване – кабел 20 kV от съществуващ стълб
на ВЛ „Загорци“ към ТП „с. Малина“ за захранване трафопост на птицеферма в поземлен имот
№ 017032 в м. Каба зурна по КВС на с. Малина,
община Средец, област Бургас.
Трасето на кабела се прокарва през имоти:
000146 – общински полски път, 017028 – нива на
Жельо Михалев Костов, 017030 – нива на Мария
Желязкова Благова-Грозданова, и 017031 – нива
на Диню Стоянов Арнаудов, по КВС на с.Малина.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Средец до Административния съд – Бургас.
Председател: Г. Георгиев
7849

ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА
РЕШЕНИЕ № 1147
от 29 април 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр.
Стара Загора, реши:
Одобрява подробен устройствен план – план
за застрояване на поземлен имот кадастрален
№ 072001, местност Язлата, намираща се извън
урбанизираните територии в землището на с.
Малка Верея, община Стара Загора – собственост
на „Агрохит“ – ООД, с управител Жеко Стоилов Станчев, ЕИК 123687711, от Тополовград.
С плана за застрояване в имота се установява
устройствена зона – Жм (за жилищни нужди)
със следните нормативи: максимална височина
на застрояване – до 10 м; максимална плътност
на застрояване – до 60 %; максимален коеф. на
интензивност на застрояване – до 1,2; минимална
озеленена площ – 40 %; начин на застроява-
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не – свободно, за изграждане на обект: „Жилищна сграда“. Проектът се намира в сградата
на общината – ет. 5, стая 513.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Стара Загора до Административния съд – Стара
Загора.
7707

Председател: Т. Руканов

РЕШЕНИЕ № 1201
от 26 май 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр.
Стара Загора, реши:
Одобрява подробен устройствен план – план
за застрояване на поземлен имот кадастрален
№ 257001 в местността Аръшов трап, намиращ се
извън урбанизираните територии в землището на
с. Кирилово, община Стара Загора – собственост
на Пенчо Господинов Генов от гр. Стара Загора.
С плана за застрояване в имота се установява
устройствена зона – Жм (за жилищни нужди)
със следните нормативи: максимална височина
на застрояване – до 10 м; максимална плътност
на застрояване – до 60 %; максимален коефициент на интензивност на застрояване – до 1,2;
минимална озеленена площ – 40 %; начин на
застрояване – свободно, за изграждане на обект:
„Жилищна сграда“. Проектът се намира в сградата на общината – ет. 5, стая 513.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Стара Загора до Административния съд – Стара
Загора.
7708

Председател: Т. Руканов

РЕШЕНИЕ № 1202
от 26 май 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр.
Стара Загора, реши:
Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура – трасе за външно ел.захранване – изграждане на мачтов трафопост на стълб № 13 на
ВЕП 20 kV за две тройки изводи „ЗСК“ и „Петрол“
и трасе на кабели НН за захранване на обект:
„База за съхранение, поддръжка и ремонт на
селскостопанска техника“ в имот № 68850.112.10 и
№ 68850.112.12 по кадастралната карта, местност
Вадата, землище гр. Стара Загора, минаващо през
поземлени имоти № 68850.112.155, представляващ
полски път – общинска публична собственост;
№ 68850.113.3, представляващ нива частна собственост на физически лица. Проектът се намира
в сградата на общината – ет. 8, стая 806.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ решението подлежи на обжалване чрез Община Загора
Загора до Административния съд – Стара Загора.
7709

Председател: Т. Руканов
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РЕШЕНИЕ № 1203
от 26 май 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр.
Стара Загора, реши:
Одобрява подробен устройствен план – план
за застрояване на поземлен имот с кадастрален
№ 072006 в местността Грамадите, намиращ се
извън урбанизираните територии в землището на
с. Малка Верея, община Стара Загора, собственост
на „Агрохит“ – ООД, с управител Жеко Стоилов
Станчев, ЕИК 123687711, от Тополовград. С плана
за застрояване в имота се установява устройствена
зона – Жм (за жилищни нужди), със следните нормативи: максимална височина на застрояване – до
10 м; максимална плътност на застрояване – до
60%; максимален коефициент на интензивност
на застрояване – до 1,2; минимална озеленена
площ – 40%; начин на застрояване – свободно, за
изграждане на обект: „Жилищна сграда“. Проектът
се намира в сградата на общината – ет. 5, стая 513.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ решението
подлежи на обжалване чрез Община Стара Загора
до Административния съд – Стара Загора.
Председател: Т. Руканов
7710
РЕШЕНИЕ № 1204
от 26 май 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр.
Стара Загора, реши:
Одобрява подробен устройствен план – план
за застрояване на поземлен имот кадастрален
№ 072007 в местността Грамадите, намиращ се
извън урбанизираните територии в землището на с. Малка Верея, община Стара Загора,
собственост на „Агрохит“ – ООД, с управител
Жеко Стоилов Станчев, ЕИК 123687711, от Тополовград. С плана за застрояване в имота се
установява устройствена зона – Жм (за жилищни
нужди) със следните нормативи: максимална
височина на застрояване – до 10 м; максимална
плътност на застрояване – до 60 %; максимален
коеф. на интензивност на застрояване – до 1,2;
минимална озеленена площ – 40 %; начин на
застрояване – свободно, за изграждане на обект:
„Жилищна сграда“. Проектът се намира в сградата на общината – ет. 5, стая 513.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Стара Загора до Административния съд – Стара
Загора.
Председател: Т. Руканов
7711
РЕШЕНИЕ № 1205
от 26 май 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр.
Стара Загора, реши:
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Одобрява подробен устройствен план – план
за застрояване на поземлен имот кадастрален
№ 072004 в местността Грамадите, намиращ се
извън урбанизираните територии в землището
на с. Малка Верея, община Стара Загора – собственост на „Агрохит“ – ООД, с управител Жеко
Стоилов Станчев, ЕИК 123687711, от Тополовград.
С плана за застрояване в имота се установява
устройствена зона – Жм (за жилищни нужди)
със следните нормативи: максимална височина
на застрояване – до 10 м; максимална плътност
на застрояване – до 60 %; максимален коефициент на интензивност на застрояване – до 1,2;
минимална озеленена площ – 40 %; начин на
застрояване – свободно, за изграждане на обект:
„Жилищна сграда“. Проектът се намира в сградата на общината – ет. 5, стая 513.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Стара Загора до Административния съд – Стара
Загора.
Председател: Т. Руканов
7712
РЕШЕНИЕ № 1207
от 26 май 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр.
Стара Загора, реши:
Одобрява подробен устройствен план – план
за застрояване на поземлен имот кадастрален
№ 066005 в местността Киселицата, намиращ се
извън урбанизираните територии в землището на
с. Хрищени, община Стара Загора – собственост
на „Метал универс“ – ЕООД, с управител Галин
Станчев Костов, ЕИК 123722977, от Стара Загора.
С плана за застрояване в имота се установява
устройствена зона – Пп (за производствени, складови, административни, търговски и обслужващи
сгради и съоръжения) със следните нормативи:
максимална височина на застрояване – до 15 м;
максимална плътност на застрояване – до 80%;
максимален коеф. на интензивност на застрояване – до 2,5; минимална озеленена площ – 20%;
начин на застрояване – свободно, за изграждане
на обект: „База за съхранение и ремонт на селскостопанска техника“. Проектът се намира в
сградата на общината – ет. 5, стая 513.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Загора Загора до Административния съд – Стара
Загора.
Председател: Т. Руканов
7713
РЕШЕНИЕ № 1208
от 26 май 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМ А
във връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският
съвет – гр. Стара Загора, реши:
Одобрява подробен устройствен план – план
за застрояване на поземлен имот с кадастрален
№ 177547 и идентификационен № 68850.177.547
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по кадастралната карта на землището на Стара Загора, намиращ се извън урбанизираните
т ери т ори и, собс т венос т на „Лу кой л Бъ л гари я“ – ЕООД, Софи я, п редс та вл я ва но ч рез
п ъ л номощ н и к Ва лен т и н Георг иев Васи лев,
ЕИК 121699202. С плана за застрояване в имота се установява устройствена зона – Пп (за
производствени, складови, административни,
търговски и обслужващи сгради и съоръжения),
със следните нормативи: максимална височина
на застрояване – до 20 м; максимална плътност
на застрояване – до 80%; максимален коефициент на интензивност на заст рояване – до
2,0; минимална озеленена площ – 20%; начин
на застрояване – свободно, за изграждане на
обект: „Нова автоматизирана автоестакада за
три продукта на нова площадка на територията на Пласментно-снабдителна база „Стара
Загора“, реконструкция на резервоар с обем
50 хил. куб. м и преобвръзката му за бензин,
производство на биогорива и маркиране на автоестакадата“. Проектът се намира в сградата
на общината – ет. 5, стая 513.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Стара Загора до Административния съд – Стара
Загора.
7714

Председател: Т. Руканов

РЕШЕНИЕ № 1209
от 26 май 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМ А
във връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският
съвет – гр. Стара Загора, реши:
Одобрява подробен устройствен план – план
за застрояване на поземлен имот кадастрален
№ 000156, намиращ се в Стопански двор – урбанизирана територия в землището на с. Горно
Ботево, община Стара Загора – собственост на
Тодор Генов Колев от с. Горно Ботево. С плана
за застрояване в имота се установява устройствена зона – Пп (за производствени, складови,
админист ративни, т ърговск и и обсл у ж ващи
сгради и съоръжения) със следните нормативи:
максимална височина на застрояване – до 12
м; максимална плътност на застрояване – до
80 %; максимален коеф. на интензивност на
заст рояване – до 2,5; минима лна озеленена
п лощ – 20 %; нач и н на зас т роя ва не – средно свързано основно застрояване между ПИ
№ 000156 и УПИ № ІІ 266, кв. 66 по плана на
с. Горно Ботево за изграждане на обект: „Модернизация на технология за безопасно отвеждане, съхранение и дозирано разпръскване на
оборски тор“. Проектът се намира в сградата
на общината – ет. 5, стая 513.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Стара Загора до Административния съд – Стара
Загора.
7715

Председател: Т. Руканов
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РЕШЕНИЕ № 1159
от 26 май 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр.
Стара Загора, реши:
Одобрява подробен устройствен план – план
за регулация и застрояване на кв. Славейков,
Стара Загора, и приложените план-схеми към
него – окончателен проект – с обхват квартали
№ 113, 1131, 4001, 4002, 40, 5001, 50, 33, 3301, 23,
20, 2001, 4003, 4004, 19, 1901, 2101, 21, 24, 28, 2801,
39, 3901, 116, 1161, 157, 149, 84, 8401, 8402, 8403, 29,
2901, 30, 3001, 3002, 61, 6101, 6102, 101, 1011, 8201,
8202, 82, 81, 112, 148, 150, 1501, 1861, 186, 1864, 1863,
1862, 1502 и 1503, като се нанесат корекции въз
основа решение на ОбЕСУТ съгласно протокол
№ 18, т. 2.1 от 18.05.2011 г. по постъпилите възражения против обявения проект, както следва:
1. Относно ПРЗ на УПИ № І – училище, и
УПИ № ІІІ-2528А, кв. 24 по действащ план: да
се запазят предвижданията на действащия план
за регулация и застрояване, одобрен със Заповед
№ 1780 от 17.08.2007 г.
2. Относно ПРЗ на УПИ № ХІV-413, кв. 29
по действащ план: да се запазят предвижданията
на действащия план за регулация и застрояване,
одобрен със Заповед № РД-25-1181 от 4.06.2009 г.
3. Относно ПЗ на УПИ № ІІ-289, кв. 82 по нов
план: да се коригира проектът за ПРЗ съгласно
приложената схема-възражение.
4. Относно кадастралната основа и ПРЗ на
УПИ № VІІІ-2481, кв. 61, по действащ план: да се
коригира кадастралната основа на УПИ № V-257
по новия проект за план за застрояване, като се
приведе в съответствие с кадастралната основа
на имота по новия проект за план за регулация:
да отпадне предвиденото свързано застрояване
между УПИ № V-257 и УПИ № ІV-256 по нов план,
като се запази действащият план за застрояване,
одобрен със Заповед № 670 от 16.04.1996 г.
5. Относно ПЗ на УПИ № ХV-2435, кв. 30
по нов план: да се запазят предвижданията на
действащия план за застрояване, одобрен със
Заповед № 1022 от 3.09.1985 г.
6. Северната регулационна линия на ул. Хр.
Ботев между бул. Руски и бул. Митрополит М.
Кусев да се коригира, като се отдръпне 2 м на юг.
7. За УПИ № І-125 и УПИ № VІІІ – за трафопост и хидрофор, в кв. 21 по нов план: да се
запазят предвижданията на действащия план за
регулация.
8. За читалище „Георги Бакалов“ – ПИ № 311
по новия план за застрояване: да се обособи самостоятелен урегулиран поземлен имот от двора
на VІ основно училище „Св. Никола“.
9. В новия проект за ПРЗ регулацията на кв.
39 да се нанесе съгласно действащия план за
регулация, одобрен със Заповед № РД-25-538 от
28.03.2011 г.
10. От УПИ № ІІ-410, кв. 4001 по нов план
да се обособят два нови урегулирани поземлени
имота: общински и частен имот (на север засича
и подземните гаражи).
11. Да се продължи границата на север между
УПИ № І-253 и УПИ № ІІ-254 в кв. 61 по новия
план за ПРЗ.
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12. ПИ идентификационен № 68850.505.412
от кадастралната карта (градината, западно от
„Мересев“ с площ 690 кв.м) да се отреди „За
озеленяване“.
13. За ПИ № 386, кв. 149 по нов план да се
обособи самостоятелен урегулиран поземлен
имот – част от УПИ № VІІ-385, 386. Кадастралната
основа по новия ПЗ да се приведе в съответствие
с кадастъра по новия ПР.
14. Северната регулационна линия на УПИ
№ І-194, кв. 84 (по нов план) да се измести по
извършеното благоустрояване и озеленяване.
15. В западната част на УПИ № VІ-195, кв.
149 (по нов план) да се предвиди пешеходна алея
към ул. Хр. Ботев.
16. Да се коригира новият проект за план за
застрояване, като кадастралната основа се нанесе
съгласно новия проект за план за регулация с
отразени изменения на кадастралната карта по
извършени геодезически заснемания.
Проектът се намира в сградата на общината,
бул. Цар Симеон Велики 107 – план за регулация, в стая 518, ет. 5, и план за застрояване – в
стая 806, ет. 8.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Стара Загора до Административния съд – Стара
Загора.
7850

Председател: Т. Руканов

ОБЩИНА СТРАЖИЦА
РЕШЕНИЕ № 605
от 19 май 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМ А,
чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 28, ал. 1 и чл. 32, ал. 3, т. 1
ЗПСК, чл. 5, чл. 6, ал. 1 и чл. 9 от Наредбата за
търговете и конкурсите Общинският съвет – гр.
Стражица, реши:
1. Да се открие процедура за приватизация
на обособена част от бивша производствена база
(извън регулация), представляваща:
1.1. поземлен имот № 69633.401.10, намиращ се
в землището на гр. Стражица, с площ 30 412 кв.
м с построените в него производствени сгради и
съоръжения: авторемонтна работилница с 4 автоканала със ЗП 540 кв. м; Г-образна работилница
със ЗП 408 кв. м; КТП със ЗП 193 кв. м; битова
сграда със ЗП 110 кв. м; сграда бетонов възел
със ЗП 67 кв. м; битовка до бетонов възел със
ЗП 32 кв. м; помпена станция със ЗП 18 кв. м;
резервоар с утайници за вар;
1.2. поземлен имот № 69633.401.9, намиращ се
в землището на гр. Стражица, с площ 188 кв. м
с построения в него трафопост със ЗП 112 кв. м;
1.3. поземлен имот № 69633.401.12, намиращ се
в землището на гр. Стражица, с площ 207 кв. м
с построения в него трафопост със ЗП 112 кв. м;
1.4. открит склад – стоманобетонови стени, без
покрив и с асфалтобетонова настилка, построен
в поземлен имот № 69633.401.8, намиращ се в
землището на гр. Стражица.
2. Да се спрат всякакъв вид разпоредителни
сделки с имота.
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3. Да се п роведе п у бл и чен т ърг с я вно
наддаване на 20-ия ден от обнародването в
„Държавен вестник“ в 14,30 ч. в сградата на
Община Стражица, залата, ет. 3, за продажба
на обособена част от бивша производствена база
(извън регулация), описана в т. 1. В случай че
срокът изтича в неприсъствен ден, търгът да се
проведе на следващия присъствен ден.
4. Имотът да се обяви с начална тръжна цена
191 034,10 лв., в която е включен ДДС в размер
15 368,50 лв. за незастроената зем я с площ
29 107 кв. м.
5. Стъпка за наддаване – 3500 лв.
6. Тръжната документация с цена 120 лв. с ДДС
се закупува от сектор „Общинска собственост“
при Община Стражица в срок до 18-ия ден от
обнародването в „Държавен вестник“ и се плаща
в брой в касата на Информационния център.
7. Депозит за участие в размер 40 000 лв. се
внася по сметка на Община Стражица: IBAN:
BG59STSA93003301503056, BIC: STSABGSF при
„Банка „ДСК“ – АД, гр. Стражица. Краен срок
за внасяне на депозита – до 18-ия ден от обнародването в „Държавен вестник“.
8. Срок за подаване на предложения за участие в търга – до 19-ия ден от обнародването в
„Държавен вестник“ до 16 ч. в Информационния
център на Община Стражица.
9. Срок за извършване на оглед на обекта – от 9 до 12 ч. до 18-ия ден от обнародването
в „Държавен вестник“ всеки работен ден след
предоставен документ за закупена тръжна документация.
10. Упълномощава кмета на общината да
назначи комисия за провеждане на търга, да
определи спечелилия участник и да сключи
договора за продажба. При несключване на договор за приватизация по вина на спечелилия
търга да вземе решение въз основа на протокола
на тръжната комисия за даване на нов срок за
сключване на договор с класирания на второ
място участник.
11. Цената на имота да се изплати при сключване на договора за продажба по посочената
сметка на общината.
12. Утвърждава тръжна документация, съдържаща обстоятелствата по чл. 6, ал. 1 и чл. 9 от
Наредбата за търговете и конкурсите.
7452

Председател: К. Петрова

ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ
РЕШЕНИЕ № 15
от 31 май 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и 11 ЗМСМА
във връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският
съвет – гр. Търговище, реши:
1. Одобрява подробен устройствен план – план
за застрояване за ПИ № 73626.38.4, 73626.38.5,
73626.38.6, 73626.38.7, 73626.38.8, 73626.38.9,
73626.38.24 и част от ПИ № 73626.38.1 (извън
регулация) по кадастралната карта за землището
на гр. Търговище, с който имотите се отреждат
„За гробище“ и специализираните план-схеми
за елементи на техническата инфраструктура
към ПУП.
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2. Упълномощава кмета на Община Търговище
да извърши процедура по промяна предназначението на земеделските земи, собственост на
физическите лица, за общински нужди по реда
на Закона за опазване на земеделските земи.
3. Упълномощава кмета на Община Търговище
след влизане в сила на решението за промяна
предназначението на земеделска земя да се извършат разпоредителни действия по реда на ЗОС.
На основание чл. 215, ал. 4, изречение второ от ЗУТ в 14-дневен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ решението подлежи на
обжалване чрез Община Търговище пред Административния съд – Търговище.
7588

Председател: Н. Даскалов

РЕШЕНИЕ № 16
от 31 май 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 59, ал. 1 и чл. 12,
ал. 2 ЗУТ Общинският съвет – гр. Търговище,
реши:
Одобрява подробен устройствен план – план
за застрояване за поземлен имот № 73626.31.31 по
кадастралната карта за землището на гр. Търговище, с който имотът се отрежда „За търговскоскладова база“, транспортно-комуникационен
план и специализирана план-схема към ПУП
за елементи на техническата инфраструктура.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Търговище пред Административния съд – Търговище.
7589

Председател: Н. Даскалов

РЕШЕНИЕ № 17
от 31 май 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 59, ал. 1 и чл. 12,
ал. 2 ЗУТ Общинският съвет – гр. Търговище,
реши:
Одобрява подробен устройствен план – план
за застрояване за поземлен имот № 73626.30.46
по кадастралната карта за землището на гр.
Търговище, с който имотът се отрежда „За паркинг на МПС с хале за работилница“ и специализираната план-схема към ПУП за елементи
на техническата инфраструктура.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Търговище пред Административния съд – Търговище.
7590

Председател: Н. Даскалов

РЕШЕНИЕ № 18
от 31 май 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 59, ал. 1 и чл. 12, ал. 2
ЗУТ Общинският съвет – гр. Търговище, реши:
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Одобрява подробен устройствен план – план
за застрояване за поземлен имот № 73626.30.47 по
кадастралната карта за землището на гр. Търговище,
с който имотът се отрежда „За търговско-складова
база“ и специализираната план-схема към ПУП за
елементи на техническата инфраструктура.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ решението
подлежи на обжалване чрез Община Търговище пред
Административния съд – Търговище.
7591

Председател: Н. Даскалов

РЕШЕНИЕ № 19
от 31 май 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 59 и чл. 12, ал. 3 ЗУТ
Общинският съвет – гр. Търговище, реши:
Одобрява подробен устройствен план – план за
застрояване за поземлен имот № 000246 по картата
на възстановената собственост за землището на с.
Твърдинци, община Търговище, и специализирана
план-схема към ПУП за елементи на техническата
инфраструктура.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ решението
подлежи на обжалване чрез Община Търговище пред
Административния съд – Търговище.
7592

Председател: Н. Даскалов

ОБЩИНА ШУМЕН
РЕШЕНИЕ № 892
от 26 май 2011 г.
На основание чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 134,
ал. 2, т. 6 ЗУТ, заявление с вх. № 08-00-54 от
21.02.2011 г., Заповед № РД-25-296 от 24.02.2011 г.
на кмета на общината и становище на ОбЕСУТ по
т. 11 от протокол № 17 от 10.05.2011 г. Общинският
съвет – гр. Шумен, приема предварителен проект
за специализирани план-схеми и ПУП – парцеларни планове за канална и водопроводна мрежа
по проекта „Подобряване на водния цикъл на гр.
Шумен – II етап“.
7287

Председател: Д. Русева

РЕШЕНИЕ № 893
от 26 май 2011 г.
На основание чл. 129, ал. 1, чл. 134, ал. 2, т. 6
във връзка с чл. 59, ал. 1 и чл. 60 ЗУТ, заявление с
вx. № 26-00-5755 от 5.11.2010 г., Заповед № 105 от
1.09.2010 г. на главния архитект на Община Шумен,
Решение № 2, т. 4 от 14.04.2011 г. за утвърждаване
площадка за проектиране от комисията по чл. 17,
ал. 1, т. 1 ЗОЗЗ и становище на ОбЕСУТ по т. 3 от
протокол № 42 от 9.11.2010 г. Общинският съвет – гр.
Шумен, реши:
Одобрява проект за подробен устройствен
план – план за застрояване съгласно чл. 110, ал. l,
т. 3 ЗУТ за имот с идентификатор 83510.335.3 по
кадастралната карта на гр. Шумен, местността
Дремжа, при следните условия:
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С плана за застрояване се определя застрояване за имот с идентификатор 83510.335.3 със
следните показатели:
– устройствена зона – „Пч“;
– предназначение на имота съгласно чл. 8, т. 1
ЗУТ – „Склад за безалкохолни напитки и бира“;
– начин на застрояване съгласно чл. 21,
ал. 1 – свободно в имота;
– характер на застрояване съгласно чл. 23,
ал. l – ниско с максимална височина до 10 м.
Одобряват се ПУП – план за застрояване по
приложената скица, изведена с № 9 от 12.01.2011 г.,
и план-схема за озеленяване по приложената
скица, изведена с № 10 от 12.01.2011 г.
На основание чл. 213 и чл. 215, ал. l и 4
ЗУТ,решението може да бъде обжалвано по законосъобразност в 30-дневен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ чрез Община Шумен пред
Административния съд – Шумен.
7288

Председател: Д. Русева

РЕШЕНИЕ № 894
от 26 май 2011 г.
На основание чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 134,
ал. 2, т. 3 и 6 ЗУТ, заявление с вх. № 26-00-947
от 28.02.2011 г., Заповед № 197 от 3.11.2009 г. на
главния архитект на Община Шумен и становище
на ОбЕСУТ по т. 7 от протокол № 9 от 1.03.2011 г.
Общинският съвет – гр. Шумен, реши:
1. Одобрява проект за подробен устройствен
план – план за улична регулация и план за регулация и застрояване съгласно чл. 110, ал. 1, т. 1
и 2 ЗУТ за част от кв. 647 и кв. 648 и специализирана план-схема за външно електрозахранване
и ВиК захранване на нов УПИ ІV – „ООД“ в
кв. 647 по плана за регулация на гр. Шумен при
следните условия:
1. 1. С плана за улична регулация се прокарва нова улична отсечка по следните нови осови
точки: от 9507, от 9507б, от 9507д, от 9507а, от
9458а. Заличава се следната улична отсечка: от
9460, от 9406, от 9505, от 9504а. Вместо нея се
предвижда следната улична отсечка: от 9507а,
от 9507в, от 9507г, от 9504а, която се включва в
съществуващата улична отсечка от осова точка
9504 в югозападна посока. Изменението се извършва за привеждане на регулационния план в
съответствие с предварителния проект на ЗРП
„Млада гвардия“.
1.2. С плана за регулация се променят границите
на кв. 647, УПИ ІІ – „Жилищно строителство и
КОО“ в кв. 647 и кв. 648, УПИ ІІІ – „Жилищно строителство и КОО“ в кв. 648 във връзка
с променената улична регулация в предходната
т. 1.1. В кв. 647 се образуват следните нови УПИ:
УПИ ІІІ-44, УПИ ІV – „ООД“, УПИ V-42 и УПИ
VІ-40. Образува се нов кв.648а с единствен УПИ
І – „ООД“, затворен между уличните отсечки с
осови точки: от 9507, от 9507б, от 9507д, от 9507а,
от 9458а, от 9458 и от 9507.
1. 3. С плана за застрояване се определя застрояване за новите УПИ ІІІ-44, УПИ ІV-ООД“
и УПИ V-42 със следните показатели:
– устройствена зона – за УПИ ІІІ-44 и УПИ
V-42 – „Жм“, за УПИ ІV – „ООД“;
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– предназначение на имотите съгласно чл. 8,
т. 1 ЗУТ – за УПИ ІІІ-44 и УПИ V-42 „За ниско
жилищно строителство“, за УПИ ІV – „ООД“;
– начин на застрояване съгласно чл. 21,
ал. 1 – свободно, в имота – за новите УПИ ІІІ-44,
УПИ ІV – „ООД“ и УПИ V-42;
– характер на застрояване съгласно чл. 23,
ал. 1 – ниско, с максимална височина до
10 м – за новите УПИ ІІІ-44, УПИ ІV – „ООД“
и УПИ V-42.
1.4. Със специализираната план-схема за
външно електрозахранване и ВиК захранване
се определят трасета и сервитути на водопровод, канализация и ел. захранване на нов УПИ
ІV – „ООД“ в кв. 647 по плана на гр. Шумен.
2. Одобряват се:
2.1. ПУП – план за регулация съгласно измененията с кафяви и зелени линии, щрихи и
надписи по приложената скица, изведена с № 369
от 9.05.2011 г.
2.2. ПУП – план за застрояване по приложената
скица, изведена с № 367 от 9.05.2011 г.
2.3. План-схема за озеленяване по приложената
скица, изведена с № 368 от 9.05.2011 г.
2.4. Специализирана план-схема за външно
електрозахранване и ВиК захранване по приложената скица, изведена с № 370 от 9.05.2011 г.
На основание чл. 213 и чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ
решението може да бъде обжалвано по законосъобразност в 14-дневен срок от обнародването
му в „Държавен вестник“ чрез Община Шумен
пред Административния съд – Шумен.
7289

Председател: Д. Русева

РЕШЕНИЕ № 895
от 26 май 2011 г.
На основание чл. 129, ал. 1 и чл. 150, ал. 6
ЗУТ и решение на Общинския експертен съвет – протокол № 24 от 16.06.2009 г., т. 9, Общинският съвет – гр. Шумен, одобрява подробен
устройствен план – парцеларен план по чл. 110,
ал. 1, т. 5 ЗУТ за „Хранителен водопровод от
водоем V=500 куб. м до съществуваща шахта от
водопроводната мрежа на с. Дибич“ по картата
на възстановената собственост на землището на
с. Дибич, община Шумен.
7290

Председател: Д. Русева

ОБЩИНА ЯКОРУДА
ЗАПОВЕД № 111
от 7 юни 2011 г.
На основание чл. 25, ал. 1, 2 и 3 ЗОС за задоволяване на общинска нужда, която не може да
бъде задоволена по друг начин, за изграждане на
подобект: „Довеждащ път до ПСОВ – Якоруда“,
съгласно одобрен подробен устройствен план (ПУП)
с Решение № 24 на Общинския съвет – гр. Якоруда,
протокол № ОбС-03 от 18.03.2011 г., нареждам:
1. Отчуждавам следните имоти – частна собственост, намиращи се в землището на гр. Якоруда, описани по вид, размер, местонахождение,
собственици/наследници на и размер на паричното
обезщетение, както следва:
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имот № 87338.605.18; местоположение на имота
м. Митилева бара; собственици/наследници на
Исмаил Байремов Кьоров и Юсаин Байрамов
Кьоров; засегната площ – 45 кв.м; стойност на
обезщетението – 9 лв.;
имот № 87338.605.20; местоположение на
имота – м. Митилева бара; собственици/наследници на Кръстина Георгиева Кюркчиева;
засегната площ – 232 кв.м; стойност на обезщетението – 46 лв.;
имот № 87338.605.21; местоположение на имота – м. Митилева бара; собственици/наследници
на Георги Петров Главеев; засегната площ – 116
кв.м; стойност на обезщетението – 23 лв.;
имот № 87338.605.22; местоположение на имота – м. Митилева бара; собственици/наследници
на Агапия Миков Бучков; засегната площ – 293
кв.м; стойност на обезщетението – 58 лв.;
имот № 87338.612.37; местоположение на имота – м. Митилева бара; собственици/наследници
на Борис Илиев Сарин; засегната площ – 34 кв.м;
стойност на обезщетението – 7 лв.;
имот № 87338.613.2; местоположение на имота – м. Митилева бара; собственици/наследници
на Агапия Миков Бучков; засегната площ – 18
кв.м; стойност на обезщетението – 4 лв.;
имот № 87338.613.3; местоположение на имота – м. Митилева бара; собственици/наследници на
Мария Ангелова Седлоева; засегната площ – 164
кв.м; стойност на обезщетението – 32 лв.;
имот № 87338.614.2; местоположение на имота – м. Митилева бара; собственици/наследници
на Агапия Миков Бучков; засегната площ – 146
кв.м; стойност на обезщетението – 29 лв.;
имот № 87338.614.3; местоположение на имота – м. Митилева бара; собственици/наследници
на Ангел Димитров Гръков; засегната площ – 555
кв.м; стойност на обезщетението – 110 лв.;
имот № 87338.615.2; местоположение на имота – м. Сливина; собственици/наследници на
Ахмед Салих Шарки; засегната площ – 200 кв.м;
стойност на обезщетението – 40 лв.;
имот № 87338.616.1; местоположение на имота – м. Сливина; собственици/наследници на
Юсуф Ахмедов Илански; засегната площ – 763
кв.м; стойност на обезщетението – 151 лв.;
имот № 87338.616.21; местоположение на
имота – м. Сливина; собственици/наследници на
Неджибе Юсаинова Кунчова; засегната площ – 302
кв.м; стойност на обезщетението – 60 лв.;
имот № 87338.616.42; местоположение на
имота – м. Сливина; собственици/наследници
на Георги Петров Парцов; засегната площ – 564
кв.м; стойност на обезщетението – 118 лв.;
имот № 87338.616.43; местоположение на
имота – м. Сливина; собственици/наследници на
Георги Иванов Шаламанов; засегната площ – 63
кв.м; стойност на обезщетението – 12 лв.;
имот № 87338.616.44; местоположение на
имота – м. Сливина; собственици/наследници на
Юсайн Мехмедов Сирачки; засегната площ – 27
кв.м; стойност на обезщетението – 5 лв.;
имот № 87338.616.45; местоположение на
имота – м. Сливина; собственици/наследници на
Георги Николов Бозаджиев; засегната площ – 31
кв.м; стойност на обезщетението – 6 лв.;
имот № 87338.616.46; местоположение на
имота – м. Сливина; собственици/наследници на
Сюлейман Ваизов Кунгьов; засегната площ – 35
кв.м; стойност на обезщетението – 7 лв.;
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имот № 87338.616.56; местоположение на
имота – м. Сливина; собственици/наследници
на Исак Йосифов Кьоров; засегната площ – 516
кв.м; стойност на обезщетението – 103 лв.;
имот № 87338.605.37; местоположение на имота – м. Митилева бара; собственици/наследници
на Ангел Димитров Гръков; засегната площ – 11
кв.м; стойност на обезщетението – 4 лв.
2. На основание чл. 25, ал. 2 ЗОС във връзка с
чл. 60 АПК допускам предварително изпълнение
на заповедта.
Предварителното изпълнение на заповедта ще
осигури възможност да бъдат извършени в срок
всички необходими действия за осигуряване на
проектна готовност на Община Якоруда за кандидатстване за финансиране на инвестиционния
проект, като не е налице опасност да бъдат увредени
интересите на собствениците на засегнатите имоти.
3. Обезщетението да се изплати по служебни
банкови сметки с титуляри собствениците на
посочените имоти в Банка „ДСК“, клон Якоруда.
Заповедта подлежи на обжалване в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Благоевград.
Кмет: Н. Кафелов
7665

ОБЩИНА С. РУЕН,
ОБЛАСТ БУРГАС

РЕШЕНИЕ № 382
от 26 май 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 136, ал. 1 във връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ
Общинският съвет – с. Руен, реши:
Одобрява проекта за изменение на действащ
подробен устройствен план (ПУП) – план за
регулация (ПР) и план за регулация и застрояване (ПРЗ) – с. Добромир, в териториален обхват – квартали с № 22, 24, 25 и 26, община Руен,
област Бургас, съгласно текстовата и графичната
част на проектоплана.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен
срок, определен с нормите на чл. 149, ал. 1 АПК
и чл. 215, ал. 4 ЗУТ, по реда на чл. 145, ал. 1
АПК и чл. 215, ал. 1 ЗУТ пред Административния
съд – Бургас, чрез Община Руен.
Председател: Е. Ешереф
7666
РЕШЕНИЕ № 383
от 26 май 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 136, ал. 1 във връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ
Общинският съвет – с. Руен, реши:
Одобрява проекта за изменение на действащ
подробен устройствен план (ПУП) – план за регулация (ПР) – с. Билка, и план за регулация и
застрояване (ПРЗ) в териториален обхват – квартали с № 19 и 20А, община Руен, област Бургас,
съгласно текстовата и графичната част на проектоплана.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен
срок, определен с нормите на чл. 149, ал. 1 АПК
и чл. 215, ал. 4 ЗУТ, по реда на чл. 145, ал. 1
АПК и чл. 215, ал. 1 ЗУТ пред Административния
съд – Бургас, чрез Община Руен.
Председател: Е. Ешереф
7667
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321. – Фармацевтичният факултет на Медицинския у ниверситет – София, обявява
конкурси в област на висше образование 7.
Здравеопазване и спорт по професионално направление 7.3. Фармация за: доценти по: научна
специалност Социална медицина и организация
на здравеопазването и фармацията за нуждите
на катедра „Организация и икономика на фармацията“ – един; научна специалност Неорганична
химия за нуждите на преподаването по Неорганична химия към катедра „Химия“ – един;
главен асистент по научна специалност Социална
медицина и организация на здравеопазването
и фармацията за нуждите на преподаването по
Висша математика към катедра „Организация и
икономика на фармацията“, със срок 2 месеца
от обнародването на обявата в „Държавен вестник“. Кандидатите могат да подават заявление и
документи във Фармацевтичния факултет, 1000
София,ул. Дунав 2, стая 125. За справки – тел.
02/987-98-74, http://mu-sofia.bg/.
7789
36. – А г рарн и ят у н и верси те т – П ловди в,
обявява конку рс за академичната длъжност
професор по 04.01.20 фуражно производство,
ливадарство със срок 3 месеца от обнародването
в „Държавен вестник“. Документи – в отдел
„Човешки ресурси“, тел. 654-427.
7884
24. – Службата по геодезия, картография и
кадастър – София, на основание чл. 46, ал. 1 и
2 ЗКИР съобщава, че са приети кадастралната
карта и кадастралният регистър на недвижимите
имоти за територията на район „Нови Искър“
(част от гр. София, гр. Нови Искър, с. Балша,
с. Войнеговци, с. Доброславци, с. Кубратово,
с. Житен, с. Кътина, с. Локорско, с. Мировяне,
с. Негован, с. Подгумер, с. Световрачене и с.
Чепинци). Кадастралната карта и кадастралният
регистър на недвижимите имоти са в службата
по геодезия, картография и кадастър. В 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересуваните лица могат да направят писмени искания и възражения по тях пред Службата
по геодезия, картография и кадастър – София.
7383
25. – Службата по геодезия, картография и
кадастър – София, на основание чл. 46, ал. 1 и
2 ЗКИР съобщава, че са приети кадастралната
карта и кадастралният регистър на недвижимите
имоти за територията на район „Студентски“,
Столична община. В 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните
лица могат да направят писмени искания и
възражения по тях пред Службата по геодезия,
картография и кадастър – София.
7415
21. – Община Русе на основание чл. 30 ЗПСК
обявява, че през юни 2011 г. са извършени
следните продажби: поземлен имот с идентификатор 63427.7.399 по кадастралната карта на
гр. Русе с площ 1804 кв.м (стар идентификатор:
кв. 675, парцел VІІ-106) и построения в него
магазин за х рани телни сток и – едноета ж на
масивна сграда с идентификатор 63427.7.399.1
със заст роена площ 1438 к в. м, с изба под
част от сградата с площ 1210 кв.м с адрес:
Р усе, ж.к. Зд равец-изток, бул. Липник 70а,
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продадено на „Империал – 2002“ – ООД, гр. Ветово, област Русе, с достигната цена 700 000 лв.,
еднократно изплатени.
7889
27. – С т о л и ч н ат а о бщ и н а на о снова н ие
чл. 128, ал. 2 и 10 ЗУТ съобщава, че е изработен подробен устройствен план – изменение на
план за регулация и застрояване на квартали
104в; 105 и 146, гр. Банкя, в граници: улица от
о.т. 450а до о.т. 450б; северна и източна граница
на УПИ ХХІІ от кв. 104в; югоизточна граница на: УПИ ХХV, ХVІІ, ХVІ, ХІІІ, ХІ и Х от
кв. 104в; задънена улица от о.т. 660г до о.т.
660а; улица между о.т. 660а и о.т. 660; западна
граница на УПИ VІІІ и VІІ от кв. 146; улица
от о.т. 669в до о.т. 660а; западна и северна
граница на УПИ ІV от кв. 104в; улица между
о.т. 673а и о.т. 672; западна и северна граница
на УПИ І от кв. 105; източна граница на УПИ
ІІІ от кв.105 до улица с о.т. 450а – о.т. 450б.
Плановете са изложени в район „Банкя“. На
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересуваните
лица могат да подадат писмени възражения,
предложения и искания по проекта в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ до
главния архитект на Столичната община чрез
район „Банкя“.
7436
704. – Столичната община на основание
чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен
проект на подробен устройствен план – план за
регулация и застрояване (план-извадка) на м. ж.
к. Овча купел, квартали 113 и 113а в граници:
улица от о.т. 70 до о.т. 111; улица от о.т. 111 до
о.т. 165; улица от о.т. 165 до о.т. 74; улица от
о.т. 74 до о.т. 70. На основание чл. 128, ал. 5
ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят
писмени възра жени я по проек та в едномесечен срок от обнародване на обявлението в
„Държавен вестник“ чрез район „Овча купел“,
Столична община.
7476
22 . – Ст о л и ч н ат а общ и н а на о снова н ие
чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен
подробен устройствен план – план за изменение
на план за регулация и план за застрояване на
квартали 54-А и 54-Б, с. Герман, които са изложени в район „Панчарево“. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ заинтересуваните лица могат да подадат
писмени възражения, предложения и искания по
проекта в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ до главния архитект на
Столичната община чрез район „Панчарево“.
7593
10. – Столичната община на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект на
подробен устройствен план – изменение на план
за регулация и план за застрояване и план-схеми
на мрежите и съоръженията на техническата
инфраструктура за УПИ ХХVII, ХХVIII, ХХIX,
ХХХ, ХХХI и ХХХII от кв. 64 и УПИ I и II,
кв. 65, с. Иваняне, гр. Банк я, който е изложен
в район „Банк я“. На основание чл. 128, ал. 5
ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересуваните лица
могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската
администрация. Проектът подлежи на обществено обсъждане по реда на чл. 121, ал. 1 преди
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внасянето му в експертните съвети по устройство
на територията, освен в случаите по чл. 128,
ал. 13 ЗУТ.
7731
3. – С т о л и ч н а т а о б щ и н а н а о с н о в а н и е
чл. 128, ал. 2 и 10 ЗУТ съобщава, че е изработен
план за регулация и режими на застрояване за
преструктуриране на жилищен комплекс Красно
село – Стрелбище – убр. блок 32, в граници:
бул. Петко Ю. Тодоров, бул. Гоце Делчев и бул.
България, който е изложен в район „Триадица“.
Заинтересуваните могат да направят писмени
възражения и искания по проекта на основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез район
„Триадица“.
7772
58 . – Ст о л и ч н ат а о бщ и н а на о снова н ие
чл. 128, ал. 2 и 10 ЗУТ съобщава, че е изработен
план за регулация и режим на застрояване за
преструктуриране на жилищен комплекс Бъкстон-север, в граници: бул. Братя Бъкстон, бул.
Цар Борис ІІІ, бул. Тодор Каблешков, който е
изложен в район „Красно село“. Заинтересуваните могат да направят писмени възражения и
искания по проекта на основание чл. 128, ал. 5
ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ чрез район „Красно село“.
7773
59. – С т о л и ч н ат а о бщ и н а на о снова н ие
чл. 128, ал. 2 и 10 ЗУТ съобщава, че е изработен
план за регулация и режим на застрояване за
преструктуриране на жилищен комплекс Красно
село – Плавателен канал – север, в граници:
бул. Гоце Делчев, бул. Стефан Тошев, бул. Тодор Каблешков и бул. Цар Борис ІІІ, който е
изложен в район „Красно село“. Заинтересуваните могат да направят писмени възражения и
искания по проекта на основание чл. 128, ал. 5
ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ чрез район „Красно село“.
7774
8 0. – Ст о л и ч н ат а общ и н а на о снова н ие
чл. 128, ал. 2 и 10 ЗУТ съобщава, че е изработен
план за регулация и режим на застрояване за
преструктуриране на жилищен комплекс Борово
в граници: бул. България, бул. Тодор Каблешков,
бул. Стефан Тошев и бул. Гоце Делчев, който е
изложен в район „Красно село“. Заинтересуваните могат да направят писмени възражения и
искания по проекта на основание чл. 128, ал. 5
ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ чрез район „Красно село“.
7775
981. – Община Априлци, област Ловеч, на
основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е
израбо т ен п роек т за под робен ус т ройс т вен
план – парцеларен план, за трасе на подземен
ел. кабел, преминаващо през ПИ 52218.141.16 и
ПИ 52218.141.19 по кадастралната карта на гр.
Априлци, област Ловеч. Проектът е изложен в
сградата на Община Априлци, ет. 2, стая № 17.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересуваните могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация.
7851
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8. – Община Белослав на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
ПУП – ПРЗ на пристанищен терминал „Леспорт“, част от пристанище за обществен транспорт с национално значение Варна. Проектът е
изложен в общинската администрация, Белослав,
дирекция „ОСАБ“, ет. 2, стая № 2, и може да
бъде разгледан всеки работен ден от 9 до 12 ч.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересуваните могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
в Центъра за информация и общински услуги
при общинската администрация – Белослав.
7768
8а. – Община Белослав на основание чл. 128,
ал. 2, изр. трето от ЗУТ съобщава, че е изработен
проект за ПУП – парцеларен план за обект: „Газопровод от ГРС Страшимирово до гр. Белослав
нов ГРП“ в землището на с. Страшимирово,
засягащ имоти: № 49, 52, 58, 59, 63, 82, 83, 84,
226, 225, 28005, 28006, 50, 81, 56, 53. Проектът е
изложен в общинската администрация, Белослав,
дирекция „ОСАБ“, ет. 2, стая № 2 и може да
бъде разгледан всеки работен ден от 9 до 12 ч.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересуваните могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
в Центъра за информация и общински услуги
при общинската администрация – Белослав.
7769
11. – Областният управител на област Бургас
на основание чл. 149, ал. 4 във връзка с чл. 148,
ал. 3 ЗУТ съобщава на заинтересованите лица,
че е одобрен работен инвестиционен проект
и е издадено разрешение за строеж № 3 от
15.06.2011 г. за строителство на обект „Дренажни
системи до пътека за рулиране „Алфа“, пътека
за рулиране „Еко“ и пътека за рулиране „Хотел“ на основание чл. 148, ал. 1, 3 и 4 и чл. 152,
ал. 1 ЗУТ. Разрешението за строеж подлежи на
обжалване пред Върховния административен
съд в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“.
7770
9. – Областният управител на област с административен център Варна на основание чл. 149,
ал. 4 във връзка с чл. 148, ал. 3 ЗУТ съобщава
на заинтересуваните лица, че е издал строително
разрешение № 49 от 16.06.2011 г. на държавата,
представлявана от министъра на транспорта,
информационните технологии и съобщенията,
ч рез концесионера на „Гра ж данско лет ище
за обществено ползване – Варна“ – „Фрапорт
Туин Стар Еърпорт Мениджмънт“ – АД, ЕИК
148045472, за строеж на обект: „Нов международен пътнически терминал на летище Варна“.
Разрешението за строеж подлежи на обжалване
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“.
7771
73. – Община Велико Търново на основание
чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен подробен устройствен план – план за застрояване
за ПИ № 091013, местност Еньовец, землище
на гр. Дебелец, община Велико Търново, с цел
пром яна предназначението на земеделската
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земя за жилищни нужди. Проектът се намира
в общинската администрация, стая 517. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересованите
лица могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта до кмета
на община Велико Търново в 30-дневен срок от
обнародването в „Държавен вестник“.
7594
6. – Община Гълъбово на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
подробен устройствен план – парцеларен план
за обект „Електрозахранване на консуматорите
на гара „Любеново – Предавателна“, извод „Трояново“ – 20/0,4 kV“, с трасе и сервитути в поземлени имоти № 18280.0059.005; 18280.0000.260;
18280.0000.261; 18280.0000.259; 18280.0000.291;
18280.0058.002 и 18280.0058.001 в землището на
гр. Гълъбово. Проектът е изложен за разглеждане в стая № 207 в сградата на общинската
администрация. На основание чл. 128, ал. 5
ЗУТ в едномесечен срок от обнародването на
обявлението в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация – гр. Гълъбово.
7668
5. – Община Девня на основание чл. 128,
а л. 2 З У Т с ъ о б щ а в а н а з а и н т е р е с у в а н и т е
лица, че съгласно Заповед № РД-11-7706-48 от
08.02.2011 г. на областния управител на област
Варна е изработен проект за подробен устройствен план – парцеларен план, представляващ
част от комплексен проект за инвестиционна
и н и ц иат и ва з а л и не ен о б ек т „Рех аби л и т ация на ВЕЛ 110 kV „Мергел“ (от подстанция
„Добруджа“ до подстанция „Циментов завод“)
относно участъка, намиращ се в землището
на с. Кипра, община Девня, област Варна. На
основание чл. 128, ал. 5 ЗУ Т в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по
проекта до общината.
7595
16. – Община Добричка, област Добрич, на
основание чл. 128, ал. 2 във връка с ал. 12 ЗУТ
съобщава, че е изработен проект на ПУП – парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура – линеен обект извън границите на
урбанизираните територии за обект „Изграждане
подземен електропровод за присъединяване на
ветроенергиен парк“ през имоти – полски пътища по КВС на с. Стефан Караджа, с. Паскалево
и с. Царевец, община Добричка, област Добрич,
съгласно приложения ПУП – парцеларен план.
Проектът за ПУП – парцеларен план, е изложен
за разглеждане в Община Добричка, стая 229
в сградата на администрацията. На основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересуваните лица могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта до общинската администрация в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“.
7857
607. – Община Добрич на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУ Т съобщава, че е изработен проект
на ПУП – парцеларен план, във връзка с изработване на обект „Изграждане на подземен
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електропровод за присъединяване на ветрогенераторен парк“, попадащ в поземлени имоти
010133, 010135,019053, 020 064, 023069, 02210 0
и 022098 по КВС на с. Царевец, община Добричка, област Добрич, и поземлени имоти
011041 и 031056 по КВС на с. Стефан Караджа, община Добричка, област Добрич, към
подс та н ц и я „Фа вори т“, зася га щ позем лен и
имоти 72624.610.135, 72624.611.27, 72624.611.32,
72624.611.35 и 72624.87.55 – собственост на Община град Добрич, имот 72624.610.141 – държавна
публична собственост, и имоти 72624.87.60 и
72624.90.180 – собственост на Министерството
на транспорта, в землището на град Добрич.
Проектът е изложен в Центъра за услуги и
информация на Община град Добрич, работно
място № 8. 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 за подробен устройствен
план – парцеларен план, до общинската администрация.
7856
5. – Община Етрополе, Софийска област,
на основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че
е изготвен проект за подробен устройствен
план – план за застрояване за поземлен имот
с № 066063, образуван от поземлени имоти с
№ 066023, № 066045 и 066049 и намиращ се в м.
Котката, землището на гр. Етрополе – разширяване на Нов гробищен парк – гр. Етрополе.
Проектът и придружаващата го документация
са изложени в сградата на Община Етрополе,
ет. 1, стая № 102. На основание чл. 128, ал. 5
ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересуваните лица, по
смисъла на чл. 131, ал. 2, т. 4 и 5 ЗУТ могат да
направят писмени възражения и предложения
по проекта до общинската администрация.
7548
22. – Община Каварна на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ обявява, че е изработен ПУП – парцеларен план за елементи на техническа инфраст ру к т у ра – измест ване на същест ву ващ
електропровод 20 kV „Крупен“ в участък, преминаващ през ПИ 12173.3.123, ПИ 12173.3.124 и
ПИ 12173.6.166 в землище с. Вранино, община
Каварна, област Добрич. Проектът се намира
в отдел „ТУС“ при Община Каварна. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок
от обнародването на обявлението в „Държавен
вестник“ заинтересованите могат да се запознаят със същия и направят писмени искания,
предложения и възражения по проекта до общинската администрация, Каварна.
7776
48. – Община Карлово на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
подробен устройствен план – парцеларен план
за обект: „Трасе на водопровод и подземен
електропровод 0,4 kV за обект: Дестилерия за
преработка на етеричномаслени култури в УПИ
000253 – дестилерия за етерични масла, склад,
магазин и офиси, местност Елака, землище с.
Иганово, община Карлово“, преминаващо през
поземлени имоти 000156 – полски път, публична
общинска собственост, и 000253 – комплекс-
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но малоетажно застрояване – собственост на
Анелия Любомирова Янчева, в землището на
с. Иганово, община Карлово. Проектът е изложен за разглеждане в стая № 203 в сградата на
общинската администрация. Съгласно 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.
7669
59. – Общ и н а К ю с т ен д и л н а о с нов а н ие
чл. 128, ал. 2 ЗУТ обявява на всички заинтересовани страни, че е изработен подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за
елементи на техническата инфраструктура извън
границите на урбанизираната територия за обект:
„Оптичен кабел за връзка на с. Коняво с шахта
за оптично трасе Е 871“, който е разположен
изцяло в сервитута на ПИ 38432.0.402 – полски
път, и пресича ПИ 38432.21.200 – път І клас от
републиканската пътна мрежа. На основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ планът може да се разгледа в
Община Кюстендил, ет. 1, стая 19, и в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
могат да се направят писмени възражения до
общинската администрация.
7777
57. – Община Любимец на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава на всички заинтересовани
страни, че е изготвен проект за подробен устройствен план (ПП) – за определяне границите
на санитарно-охранителна зона около „Тръбен
кладенец“ в ПИ № 107008, м. Карапетлик, землище на с. Георги Добрево, община Любимец,
отреден за строеж „Бензиностанция с търговски
обект и паркинг“. Проектът се намира в общинската администрация – Любимец, дирекция
„УТ ССК ОС СХД“, стая № 9, и може да се
разгледа от заинтересованите лица, които в
едномесечен срок от датата на обнародването
в „Държавен вестик“ могат да направят писмени възражения, предложения и искания по
проекта за ПУП (ПП) до Община Любимец на
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ.
7416
87. – Община Любимец на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава на всички заинтересовани страни, че е изготвен проект за подробен
устройствен план (ПЗ) – план за застрояване,
в ПИ № 010002, м. Любимец, землище на гр.
Любимец, община Любимец, като се отреди
„За склад за черни и цветни метали“. Проектът се намира в общинската администрация,
Любимец, дирекция „УТ ССК ОС СХД“, стая
№ 9, и може да се разгледа от заинтересованите
лица, които в едномесечен срок от датата на
обнародването в „Държавен вестник“ могат да
направят писмени възражения, предложения и
искания по проекта за ПУП (ПП) до Община
Любимец съгласно чл. 128, ал. 5 ЗУТ.
7596
11. – Община Мездра на основание чл. 128,
ал. 2 и 12 ЗУТ съобщава, че е изработен проект
на подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за обект: „Присъединяване на
МВЕЦ „Поповица“ към електрическата мрежа
чрез нова въздушна линия 20 kV, свързваща
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МВЕЦ „Поповица“ с уредбата на МВЕЦ „Струпец“. Проектът е разработен в два варианта.
Засегнатите от трасето имоти в землището на
с. Старо село, община Мездра, при първи вариант са, както следва: 000021, 000026, 000035,
000040, 000045, 000102, 000130, 000216, 042033,
042034, 042035, 042036, 024037, 042054, 118017,
118018, 118019, 118027, 118029, 123001, 123002,
123003, 123004, 123039, 123040, 123086, 123105,
123108, 124001, 124021, 524003, 524004, 524006,
529001, 535002, 535003, 535004, 536008, 538002,
538003, 538004, 540001. Засегнатите от трасето
имоти в землището на с. Старо село, община
Мездра, при втори вариант са, както следва:
000021, 000026, 000035, 000040, 000045, 000102,
000130, 000216, 042033, 042034, 042035, 042036,
024037, 042054, 118017, 118018, 118019, 118027,
118029, 123001, 123002, 123003, 123004, 123039,
123040, 123086, 123105, 123108, 124021, 524003,
524004, 524006, 529001, 535002, 535003, 535004,
536008, 538002, 538003, 538004, 540001. Проектите
се намират в сградата на общинската администрация, стая 106. На основание чл. 128, ал. 5
ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересуваните могат да
направят писмени възражения и предложения
по проекта до общинската администрация.
7671
11а. – Община Мездра на основание чл. 128,
ал. 2 и 12 ЗУТ съобщава, че е изработен проект
на подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за обект: „Присъединяване на
МВЕЦ „Струпец“ към електрическата мрежа
чрез нова въздушна линия 20 kV, свързваща
МВЕЦ „Струпец“ с уредбата на МВЕЦ „Долна
Бешовица“. Засегнатите от трасето имоти в
землището на с. Старо село, община Мездра,
са, както следва: 000035, 000057, 000058, 000187,
000208, 000215, 000238, 121056, 121060, 121062,
121084, 121085, 121107, 121108, 121123, 121124,
121128, 121129, 121133, 121134, 121142, 121143,
121144, 121180, 121190, 121214, 121216, 121217,
525017, 525020, 525023, 538004. Проектът се намира в сградата на общинската администрация,
стая 106. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересуваните могат да направят
писмени възражения и предложения по проекта
до общинската администрация.
7670
90. – Община Несебър на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава на заинтересуваните, че на
основание чл. 110, ал. 1, т. 5 ЗУТ е изработен
проект на ПУП – парцеларен план за елементи
на техническата инфраструктура извън границите на у рбанизираните територии – обект:
„Кабели 0,4 kV за захранване от БКТП до ТЕМО
на жилищна сграда в имот с идентификатор
51500.86.20 по кадастралната карта на гр. Несебър, м. Кокалу“. Трасето на кабела е с дължина
112 м. Започва от БКТП в имот 51500.86.18 – урбанизирана територи я – частна собственост,
преминава през второстепенна улица с идентификатор 51500.86.21 – собственост на Община
Несебър, и достига до ТЕМО в имот с идентификатор 51500.86.20 – собственост на инвеститора. Проектът е изложен в сградата на общинската администрация – Несебър, ул. Еделвайс
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10, ет. 3, стая 32. На основание чл. 128, ал. 5
ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересуваните могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта до общинската администрация – Несебър.
7549
59. – Община Несебър на основание чл. 128,
ал. 2 и чл. 110, ал. 1, т. 5 ЗУТ съобщава на заинтересованите, че е изработен проект на парцеларен
план на обекти: „Довеждащи пътни връзки за
претоварна станция за неопасни битови отпадъци
в имот с идентификатор 61056.21.2, м. Мерата,
землище с. Равда, община Несебър, за елементи
на техническата инфраструктура извън границите на населените места“. Трасето на обектите
е с дължина 2197 м. Пътната връзка тръгва
от имот с идентификатор 61056.1.102 – полски
път – общинска частна собственост, преминава
през имот с идентификатор 61056.9.12 – депо за
битови отпадъци – общинска частна собственост, имот с идентификатор 61056.9.100 – местен
път – общинска частна собственост, имот с
идентификатор 61056.13.100 – полски път – общинска частна собственост, имот с идентификатор 61056.13.101 – полски път – общинска
част на собс т венос т, имо т с и ден т ификат ор
61056.13.102 – водни площи – държавна частна
собственост МЗГА Р, имот с и ден т ификатор
61056.15.14 – пасище – общинска публична собственост, имот с идентификатор 61056.15.101 – полски път – общинска частна собственост, имот с
идентификатор 61056.15.102 – полски път – общинска частна собственост, имот с идентифи к ат о р 610 56.1 5.10 4 – п ас и щ е – о бщ и нс к а
п у б л и ч н а с о б с т в е н о с т, и м о т с и д е н т и ф и кат ор 61056.15.105 – полск и п ът – общ инска
част на собс т венос т, имо т с и ден т ификат ор
61056.21.1 – пасище – общ инска част на соб ственост, имот с идентификатор 61056.21.2 – урбанизирана – общинска частна собственост,
имот с идентификатор 61056.22.103 – полск и
път – общинска частна собственост, имот с
идентификатор 61056.33.100 – полски път – общинска частна собственост, имот с идентификатор 61056.34.24 – полски път – общинска
част на собс т венос т, имо т с и ден т ификат ор
61056.34.100 – пасище – общинска частна собственост, имот с идентификатор 61056.34.101 – пасище – общинска частна собственост, имот с
идентификатор 61056.34.102 – местен път – общинска частна собственост, имот с идентификатор 61056.35.100 – местен път – общинска
част на собс т венос т, имо т с и ден т ификат ор
61056.83.101 – полски път – общинска частна собственост, имот с идентификатор 61056.84.9 – полски път – общинска частна собственост, имот с
идентификатор 61056.90.100 – полски път – общинска частна собственост, имот с идентифи к ат о р 61056.12 .1 – н и в а , с о б с т в ено с т н а
Димитър Костадинов Колодеев, имот с идентификатор 61056.12.2 – нива, собственост на
Цветана Младенова, Георги Божинов Йовчев,
Мари я М ла денова Драм чева, имо т с и дентификатор 61056.12.3 – нива, собственост на
„М. Питаджис енд п. Йона“ – ООД, имот с
и ден т ифи к ат о р 610 56.12 .4 – н и в а , с о б с т в е ност на Димитър Атанасов Бояджиев, имот
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с идентификатор 61056.12.5 – нива, собственост на Атанас Костадинов Колодеев, имот
с идентификатор 61056.12.6 – нива, собственост на Георги Видев Ракаджийски, имот с
идентификатор 61056.12.7 – нива, собственост
на Георги Видев Ракаджийски, имот с идентификатор 61056.13.3 – нива, собственост на
Георги Видев Ракаджийски, имот с идентификатор 61056.13.4 – нива, собственост на Църковно настоятелство, имот с идентификатор
61056.13.5 – нива, собственост на Ганчо Петров
Иванов, имот с идентификатор 61056.13.6 – нива,
собственост на Георги Видев Ракад ж ийск и,
имот с идентификатор 61056.15.15 – пасище,
собственост на Стоян Димитров Петров, имот
с идентификатор 61056.15.17 – пасище, собственост на Донка Димитрова Ганева, имот с идентификатор 61056.15.18 – пасище, собственост на
Стойко Димитров Петров, имот с идентификатор
61056.15.19 – пасище, собственост на Киро Николов Стоянов, Събина Николова Златанова и
Паунка Кирова Стоянова, имот с идентификатор
61056.15.20 – урбанизирана, собственост на Димитър Георгиев Илчев, имот с идентификатор
61056.15.21 – пасище, собственост на Иванка
Липчева Липчева, Дойка Жекова Мерджанова, Димитър Маринов Мерджанов и Любомир
Маринчев Мерджанов, имот с идентификатор
61056.15.22 – пасище, собственост на Стоянка
Лип чева Недел чева, имот с и ден т ификатор
61056.15.23 – пасище, собственост на Гюргина Стойкова Славова, имот с идентификатор
61056.15.5 – друг вид нива, собственост на Андон Георгиев Главов, имот с идентификатор
61056.34.8 – за складова база, собственост на
Росен Стоянов Христов, ЕТ „Моратур 1“ и Николай Борисов Данаилов, имот с идентификатор
61056.35.1 – нива, собственост на Лиляна Петрова Шишкова, Венера Петрова Матеева, Христо
Петров Попов, Петър Георгиев Олчев, Тодор
Петров Олчев, Соня Кирилова Костадинова,
Райна Кирилова Либашева и Кирил Станилов
Костадинов. Проектът е изложен в сградата на
общинската администрация в стая № 36, ет. 3,
тел. 0554/2-93-31. На основание чл. 128, ал. 5
ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересованите могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта до общинската администрация.
7852
13. – Община Нова Загора на основание
чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен
проект на ПУП – парцеланен план за линейни
обекти на техническата инфраструктура извън
границите на урбанизираните територии, за
обект „Въздушен електропровод 20 kV“ за поземлен имот 056030, който преминава през имоти
000403, 000109, 000120, 000158, 000159, 000163 и
066037, намиращи се в землището на с. Събрано,
община Нова Загора. Проектът е изложен за
разглеждане в отдел „КРВП“ на общината. На
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересуваните
лица могат да направят писмени възражения,
предложения и искания до общинската администрация в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“.
7858
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33. – Общ и на Па ве л ба н я на основа н ие
чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен
проект за подробен устройствен план – план за
застрояване за фотоволтаичен парк относно ПИ
112026, местност Под могилите, в землището на
с. Долно Сахране, община Павел баня, област
Стара Загора. Документацията по изработения
проект е на разположение всеки работен ден
в стая 9 в сградата на Община Павел баня.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ писмени възражения, предложения и искания по проекта
могат да бъдат подавани до общинската администрация в 30-дневен срок от обнародването
в „Държавен вестник“.
7888
2. – Община Плевен на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава на заинтересованите собственици на поземлени имоти в землищата на
с. Бръшляница, с. Върбица, с. Буковлък и гр.
Плевен, че е изработен проект за подробен
устройствен план – парцеларен план за нова
въздушна електропроводна линия (ВЕЛ) 110 kV
между подстанция на новопроектирана ВяЕЦ
„Милковица“ 20/35/110 kV и подстанция „Плевен – 1“ 220/110/20 kV в териториалния обхват
на землището на с. Бръшляница, с. Върбица,
с. Буковлък и гр. Плевен, община Плевен, за
местностите Байнова, Ореха, Над селището,
Селището, Соват и Байнова могила в землището
на с. Бръшляница; Алявото бранище, Алявото,
Шайтан баир, Падурите, Обрука, Чучурката,
Чаушево, Край село, Телеграфа, Тръстаря, Йовов
геран, Саръ меше, Вехтите лозя, Чучурка, Край
село, Бърдарско, Обрука, Листачка, Градините, Чобан чокур в землището на с. Върбица;
Саръ меше, Афъшкото, Тотина круша, Край
село, Буковски лозя, Камъка в землището на
с. Буковлък; Русково бърдо в землището на
гр. Плевен, кв. 603, 604 и 604в в границите на
урбанизираната територия на гр. Плевен. На
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в 30-дневен срок
от деня на обнародването в „Държавен вестник“
заинтересованите могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация в Центъра за
административно обслужване на гражданите
на Община Плевен, пл. Възраждане 4.
7449
11. – Община Поморие на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
ПУП – парцеларен план за обект: „Външни В
и К проводи за УПИ ІІІ-230 и ІV-230, м. 16,
м. Кротиря, землище гр. Поморие, с трасе,
преминаващо през следните поземлени имоти:
57491.16.562 (полски път), 57491.16.561 (полски
път), 57491.16.626 (собственост на „Виа Понтика – Поморие“ – ЕООД). За трасето има предвидени сервитути, преминаващ през следните ПИ:
57491.16.562 (полски път), 57491.16.561 (полски
път), 57491.16.626 (собственост на „Виа ПонтикаПоморие“ – ЕООД), 57491.16.431 (собственост
на Иван Димов и др.), 57491.16.230 (собственост
на „Несебър Севън Старс“ – ООД), 57491.16.208
(собственост на Янко Джафаров), 57491.16.209
(собс т венос т на Тодор Г. Д ж афаров и д р.),
57491.617 (улица), 57491.16.206 (собственост на
Манол Х. Вълканов), 57491.16.232 (собственост на
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Тодор М. Кабадаиев) и 57491.16.205 (собственост
на „Меркурий“ – ООД, и др.), който е изложен
в сградата на Община Поморие, ул. Солна 5. На
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересуваните
лица могат да направят писмени възражения
на проекта до Община Поморие в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“.
7779
12. – Община Поморие на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
ПУП – парцеларен план за обект: „Уличен водопровод от ПИ 57491.18.635 до ПИ 57491.18.561,
м. Кошарите, землище гр. Поморие“ с трасе на
водопровода и сервитут, преминаващи през следните поземлени имоти: 57491.18.175 (собственост
на Илия К. Куцаров), 57491.18.403 (собственост на
Петранка К. Пеева), 57491.18.404 (собственост на
Гергина К. Манолова), 57491.18.424 (собственост
на „Алфа Плус“ – ООД, Бургас), 57491.18.518 (собственост на Димо Д. Керимидчиев), 57491.18.561
(собственост на „Ал Инвест“ – ЕООД, Бургас),
57491.18.635 (собственост на „Борд 7“ – ООД),
57491.18.676 (общинска публична), 57491.18.681
(общинска публична) и 57491.18.684 (общинска публична), който е изложен в сградата на
Община Поморие, ул. Солна 5. На основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересуваните лица могат
да направят писмени възражения на проекта
до Община Поморие в едномесечен срок от
обнародването в „Държавен вестник“.
7780
12. – Община Рила, област Кюстендил, на
основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица, че е изработен проект на
подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен
план за „Реконструкция и доизграждане на В и К
инфраструктурата извън регулационните граници
на гр. Рила“ в обхват водопровод Рила – пречиствателна станция, намиращ се в землището на
гр. Рила, община Рила, внесен със заявление вх.
№ УС-01-04-12 от 29.04.2011 г. с възложител Община Рила. Трасето преминава в сервитута на трети
клас път (ІІІ-107 Кочериново – Рила – Рилски
манастир – Кирилова поляна) в землище Рила, в
полски пътища и продължава успоредно на 1 м от
оста в сервитута на колектора до поземлен имот
№ 166044, м. Ели дере, по КВС на землище Рила.
Проектът се намира в отдел „УТСК“ при Община
Рила и всички заинтересувани лица могат да се
запознаят със съдържанието. В едномесечен срок
от обнародването на обявлението в „Държавен
вестник“ на основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
за ПУП – ПП до общинската администрация на
Община Рила, гр. Рила, пл. Възраждане 1.
7597
96. – Община гр. Роман, област Враца, на основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен
ПУП – парцеларен план за обект: „Присъединяване на МВЕЦ „Поповица“ към електрическата
мрежа 20 kV чрез нова въздушна линия 20 kV,
свързваща уредбата на МВЕЦ „Поповица“ с уредбата на МВЕЦ „Струпец“ и обект: „Присъединяване
на МВЕЦ „Струпец“ към електрическата мрежа
20 kV, чрез нова въздушна линия 20 kV, свързваща уредбата на МВЕЦ „Струпец“ с уредбата на
МВЕЦ „Долна Бешовица“. На основание чл. 128,
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ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ заинтересуваните могат
да направят писмени възражения и предложения
до общинската администрация, гр. Роман.
7598
6. – Община Созопол (ЕКНМ 67800), област
Бургас, на основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект на ПУП – парцеларен
план на елемент на техническата инфраструктура
извън границите на населените места, засягаща
поземлен имот № 000430, м. Каракачански колиби,
по КВС на з-ще с. Росен. Проектът се намира
в сградата на общинската администрация. 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, Созопол.
7550
12. – Община Созопол (ЕКНМ 67800), област
Бургас, на основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че с решение по т. 32 от протокол № 1
от 19.01.2011 г. на Експертния съвет – Созопол,
е приет проект на ПУП – парцеларен план за
обект: „Изместване на съществуващ водопровод
за УПИ III-959 в м. Край село, землище с. Индже
войвода, община Созопол. Проектът се намира
в сградата на общинската администрация. 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, Созопол.
7573
6. – Община Созопол, област Бургас, на основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен
проект за ПУП – парцеларен план на елемент на
техническата инфраструктура извън границите
на населените места в землище гр. Черноморец,
област Бургас. С внесения ПУП – парцеларен
план, се осигурява свободен и безплатен обществен достъп до морски плаж „Къмпинг Градина“
съгласно чл. 2, т. 2 и чл. 4, ал. 1 от Закона за
устройството на Черноморското крайбрежие. В
проекта се предвижда осигуряване на достъп от
две места: в северната част на плаж „Къмпинг
Градина“ достъпът ще бъде осигурен през имот с
идентификатор 81178.8.133 по кадастралната карта
на гр. Черноморец, одобрена със Заповед № РД18-12 от 24.04.2007 г., като трасето ще премине
по северната граница на имота и ще се включи в
съществуващ селскостопански път – 81178.8.73; новият път засяга имоти с идентификатори 87178.8.15,
81178.8.73, 81178.8.133, 81178.8.140 и 81178.8.169;
втората връзка с плажа ще се осъществи отново
през имот с идентификатор 81178.8.133 по кадастралната карта на гр. Черноморец, одобрена
със Заповед № РД-18-12 от 24.04.2007 г., като
пътят ще премине през имот с идентификатор
81178.8.17; новопроектираният път засяга имоти с
идентификатори 81178.8.17, 81178.8.83, 81178.8.133,
81178.8.145 и 81178.8.170. Предвидената ширина
на двата новопроектирани пътя е 5,50 м, като
се предвижда обособената част за пешеходно
движение да бъде 1,50 м, а частта за движение
на автомобилите – 4 м. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересованите лица могат
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да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта за подробен устройствен
план пред общинската администрация.
7855
7. – Община Созопол, област Бургас, на основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен
проект за ПУП – парцеларен план на елемент на
техническата инфраструктура извън границите на
населените места в землище гр. Созопол, област
Бургас. С внесения ПУП – парцеларен план, се
осигурява свободен и безплатен обществен достъп
до морски плаж „Къмпинг Градина“ съгласно
чл. 2, т. 2 и чл. 4, ал. 1 от Закона за устройството
на Черноморското крайбрежие. В проекта за землището на гр. Созопол се предвижда осигуряване
на достъп в южната част на плаж „Къмпинг Градина“ през имоти с идентификатори 67800.1.256,
67800.1.181 и 67800.30.30 по кадастралната карта
на гр. Созопол, одобрена със Заповед № РД-1860 от 04.10.2007 г. Пътят ще премине по южната
граница на имот 67800.1.256 и ще се включи в
съществуващ общински път с идентификатор
67800.32.31. Предвиденият път засяга имоти с идентификатори 67800.1.256, 67800.1.181 и 67800.30.30.
Предвидената ширина на трасето е 5,50 м, като
се предвижда обособената част за пешеходно
движение да бъде 1,50 м, а частта за движение
на автомобилите – 4 м. 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 за подробен устройствен
план пред общинската администрация.
7854
46. – Община Сопот на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
подробен устройствен план – парцеларен план
(ПП) за обект: „Изграждане линия ниско напрежение в землището на с. Анево, община Сопот,
в обхват на ПИ № 73.23, 85.26 – полски пътища;
ПИ № 74.39 – местен път; ПИ № 85.25 – дере
по вид собственост публична общинска, и ПИ
№ 74.40 – път ІІІ по вид собственост публична
държавна, от КВС землище с. Анево. Изготвеният
ПУП – ПП е изложен за разглеждане в стая 13
в сградата на общинската администрация. На
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите страни могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация Сопот.
7599
92. – Община Тервел, област Добрич, на основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава на заинтересованите лица по чл. 131 ЗУТ, че е изготвен проект
за изменение на подробен устройствен план – план
за регулация и застрояване на квартали 14, 16 и
17 по плана на с. Честименско, община Тервел.
Проектът е изложен за разглеждане в Община
Тервел, ул. Св. св. Кирил и Методий 8, стая 108.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересуваните
лица по чл. 131 ЗУТ могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“.
7672
4. – Община Тутракан на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ обявява, че във връзка със задание на
възложителя в лицето на отдел „Строителство и
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строителен контрол“ при Община Тутракан на
основание чл. 124, ал. 3, чл. 59, ал. 1, чл. 60, ал. 2
и чл. 110, ал. 1, т. 5 ЗУТ е изработен подробен
устройствен план, както следва: І. План за застрояване (ПЗ) на ПИ с идентификатор 73496.506.9 в
м. Баша, землището на гр. Тутракан, ЕКАТТЕ
73496, област Силистра, и парцеларен план (ПП)
за външна инфраструктура. ІІ. ПУП – ПЗ (план
за застрояване) и ПУП – ПР (план за регулация)
за обособяване на УПИ ХХІІІ, квартал 43, гр.
Тутракан, с площ 152 кв.м за изграждане на техническа инфраструкура – ПС3 (помпена станция
за битови отпадни води 3). ІІІ. ПУП – ПЗ (план за
застрояване) и ПУП – ПР (план за регулация) за
обособяване на УПИ ІV, квартал 9, по плана на кв.
Рибарска махала, гр. Тутракан, с площ 157 кв.м, за
изграждане на техническа инфраструкура – ПС1
(помпена станция за битови отпадни води 1). ІV.
ПУП – ПЗ (план за застрояване) и ПУП – ПР
(план за регулация) за обособяване на УПИ ХХІІ,
квартал 1, гр. Тутракан, с площ 193 кв. м, за изграждане на техническа инфраструктура – ПС (помпена
станция за битови отпадни води). Плановете и
придружаващата ги документация са изложени
в сградата на общинската администрация, ул.
Трансмариска 31, стая № 13, ет. 2. На основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересованите лица могат
да направят писмени възражения, предложения и
искания по проекта до общинската администрация
в едномесечен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“.
7853
7. – Община Хасково на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че с Решение по т. 39 от
протокол № 18 от 03.05.2011 г. на Експертния
съвет по устройство на територията на Община
Хасково е приет проект за подробен устройствен
план – изменение на плана за улична регулация
между осови точки о.т. 688 – о.т. 141 – о.т. 142,
кв. 1015 и кв. 1017, жил. район Кенана, Хасково.
Изменението на плана за регулация се изразява
в изместване на северната уличнорегулационна
линия между осови точки о.т. 688 – о.т. 141 – о.т.
142 на север, като се проектира съобразно южните граници на поземлените имоти в кв. 1015.
Южната уличнорегулационна линия между осови
точки о.т. 141 – о.т. 142 се измества на юг, като
се проектира съобразно северните граници на
поземлените имоти в кв. 1017. Проектът се намира в дирекция „Устройство на територията“
на ул. Михаил Минчев 3, ет. 1, стая 13, и може
да бъде разгледан от всички заинтересовани
лица. Приемни дни – всеки вторник и четвъртък от 9 до 12 ч. Съгласно чл. 128, ал. 5 ЗУТ в
едномесечен срок от датата на обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересованите лица могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта за подробен устройствен
план до общинската администрация.
7859
11. – Община Царево на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен подробен
устройствен план – парцеларен план за обект:
„Път ІІІ – 9901 Царево – Резово от км 0+000 до
км 13+670, участък от км 2+997.06 до км 13+670“.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да
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се запознаят с проекта в Община Царево и да
направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация.
7551
88. – Община Шабла на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ обявява на заинтересуваните лица, че
е изработен ПУП – ПРЗ (подробен устройствен
план) за ПИ 27108.501.32, ПИ 27108.46.32 и ПИ
27108.46.203 по кадастралния план на с. Езерец,
община Шабла. В едномесечен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“
заинтересуваните лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта за
подробен устройствен план до общинската администрация – Шабла (Техническа служба), стая 105.
7781
848. – Община „Тунджа“ – Ямбол, на основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен
проект за подробен устройствен план (парцеларен
план) на трасето на захранващ водопровод за
водоснабдяване на УПИ I-5 – За производствена
складова и търговска дейност, и УПИ XXI-42021,
42022, 42023 в масив 42 по КВС на з-ще с. Кукорево, община „Тунджа“, Ямбол. Проектът за
подробен устройствен план е на разположение на
заинтересуваните лица в дирекция „ТСУ и УПП“
на общината. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в
едномесечен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересуваните
лица могат да направят писмени възражения по
проекта до общинската администрация.
7417

СЪДИЛИЩА
Административният съд – Благоевград, обявява, че по жалба на Ваня Георгиева Божкова с
адрес Благоевград, ул. Илинден 5, Васил Росенов
Янакиев с адрес Благоевград, ул. Илинден 5,
„Кредо Консулт“ – ЕООД, Благоевград, представлявано от Димитринка Стефанова Стоинкова,
с адрес Благоевград, ул. Орион 3, ет. 2, ап. 5, и
„Славина“ – ЕООД, Благоевград, представлявано
от Тодор Велинов Христов, с адрес Благоевград,
ул. Никола Вапцаров 4, ет. 2, ап. 4, против Заповед № 332 от 5.04.2011 г. на кмета на Община
Благоевград, с която е одобрен подробен устройствен план – изменение на ПЗ (одобрен със
Заповед № 859 от 19.12.1996 г.) за УПИ V, имот с
идентификатор 04279.616.90, кв. 125 по плана на
ІІ микрорайон на Благоевград – за отпадане на
второ ниско свободно жилищно застрояване и
предвиждане на ново средно жилищно застрояване, свързано със застрояването в УПИ ІV,
имот с идентификатор 04279.616.89, е образувано
адм. д. № 448/2011, насрочено за разглеждане в
открито съдебно заседание на 7.09.2011 г. от 10 ч.
Заинтересуваните лица могат да се конституират
като ответници в производството пред съда в
едномесечен срок от обявяване на оспорването в
„Държавен вестник“ чрез подаване на заявление
до съда, което трябва да съдържа: а) трите имена
и адреса, телефон, факс и електронен адрес, ако
има такъв – за българските граждани; б) трите
имена и личния номер за чужденец и адреса, заявен в съответната администрация, телефон, факс
и електронен адрес, ако има такъв; в) фирмата на
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търговеца или наименованието на юридическото
лице, изписани и на български език, седалището и последния посочен в съответния регистър
адрес на управление и електронния му адрес;
г) номер на делото; д) акта, който се оспорва, и
органа, който го е издал; е) изявление, че заинтересованото лице желае да бъде конституирано
в производството като ответник; ж) подпис на
заявителя. Към заявлението се прилагат писмени
доказателства, удостоверяващи качеството на
заинтересувано лице на заявителя. Със заявлението е недопустимо да се правят искания за
отмяна на индивидуалния административен акт,
както и за присъединяване към подадени жалби
в законоустановения срок.
7904
Административният съд – Сливен, е образувал адм.д. № 132/2011 от „Геострой – Инженеринг“ – ЕООД, Ямбол, на основание чл. 218, ал. 1
ЗУТ, по което предмет на оспорване е Заповед
№ РД-15-331 от 18.04.2011 г. на кмета на Община
Сливен, с която е одобрен проект за изменение
на ПУП с план за регулация и застрояване за
УПИ ІІ „За общественообслужващи центрове“ и
УПИ VІІ „За озеленяване“ в кв. 23 по плана на
Промишлена зона – гр. Сливен, като се променя
уличната регулация при о.т. 163, проектира се
нова улична регулация от о.т. 163а до о.т. 163б,
променят се границите на УПИ ІІ и УПИ VІІ и
се образуват нови УПИ ХХ „За производствена
и складова дейност и търговия“ и УПИ ХХІ „За
производствена и складова дейност“ в същия
квартал, съгласно зелените и кафявите линии,
надписи и зачертавания върху плана за регулация, както и предложения начин на застрояване,
указан на плана за застрояване. Заинтересуваните
лица могат да подадат заявление до Административния съд – Сливен, в едномесечен срок
от деня на обнародването в „Държавен вестник“
на съобщението за оспорването, за да бъдат конституирани като ответници в производството.
Заявлението трябва да съдържа: трите имена и
адреса, телефон, факс и електронен адрес, ако има
такъв – за българските граждани; трите имена
и личния номер за чужденец и адреса, заявен
в съответната администрация, телефон, факс и
електронен адрес, ако има такъв; фирмата на
търговеца или наименованието на юридическото
лице, изписани и на български език, седалището
и последния посочен в съответния регистър адрес
на управление и електронния му адрес; номер на
делото; акта, който се оспорва, и органа, който го
е издал; изявление, че заинтересованото лице желае да бъде конституирано в производството като
ответник; подпис на заявителя. Към заявлението
следва да се приложат писмените доказателства,
удостоверяващи качеството на заинтересувано
лице на заявителя.
7903
Административният съд – София-град, уведомява всички заинтересовани лица, че по описа на
съда е образувано адм.д. № 955/2009, насрочено
за 14.07.2011 г. от 9,30 ч. по жалба на Цветанка
Лулчева Лулчева против Заповед № РД-09-50-334
от 20.03.2006 г. на главния архитект на София,
с която е одобрен: 1. План за регулация на м.
Волуяк – гарата, кв. 91а, УПИ ІІІ-1678 – „за производство, склад и офиси“; ІV-1452, 1432, 1564,
1410, 1402 – „за склад, строително производство
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и офиси“, V-1614 – „за строително производство“;
VІ-1673 – „за авторемонтна работилница, склад и
офиси“, кв. 91в, УПИ ІІ-459, 1190, 1191, 850, 1142,
1141, 1089, 1139, 1124, 1123, 1140, 1179, 1237 – „за
склад, производство и офиси“, ІІІ-1205, 1095, 1627,
1096, 1094 – „за строително производство, складове
и офиси“, улица по о.т. 631 – 632 – 633 – 634 –
635 – 636 – 637 – 638 – 639 – 601е, по червените и
сините линии, цифри, текст и защриховки съгласно
приложения проект. 2. План за застрояване за
м. Волуяк – гарата, кв. 91а, УПИ ІІІ-1678 – „за
производство, склад и офиси“; ІV-1452, 1432, 1564,
1410, 1402 – „за склад, строително производство
и офиси“, V-1614 – „за строително производство“;
VІ-1673 – „за авторемонтна работилница, склад
и офиси“, кв. 91в, УПИ ІІ-459, 1190, 1191, 850,
1142, 1141, 1089, 1139, 1124, 1140, 1179, 1237 – „за
производство, складове и офиси“, ІІІ-1205, 1095,
1627, 1096, 1094 – „за строително производство,
складове и офиси“, в частта є по отношение на
УПИ ІІІ-1678, кв. 91а. Заинтересуваните лица могат да се конституират като ответници по делото
в едномесечен срок от деня на обнародването
в „Държавен вестник“, като подадат писмена
молба със съдържание и приложения, посочени
в чл. 218, ал. 4 и 5 ЗУТ.
7893
А дминистративният съд – София-град, ІІ
отделение, 28 състав, призовава Борислав Христов Димитров с последни известни по делото
адреси: София, ж.к. Разсадника – Коньовица,
бл. 81, вх. А, ет. 14, ап. 40, и София, ул. Райна
Княгиня, бл. 1, вх. А, ет. 14, ап. 40, да се яви в
съда на 28.09.2011 г. в 11 ч. като заинтересована
страна по адм.д. № 8719/2010, образувано по
жалба на Владимир Костадинов Ангелов срещу
писмо от 28.10.2010 г. относно преписка № РД94-00-81. Жалбоподателят да посочи съдебен
адрес, в противен случай делото ще се гледа
при условията на ГПК.
7901
А дминистративни ят съд – Стара Загора,
на основание чл. 181 АПК съобщава, че е постъпило оспорване от областния управител на
област Стара Загора със Заповед № РД-09-368
от 16.06.2011 г. на чл. 34, ал. 2, чл. 52, ал. 6 и
7 и чл. 60, ал. 1, т. 3 от Наредбата за реда за
придобиване, у правление и разпореж дане с
общинско имущество, приета с Решение № 518
от 31.03.2011 г. и изменена с Решение № 543 от
10.05.2011 г. на Общинския съвет – гр. Гълъбово, по което е образувано адм.д. № 301/2011 по
описа на Административния съд – Стара Загора,
насрочено за 15.09.2011 г. от 14,30 ч.
7894
Административният съд – Ямбол, съобщава
на основание чл. 218, ал. 2 ЗУТ, че по жалба
на Йовко Иванов Бакалов, Цвета Стойкова
Бакалова и Лиляна Иванова Радева против
Заповед № ТУ02/0033 от 26.05.2011 г. на кмета
на Община Ямбол, с която е одобрен проект
на ПУП – РУП за УПИ ХІІ-1100, 1101, ХІ-1102,
Х-1103 и ІХ-1104 в кв. 8 по плана на гр. Ямбол – кв. Аврен, намиращи се на ул. Аврен и ул.
Тракия, е образувано адм.д. № 200/2011 по описа
на Административния съд – Ямбол. Заинтересованите лица имат право да се конституират
като ответници в едномесечен срок от деня на
обнародване на съобщението в „Държавен вест-
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ник“ чрез подаване на заявление до съда със
съдържание по чл. 218, ал. 4 ЗУ Т и прилагане
на писмени доказателства, удостоверяващи качеството на заинтересовано лице на заявителя.
Със заявлението е недопустимо да се правят
искания за отмяна на индивидуалния административен акт, както и за присъединяване
към подадената жалба.
7902
Видинският окръжен съд, гр. отделение, на
основание чл. 28, ал. 2 ЗОПДИППД обявява,
че е образувано гр.д. № 250/2011 по мотивирано искане на Комисията за установяване на
имущество, придобито от престъпна дейност,
представлявана от председателя є Тодор Коларов, против Иван Александров Младенов с
постоянен адрес Видин, ул. Миджур 2, срещу
Тодорка Иванова Младенова с постоянен адрес
Видин, ул. Миджур 2, и ЕТ „Витан – Ж – Тодорка Младенова“, ЕИК 030052711, регистриран с
решение № 792 от 13.12.1990 г. по ф.д. № 752/1990
на ВОС, със седалище и адрес на управление
Видин, ул. Миджур 2, Веска Иванова Георгиева
с постоянен адрес Видин, ж.к. Химик, бл. 14,
вх. Б, ап. 30, и с настоящ адрес Варна, район
„Одесос“ , ул. Батак 6, ет. 8, ап. 55, с цена на
иска 285 616 лв. и същото е насрочено за първо
открито съдебно заседание на 26.10.2011 г. в
10 ч., като се иска на основание чл. 28, ал. 1
ЗОПДИППД отнемане в полза на държавата на
имущество, придобито от престъпна дейност,
както следва:
От Иван Александров Младенов и Тодорка
Иванова Младенова на основание чл. 10 във връзка
с чл. 4, ал. 1 ЗОПДИППД:
– Апартамент № 1 във Видин, ж.к. Крум
Бъчваров, бл. 2, вх. А, на първи етаж, състоящ
се от три стаи, кухня и сервизни помещения,
със застроена площ 78 кв.м, до съседи на апартамента: Тодорка и Пламен Тодорови, Марин
Йоцов и Павлина Кръстева, мазета и Емил
Кирилов Димитров, ведно с мазе № 1 с полезна
площ 5,33 кв.м, до съседи: коридор, коридор,
стълбище и Марин Йоцов Вельов, както и 4,91 %
идеални части от общите части на сградата и
от правото на строеж върху мястото, придобит
с нотариален акт № 108, т. ІІІ, рег.№ 6317, н.д.
№ 508/2004, вписан в СВ – Видин, вх. рег. № 5573
от 28.10.2004 г., № 15, т. XVІІІ, д. № 3911/2004,
а именно: самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10971.504.28.2.1, намиращ се в сграда
№ 2, разположена в поземлен имот с идентификатор 10971.504.28 по кадастралната карта на гр.
Видин, видно от схема № 3544 от 14.12.2010 г.
– Масивен склад за зърнени храни с вместимост 320 тона, застроена площ 252 кв.м, с
прилежащ терен 195 кв.м, в парцел пл. № 610 в
кв. 43 по регулационния план на с. Дреновец,
общ и на Р у ж и н ц и, облас т Ви д и н, п ри доби т
с нотариален акт № 30, т. І, н.д. № 215/1997,
вписан в РС – Белоградчик, вх. рег. № 36 от
28.03.1997 г., т. 32, парт. книга стр. 35 – ПК
„Обединение“ – с. Дреновец.
– Апартамент № 51 във Видин, ж.к. Крум
Бъчваров, бл. 20, вх. В, ет. 1, състоящ се от три
стаи, санитарен възел и коридор с площ 52 кв.м,
придобит с постановление за възлагане на недвижим имот № 39121/2001/098205 от 29.05.2006 г.
на Агенцията за държавни вземания, РД – Ви-
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дин, вписано в СВ – Видин, вх. рег. № 6171 от
10.08.2006 г., а именно: самостоятелен обект
в сграда с идентификатор 10971.504.153.4.51,
намиращ се в сграда № 4, разположена в поземлен имот с идентификатор 10971.504.153 по
кадастралната карта на гр. Видин, видно от
схема № 3543 от 14.12.2010 г.
– Лек автомобил марка „ВАЗ“, модел „21083“,
с ДК № ВН 1125 ВН, дата на първа регистрация – 28.09.1990 г., рама № XTA210830MO794654,
придобит 1990 г.
– Лек автомобил марка „Ситроен“, модел
„ZХ“ с ДК № ВН 9415 ВА, дата на първа регистрация – 24.04.1995 г., рама № VF7N2C70001C76640,
придобит на 20.04.2007 г. с договор за покупкопродажба.
– Зърнокомбайн марка „New Holland“, модел
„М-140“, рама 791241, двигател № 8763102, с рег.
№ ВН 01518, свидетелство за регистрация № ВН
0000872 А, с година на производство 1971 г., с
дата на първоначална регистрация 27.06.2007 г.,
вписан в регистъра по ЗГТ на 27.06.2007 г.
От Иван Александров Младенов и Тодорка
Иванова Младенова на основание чл. 10 във връзка
с чл. 4, ал. 2 ЗОПДИППД:
– Сумата 10 000 лв., внесени и изтеглени по
банкова сметка № BG13TEXI95454073001210 в
ЧПБ „Тексим“ – АД, клон Видин.
– Сумата 43 700 лв., внесени и изтеглени по
банкова сметка № BG05UBBS80021042745415 в
„ОББ“ – АД.
– Сумата 5476 лв., внесени и изтеглени по
банкова сметка № BG35UNCR76302475853509 в
„УниКредит Булбанк“ – АД.
От ЕТ „Витан – Ж – Тодорка Младенова“ с
ЕИК 030052711 на основание чл. 9 във връзка с
чл. 4, ал. 1 ЗОПДИППД:
– Склад-мазе във Видин, монолитна констру к ци я, местност Централна промишлена
зона, Търговия на едро, с площ 597 кв.м, ведно
с правото на строеж, при съседи: складове от
всички страни, обособена част от имуществото на „Териком“ – ЕООД, Монтана, съгласно
АДС № 1556 от 9.08.1995 г., одобрен от Община
Видин, придобит с договор за приватизационна продажба от 13.01.1999 г. на „Хладилноскладова база“ във Видин, обособена част от
имуществото на „Териком“ – ЕООД, Монтана, вписан в СВ – Видин, вх. рег. № 1535 от
19.07.2000 г., т. І, № 290, парт. 1304, а именно:
самостоятелен обект в сграда с идентификатор
№ 10971.502.624.16.1, намиращ се в сграда № 16,
разположена в поземлен имот с идентификатор
№ 10971.502.624 по кадастралната карта на гр.
Видин, видно от схема № 3540 от 14.12.2010 г.;
самостоятелен обект в сграда с идентификатор
№ 10971.502.624.16.2, намиращ се в сграда № 16,
разположена в поземлен имот с идентификатор
№ 10971.502.624 по кадастралната карта на гр.
Видин, видно от схема № 3541 от 14.12.2010 г.;
самостоятелен обект в сграда с идентификатор
№ 10971.502.624.16.3, намиращ се в сграда № 16,
разположена в поземлен имот с идентификатор
№ 10971.502.624 по кадастралната карта на гр.
Видин, видно от схема № 3542 от 14.12.2010 г.
От ЕТ „Витан – Ж – Тодорка Младенова“ с
ЕИК 030052711 на основание чл. 9 във връзка с
чл. 4, ал. 2 ЗОПДИППД:
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– Сумата 1820 лв., представляваща пазарната оценка към датата на отчуждаване на товарен автомобил „ИФА“ В 50 Л с ДК № ВН 1085
ВН, дата на първа регистрация – 1.01.1984 г.,
отчужден с договор за покупко-продажба на
МПС от 29.12.2006 г.
От Веска Иванова Георгиева на основание чл. 8
във връзка с чл. 4, ал. 1 ЗОПДИППД:
– Апартамент № 30 във Видин, ж.к. Химик,
бл. 14, вх. Б, ет. 5, състоящ се от хол, стая, кухня и сервизни помещения, със застроена площ
59,04 кв.м, до съседи: ап. №29 – ведомствен,
последна плоча, стълбище и ап. 27 – държавен,
ведно с прилежащото избено помещение № 30,
с полезна площ 4,91 кв.м, при съседи: коридор,
общо помещение и абонатна станция, ведно
с 1,26 % идеални части от общите части на
сградата и от правото на строеж върху мястото, придобит с нотариален акт № 174, т. VІ,
н.д. № 2033/1997, вписан в СВ – Видин, вх. рег.
№ 1510 от 22.08.1997 г., т. 170, парт. книга стр.
381, а именно: самостоятелен обект в сграда с
идентификатор № 10971.502.689.2.30, намиращ
се в сграда № 2, разположена в поземлен имот
с идентификатор № 10971.502.689 по кадастралната карта на гр. Видин, видно от схема № 1276
от 26.04.2011 г.
Съдът у казва на третите заинтересовани
л и ца , п р е т ен д и ра щ и с а мо с т оя т е л н и п ра ва
върх у и м у щес т во т о – п ред ме т на о т нема не
в настоящия процес, че могат да встъпят в
делото, като предявят своите претенции пред
Видинския окръжен съд в едномесечен срок
от датата на обнародване на обявлението в
„Държавен вестник“.
7905
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д.
№ 19624/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Валина – Г“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление София, район „Панчарево“, с.
Кривина, ул. Латинка 45, с предмет на дейност:
шивашки и тапицерски услуги, проектиране и
строителство, ресторантьорство, хотелиерство и
туризъм, търговия на дребно и едро с хранителни,
промишлени стоки и стоки за бита, трансфер на
ноу-хау и технологии, консултантска, маркетингова и рекламна дейност, преводачески услуги,
производство на хранителни стоки, промишлени
стоки и стоки за бита, спедиционна, складова и
лизингова дейност, търговско представителство
и посредничество в страната и в чужбина, таксиметрова, транспортна и информационна дейност,
сделки с интелектуална собственост, издателска
дейност, външнотърговска дейност, свързана
с цялостния предмет на дейност: внос-износ,
бартерни сделки, търговско представителство и
всякакъв друг вид търговска дейност и услуги
за граждани и фирми в страната и в чужбина
незабранена от закон или друг нормативен акт
(след получаване на съответните разрешителни
и лицензии). Дружеството е с неопределен срок,
с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на
капитала и управител Цветелина Георгиева
Гергинова, която управлява и представлява.
12255
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Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по
ф. д. № 20777/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Рос
бул инвест“ – ООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Възраждане“, бул.
Ал. Стамболийски, бл. 127, вх. В, ет. 4, ап. 17,
с предмет на дейност: строителство, покупка на
недвижими имоти с цел продажба и отдаване под
наем, туристически, рекламни, информационни
и програмни услуги, хотелиерство и ресторантьорство, покупка на стоки или други вещи с
цел продажба в първоначален, обработен или
преработен вид, търговско представителство и
посредничество, комисионни, спедиционни и
превозни сделки в страната и в чужбина, лицензионни сделки, транспортни услуги, внос и износ,
всякаква друга незабранена със закон дейност.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., със съдружници Юрий Анатолиевич
Букин, Боян Тодоров Наков, Юлия Петрова
Горненска и Елла Борисовна Хорошутина и се
управлява и представлява от Юрий Анатолиевич Буйкин и Боян Тодоров Наков заедно и
поотделно.
12256
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
15.ХІІ.2007 г. по ф. д. № 5750/2007 вписва промени за „Айви 07“ – ООД: вписва прехвърляне
на 40 дружествени дяла от Константин Захариев
Захариев на Ива Филипова Атанасова; заличава
като съдружник Константин Захариев Захариев;
вписва като едноличен собственик на капитала
Ива Филипова Атанасова; дружеството продължава дейността си като еднолично дружество с
ограничена отговорност „Айви 07“ – ЕООД.
12257
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
14.І.2008 г. по ф. д. № 7054/2007 вписва промени
за „Грид“ – ООД: вписва прехвърляне на 9 дружествени дяла от Йордан Кирков Йорданов на
Иван Любенов Апостолов; вписва прехвърляне на
8 дружествени дяла от Йордан Кирков Йорданов
на Григор Григоров Ангелов; заличава като съдружник и управител Йордан Кирков Йорданов;
вписва като управител Иван Любенов Апостолов;
вписва преместване на седалището и адреса на
управление – София, район „Слатина“, ж. к. Гео
Милев, бл. 141, вх. А, ет. 1, ап. 1; вписва нов
дружествен договор; дружеството се управлява
и представлява от Иван Любенов Апостолов.
12258
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по
ф. д. № 5372/2004 вписа в търговския регистър
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Зафира – Р.Е.И.“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление София, район „Красно село“, ул.
Хризантема 12, ет. 5, ап. 19 – 20, с предмет на
дейност: покупко-продажба, строителство, ремонт,
обзавеждане и управление на недвижими имоти,
оценяване и сделки с движими и недвижими
вещи, покупка на стоки с цел препродажбата
им в първоначален, преработен и обработен вид,
консултантска дейност, включително юридически
консултации и други (без процесуално представи-
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телство), транспортна, спедиционна, комисионна,
складова и лизингова дейност, сделки с интелектуална собственост, търговско представителство,
посредничество и агентство на местни и чуждестранни физически и юридически лица в страната
и в чужбина, внос, износ, реекспорт, бартер и
други специфични външнотърговски операции,
всякакви други дейности, незабранени от нормативните актове. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик
на капитала Светозар Йорданов Зафиров и се
управлява и представлява от управителя Краси
Господинова Кралева-Зафирова.
12259
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 15.ХІІ.2007 г.
по ф. д. № 13074/2005 вписва промени за „Интер
турс“ – ЕООД: заличава като управител Олга
Михайловна Заяц; дружеството се управлява и
представлява от Константин Андреевич Андреев.
12260
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 14.І.2008 г.
по ф. д. № 11468/2005 вписва промени за „Овергаз
баскет Академия“ – АД: заличава като член на
съвета на директорите и изпълнителен директор
Николай Митков Тенев; вписва като член на съвета
на директорите и изпълнителен директор Силвия
Велчева Дунчева; дружеството се управлява и
представлява от изпълнителния директор Силвия Велчева Дунчева и председателя на съвета
на директорите „Овергаз холдинг“ – АД (рег. по
ф. д. № 358/98 по описа на Ямболския окръжен
съд), представлявано от Пламен Георгиев Дончев
само съвместно.
12261
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 174, ал. 2 ТЗ с решение от
28.XII.2007 г. по ф.д. № 20921/2007 вписа в търговския регистър акционерно дружество „Тесса
уинд голф клуб“ – АД, със седалище и адрес на
управление София, район „Оборище“, ул. Янко
Сакъзов 3, с предмет на дейност: придобиване на
недвижими имоти и проектиране, проучване и
строителство на голф игрище, жилищни, търговски и обслужващи сгради, продажба и отдаване под
наем на сгради и части от сгради в същите имоти
и други сделки с недвижими имоти, всякаква
друга търговска дейност, незабранена от закона.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
370 000 лв., от които 351 500 лв. са внесени чрез
непарична вноска – недвижими имоти, съгласно
съдебно-техническа оценителна експертиза по
дело № 683/2007. Капиталът е разпределен в 3700
обикновени винкулирани поименни акции с номинална стойност 100 лв. Дружеството е със съвет
на директорите в състав: Александър Найденов
Щерев – изпълнителен директор, Росица Тодорова
Вучева – председател, „Тесса енерджи“ – ООД,
представлявано от Александър Найденов Щерев,
„Финлаб“ – ЕООД, представлявано от Владимир
Кръстев Брусарски, Владимир Кръстев Брусарски и Красимир Петров Гергов – изпълнителен
директор, и се представлява от изпълнителните
директори Александър Найденов Щерев и Красимир Петров Гергов винаги заедно.
12320
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Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 27.XII.2007 г.
по ф.д. № 4158/2007 вписва промени за „КМ инвест“ – ЕАД: вписва нов устав, приет с протоколно
решение на едноличния собственик на капитала
от 12.XII.2007 г.; вписва промяна на предмета на
дейност: приемане и предаване на нареждания
във връзка с ценни книжа, вкл. посредничество
за сключване на сделки във връзка с ценни книжа, изпълнение на нареждания за покупка или
продажба на ценни книжа за сметка на клиенти,
управление в съответствие със сключен с клиента
договор на индивидуален портфейл, включващ
ценни книжа, по собствена преценка без специални нареждания на клиента, предоставяне на
индивидуални инвестиционни консултации на
клиента, по собствена инициатива или по искане
на клиента, по отношение на една или повече
сделки, свързани с ценни книжа, предлагане за
първоначална продажба на ценни книжа без
безусловно и неотменимо задължение за придобиване на ценни книжа за собствена сметка,
съхраняване и администриране на ценни книжа
за сметка на клиенти, вкл. попечителска дейност
(държане на ценни книжа и на пари на клиенти
в депозитарна институция) и свързаните с нея
услуги като управление на постъпилите парични
средства/предоставаните обезпечения, предоставяне на заеми за извършване на сделки с ценни
книжа, при условие че лицето, което предоставя
заема, участва в сделката при условия и по ред,
определени с наредба, консултации на дружества
относно капиталовата структура, промишлената
стратегия и свързани с това въпроси, както и
консултации и услуги, свързани със сливания и
покупка на предприятия, сделки с чуждестранни
средства за плащане, доколкото те са свързани
с предоставяните инвестиционни услуги, инвестиционни изследвания и финансови анализи или
други форми на общи препоръки, свързани със
сделки с ценни книжа, услуги, свързани с дейността по предлагане за първоначална продажба
на ценни книжа без безусловно и неотменимо
задължение за придобиване на ценните книжа
за собствена сметка.
12321
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 7.XII.2007 г.
по ф.д. № 12834/2007 вписва промени за „В.Д.В.
007“ – ЕООД: вписва прехвърляне на 50 дружествени дяла от Вержиния Ховсеп Жамгочян на
Любомир Димитров Драгостинов; заличава като
едноличен собственик и управител Вержиния Ховсеп Жамгочян; вписва като едноличен собственик
и управител Любомир Димитров Драгостинов,
който управлява и представлява дружеството;
вписва актуализиран учредителен акт.
12322
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 20635/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Еф енд Джей
къмпани“ – ООД, със седалище и адрес на управление София, район „Илинден“, ж.к. Света
Троица, бл. 316, вх. Б, ет. 8, ап. 38, с предмет на
дейност: автоуслуги – автомивка, автосервиз и
др., дърводелски и интернет услуги, внос, износ
и търговия със стоки, транспортна дейност, рес-
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торантьорство, покупка на стоки и други вещи
с цел продажба в първоначален, преработен или
обработен вид, продажба на стоки от собствено
производство, търговско представителство и посредничество, комисионни и спедиционни сделки,
сделки с интелектуална собственост, хотелиерски,
туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, покупка,
строеж или обзавеждане на недвижими имоти
с цел продажба, всякаква друга, незабранена от
закона дейност. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Филип
Емилов Даниелов и Жоржик Николаев Стоянов
и се управлява и представлява от съдружниците
заедно и поотделно.
12323
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 19623/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „База“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район „Средец“, ул. Хан Аспарух 43, с предмет на
дейност: търговия с всякакъв вид стоки, дейности
на търговско представителство, посредничество
и агентство, комисионна, консигнационна и
оказионна търговия, експлоатация на заведение
за обществено хранене от всякакъв вид, ресторантьорство и хотелиерство, предприемаческа,
издателска, консултантска, транспортна, спедиционна, туристическа, лизингова, инженерингова,
рекламна и импресарска дейност, мениджмънт
и маркетинг, външнотърговска дейност, внос,
износ на стоки, счетоводно обслужване, както
и всякаква друга дейност, разрешена от закона.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., със съдружници Милен Александров
Младенов и Александър Петров Петров и се
управл ява и представл ява от съдру жниците
заедно и поотделно.
12324
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по
ф.д. № 20695/2007 вписа в търговския регистър
дружество с ограничена отговорност „Декона“ – ООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Триадица“, ж.к. Гоце Делчев, ул.
Бадемова гора, бл. 69, ет. 5, ап. 22, с предмет
на дейност: производство и търговия с текстил
и спално и постелъчно бельо, вътрешно- и
външнотърговска дейност, реекспорт, търговско
представителство на български и чуждестранни
физически и юридически лица, произвоводство,
изкупуване, преработка, съхранение и реализация на селскостопанска продукция, промишлени
стоки и предмети на бита, извършване на услуги с промишлено и битово предназначение, и
всякаква друга, незабранена от закона дейност.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., със съдружници Емил Атанасов Шенков
и Атанас Шенков Шенков и се управлява и представлява от съдружниците заедно и поотделно.
12325
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по
ф.д. № 20236/2007 вписа в търговския регистър
дру жество с ог раничена отговорност „Флот
дизайн“ – ООД, със седалище и адрес на управление София, район „Триадица“, ул. Нишава
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165, с предмет на дейност: вътрешен дизайн и
обзавеждане, ресторантьорство, хотелиерство,
търговия с промишлени, хранителни и селскостопански стоки (след издаване на съответния
лиценз) в първоначален, обработен и преработен
вид в страната и в чужбина, откриване на заведения за обществено хранене (след издаване на
съответния лиценз), строителство на жилищни
и административни сгради на територията на
страната и в чужбина, организация на строителството, покупко-продажба на сгради, офиси,
отдаване под наем на недвижими имоти и терени,
внос, износ, търговия на едро и дребно, вътрешно- и външнотърговска дейност, туристическа,
агентска и туроператорска дейност, вътрешни и
международни спедиционни и превозни сделки,
сделки с интелектуална собственост, рекламни
услуги, транспортни и спедиторски услуги в
страната и в чужбина, международен автомобилен транспорт, търговско представителство
и посредничество, както и всички дейности,
незабранени от закона. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници
Дарина Николова Николова и Ива Максимова
Балджиева и се управлява и представлява от
съдружниците заедно и поотделно.
12326
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по
ф.д. № 20384/2007 вписа в търговския регистър
еднолично дружество с ограничена отговорност „Рекон – Инт“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление София, район „Сердика“,
ул. Опълченска 112А, офис 611, с предмет на
дейност: строителство и строително-ремонтни
дейности, вътрешна и международна търговия,
представителство на местни и чуждестранни
физически и юридически лица, икономически
услуги, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон или друг нормативен акт.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., с едноличен собственик на капитала
и управител Джевдет Кондова Алиу, който го
управлява и представлява.
12327
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по
ф.д. № 20518/2007 вписа в търговския регистър
дру жество с ог раничена отговорност „Нато
2006“ – ООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Люлин“, ж.к. Обеля 1, бл. 116,
вх. А, ет. 6, ап. 15, с предмет на дейност: вътрешна и външна търговия, производство и търговия
с промишлени, хранителни, селскостопански,
битови стоки, посреднически, счетоводни, консултантски и комисионерски услуги, търговско
представителство, посредничество и агентство
на местни и чуждестранни лица в страната и в
чужбина, пътнически, товарни и транспортни
услуги в страната и в чужбина, вътрешен и международен туризъм, ресторантьорство, хотелиерство
и всички други търговски дейности, незабранени
със закон. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв., със съдружници Атанас Стефанов Ташев и Антоанета Димитрова Ташева и
се управлява и представлява от съдружниците
заедно и поотделно.
12328
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Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 21264/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Амбулатория за специализирана медицинска помощ
кардио-диагностика“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление София, район „Оборище“,
ул. Оборище 79, с предмет на дейност: извънболнична – диагностично-лечебна, рехабилитационна
и всякаква друга медицинска дейност, разрешена
със закон, профилактика на здравето, превенция
и промоция на здравето, здравно-информационно
осигуряване, експертна дейност, в т. ч. експертизи
на временна нетрудоспособност, издаване на съответна документация, произтичаща от експертната,
здравно-диагностичната и рехабилитационната
дейност, сключване на търговски сделки, необходими за осъществяване предмета на дейност. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв.,
с едноличен собственик на капитала и управител
Христо Иванов Кожухаров, който го управлява и
представлява.
12329
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 21232/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Мечит“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Подуяне“, ул. Васил Петлешков 6, с предмет на
дейност: проектиране, строителство, инженерингова
дейност, строително предприемачество, търговия,
търговско представителство, посредничество и
агентство на местни и чуждестранни физически и
юридически лица, производство на стоки и услуги,
комисионни, спедиционни и превозни сделки в страната и в чужбина, складови сделки, консултантска
дейност и всякакви други сделки и дейности, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Атанас
Илиев Божков и Цвети Валентинов Денков и се
управлява и представлява от съдружниците заедно
и поотделно.
12330
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 19782/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Виспойнт“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Триадица“, ул. Христо
Белчев 2, ет. 5, офис 19, с предмет на дейност: подготовка, координация и разработка на проекти за
възобновяеми енергийни източници, производство,
изкупуване, преработка на продукти от селското
стопанство и горското стопанство, търговия с хранителни продукти, посадъчен материал, семена и
цветя, селекционна и развъдно-подобрителна дейност, изкупуване, преработка и търговия у нас и в
чужбина на дивечови кожи, ловни трофеи, кожи на
други животни, търговско-посредническа дейност и
пласмент, комисионна търговия, оказионна търговия, производство и продажба на плодови сокове,
консерви и безалкохолни напитки, производство
и търговия с амбалаж и опаковки, дизайнерска и
ремонтна дейност, рекламна, импресарска дейност,
консултантска дейност, експертни услуги и обучения, създаване на база и организация на спортна и
туристическа дейност, производствена и търговска
дейност в областта на електрониката, роботостро-
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енето и машиностроенето, копирни услуги, международен и вътрешен туризъм, хотелиерство, ресторантьорство, външна и вътрешна търговия на едро
и дребно, производство и търговия с трикотажни
и текстилни изделия, шивашки услуги, бродерия,
плетива, апликации, търговия с кожени облекла и
изделия и аксесоари към облеклата, таксиметрово
обслужване и авторемонтни услуги, продажба на
творби на изящните и приложните изкуства, народните занятия, сувенири, производство, сервиз
и търговия с машини и съоръжения за селското
стопанство и хранително-вкусовата промишиленост,
производство, сервиз и търговия с машинно технологично оборудване. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на
капитала и управител Михаил Георгиев Бояджиев,
който го управлява и представлява.
12331
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 20581/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Мистър Климат“ – ООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Люлин“, ж.к. Люлин, бул. Д-р Петър
Дертлиев, бл. 546, вх. А, ет. 11, ап. 50, с предмет
на дейност: доставка, монтаж, сервиз и поддръжка на климатична техника, електроинсталации,
В и К инсталации, маркетинг, външна и вътрешна
търговия, търговско представителство и посредничество, транспортни услуги, ресторантьорство и
хотелиерство, сделки с недвижими имоти, всякаква
друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със
съдружници Радослав Василев Георгиев и Светла
Колева Шишкова и се управлява и представлява
от Радослав Василев Георгиев.
12332
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 20717/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „ЯВ енд партнерс“ – ООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Красно село“, ж.к. Лагера, бл. 33,
ет. 9, ап. 47, с предмет на дейност: консултантска,
проучвателна и маркетингова дейност, вътрешно- и
външнотърговска дейност, търговия на едро и дребно с промишлени и хранителни стоки, рент-а-кар,
вътрешен и международен транспорт, спедиторска
дейност, хотелиерство, ресторантьорство и туристическа дейност, издателска, рекламна дейност,
търговия с недвижими имоти, строителство на
жилищни, административни и промишлени сгради,
производство и търговия със строителни материали, складова дейност, представителство на местни
и чуждестранни физически и юридически лица,
всякакви дейности, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв.,
със съдружници Владимир Владимиров Младенов
и Явор Николов Карагитлиев и се управлява и
представлява от съдружниците заедно и поотделно.
12333
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 174, ал. 2 ТЗ с решение от 28.XII.2007 г.
по ф.д. № 20941/2007 вписа в търговския регистър
еднолично акционерно дружество „БЛД Боровец“ – ЕАД, със седалище и адрес на управление
София, район „Триадица“, ул. Христо Стамболски
3, с предмет на дейност: покупка на стоки или
други вещи с цел препродажба в първоначален,
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преработен или обработен вид, продажба на стоки
от собствено производство, външно- и вътрешнотърговска дейност със стоки и услуги от всякакъв
вид, търговско представителство, посредничество и
агентство на местни и чуждестранни физически и
юридически лица, комисионни, спедиционни и превозни сделки, складови сделки, сдеки с интелектуална
собственост, хотелиерски, туристически, рекламни,
информационни, програмни и импресарски услуги,
дизайн, покупка, строеж, обзавеждане или управление на недвижими имоти с цел продажба, всякаква
друга дейност по смисъла на чл. 1 от Търговския
закон, незабранена от закона. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 50 000 лв., разпределен
в 50 000 обикновени налични поименни акции с
право на глас с номинална стойност 1 лв., едноличен собственик на капитала е „Бългериан ленд
дивелъпмънт“ – ЕАД (рег. по ф.д. № 13526/2004).
Дружеството е със съвет на директорите в състав:
Христо Теодоров Илиев – председател, Васил Николов Василев – зам.-председател, и Димитър Бончев
Савов – изпълнителен директор, и се управлява и
представлява от изпълнителния директор.
12334
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 21060/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „ДАЦ транс“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Слатина“, ж.к. Христо Смирненски, бл. 70, вх. Б,
ет. 6, ап. 42, с предмет на дейност: транспорт и
спедиция, производство и търговия в страната и в
чужбина с промишлени и селскостопански стоки,
посредничество, агентство и представителство, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни,
импресарски и други услуги, покупка, строеж и
обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба,
лизинг, всички други незабранени от закона дейности. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 6000 лв., със съдружници Дамян Бориславов
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Дамянов, Антонио Валентинов Михов и Цветан
Иванов Иванов и се управлява и представлява от
съдружниците заедно и поотделно.
12335
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 11.I.2008 г.
по ф.д. № 3663/91 вписва промени за „Болкан
Бритиш соушъл сървейс“ – АД: вписва промени в
устава на дружеството, приети на ОС на акционерите, проведено на 16.XI.2007 г.; промяна в броя
на членовете на съвета на директорите от 5 на 3
членове; заличава досегашните членове на съвета
на директорите; вписва нов съвет на директорите
в състав: Андрей Венцелов Райчев – председател,
Марчела Веселинова Желева – зам.-председател, и
Кънчо Марков Стойчев – изпълнителен директор;
дружеството ще се представлява от изпълнителния
директор Кънчо Марков Стойчев.
12336
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 21038/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Никтрейд“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район „Възраждане“, кв. Зона Б-5,
бл. 10, вх. А, ет. 18, ап. 70, с предмет на дейност:
покупка на стоки с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба от
собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни
и превозни сделки, складови сделки, хотелиерски,
туристически, рекламни, информационни, програмни и импресарски услуги, покупка, строеж или
обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба,
лизинг, внос и износ и всички други сделки и услуги,
незабранени със закон. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на
капитала и управител Никола Костадинов Драгосинов, който го управлява и представлява.
12337
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