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ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 241
ОТ 5 АВГУСТ 2011 Г.

за изменение и допълнение на нормативни
актове на Министерския съвет
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
§ 1. В Устройствения правилник на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, приет
с Постановление № 232 на Министерския
съвет от 2009 г. (обн., ДВ, бр. 78 от 2009 г.;
изм. и доп., бр. 15 и 74 от 2010 г. и бр. 54
от 2011 г.), се правят следните изменения и
допълнения:
1. В чл. 42 се създават т. 12 – 15:
„12. участва в отрасловите и браншовите
съвети по условия на труд;
13. организира работата на отрасловия и
браншовите съвети за тристранно сътрудничество в министерството по въпросите
н а с оц и а л н ат а по л и т и к а в о б л ас т т а н а
транспорта, информационните технологии
и съобщенията;
14. организира и контролира дейността на
министерството в областта на политиката
за осигуряване на здравословни и безопасни
условия на труд;
15. с ъх ра н я ва д исц и п л и нарн и т е дела,
образу вани и разглеж дани от Дисциплинарния съвет.“
2. В чл. 43, ал. 1, т. 6 думите „Управление
при кризи и евро-атлантическо сътрудничество“ се заменят с „Безопасност, технически
надзор и управление при кризи“.
3. В чл. 44, т. 12 думите „Управление при
кризи и евро-атлантическо сътрудничество“
се заменят с „Безопасност, технически надзор
и управление при кризи“.
4. В чл. 49:
а) в основния текст думите „и контрол
върху дейността на търговските дружества
и държавните предприятия“ се заличават;
б) точки 5 – 19 се отменят.
5. Създава се чл. 49а:

„Чл. 49а. Дирекция „Контрол върху дейността на търговските дружества и държавните предприятия“:
1. подпомага министъра при упражняване правата на държавата върху дялове или
акции на търговски дружества в транспорта
и съобщенията, както и при упражняване
на правата му като орган на управление
на държавните предприятия в областта на
транспорта и съобщенията;
2. анализира финансово-икономическото
състояние на търговските дружества и държавните предприятия, в които министърът
представлява държавата в общото събрание
или упражнява правата на едноличния собственик на капитала;
3. подготвя методически разработването
на бизнес планове и програми за финансово
оздравяване от дружествата и държавните
предпри яти я и осъществява методическо
р ъ ко в од с т в о п о в ъ п р о с и т е, с в ъ р з а н и с
финансово-икономическото състояние на
дружествата и предприятията по т. 2;
4. следи за изпълнението на икономическите показатели от бизнес плановете и
програмите по т. 3; определя целеви икономически показатели от бизнес плановете,
които се включват в договорите за възлагане
на управлението, и информира министъра;
5. следи за изпълнението на възложените
задачи от страна на органите на управление
и контрол на държавните предприятия и
едноличните търговски дружества, в които
министърът упражнява правата на едноличния собственик на капитала, като извършва
проверки за изпълнението на поставените
задачи; информира министъра за резултатите
от проверките;
6. организира работата по получаването,
съхраняването и ползването на годишните
счет оводни о т чет и на д ържавни те п редприятия и търговските дружества, в които
министърът представлява държавата в общото събрание или упражнява правата на
едноличния собственик на капитала;
7. анализира годишните счетоводни отчети, изготвя становища и протоколи за
приемане на годишните счетоводни отчети,
разпределянето на печалбата, даването на
тантиеми за управителните органи, прие-
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мането на докладите на експерт-счетоводителите и освобождаването от отговорност
на у правителните органи за съответната
финансова година на едноличните търговски
дружества, в които министърът упражнява
правата на едноличния собственик на капитала, и на държавните предприятия, в
които министърът представлява държавата
в общото събрание;
8. извърш ва а на л из на док ла д и т е на
Агенцията за държавна финансова инспекция и когато са налице основания за това,
изготвя предложения за санкциониране на
органите на у правление на едноли чни те
търговски дружества, в които министърът
упражнява правата на едноличния собственик на капитала, и в търговските дружества
с мажоритарно държавно участие в капитала;
9. организира проверки и текущ контрол
на едноличните търговски дружества, в които
министърът упражнява правата на едноличния собственик на капитала, и в търговските
дружества с мажоритарно държавно участие
в капитала и на държавните предприятия, в
които министърът представлява държавата
в общото събрание, и оказва съдействие при
контактите с Агенцията за държавна финансова инспекция, с данъчната администрация,
с Националния осигурителен институт и с
Националната агенция за приходите;
10. изработва становища за едноличните
търговски дружества с държавно участие в
капитала по въпросите, по които министърът взема решения или дава разрешения
съгласно Търговския закон и Правилника за
реда за упражняване правата на държавата в
търговските дружества с държавно участие
в капитала, приет с Постановление № 112
на Министерск и я съвет от 20 03 г. (обн.,
ДВ, бр. 51 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 59
от 2003 г.; Решение № 8260 на Върховния
административен съд от 2005 г. – бр. 79 от
2005 г.; изм. и доп., бр. 54 от 2006 г., бр. 15
от 2007 г., бр. 103 от 2008 г., бр. 39 и 93 от
2009 г. и бр. 22, 29 и 72 от 2010 г.);
11. съставя и поддържа регистър на държавните предприятия и едноличните търговски дружества, в които министърът упражнява правата на едноличния собственик
на капитала, и осъществява координация по
него с Националния статистически институт;
12. подпомага министъра в рамките на
неговата компетентност при приватизацията на търговските дружества в областта на
транспорта, информационните технологии и
съобщенията; осъществява взаимодействие с
Комисията за финансов надзор и с Агенция
та за приватизация и следприватизационен
контрол;
13. подготвя актовете за преобразуване
на търговските дружества;
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14. подпомага министъра при провеждане
политиката на министерството по отношение на търговските дружества, обявени в
ликвидация или в несъстоятелност, и по
отношение на държавните предприятия;
15. предприема необходимите действия
по възстановяване правата на собственост,
обезщетяване или компенсиране на собствениците по реда на Закона за обезщетяване
на собственици на одържавени имоти и по
отменения Закон за преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия
във връзка с преходните и заключителните
разпоредби на Закона за приватизация и
следприватизационен контрол.“
6. В чл. 52 се създава т. 13:
„13. събира, анализира и обобщава информацията, свързана с безопасността на
движението; въз основа на анализираната
информация предлага конкретни мерки и
решения.“
7. В чл. 56:
а) думите „Управление при кризи и евроатлантическо сътрудничество“ се заменят с
„Безопасност, технически надзор и управ
ление при кризи“;
б) създават се т. 6 – 11:
„6. осъществява държавен тех ническ и
на дзор върх у с ъор ъжен и я та с пови шена
опасност в съответствие с действащото законодателство;
7. вписва в регистъра на министерството и
издава удостоверения на лица за извършване
на дейности по поддържане, ремонтиране и
преустройване на съоръжения с повишена
опасност;
8. извършва първоначални, периодични и
внезапни прегледи, проверки и изпитвания
на съоръженията с повишена опасност, както
и проверки на предприятията, сградите и
другите обекти, в които съоръженията се
произвеждат, монтират, поддържат, ремонтират и експлоатират;
9. издава задължителни писмени предписания на собственици или ползватели,
работодатели, длъжностни и други лица и
писмено разпорежда спиране на експлоатацията на предприятия и/или съоръжения с
повишена опасност;
10. съставя актове за установяване нарушения на нормативната уредба и издава
наказателни постановления в съответствие
с разпоредбите на Закона за техническите
изиск вани я към прод у ктите и Закона за
здравословни и безопасни условия на труд;
11. координира стандартизационната и
мет ролог и чната дейност в т ранспор т ни я
отрасъл.“
8. Член 57 се отменя.
9. В приложението към чл. 32, ал. 3:
а) на ред „Обща администрация“ числото
„71“ се заменя със „75“;
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б) на ред „дирекция „Човешки ресурси“
цифрата „6“ се заменя със „7“;
в) на ред „дирекция „Стопански дейности
и управление на собствеността“ цифрата „8“
се заменя с „11“;
г) на ред „Специализирана администрация“ числото „218“ се заменя с „214“;
д) на ред „дирекция „Концесии и контрол
върху дейността на търговските дружества и
държавните предприятия“ думите „дирекция
„Концесии и контрол върху дейността на
търговските дружества и държавните предприятия“ се заменят с „дирекция „Концесии“
и числото „23“ се заменя с „13“;
е) създава се нов ред:
„дирекция „Контрол върху дейността на
търговските дружества и държавните предприятия“ – 12“;
ж) на ред „дирекция „Управление при
кризи и евро-атлантическо сътрудничество“
думите „дирекция „Управление при кризи
и евро -атлан т и ческо с ът ру д ни чес т во“ се
заменят с „Безопасност, технически надзор
и управление при кризи“ и числото „10“ се
заменя с „12“;
з) ред „дирекция „Безопасност, технически
надзор, здравословни и безопасни условия
на труд“ и цифрата „8“ се заличават.
§ 2. В Устройствения правилник на Изпълнителната агенция „Проучване и поддържане
на р. Дунав“, приет с Постановление № 74
на Министерск и я съвет от 20 0 0 г. (обн.,
ДВ, бр. 39 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 87 от
2001 г., бр. 96 от 2005 г., бр. 43 от 2006 г.,
бр. 68 от 2008 г. и бр. 15 от 2010 г.), се правят
следните изменения и допълнения:
1. В чл. 2, ал. 2 след думата „чрез“ се добавя „дирекция „Звено за вътрешен одит и“.
2. Създава се чл. 9а:
„Чл. 9а. Изпълнителният директор издава
разрешителни за ползване на воден обект за
изземване на наносни отложения от р. Дунав.“
3. В чл. 15 се създава т. 15:
„15. издава разрешителни за ползване на
воден обект за изземване на наносни отложения от р. Дунав.“
4. В чл. 16, ал. 1 цифрата „4“ се заменя
с „3“.
5. В чл. 19, ал. 2 цифрата „3“ се заменя
с „2“.
6. Член 20 се отменя.
7. В чл. 21, ал. 1 се създават т. 23 – 50:
„23. извършва целия комплекс от хидрографни и морфоложки проучвания в българския участък на р. Дунав от км 845,650
до км 374,100;
24. извършва измервания в критичните
за корабоплаването райони, акватории на
пристанища, зимовници (лимани), временни
зимни убежища и второстепенни ръкави;
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2 5. и з в ърш в а с пец и а л н и и з м е рв а н и я
за определяне талвега на р. Дунав, пряко
свързани с националната принадлежност на
островите и с държавната граница;
26. организира и извършва измерване за
хидрографни, лоцмански и навигационни
карти на р. Дунав;
27. подготвя и изработва кадастрални, топографски, навигационни и лоцмански карти
на р. Дунав или на отделни участъци от нея;
28. изработва ситуационни хидрографни
планове, хидрографни снимки, надлъжни и
напречни профили на р. Дунав, свързани с
проектирането и строителството по нея, за
нуждите на речния транспорт и по заявка
на физически и юридически лица;
29. поддържа полигоновата и височинната геодезична мрежа по бреговата ивица
и развива такива мрежи от по-нисък клас;
30. извършва измервания за надлъжния
профил и за определяне надлъжния наклон
на р. Дунав;
31. извършва хидроморфоложки измервания и проучвания в изпълнение на рекомендациите на Дунавската комисия, решенията
на Смесената българо-румънска комисия по
поддържане и подобряване на фарватера,
Смесената тех ни ческа бъ лгаро -ру м ънска
комисия за моста на р. Дунав Русе – Гюргево и на Работната група по вътрешен воден
транспорт към ИКЕ при ООН;
32. изследва влиянието на съществуващите
хидротехнически съоръжения и анализира
въздействието им върху режима на р. Дунав;
33. извършва изследователска дейност в
областта на хидрографията и хидроморфологията на р. Дунав с цел използването є
за нуждите на корабоплаването;
34. следи и анализира ерозията на българския бряг и на принадлежащите му острови;
35. съставя „Паспорт на праговете“, изучава и анализира развитието на критичните
за корабоплаването райони като функция на
времето с цел избор на оптимален вариант за
подобряване на условията за корабоплаване;
36. разработва проекти за дъноудълбочителни работи и струенаправляващи прорези
за подобряване на условията за корабоплаване по фарватера на р. Дунав, в акваториите
на пристанища, зимовници и местата, където
е необходима своевременна намеса;
37. осигурява ефективен обмен на информация със сродни български и чуждестранни
организации;
38. съгласува проектите за строителство в
сервитута на р. Дунав на съответното ниво;
39. осъществява инвеститорска дейност и
надзор при извършването на ново строителство за нуждите на агенцията, както и на
основни и текущи ремонти на сградния фонд;
40. с ъвмес т но с д и рек ц и я „ А д м и н ис
т рат и вно -п ра вно и фи на нсово - с т опа нско
обслужване“ планира и контролира капиталните вложения;
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41. съгласува съвместно с дирекция „Поддържане на плавателния път и техническа“
кариерите за добив на инертни и намивни
материали от коритото на реката с оглед
избягване на неблагоприятното му влияние
върху условията за корабоплаване, изградените хидротехнически съоръжения, рушенето
на бреговете и островите;
42. прецизира цялата хидроморфоложка
информация, предназначена за Дунавската
комисия, издаването на топографски, навигационни и лоцмански карти, справочници
и други;
43. изготвя становища, информации, графични и аналитични материали за съвещанията на експертите по хидротехническите
въпроси, сесиите на Дунавската комисия,
сесии те на Смесената бъ лгаро -ру м ънска
комисия по поддържане и подобряване на
фарватера, Смесената техническа българору мънска комиси я за моста на р. Ду нав
Русе – Гюргево и на Работната група по вът
решен воден транспорт към ИКЕ при ООН;
44. осигурява изпълнението на изискванията по техническата безопасност на труда
в дирекцията;
45. подготвя, изработва и разпространява
електронни навигационни карти съгласно
меж дународните стандарти за българския
участък на р. Дунав;
4 6. изп ъ л н я ва п р о ек т и, фи на нси ра н и
от фондове на Европейския съюз, и други
проекти от международните финансови институции и програми, свързани с развитието
и поддържането на корабоплавателния път
в българския участък на р. Дунав;
47. осъществява дейности по координация
на изпълнението, мониторинг и отчитане
на програми и проекти в качеството си на
бенефициент по тях;
48. организира сътрудничеството с международни организации и координира участието
на агенцията в национални и меж дународни
проекти;
49. разглежда постъпили заявления и подготвя за издаване разрешителни за ползване
на воден обект за изземване на наносни
отложения от р. Дунав;
50. изготвя предпроектни проучвания за
дейности по изземване на наносни отложения в българския участък на р. Дунав и
влиянието им върху корабоплавателния път,
бреговете, островите и хидротехническите
съоръжения.“
8. В приложението към чл. 16, ал. 2 думите
„дирекция „Хидротехническа и проекти“ и
числото „11“ се заличават и на ред „дирекция
„Хидрология и хидрометеорология“ числото
„21“ се заменя с „32“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Галина Маринска
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РЕШЕНИЕ № 610
ОТ 8 АВГУСТ 2011 Г.

за предоставяне на концесия за добив на
подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от
Закона за подземните богатства – строителни
материали – амфиболити, от находище „Али“,
разположено в землището на с. Веринско,
община Ихтиман, Софийска област
На основание чл. 54, ал. 5 и 6 във връзка
с чл. 5, т. 3, чл. 6, ал. 3 и чл. 29 от Закона за
подземните богатства и § 105, ал. 2 от преходните и заключителните разпоредби на Закона
за изменение и допълнение на Закона за подземните богатства (ДВ, бр. 100 от 2010 г.) и
предложение на министъра на икономиката,
енергетиката и туризма
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Предоставя концесия за добив с предмет експлоатация чрез добив на подземни
богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за
подземните богатства – строителни материали – амфиболити, от находище „А ли“,
разположено в землището на с. Веринско,
община Ихтиман, Софийска област, който
се извършва с осигурени от концесионера
средства и на негов риск. Площта, покриваща
находището, е с размер 197 671 кв. м и е индивидуализирана с координатите на точки по
контура на запасите от № 1 до № 10 съгласно
координатен регистър в координатна система
„1970 г.“, представляващ неразделна част от
договора за концесия.
2. Определя концесионна площ с размер
245 356 кв. м, включваща площта, покриваща
находище „Али“, както и необходимите площи
за осъществяване на дейността по концесията.
Концесионната площ е индивидуализирана
с координатите на точки от № 1 до № 13
съгласно координатен регистър в координатна система „1970 г.“ съгласно приложението.
3. Определя срок на концесията 35 години.
4. Определя за концесионер „Хидроминерал“ – ООД, София – титуляр на Удостоверение за търговско откритие № 0412 от
17 септември 2009 г., издадено от министъра
на околната среда и водите.
5. Концесията да се осъществява при следните условия:
5.1. При експлоатацията на подземните
богатства да се спазват нормативните изисквания, включително актовете и предписанията на
компетентните органи, свързани с опазването
на земните недра, околната среда, водите,
човешкото здраве, защитените със закон територии и обекти, правата върху земите от
държавния горски фонд и земеделските земи,
културните ценности, националната сигурност,
отбраната на страната и обществения ред.
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5.2. Правата и задълженията по концесията да не се прехвърлят на трети лица освен
с разрешение на Министерския съвет при
условията на чл. 25 ЗПБ.
5.3. Добивът на подземното богатство по
т. 1 започва след получаване на специално
разрешение от Агенция „Пътна инфраструктура“, съгласуване с министъра на икономиката,
енергетиката и туризма на цялостен работен
проект и годишни работни проекти за добив
и първична преработка на подземните богатства – амфиболити, от находище „Али“ и
след провеждане на процедурите по Закона
за опазване на околната среда и Закона за
биологичното разнообразие.
5.4. При осъществяване на концесията и
на свързаните с нея дейности концесионерът
е длъжен:
5.4.1. да спазва изискванията за осигуряване
на здравословни и безопасни условия на труд;
5.4.2. да извършва всички дейности по
предоставената концесия в съответствие с
установените техническ и и технологични
стандарти;
5.4.3. да не изграж да сгради и трайни
съоръжения върху земята, на която или под
която е находището на подземни богатства;
5.4.4. да спазва у казани ята, давани от
министъра на икономиката, енергетиката и
туризма при съгласуване на проектите;
5.4.5. да изпълнява одобрените и изискващи
се рекултивационни мероприятия.
5.5. Концесионерът да не разкрива и предоставя на трети лица придобитата геоложка
и техническа документация и информация,
свързана с обекта на концесията, без изрично
писмено съгласие от министъра на икономиката, енергетиката и туризма.
5.6. Добивът се извършва с осигурени от
концесионера средства и на негов риск.
5.7. За осъществяване на правата и изпълнение на задълженията по концесията
не се изискват задължителни подобрения в
находището.
6. Определя основните права и задължения
по концесията, както следва:
6.1. Основни права на концесионера:
6.1.1. да добива амфиболити от находището
по т. 1;
6.1.2. право на собственост върху добитите за срока на концесията подземни богатства – амфиболити;
6.1.3. право на ползване върху минните
отпадъци от добива и първичната преработка;
6.1.4. да извършва преработка, складиране, транспортиране и продажба на добитите
амфиболити;
6.1.5. да ползва за срока за концесията съществуващата до момента на подписването на
концесионния договор геоложка и техническа
документация и информация;
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6.1.6. да извършва с осигурени от него
средства и на свой риск и след предварително съгласуване с концедента необходимите
дейности, свързани с добива, включително
допроучване и експлоатационно проучване
на подземните богатства по т. 1;
6.1.7. да складира отпадъците от добива и
преработката на подземното богатство въз
основа на проекти, съгласувани с министъра
на икономиката, енергетиката и туризма.
6.2. Основни задължения на концесионера:
6.2.1. да извършва добива на подземните
богатства по т. 1, като:
6.2.1.1. изпълнява съгласуваните цялостен
работен проект и годишни работни проекти
за добив и първична преработка;
6.2.1.2. разработва находището добросъвестно, като не допуска неправилна изборна
експлоатация, която може да доведе до загуби
на подземни богатства или до икономическа
неизгодност за бъдещо разработване на находището;
6.2.1.3. изземва подземните богатства от
земните недра при минимални загуби, като
спазва изискванията за правилно и безопасно
разработване;
6.2.1.4. не застрашава компонентите на
околната среда;
6.2.2. да внася концесионното плащане при
условия и в срокове, определени в концесионния договор;
6.2.3. да извърши инвестиции за срока
на концеси ята в размер не по-ма лък от
2 206 564 лв.;
6.2.4. да изработи и съгласува с компетентните държавни органи при условия, по ред и в
срокове, определени в концесионния договор:
6.2.4.1. цялостен работен проект за добив
и първична преработка;
6.2.4.2. изменения и допълнения на цялостния работен проект за добив и първична
преработка – при възникнала необходимост
от това;
6.2.4.3. годишни работни проекти за добив
и първична преработка;
6.2.4.4. цялостен работен проект за ликвидация или консервация на миннодобивния
обект и за рекултивация на засегнатите земи;
6.2.4.5. план за управление на минните
отпадъци;
6.2.5. да уведомява компетентните държавни органи при условия и по ред, определени в
концесионния договор, за всяко обстоятелство,
което може да създаде опасност за националната сигурност, отбраната на страната,
обществения ред, човешкото здраве, околната
среда, защитени със закон територии и обекти,
растителни и животински видове, културни
ценности;
6.2.6. да съставя и води геоложка и техничес
ка документация за дейностите по концесията;

БРОЙ 64

ДЪРЖАВЕН

6.2.7. да представя при условия, по ред и в
срокове, определени в концесионния договор:
6.2.7.1. шестмесечни отчети за действително
добитите и продадените количества амфиболити и среднопретеглената им продажна
цена по оперативни данни за съответния
период – до 15 дни след изтичането на съответното шестмесечие;
6.2.7.2. окон чателен годишен от чет за
действително добитите и продадените количества амфиболити и среднопретеглената им
продажна цена за съответния период – до 15
януари на следващата година;
6.2.7.3. отчет за изпълнението на годишния
работен проект за добив и първична преработка и за изменението на запасите и ресурсите
през изтеклата година;
6.2.7.4. доклад за остатъчните запаси в
находището при доказана необходимост от
ликвидация на миннодобивния обект и от
рекултивация на засегнатите земи;
6.2.8. да осигурява пълен достъп до концесионния обект, съоръженията и документацията, свързани с дейностите по концесията, на
оправомощени органи и/или лица;
6.2.9. да спазва изискванията на Закона за
културното наследство и да осигури периодичен мониторинг на територията на добивните
работи от археолог на регионалния исторически музей;
6.2.10. да предприема за своя сметка и на
своя отговорност всички възможни правни и
фактически действия за постигане на споразумение с титулярите на вещни права върху
земята и одобряване на съответния подробен
устройствен план за поземлените имоти, попадащи в концесионната площ;
6.2.11. да стабилизира на терена граничните
точки по контура на концесионната площ;
6.2.12. да извърши ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация
на засегнатите земи за своя сметка при условия и в срокове, определени в съгласувания
проект по т. 6.2.4.4;
6.2.13. при прекратяване на концесионния
договор да предаде държането на находището
по т. 1 при условия и по ред, определени в
концесионния договор.
6.3. Основни права на концедента:
6.3.1. да получава дължимото от концесионера концесионно плащане при условия и в
срокове, определени в концесионния договор;
6.3.2. при условия и по ред, определени в
концесионния договор, да контролира изпълнението на задълженията на концесионера,
включително чрез вземане на проби от всяка
продукция – резултат от експлоатацията на
находището, и чрез извършване на маркшайдерски измервания;

ВЕСТНИК

С Т Р. 7

6.3.3. право на съсобственост с концесионера, а след прекратяване на концесията – право
на собственост – върху придобитата по време
на концесията геоложка и техническа документация;
6.3.4. да прекрати едностранно концесионния договор при неизпълнение от страна
на концесионера на основните задължения
по това решение и по договора и/или при
нарушаване условията на концесията.
6.4. Основни задължения на концедента:
6.4.1. да оказва съдействие на концесионера
при осъществяване на концесията, след като
такова бъде поискано, при условия и по ред,
определени в концесионния договор;
6.4.2. да осъществява контрол за спазване
на условията по концесията и за изпълнение
на задълженията по концесионния договор.
7. Концесионният договор влиза в сила от
датата на неговото подписване от страните.
8. Определя за начален срок на концесията
датата на влизане в сила на концесионния
договор.
9. Определя следните видове гаранции за
изпълнение на задълженията по концесионния договор:
9.1. Безусловна и неотменяема годишна
банкова гаранция, обезпечаваща изпълнението
на задълженията за концесионно плащане,
ДДС, лихви и неустойки, както следва:
9.1.1. за първата година от срока на концесията гаранцията е в размер 33 840 лв. без
данък добавена стойност (ДДС) и се представя
в 30-дневен срок от датата на подписване на
концесионния договор;
9.1.2. за всяка следваща година банковата
гаранция е в размер 50 на сто от концесионното
плащане за предходната година и дължимия
върху него ДДС и се представя на концедента до 7 дни преди изтичане валидността на
предходната гаранция.
9.2. Финансово обезпечение за изпълнение
на дейностите по техническа ликвидация или
консервация на миннодобивния обект и по
рекултивация на засегнатите земи. Видът на
финансовото обезпечение и предвиденият
размер на средствата се договарят между
страните в концесионния договор.
9.3. Неустойки и лихви при неизпълнение
и при забавено изпълнение на договорните
задължения. Формите на неизпълнение, условията и редът за тяхното установяване, както
и видът и размерът на санкциите се определят
в концесионния договор.
10. Определя годишно парично концесионно плащане за единица добито подземно
богатство за съответния период, както следва:
10.1. Размерът на всяко плащане се определя съгласно чл. 1, ал. 1 и 2 от Методиката за определяне на конкретния размер на
концесионното възнаграждение за добив на
строителни и скалнооблицовъчни материа-
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ли – приложение № 4 към чл. 11 от Наредбата
за принципите и методиката за определяне
на концесионното възнаграждение за добив
на подземни богатства по реда на Закона за
подземните богатства, приета с Постановление № 127 на Министерския съвет от 1999 г.
(обн., ДВ, бр. 59 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 46
от 2007 г.).
10.2. Кон цесион но т о п ла ща не за ед иница добито подземно богатство съгласно
чл. 1, ал. 3, т. 1, буква „а“ от методиката по
т. 10.1 – амфиболити, не може да бъде пониско от 0,30 лв./тон, като тази стойност се
индексира ежегодно с процента на увеличение
на цените на строителните и скалнооблицовъчните материали по информация, предоставена
от Националния статистически институт, при
базова статистическа информация за цените
за 2005 г.
10.3. Минималният размер на концесионното плащане за всеки отчетен период (шестмесечие) от срока на концесията не може да
бъде по-нисък от 25 380 лв., формиран на базата на 84 600 тона/шестмесечие амфиболити
и предвидената стойност за единица добито
подземно богатство съгласно чл. 1, ал. 3, т. 1,
буква „a“ от методиката по т. 10.1.
10.4. Дължимото концесионно плащане
се внася от концесионера на две вноски, до
тридесет дни след изтичане на съответното
шестмесечие по сметка, посочена от концедента. Начинът на изчисляване и сроковете
за заплащане се определят в концесионния
договор.
11. При условия и по ред, уговорени в
концесионни я договор, концесионерът не
дължи концесионно плащане за времето на
реализиране на дейностите, предвидени в
съгласуван проект за техническа ликвидация
или консервация на миннодобивния обект и
за рекултивация на засегнатите земи, при
условие че не се извършва добив на подземни
богатства.
12. Министърът на икономиката, енергетиката и туризма внася от името и за сметка на
концесионера по бюджета на община Ихтиман,
Софийска област, сума, представляваща 50 на
сто от дължимото концесионно плащане за
съответния период.
13. Размерът на концесионното плащане
по т. 10.1 и на минималното концесионно
плащане по т. 10.3 се променя с допълнително
споразумение към концесионния договор при
промяна на законодателството, уреждащо реда
за неговото определяне.
14. Упълномощава министъра на икономиката, енергетиката и туризма:
14.1. Да проведе преговори и да сключи концесионния договор с „Хидроминерал“ – ООД,
София.
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14.2. Да представлява Министерския съвет
по концесионния договор с изключение на
неговото прекратяване.
14.3. Да организира контрола по изпълнението на концесионния договор.
14.4. Да предявява вземанията на концедента по съдебен ред.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Галина Маринска
Приложение
към т. 2
Координатен регистър на концесионната площ
на находище „Али“ (координатна система
„1970 г.“)
Точка

Координати

№

Y (м)

X (м)

1.

8536183.9

4581440.4

2.

8536369.2

4581515.2

3.

8536464.4

4581730.4

4.

8536610.5

4581713.0

5.

8536719.0

4581549.5

6.

8536892.0

4581422.3

7.

8536666.6

4581213.2

8.

8536477.0

4581133.9

9.

8536310.6

4581250.7

10.

8536192.3

4581065.9

11.

8536138.3

4581126.1

12.

8536204.7

4581281.5

13.

8536279.3

4581293.5

9745

РЕШЕНИЕ № 611
ОТ 8 АВГУСТ 2011 Г.

за предоставяне на концесия за добив на
подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от
Закона за подземните богатства – строителни
материали – варовици, от находище „Поп Кралево“, разположено в землището на с. Главан,
община Силистра, област Силистра
На основание § 4, ал. 1 и 4 от преходните
и заключителните разпоредби на Закона за
концесиите във връзка с § 17а, ал. 1 и 2 от
преходните и заключителните разпоредби на
Закона за приватизация и следприватизационен контрол и чл. 4, ал. 1, т. 1, чл. 6, 7 и чл. 8,
ал. 1 от отменения Закон за концесиите във
връзка с § 105, ал. 2 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение
и допълнение на Закона за подземните бо-
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гатства (ДВ, бр. 100 от 2010 г.) и мотивирано
предложение на министъра на икономиката,
енергетиката и туризма
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Предоставя концесия за добив с предмет експлоатация чрез добив на подземни
богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за
подземните богатства – строителни материали – варовици, от находище „Поп Кралево“, разположено в землището на с. Главан,
община Силистра, област Силистра, който
се извършва с осигурени от концесионера
средства и на негов риск. Площта, покриваща
находището, е с размер 169 757 кв. м и е индивидуализирана с координатите на точки по
контура на запасите от № 1 до № 26 съгласно
координатен регистър в координатна система
„1970 г.“, представляващ неразделна част от
концесионния договор.
2. Определя концесионна площ с размер
249 186 кв. м, включваща площта, покриваща
находище „Поп Кралево“, както и необходимите площи за осъществяване на дейността
по концесията. Концесионната площ е индивидуализирана с координатите на точки от
№ 1 до № 27 съгласно координатен регистър
в координатна система „1970 г.“ съгласно
приложението.
3. Определя срок на концесията 35 години.
4. Определя за концесионер без търг или
конкурс „Пътстроймонтаж“ – ООД, Силистра.
5. Концесията да се осъществява при следните условия:
5.1. При експлоатацията на подземните
богатства да се спазват нормативните изисквания, свързани с опазването на земните недра,
околната среда, водите, човешкото здраве,
защитените със закон територии и обекти, в
т. ч. чрез извършване на оценка за съвместимостта на добива на подземни богатства
по реда на Наредбата за условията и реда за
извършване на оценка за съвместимостта на
планове, програми, проекти и инвестиционни
предложения с предмета и целите на опазване
на защитените зони, приета с Постановление
№ 201 на Министерския съвет от 2007 г. (ДВ,
бр. 73 от 2007 г.); правата върху земите от
държавния горски фонд и земеделските земи,
културните ценности, националната сигурност,
отбраната на страната и обществения ред.
5.2. Правата и задълженията по концесията да не се прехвърлят на трети лица освен
с разрешение на Министерския съвет при
условията на чл. 25 от Закона за подземните
богатства.
5.3. При осъществяване на концесията и
на свързаните с нея дейности концесионерът
е длъжен:
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5.3.1. да спазва изискванията за осигуряване
на здравословни и безопасни условия на труд;
5.3.2. да извършва всички дейности по
предоставената концесия в съответствие с
установените технически и технологични
стандарти;
5.3.3. да не изграж да сгради и трайни
съоръжения върху земята, на която или под
която е находището на подземни богатства;
5.3.4. да спазва указанията, давани от
министъра на икономиката, енергетиката и
туризма при съгласуване на проектите;
5.3.5. да изпълнява одобрените и изискващи
се рекултивационни мероприятия.
5.4. Концесионерът да не разкрива и предоставя на трети лица придобитата геоложка
и техническа документация и информация,
свързана с обекта на концесията, без изрично
писмено съгласие от министъра на икономиката, енергетиката и туризма.
5.5. Добивът се извършва с осигурени от
концесионера средства и на негов риск.
5.6. За осъществяване на правата и изпълнение на задълженията по концесията
не се изискват задължителни подобрения в
находището.
6. Определя основните права и задължения
по концесията, както следва:
6.1. Основни права на концесионера:
6.1.1. да добива варовици от находището
по т. 1;
6.1.2. право на собственост върху добитите за срока на концесията подземни богатства – варовици;
6.1.3. право на ползване върху минните
отпадъци от добива и първичната преработка;
6.1.4. да извършва преработка, складиране, транспортиране и продажба на добитите
варовици;
6.1.5. да ползва за срока за концесията съществуващата до момента на подписването на
концесионния договор геоложка и техническа
документация и информация;
6.1.6. да извършва с осигурени от него
средства и на свой риск и след предварително съгласуване с концедента необходимите
дейности, свързани с добива, включително
допроучване и експлоатационно проучване
на подземните богатства в границите на находището по т. 1;
6.1.7. да складира отпадъците от добива и
преработката на подземното богатство въз
основа на проекти, съгласувани с министъра
на икономиката, енергетиката и туризма.
6.2. Основни задължения на концесионера:
6.2.1. да извършва добива на подземните
богатства по т. 1, като:
6.2.1.1. изпълнява съгласуваните цялостен
работен проект и годишни работни проекти
за добив и първична преработка;
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6.2.1.2. разработва находището добросъвестно, като не допуска неправилна изборна
експлоатация, която може да доведе до загуби
на подземни богатства или до икономическа
неизгодност за бъдещо разработване на находището;
6.2.1.3. изземва подземните богатства от
земните недра при минимални загуби, като
спазва изискванията за правилно и безопасно
разработване;
6.2.1.4. не застрашава компонентите на
околната среда;
6.2.2. да внася концесионното плащане при
условия и в срокове, определени в концесионния договор;
6.2.3. да извърши инвестиции за срока
на концеси ята в размер не по-ма лък от
1 400 000 лв.;
6.2.4. да изработи и съгласува с компетентните държавни органи при условия, по ред и в
срокове, определени в концесионния договор:
6.2.4.1. цялостен работен проект за добив и
първична преработка за срока на концесията
след проведена процедура по глава шеста от
Закона за опазване на околната среда и Закона
за биологичното разнообразие;
6.2.4.2. годишни работни проекти за добив
и първична преработка;
6.2.4.3. цялостен работен проект за ликвидация или консервация на миннодобивния
обект и за рекултивация на засегнатите земи;
6.2.4.4. план за управление на минните
отпадъци;
6.2.5. да уведомява компетентните държавни органи при условия и по ред, определени в
концесионния договор, за всяко обстоятелство,
което може да създаде опасност за националната сигурност, отбраната на страната,
обществения ред, човешкото здраве, околната
среда, защитени със закон територии и обекти,
растителни и животински видове, културни
ценности;
6.2.6. да съставя и води геоложка и техничес
ка документация за дейностите по концесията;
6.2.7. да представя при условия, по ред и в
срокове, определени в концесионния договор:
6.2.7.1. шестмесечни отчети за действително
добитите и продадените количества варовици
и среднопретеглената им продажна цена по
оперативни данни за съответния период – до
15 дни след изтичането на съответното шестмесечие;
6.2.7.2. окончателен годишен отчет за действително добитите и продадените количества
варовици и среднопретеглената им продажна
цена за съответния период – до 15 януари на
следващата година;
6.2.7.3. отчет за изпълнението на годишния
работен проект за добив и първична преработка и за изменението на запасите и ресурсите
през изтеклата година;
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6.2.7.4. доклад за остатъчните запаси в
находището при доказана необходимост от
ликвидация на миннодобивния обект и от
рекултивация на засегнатите земи;
6.2.8. да осигурява пълен достъп до концесионния обект, съоръженията и документацията, свързани с дейностите по концесията, на
оправомощени органи и/или лица;
6.2.9. да спазва изискванията на Закона за
културното наследство и да осигури периодичен мониторинг на територията на добивните
работи от археолог на Регионалния исторически музей – Силистра;
6.2.10. да предприема за своя сметка и на
своя отговорност всички възможни правни и
фактически действия за постигане на споразумение с титулярите на вещни права върху
земята и за одобряване на съответния подробен устройствен план за поземлените имоти,
попадащи в концесионната площ;
6.2.11. да отложи и стабилизира на терена
граничните точки по контура на концесионната площ;
6.2.12. да извърши ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация
на засегнатите земи за своя сметка при условия и в срокове, определени в съгласувания
проект по т. 6.2.4.4;
6.2.13. при прекратяване на концесионния
договор да предаде държането на находището
по т. 1 при условия и по ред, определени в
концесионния договор.
6.3. Основни права на концедента:
6.3.1. да получава дължимото концесионно
плащане при условия и в срокове, определени
в концесионния договор;
6.3.2. при условия и по ред, определени в
концесионния договор, да контролира изпълнението на задълженията от концесионера,
включително чрез вземане на проби от всяка
продукция – резултат от експлоатацията на
находището, и чрез извършване на маркшайдерски измервания;
6.3.3. право на съсобственост с концесионера, а след прекратяване на концесията – право
на собственост – върху придобитата по време
на концесията геоложка и техническа документация;
6.3.4. да прекрати едностранно концесионния договор при неизпълнение от страна на
концесионера на основните задължения по
това решение и по договора и/или при нарушаване на условията по концесията.
6.4. Основни задължения на концедента:
6.4.1. да оказва съдействие на концесионера
при осъществяване на концесията, след като
такова бъде поискано, при условия и по ред,
определени в концесионния договор;
6.4.2. да осъществява контрол за спазване
на условията по концесията и за изпълнение
на задълженията по концесионния договор.
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7. Концесионният договор влиза в сила
от 26 юли 1999 г. – датата на прехвърляне на
собствеността по приватизационния договор.
8. Определя за начален срок на концесията
датата на влизане в сила на концесионния
договор.
9. Определя следните видове гаранции за
изпълнение на задълженията по концесионния договор:
9.1. Безусловна и неотменяема годишна
банкова гаранция, обезпечаваща изпълнението
на задълженията за концесионно плащане,
данък добавена стойност (ДДС), лихви и
неустойки, както следва:
9.1.1. за първата година от срока на концесията гаранцията е в размер 5895 лв. и
се представя в 30-дневен срок от датата на
сключване на концесионния договор;
9.1.2. за всяка следваща година банковата
гаранция е в размер 50 на сто от концесионното
плащане за предходната година и дължимия
върху него ДДС и се представя на концедента до 7 дни преди изтичане валидността на
предходната гаранция.
9.2. Финансово обезпечение за изпълнение
на дейностите по техническа ликвидация
или консервация на миннодобивния обект и
за рекултивация на засегнатите земи. Видът
на финансовото обезпечение и предвиденият
размер на средствата се договарят между
страните в концесионния договор.
9.3. Дължат се неустойки и лихви при
неизпълнение и при забавено изпълнение на
договорните задължения. Формите на неизпълнение, условията и редът за тяхното установяване, както и видът и размерът на санкциите
се определят в концесионния договор.
10. Определя годишно парично концесионно плащане за единица добито подземно
богатство за съответния период, върху което
се дължи и ДДС, както следва:
10.1. Размерът на всяко плащане се определя съгласно чл. 1, ал. 1 и 2 от Методиката за определяне на конкретния размер на
концесионното възнаграждение за добив на
строителни и скалнооблицовъчни материали – приложение № 4 към чл. 11 от Наредбата
за принципите и методиката за определяне
на концесионното възнаграждение за добив
на подземни богатства по реда на Закона за
подземните богатства, приета с Постановление № 127 на Министерския съвет от 1999 г.
(обн., ДВ, бр. 59 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 46
от 2007 г.).
10.2. Кон цесион но т о п ла ща не за ед иница добито подземно богатство съгласно
чл. 1, ал. 3, т. 1, буква „а“ от методиката по
т. 10.1 – варовици, не може да бъде по-ниско от
0,30 лв./тон, като тази стойност се индексира
ежегодно с процента на увеличение на цените на строителните и скалнооблицовъчните
материали по информация, предоставена от
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Националния статистически институт, при
базова статистическа информация за цените
за 2005 г.
10.3. Минималният размер на концесионното плащане за всеки отчетен период
(шестмесечие) от срока на концесията не може
да бъде по-нисък от 5895 лв., формиран на
базата на 19 650 тона/шестмесечие варовици
и предвидената стойност за единица добито
подземно богатство съгласно чл. 1, ал. 3, т. 1,
буква „a“ от методиката по т. 10.1.
10.4. Годишното парично концесионно
плащане се внася от концесионера на две
вноски до 30 дни след изтичане на съответното
шестмесечие по сметка, посочена от концедента. Начинът на изчисляване и сроковете
за заплащане се определят в концесионния
договор.
11. Концесионерът се задължава да внесе:
11.1. Еднократно парично плащане в размер
6000 лв., дължимо от концесионера, в срок
до 30 дни от датата на сключване на концесионния договор.
11.2. В 30-дневен срок от датата на сключване на концесионния договор – еднократна
сума от сбора на дължимите плащания за
всек и месец, за който концесионерът не
дока же плащането на кариерна такса по
Закона за местните данъци и такси, заедно
със законната лихва върху тях до датата на
изплащането є – за периода до подписване
на концесионния договор.
12. При условия и по ред, определени в
концесионни я договор, концесионерът не
дължи концесионно плащане за времето на
реализиране на дейностите, предвидени в
съгласуван проект за техническа ликвидация
или консервация на миннодобивния обект и
за рекултивация на засегнатите земи, при
условие че не се извършва добив на подземни
богатства.
13. Министърът на икономиката, енергетиката и туризма внася от името и за сметка на
концесионера по бюджета на община Силистра,
област Силистра, сума, представляваща 50 на
сто от дължимото концесионно плащане за
съответния период.
14. Размерът на концесионното плащане
по т. 10.1 и на минималното концесионно
плащане по т. 10.3 се променя с допълнително
споразумение към концесионния договор при
промяна на законодателството, уреждащо реда
за неговото определяне.
15. Упълномощава министъра на икономиката, енергетиката и туризма:
15.1. Да проведе преговори и да сключи концесионния договор с „Пътстроймонтаж“ – ООД, Силистра.
15.2. Да представлява Министерския съвет
по концесионния договор с изключение на
неговото прекратяване.
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15.3. Да организира контрола по изпълнението на концесионния договор.
15.4. Да предявява вземанията на концедента по съдебен ред.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Галина Маринска
Приложение
към т. 2
Координатен регистър на концесионната площ
на находище „Поп Кралево“ (координатна система „1970 г.“)

9746

№

Х

Y

1.

4773181.5

9596022.7

2.

4773210.8

9596053.2

3.

4773231.9

9596163.3

4.

4773276.7

9596269.9

5.

4773302.8

9596341.3

6.

4773306.8

9596356.8

7.

4773359.4

9596423.1

8.

4773363.8

9596450.3

9.

4773312.0

9596528.7

10.

4773326.3

9596621.8

11.

4773308.8

9596598.0

12.

4773219.9

9596599.1

13.

4773176.6

9596603.4

14.

4773191.1

9596430.8

15.

4773116.5

9596440.6

16.

4772948.5

9596544.6

17.

4772741.7

9596562.1

18.

4772563.5

9596523.9

19.

4772588.2

9596406.4

20.

4772750.8

9596403.2

21.

4772750.7

9596303.0

22.

4772697.5

9596304.4

23.

4772668.8

9596265.8

24.

4772759.4

9596266.1

25.

4772805.5

9596255.9

26.

4772888.8

9596237.9

27.

4772930.1

9596099.5
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РЕШЕНИЕ № 612
ОТ 8 АВГУСТ 2011 Г.

за предоставяне на концесия за добив на
подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от
Закона за подземните богатства – строителни
материали – трахити, от находище „Кояджика“, разположено в землището на с. Палаузово, община Стралджа, област Ямбол, на
„Технострой – Инженеринг 99“ – АД, Ямбол
На основание чл. 5, т. 3, чл. 6, ал. 3, чл. 29
и чл. 54, ал. 5 и 6 от Закона за подземните
богатства във връзка с § 105, ал. 2 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за
подземните богатства (ДВ, бр. 100 от 2010 г.)
и мотивирано предложение на министъра на
икономиката, енергетиката и туризма
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Предоставя концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за
подземните богатства – строителни материали – трахити, представляващи изключителна
държавна собственост, от находище „Кояджика“, разположено в землището на с. Палаузово, община Стралджа, област Ямбол, на
„Технострой – Инженеринг 99“ – АД, Ямбол.
2. Определя концесионна площ в размер
203 694 кв. м, която съвпада с площта на
утвърдените запаси в находище „Кояджика“,
при граници с координати на точките от № 1
до № 16 включително в координатна система
„1970 г.“ съгласно приложението.
3. Определя срок на концесията 25 години.
4. Определя пряко за концесионер „Технострой – Инженеринг 99“ – АД, Ямбол – титуляр на Удостоверение за търговско откритие
№ 0242 от 29 май 2006 г.
5. Определя основните права и задължения
по концесията, както следва:
5.1. Основни права на концесионера:
5.1.1. да добива трахити в границите на
находището по т. 1;
5.1.2. право на собственост върху добитите
за срока на концесията трахити;
5.1.3. право на ползване върху минните
отпадъци от добива и първичната преработка;
5.1.4. да извършва всичк и необходими
дейности, свързани с добива, включително
допроучване в границите на находището,
складиране, преработка, транспорт и продажба
на добитите трахити;
5.1.5. с допълнително споразумение към
концесионния договор да получи право да
допроучи и за срока на концесията да добива
полезни изкопаеми от минните отпадъци, получени в резултат на дейностите по концесията;
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5.1.6. да ползва за срока на концесията съществуващата до момента на подписването на
концесионния договор геоложка и техническа
документация и информация.
5.2. Основни задължения на концесионера:
5.2.1. да заплаща на концедента дължимото
концесионно плащане при условия и в срокове,
определени в концесионния договор;
5.2.2. да изготви и представи на министъра
на икономиката, енергетиката и туризма:
5.2.2.1. цялостен работен проект за добив
и първична преработка на подземните богатства, изготвен в съответствие с условието по
т. 6.2; срокът за представяне е 6 месеца от
влизането в сила на концесионния договор;
след съгласуването му цялостният работен
проект става неразделна част от концесионния договор;
5.2.2.2. проект за рекултивация на концесионната площ по т. 2, представляващ неразделна част от проекта по т. 5.2.2.1; срокът за
представяне е 6 месеца от влизането в сила
на концесионния договор; след съгласуването
му проектът за рекултивация става неразделна
част от концесионния договор;
5.2.2.3. годишен работен проект за добив
и първична преработка за всяка година от
срока на концесията; срокът за представяне
е 31 януари на съответната година; за първата година от срока на концесията срокът за
представяне е 6 месеца от влизането в сила на
концесионния договор; след съгласуването му
годишният работен проект става неразделна
част от концесионния договор;
5.2.2.4. план за управление на минните
отпадъци, представляващ неразделна част от
проекта по т. 5.2.2.1; срокът за предоставяне
е 6 месеца от влизането в сила на концесионния договор; след одобряването му планът
за управление на минните отпадъци става
неразделна част от концесионния договор;
5.2.2.5. шестмесечни отчети за действително
добитите и продадените количества строителни материали – трахити, и среднопретеглената
им продажна цена по оперативни данни за
съответния период – до 15 дни след изтичането
на съответното шестмесечие;
5.2.2.6. окончателен годишен отчет за действително добитите и продадените количества
строителни материали – трахити, и средно
претеглената им продажна цена за съответния
период – до 15 януари на следващата година;
5.2.2.7. отчет за изпълнението на годишния работен проект за добив и първична
преработка, включващ отчет за изменението
на запасите и ресурсите в находището през
изтеклата календарна година, както и за извършените инвестиции;
5.2.2.8. доклад за остатъчните запаси в
находището при доказана необходимост от
ликвидация на миннодобивния обект и от
рекултивация на засегнатите земи;
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5.2.3. да разработва находището добросъвестно, като не допуска неправилна изборна
експлоатация, която може да доведе до загуби
на подземни богатства или до икономическа
неизгодност за бъдещо разработване на находището;
5.2.4. да изземва подземните богатства от
земните недра при минимални загуби, като
се спазват нормите за правилно и безопасно
разработване на находища на подземни богатства;
5.2.5. да допуска по всяко време до концесионната площ по т. 2 представители на
концедента и други контролни органи, като им
предоставя документи и информация, имащи
отношение към изпълнението на задълженията
по концесионния договор;
5.2.6. да води и да предоставя на министъра
на икономиката, енергетиката и туризма или
на посочен от него компетентен държавен
орган подробна геоложка, техническа и друга
документация и информация, изготвена във
връзка с ползването на находището в границите на концесионната площ по т. 2;
5.2.7. да не предоставя на трети лица без
разрешение на министъра на икономиката,
енергетиката и туризма геоложка, техническа или друга документация и информация,
която притежава във връзка и по повод на
концесията;
5.2.8. да спазва изискванията на Закона за
културното наследство и да осигури периодичен мониторинг на територията на добивните
работи от археолог на Регионалния исторически музей – Ямбол;
5.2.9. да предприеме за своя сметка и на
своя отговорност всички възможни правни
и фактически действия за провеждане на
археологическо проучване на недвижимите
културни ценности, разположени в част от
концесионната площ с територия 131 083 кв. м,
индивидуализирана с координати на точките
от № 5 до № 14 съгласно схема и координатен
регистър, представляващи неразделна част от
концесионния договор;
5.2.10. да стабилизира на терена граничните
точки по контура на концесионната площ;
5.2.11. да спазва стриктно правилата и
нормите за извършване на взривни работи;
5.2.12. да предприема за своя сметка и на
своя отговорност всички възможни правни и
фактически действия за постигане на споразумение с титулярите на вещни права върху
земята, както и за промяна на предназначението на земята и одобряване на съответния
подробен устройствен план за поземлените
имоти, попадащи в концесионната площ;
5.2.13. да извърши ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация
на засегнатите земи за своя сметка при условия и в срокове, определени в съгласувания
проект по т. 5.2.2.2;
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5.2.14. при прекратяване на концесионния
договор да предаде държането на концесионната площ по т. 2 при условия и по ред,
определени в концесионния договор.
5.3. Основни права на концедента:
5.3.1. да получава дължимото от концесионера концесионно плащане при условията
и в сроковете, определени в концесионния
договор;
5.3.2. право на собственост върху всяка
геоложка, техническа и друга информация и
документация, изготвена във връзка с разработването на находището по т. 1;
5.3.3. да контролира изпълнението на задълженията на концесионера по концесионния
договор и условията на концесията, включително чрез право на достъп до концесионната
площ по т. 2, чрез получаване от концесионера
на документи и информация, както и чрез
извършване на маркшайдерски измервания;
5.3.4. да прекрати едностранно концесионния договор при неизпълнение от страна на
концесионера на основните задължения или
условията по концесията.
5.4. Основни задължения на концедента:
5.4.1. да осъществява контрол за спазване
на условията по концесията и за изпълнение
на задълженията по концесионния договор;
5.4.2. да оказва съдействие при осъществяване на концесията съгласно договорните
условия, вк лючително чрез своевременно
съгласуване на предоставените от концесионера проекти и планове по това решение и
по концесионния договор.
6. Определя следните условия за осъществяване на концесията:
6.1. Добивните работи да започнат след
съгласуване на проекта по т. 5.2.2.1 и на проекта за първата година от срока на концесията
по т. 5.2.2.3, изготвени въз основа на влязло
в сила положително решение по оценка на
въздействието върху околната среда (ОВОС)
или решение да не се извършва ОВОС на
инвестиционното предложение за добив и
първична преработка на подземни богатства
от находище „Кояджика“ по реда на Закона
за опазване на околната среда и след представена положителна оценка за съвместимост
на инвестиционното предложение с предмета
и целите на опазване на защитените зони
съгласно чл. 31 от Закона за биологичното
разнообразие и по реда на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти
и инвестиционни предложения с предмета и
целите на опазване на защитените зони, приета с Постановление № 201 на Министерския
съвет от 2007 г. (обн., ДВ, бр. 73 от 2007 г.;
изм. и доп., бр. 81 от 2010 г.).
6.2. Добивните работи да се извършат на
два етапа, както следва:
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6.2.1. първи етап – добивни дейности върху
част от концесионната площ с размер 72 611
кв. м в граници, определени с координатите
на точки от № 1 до № 16 съгласно схема и
координатен регистър, представляващи неразделна част от концесионния договор;
6.2.2. втори етап – добивни дейности върху
част от концесионната площ с размер 131 083
кв. м в граници, определени с координати на
точки от № 5 до № 14 съгласно схема и координатен регистър, представляващи неразделна
част от концесионния договор.
6.3. Реализацията на всеки от етапите по
т. 6.2 може да започне с изрично писмено
съгласие на министъра на икономиката, енергетиката и туризма въз основа на завършено
и прието по съответния ред археологическо
проучване на разположените в съответната
площ недвижими културни ценности.
6.4. При осъществяване на правата и задълженията си по концесията концесионерът е длъжен да изпълнява изискванията, свързани със:
6.4.1. опазването на националната сигурност, отбраната на страната и обществения ред;
6.4.2. опазването на околната среда, водите,
земеделските земи и горите, защитените със
закон територии и обекти и човешкото здраве;
6.4.3. осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд;
6.4.4. опазване на културното наследство.
6.5. При осъществяване на правата и задълженията си по концесията концесионерът
е длъжен да извършва всички дейности в
съответствие с установените технически и
технологични стандарти.
6.6. Концесионерът е длъжен да изпълнява
съгласуваните с концедента проекти и планове
по това решение и по концесионния договор.
6.7. За осъществяване на концесията не се
изискват задължителни подобрения.
7. Концесионният договор влиза в сила от
датата на подписването му и представянето
на банковата гаранция по т. 9.1.1.
8. Определя за начален срок на концесията
датата на влизане в сила на концесионния
договор.
9. Определя следните видове гаранции за
изпълнение на задълженията по концесионния договор:
9.1. Безусловна и неотменяема банкова гаранция от банка за гарантиране изпълнението
на задължението за концесионно плащане:
9.1.1. за първия отчетен период гаранцията
е в размер 7740 лв. и се представя на концедента в 3-месечен срок от влизането в сила
на решението, но не по-късно от датата на
подписване на концесионния договор;
9.1.2. за всеки следващ отчетен период,
определен по т. 9.2, гаранцията е в размер
50 на сто от концесионното плащане с данък
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добавена стойност (ДДС) за предходния период
и се представя на концедента в 30-дневен срок
след изтичане периода на плащане;
9.1.3. банковата гаранция по т. 9.1.1 и 9.1.2
е валидна до 60 дни от изтичането на съответния отчетен период.
9.2. Финансово обезпечение за изпълнение
на дейностите по техническа ликвидация
или консервация на миннодобивния обект и
рекултивация на засегнатите земи. Размерът
на финансовото обезпечение се определя с
проекта за ликвидация или консервация на
миннодобивния обект и за рекултивация на
засегнатите земи по т. 5.2.2.2 и съответства
на средствата, необходими за изпълнение на
предвидените в проекта дейности. Видът на
финансовото обезпечение се договаря между
страните в концесионния договор.
9.3. Право на концедента да прекрати едностранно концесионния договор при неизпълнение от страна на концесионера на което и
да е от основните задължения или условията
на концесията по това решение. Условията
и сроковете за упражняване на правото за
едностранно прекратяване на договора се
определят в концесионния договор.
9.4. Дължат се лихви за забавено изпълнение
на паричните задължения, както и неустойки
при неизпълнение или при забавено изпълнение от страна на концесионера на договорните
задължения. Конкретните размери на лихвите
и неустойките и моментът на неизпълнението на отделните задължения се определят в
концесионния договор.
9.5. Във всички случаи на неизпълнение от
страна на концесионера концедентът има право
да търси и обезщетение по общите правила.
10. За предоставената концесия за добив
концесионерът заплаща на концедента по ред,
определен в концесионния договор, концесионно плащане, върху размера на което се
дължи ДДС, както следва:
10.1. Периодични парични плащания за
срока на концесията, дължими на 6-месечни
вноски, като срокът на плащане е 30-о число
на месеца, следващ отчетния период.
10.2. Отчетните периоди се определят от
1 януари до 30 юни и от 1 юли до 31 декември за всяка календарна година от срока на
концесията.
10.3. Размерът на всяко плащане се определя съгласно чл. 1, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от
Методиката за определяне на конкретния
размер на концесионното възнаграждение за
добив на строителни и скалнооблицовъчни
материали – приложение № 4 към чл. 11 от
Наредбата за принципите и методиката за
определяне на концесионното възнаграждение за добив на подземни богатства по реда
на Закона за подземните богатства, приета с
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Постановление № 127 на Министерския съвет
от 1999 г. (обн., ДВ, бр. 59 от 1999 г.; изм. и
доп., бр. 46 от 2007 г.).
10.4. Концесионното плащане за единица
добито подземно богатство съгласно чл. 1,
ал. 3, т. 1, буква „а“ от методиката по т. 10.3
не може да бъде по-ниско от 0,30 лв./тон,
като тази стойност се индексира ежегодно с
процента на увеличение на цените на строителните и скалнооблицовъчните материали по
информация, предоставена от Националния
статистически институт, при базова статистическа информация за цените за 2005 г.
10.5. Минималният размер на концесионното
плащане за всяко 6-месечие от срока на концесията не може да бъде по-нисък от 5805 лв.,
определен на базата на 19 350 тона добита
суровина и предвидената стойност за единица
добито подземно богатство, съгласно т. 10.4.
10.6. Част от концесионното плащане в
размер 50 на сто от сумата, определена по
реда на т. 10.3 или 10.5 и преведена от концесионера по сметка, посочена от министъра
на икономиката, енергетиката и туризма, се
внася в приход на община Стралджа, област
Ямбол, по ред, определен в концесионния
договор.
10.7. Размерът на концесионното плащане
по т. 10.3 и 10.5 се променя с допълнително
споразумение към концесионния договор при
промяна на законодателството, уреждащо реда
за неговото определяне.
11. Определя други изисквания, свързани
с концесията:
11.1. Приложимо право по отношение на
концесията е българското.
11.2. Всички спорове между страните по
концесионния договор се решават по взаимно съгласие, а в случай на непостигане на
съгласие спорът се решава по съдебен ред.
12. Упълномощава министъра на икономиката, енергетиката и туризма:
12.1. Да проведе преговори и да сключи
концесионния договор с „Технострой – Инженеринг 99“ – А Д, Ямбол, в тримесечен
срок от влизането в сила на решението за
предоставяне на концесия.
12.2. Да представлява Министерския съвет
по концесионния договор с изключение на
неговото прекратяване.
12.3. Да организира контрола по изпълнението на концесионния договор.
12.4. Да представлява държавата по съдебните дела, свързани с изпълнението и
прекратяването на концесионния договор,
включително да предявява вземанията на
концедента по съдебен ред.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Галина Маринска
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Приложение
към т. 2
Координатен регистър на граничните точки на
концесионната площ на находище „Кояджика“,
координатна система „1970 г.“
Точка

Координати

№

Y (изток), м

X (север), м

1.

9 527 056.3

4 647 874.3

2.

9 527 142.0

4 647 895.6

3.

9 527 189.2

4 647 810.4

4.

9 527 335.1

4 647 705.1

5.

9 527 486.4

4 647 593.9

6.

9 527 636.0

4 647 531.9

7.

9 527 773.1

4 647 444.4

8.

9 527 935.6

4 647 331.9

9.

9 528 002.2

4 647 236.4

10.

9 527 986.0

4 647 127.7

11.

9 527 882.7

4 647 122.2

12.

9 527 692.3

4 647 219.7

13.

9 527 559.9

4 647 352.4

14.

9 527 372.3

4 647 451.7

15.

9 527 183.2

4 647 605.0

16.

9 527 102.4

4 647 759.0

Концесионна площ 203 694 кв. м.
9747

РЕШЕНИЕ № 613
ОТ 8 АВГУСТ 2011 Г.

за предоставяне на концесия за добив на
подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от
За кона за подзем н и те богатс т ва – ск а лнообл и цовъч н и мат ериа л и – д вус л юден и
гранитогнайси до гнайсошисти, ивичести
амфиболити и тънкопластови мрамори, годни за добив на плочи цепени за облицовки
и камък ломен и цепен за сгради и съоръжения, от находище „Наредените камъни“,
разположено в землището на с. Камилски
дол, община Ивайловград, област Хасково,
на „Ралекс“ – ООД, Пловдив
На основание чл. 5, т. 3, чл. 6, ал. 3, чл. 29
и чл. 54, ал. 5 и 6 от Закона за подземните
богатства във връзка с § 105, ал. 2 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за
подземните богатства (ДВ, бр. 100 от 2010 г.)
и мотивирано предложение на министъра на
икономиката, енергетиката и туризма
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Предоставя концесия за добив с предмет експлоатация на подземни богатства по
чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона за подземните
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богатст ва – ска лнооблицовъчни материали – двуслюдени гранитогнайси до гнайсошисти, ивичести амфиболити и тънкопластови
мрамори, годни за добив на плочи цепени за
облицовки и камък ломен и цепен за сгради
и съоръжения, представляващи изключителна
държавна собственост, от находище „Наредените камъни“, разположено в землището на
с. Камилски дол, община Ивайловград, област
Хасково, който се извършва с осигурени от
концесионера средства и на негов риск.
2. Определя концесионна площ в размер
234 604 кв. м, съвпадаща с площта на утвърдените запаси от находище „Наредените камъни“,
при граници с координати на точките от № 1
до № 30 включително в координатна система
„1970 г.“ съгласно приложението.
3. Определя срок на концесията 25 години.
4. Определ я по право за концесионер
„Ралекс“ – ООД, Пловдив – титуляр на Удостоверение за търговско откритие № 0363 от
21 април 2008 г.
5. Определя основните права и задължения
по концесията, както следва:
5.1. Основни права на концесионера:
5.1.1. да добива двуслюдени гранитогнайси до гнайсошисти, ивичести амфиболити
и тънкопластови мрамори в границите на
находището по т. 1;
5.1.2. право на собственост върху добитите
двуслюдени гранитогнайси до гнайсошисти,
ивичести амфиболити и тънкопластови мрамори;
5.1.3. право на ползване върху минните
отпадъци от добива и първичната преработка
на подземните богатства по т. 1;
5.1.4. да извършва преработка, складиране, транспортиране и продажба на добитите
двуслюдени гранитогнайси до гнайсошисти,
ивичести амфиболити и тънкопластови мрамори;
5.1.5. да ползва за срока на концесията съществуващата до момента на подписването на
концесионния договор геоложка и техническа
документация и информация;
5.1.6. да извършва с осигурени от него
средства и на свой риск и след предварително
съгласуване с концедента и с компетентните
органи необходимите дейности, свързани с
добива, включително допроучване и експлоатационно проучване на подземните богатства
в границите на находището по т. 1.
5.2. Основни задължения на концесионера:
5.2.1. да заплаща на концедента дължимото
концесионно плащане при условия и в срокове,
определени в концесионния договор;
5.2.2. да изготви и представи на министъра
на икономиката, енергетиката и туризма:
5.2.2.1. цялостен работен проект за добив
и първична преработка на подземните богатства; срокът за представяне е 8 месеца от
влизането в сила на концесионния договор;
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след съгласуване с концедента цялостният
работен проект става неразделна част от
концесионния договор;
5.2.2.2. проект за рекултивация на концесионната площ по т. 2, съгласуван с компетентните органи; срокът за представяне е 8
месеца от влизането в сила на концесионния
договор; след съгласуването му проектът за
рекултивация става неразделна част от концесионния договор;
5.2.2.3. годишен работен проект за добив
и първична преработка за всяка година от
срока на концесията; срокът за представяне
е 31 януари на съответната година; за първата година от срока на концесията срокът за
представяне е 8 месеца от влизането в сила
на концесионния договор; след съгласуване с
концедента годишният работен проект става
неразделна част от концесионния договор;
5.2.2.4. план за управление на минните
отпадъци; срокът за предоставяне е 8 месеца от влизането в сила на концесионния
договор; след утвърждаване от министъра на
икономиката, енергетиката и туризма планът
за управление на минните отпадъци става
неразделна част от концесионния договор;
5.2.3. да разработва находището добросъвестно, като не допуска неправилна изборна
експлоатация, която може да доведе до загуби
на подземни богатства или до икономическа
неизгодност за бъдещо разработване на находището;
5.2.4. да изземва подземните богатства от
земните недра при минимални загуби, като
се спазват нормативните актове за правилно
и безопасно разработване на находища на
подземни богатства;
5.2.5. да допуска по всяко време до концесионната площ по т. 2 контролни органи и
оторизирани представители на концедента и
да им предоставя документи и информация,
имащи отношение към изпълнението на задълженията по концесионния договор;
5.2.6. да води и да предоставя на министъра
на икономиката, енергетиката и туризма или
на посочен от него компетентен държавен
орган подробна геоложка, техническа и друга
документация и информация, изготвена във
връзка с експлоатацията на находището;
5.2.7. да не предоставя на трети лица без
разрешение на министъра на икономиката,
енергетиката и туризма геоложка, техническа или друга документация и информация,
която притежава във връзка и по повод на
концесията;
5.2.8. да спазва изискванията на Закона за
културното наследство и да осигури периодичен мониторинг на територията на добивните
работи от археолог на Регионалния исторически музей – Хасково;
5.2.9. да предприема за своя сметка и на
своя отговорност всички възможни правни и
фактически действия за постигане на спора-
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зумение с титулярите на вещни права върху
земята, както и за промяна на предназначението на земята и одобряване на съответния
подробен устройствен план за поземлените
имоти, попадащи в концесионната площ;
5.2.10. да стабилизира на терена граничните
точки по контура на концесионната площ.
5.3. Основни права на концедента:
5.3.1. да получава дължимото от концесионера концесионно плащане при условията и в
срокове, определени в концесионния договор;
5.3.2. право на собственост върху всяка
геоложка, техническа и друга информация и
документация, изготвена във връзка с разработването на находището по т. 1;
5.3.3. да кон т роли ра изп ъ лнението на
задълженията на концесионера по концесионния договор и условията на концесията,
включително чрез право на достъп до концесионната площ по т. 2 и чрез получаване от
концесионера на документи и информация,
както и чрез извършване на контролни марк
шайдерски измервания;
5.3.4. да прекрати едностранно концесионния договор при неизпълнение от страна на
концесионера на основните задължения или
условията по концесията.
5.4. Основни задължения на концедента:
5.4.1 да осъществява контрол за спазване
на условията по концесията и за изпълнение
на задълженията по концесионния договор;
5.4.2. да оказва съдействие на концесионера
при осъществяване на концесията съгласно
договорните условия, включително чрез своевременно съгласуване на предоставените
от концесионера цялостен работен проект и
годишни работни проекти.
6. Определя следните условия за осъществяване на концесията:
6.1. При наличие на непреодолима сила
концедентът има право да посочи, а концесионерът е длъжен да приеме и да търпи трети
лица да добиват и да се ползват от подземните богатства в границите на находището
по т. 1. В случаите по предходното изречение
концесионерът няма право на обезщетение.
6.2. Добивът на подземните богатства по т.1
започва при наличие на влязло в сила положително решение по оценка на въздействието
върху околната среда (ОВОС) или решение да
не се извършва ОВОС на инвестиционното
предложение за добив на скалнооблицовъчни
материали – двуслюдени гранитогнайси до
гнайсошисти, ивичести амфиболити и тънкопластови мрамори, годни за добив на плочи
цепени за облицовки и камък ломен и цепен
за сгради и съоръжения, от находище „Наредените камъни“, с. Камилски дол, община
Ивайловград, област Хасково, при условията
и по реда на Закона за опазване на околната
среда и чл. 31, ал. 1 във връзка с ал. 4 от
Закона за биологичното разнообразие.
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6.3. При осъществяване на концесията и
на свързаните с нея дейности концесионерът
е длъжен:
6.3.1. да изпълнява изискванията, свързани с опазването на околната среда, водите,
земеделските земи и горите, защитените със
закон територии и обекти, в т.ч. в актовете
и предписанията на компетентните органи
по околна среда, както и изискванията за
опазване на културното наследство, националната сигурност, отбраната на страната и
обществения ред;
6.3.2. да спазва изискванията за осигуряване
на здравословни и безопасни условия на труд;
6.3.3. да извършва всички дейности по
предоставената концесия в съответствие с
установените техническ и и технологични
стандарти;
6.3.4. да изпълнява параметрите на концесията, предложени с работната програма за
разработка на находище „Наредените камъни“ – приложение към концесионния договор,
представена от „Ралекс“ – ООД, Пловдив;
6.3.5. да не изграж да сгради и трайни
съоръжения върху земята, на която или под
която е находището на подземни богатства;
6.3.6. да спазва указанията, давани от
министъра на икономиката, енергетиката и
туризма при съгласуване на проектите по
т. 5.2.2;
6.3.7. да изпълнява одобрените и изискващи
се рекултивационни мероприятия;
6.3.8. да изпълнява съгласуваните с концедента цялостен работен проект и годишни
работни проекти за добив и първична преработка на подземните богатства от находището
по т. 1.
6.4. За осъществяване на концесията не се
изискват задължителни подобрения.
6.5. Добивните работи да започнат след
съгласуване на проектите по т. 5.2.2.1 и 5.2.2.3.
6.6. Концесионният договор влиза в сила от
датата на подписването му и след представяне
на банковата гаранция по т. 8.1.1.
7. Определя за начален срок на концесията
датата на влизане в сила на концесионния
договор.
8. Определя следните видове гаранции и
обезпечения за изпълнение на задълженията
по концесионния договор:
8.1. Безусловна неотменяема банкова гаранц и я за гаран т и ране изп ъ лнението на
задължението за заплащане на концесионно
плащане:
8.1.1. за първия отчетен период гаранцията
е в размер на сумата, посочена в т. 9.5, и се
представя на концедента в 3-месечен срок от
влизането в сила на решението;
8.1.2. за всеки следващ отчетен период,
определен по т. 9.2, гаранцията е в размер 50
на сто от концесионното плащане за предход-
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ния период и се представя на концедента в
30-дневен срок след изтичане на предходния
период на плащане;
8.1.3. банковата гаранция по т. 8.1.1 и 8.1.2
е валидна до 60 дни от изтичането на съответния отчетен период.
8.2. Откриване от страна на концесионера
на доверителна банкова сметка в одобрена от
концедента банка за обезпечаване изпълнението на задълженията, свързани с опазване
и възстановяване на околната среда и с рекултивацията:
8.2.1. в доверителната банкова сметка по
т. 8.2 концесионерът отчислява всяка година
за срока на концесията сума, представляваща 1/25 част от общия размер на паричните
средства, предвидени за опазване на околната
среда и за рекултивация в проекта по т. 5.2.2.2;
8.2.2. за първата година от срока на концесията финансовото обезпечение по т. 8.2.1
се представя на концедента в 30-дневен срок
считано от датата на представяне на проекта
по т. 5.2.2.2;
8.2.3. за всяка следваща календарна година
от срока на концесията финансовото обезпечение по т. 8.2.1 се представя на концедента
до 31 януари на съответната година;
8.2.4. начинът за разпореждане със сметката
по т. 8.2 се определя в концесионния договор;
8.2.5. страните по концесионния договор
могат да уговорят и друг вид финансово обезпечение съобразно изискването на чл. 63а от
Закона за подземните богатства.
8.3. Право на концедента да прекрати
едностранно концесионния договор при неизпълнение от страна на концесионера на
което и да е от основните задължения или
условията на концесията. Условията и редът
за упражняване на правото за едностранно
прекратяване на договора се определят в
концесионния договор.
8.4. Дължат се лихви за забавено изпълнение
на паричните задължения, както и неустойки
при неизпълнение или при забавено изпълнение от страна на концесионера на договорните
задължения. Конкретните размери на лихвите
и неустойките и моментът на неизпълнението на отделните задължения се определят в
концесионния договор.
8.5. Във всички случаи на неизпълнение от
страна на концесионера концедентът има право
да търси и обезщетение по общите правила.
9. За предоставената концесия за добив
концесионерът заплаща на концедента по ред,
определен в концесионния договор, концесионно плащане, както следва:
9.1. Периодични парични плащания за
срока на концесията, дължими на 6-месечни
вноски, като срокът на плащане е 30-о число
на месеца, следващ отчетния период.
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9.2. Отчетните периоди се определят от
1 януари до 30 юни и от 1 юли до 31 декември за всяка календарна година от срока на
концесията.
9.3. Размерът на всяко плащане се определя съгласно чл. 1, ал. 1, т. 2 и ал. 2 от
Методиката за определяне на конкретния
размер на концесионното възнаграждение за
добив на строителни и скалнооблицовъчни
материали – приложение № 4 към чл. 11 от
Наредбата за принципите и методиката за
определяне на концесионното възнаграждение за добив на подземни богатства по реда
на Закона за подземните богатства, приета с
Постановление № 127 на Министерския съвет
от 1999 г. (обн., ДВ, бр. 59 от 1999 г.; изм. и
доп., бр. 46 от 2007 г.).
9.4. Концесионното плащане за единица
добито подземно богатство съгласно чл. 1,
ал. 3, т. 2, буква „а“ от методиката по т. 9.3
не може да бъде по-ниско от 10,00 лв./куб. м,
като тези стойности се индексират ежегодно
с процента на увеличение на цените на строителните и скалнооблицовъчните материали
по информация, предоставена от Националния
статистически институт, при базова статистическа информация за цените за 2005 г.
9.5. Минималният размер на концесионното плащане за всяко 6-месечие от срока
на концесията не може да бъде по-нисък от
1650 лв., определен на базата на 30 на сто от
предвидения средногодишен добив за срока
на концесията – 165 куб. м/шестмесечие, и
предвидената стойност за единица добито
подземно богатство съгласно т. 9.4.
9.6. Част от внесеното концесионно плащане в размер 50 на сто от сумата, определена
по реда на т. 9.3 или 9.5, се внася в бюджета
на община Ивайловград по ред, определен в
концесионния договор.
9.7. Размерът на концесионното плащане
по т. 9.3 и 9.5 се променя с допълнително
споразумение към концесионния договор при
промяна на законодателството, уреждащо реда
за неговото определяне.
10. Определя други изисквания, свързани
с концесията:
10.1. Приложимо право по отношение на
концесията е българското.
10.2. Всички спорове между страните по
концесионния договор се решават по взаимно съгласие, а в случай на непостигане на
съгласие спорът се решава по съдебен ред.
11. Упълномощава министъра на икономиката, енергетиката и туризма:
11.1. Да проведе преговори и да сключи
концесионния договор с „Ралекс“ – ООД,
Пловдив, в 3-месечен срок от влизането в сила
на решението за предоставяне на концесия.
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11.2. Да представлява Министерския съвет
по концесионния договор с изключение на
неговото прекратяване.
11.3. Да организира контрола по изпълнението на концесионния договор.
11.4. Да представлява държавата по съдебните дела, свързани с изпълнението и
прекратяването на концесионния договор,
включително да предявява вземанията на
концедента по съдебен ред.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Галина Маринска
Приложение
към т. 2
Координатен регистър на граничните точки на
концесионната площ на находище „Наредените
камъни“ (координатна система „1970 г.“)
Точка

Координати

№

Y (изток), м

Х (север), м

1.

9470463.9

4541246.5

2.

9470613.8

4541316.9

3.

9470798.5

4541317.4

4.

9470945.2

4541371.7

5.

9471039.0

4541512.4

6.

9471158.7

4541555.5

7.

9471257.3

4541488.0

8.

9471255.5

4541372.1

9.

9471253.5

4541243.7

10.

9471251.0

4541079.2

11.

9471080.8

4541080.5

12.

9470933.7

4541080.6

13.

9470830.1

4541086.9

14.

9470789.0

4541065.6

15.

9470720.3

4541059.6

16.

9470634.5

4541141.7

17.

9470551.1

4541178.8

18.

9470490.1

4541172.9

19.

9470451.6

4541156.1

20.

9470423.6

4541172.3

Блок 1

Блок 2
21.

9470388.3

4541131.8

22.

9470416.8

4541115.8

23.

9470401.1

4541090.3

24.

9470393.1

4541062.1

25.

9470388.2

4541018.6

26.

9470378.9

4541001.9
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Координати

№

Y (изток), м

Х (север), м

27.

9470349.5

4541997.9

28.

9470347.7

4541025.5

29.

9470355.4

4541080.9

30.
9748

9470378.8

4541123.0

РЕШЕНИЕ № 614
ОТ 8 АВГУСТ 2011 Г.

за предоставяне на концесия за добив на
подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от
Закона за подземните богатства – скалнооблицовъчни материали – пясъчници, от находище
„Кипилово“, разположено в землището на
с. Кипилово, община Котел, област Сливен,
на „Стрела – 92“ – ООД, Велико Търново
На основание § 4, ал. 1 и 4 от преходните
и заключителните разпоредби на Закона за
концесиите във връзка с § 17а, ал. 1 и 2 от
преходните и заключителните разпоредби на
Закона за приватизация и следприватизационен контрол и чл. 4, ал. 1, т. 1, чл. 6, 7 и чл. 8,
ал. 1 от отменения Закон за концесиите във
връзка с § 105, ал. 2 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение
и допълнение на Закона за подземните богатства (ДВ, бр. 100 от 2010 г.) и мотивирано
предложение на министъра на икономиката,
енергетиката и туризма
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Предоставя концесия за добив с предмет експлоатация чрез добив на подземни
богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона за
подземните богатства – скалнооблицовъчни
материали – пясъчници, от находище „Кипилово“, разположено в землището на с. Кипилово, община Котел, област Сливен, който
се извършва с осигурени от концесионера
средства и на негов риск. Площта, покриваща
находището, е с размер 10 597 кв. м и е индивидуализирана с координатите на точки по
контура на ресурсите от № 1 до № 7 съгласно
координатен регистър в координатна система
„1970 г.“, представляващ неразделна част от
концесионния договор.
2. Определя концесионна площ с размер
23 511 кв. м, включваща площта, покриваща
находище „Кипилово“, както и необходимите площи за осъществяване на дейността по
концесията. Концесионната площ е индивидуализирана с координатите на точки от
№ 1 до № 8 съгласно координатен регистър
в координатна система „1970 г.“ съгласно
приложението.
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3. Определя срок на концесията 35 години.
4. Определя за концесионер без търг или конкурс „Стрела – 92“ – ООД, Велико Търново.
5. Концесията да се осъществява при следните условия:
5.1. При експлоатацията на подземните
богатства да се спазват нормативните изисквания, свързани с опазването на земните недра,
околната среда, водите, човешкото здраве,
защитените със закон територии и обекти, в
т. ч. чрез извършване на преценка за необходимостта от оценка на въздействието върху
околната среда и оценка за съвместимостта
на добива на подземни богатства, правата
върху земите от държавния горски фонд и
земеделските земи, културните ценности, националната сигурност, отбраната на страната
и обществения ред.
5.2. Правата и задълженията по концесията да не се прехвърлят на трети лица освен
с разрешение на Министерския съвет при
условията на чл. 25 от Закона за подземните
богатства.
5.3. При осъществяване на концесията и
на свързаните с нея дейности концесионерът
е длъжен:
5.3.1. да спазва изискванията за осигуряване
на здравословни и безопасни условия на труд;
5.3.2. да извършва всички дейности по
предоставената концесия в съответствие с
установените технически и технологични
стандарти;
5.3.3. да не изграж да сгради и трайни
съоръжения върху земята, на която или под
която е находището на подземни богатства;
5.3.4. да спазва указанията, давани от
министъра на икономиката, енергетиката и
туризма при съгласуване на проектите;
5.3.5. да изпълнява съгласуваните с министъра на икономиката, енергетиката и туризма
цялостен работен проект и годишни работни
проекти;
5.3.6. да изпълнява одобрените и изискващи
се рекултивационни мероприятия.
5.4. Концесионерът да не разкрива и предоставя на трети лица придобитата геоложка
и техническа документация и информация,
свързана с обекта на концесията, без изрично
писмено съгласие от министъра на икономиката, енергетиката и туризма.
5.5. Добивът се извършва с осигурени от
концесионера средства и на свой риск.
5.6. За осъществяване на правата и изпълнение на задълженията по концесията
не се изискват задължителни подобрения в
находището.
6. Определя основните права и задължения
по концесията, както следва:
6.1. Основни права на концесионера:
6.1.1. да добива пясъчници от находището
по т. 1;
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6.1.2. право на собственост върху добитите за срока на концесията подземни богатства – пясъчници;
6.1.3. право на ползване върху минните
отпадъци от добива и първичната преработка;
6.1.4. да извършва преработка, складиране, транспортиране и продажба на добитите
пясъчници;
6.1.5. да ползва за срока за концесията съществуващата до момента на подписването на
концесионния договор геоложка и техническа
документация и информация;
6.1.6. да извършва с осигурени от него
средства и на свой риск и след предварително съгласуване с концедента необходимите
дейности, свързани с добива, включително
допроучване и експлоатационно проучване
на подземните богатства по т. 1;
6.1.7. да складира отпадъците от добива и
преработката на подземното богатство въз
основа на проекти, съгласувани с министъра
на икономиката, енергетиката и туризма.
6.2. Основни задължения на концесионера:
6.2.1. да извършва добива на подземните
богатства по т. 1, като:
6.2.1.1. разработва находището добросъвестно, като не допуска неправилна изборна
експлоатация, която може да доведе до загуби
на подземни богатства или до икономическа
неизгодност за бъдещо разработване на находището;
6.2.1.2. изземва подземните богатства от
земните недра при минимални загуби, като
спазва изискванията за правилно и безопасно
разработване;
6.2.1.3. не застрашава компонентите на
околната среда;
6.2.2. да внася концесионното плащане при
условия и в срокове, определени в концесионния договор;
6.2.3. да извърши инвестиции за срока
на концеси ята в размер не по-ма лък от
197 000 лв.;
6.2.4. да изработи и съгласува с компетентните държавни органи при условия, по ред и в
срокове, определени в концесионния договор:
6.2.4.1. цялостен работен проект за добив
и първична преработка след влизане в сила
на решение по оценка на въздействието върху
околната среда, с което се одобрява осъществяването на инвестиционното предложение,
или решение да не се извършва такава оценка
и оценка за съвместимост с предмета и целите
на опазване в защитените зони;
6.2.4.2. изменения и допълнения на цялостния работен проект за добив и първична
преработка – при възникнала необходимост
от това;
6.2.4.3. годишни работни проекти за добив
и първична преработка;
6.2.4.4. цялостен работен проект за ликвидация или консервация на миннодобивния
обект и за рекултивация на засегнатите земи;
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6.2.4.5. план за управление на минните
отпадъци;
6.2.5. да уведомява компетентните държавни органи при условия и по ред, определени в
концесионния договор, за всяко обстоятелство,
което може да създаде опасност за националната сигурност, отбраната на страната,
обществения ред, човешкото здраве, околната
среда, защитени със закон територии и обекти,
растителни и животински видове, културни
ценности;
6.2.6. да съставя и води геоложка и техническа документация за дейностите по концесията;
6.2.7. да представя при условия, по ред и в
срокове, определени в концесионния договор:
6.2.7.1. шестмесечни отчети за действително
добитите и продадените количества пясъчници
и среднопретеглената им продажна цена по
оперативни данни за съответния период – до
15 дни след изтичането на съответното шестмесечие;
6.2.7.2. окончателен годишен отчет за действително добитите и продадените количества
пясъчници и среднопретеглената им продажна
цена за съответния период – до 15 януари на
следващата година;
6.2.7.3. отчет за изпълнението на годишния
работен проект за добив и първична преработка и за изменението на запасите и ресурсите
през изтеклата година;
6.2.7.4. доклад за остатъчните запаси в
находището при доказана необходимост от
ликвидация на миннодобивния обект и от
рекултивация на засегнатите земи;
6.2.8. да осигурява пълен достъп до концесионния обект, съоръженията и документацията, свързани с дейностите по концесията, на
оправомощени органи и/или лица;
6.2.9. да спазва изискванията на Закона за
културното наследство и да осигури периодичен мониторинг на територията на добивните
работи от археолог на Регионалния исторически музей – Велико Търново;
6.2.10. да предприема за своя сметка и на
своя отговорност всички възможни правни и
фактически действия за постигане на споразумение с титулярите на вещни права върху
земята и за одобряване на съответния подробен устройствен план за поземлените имоти,
попадащи в концесионната площ;
6.2.11. да спазва стриктно правилата и
нормите за извършване на взривни работи;
6.2.12. да стабилизира на терена граничните
точки по контура на концесионната площ;
6.2.13. да извърши ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация
на засегнатите земи за своя сметка при условия и в срокове, определени в съгласувания
проект по т. 6.2.4.4;
6.2.14. при прекратяване на концесионния
договор да предаде държането на находището
по т. 1 при условия и по ред, определени в
концесионния договор.
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6.3. Основни права на концедента:
6.3.1. да получава дължимото концесионно
плащане при условия и в срокове, определени
в концесионния договор;
6.3.2. при условия и по ред, определени в
концесионния договор, да контролира изпълнението на задълженията от концесионера,
включително чрез вземане на проби от всяка
продукция – резултат от експлоатацията на
находището, и чрез извършване на маркшайдерски измервания;
6.3.3. право на съсобственост с концесионера, а след прекратяване на концесията – право
на собственост – върху придобитата по време
на концесията геоложка и техническа документация;
6.3.4. да прекрати едностранно концесионния договор при неизпълнение от страна на
концесионера на основните задължения по
това решение и по договора и/или при нарушаване на условията на концесията.
6.4. Основни задължения на концедента:
6.4.1. да оказва съдействие на концесионера
при осъществяване на концесията, след като
такова бъде поискано, при условия и по ред,
определени в концесионния договор;
6.4.2. да осъществява контрол за спазване
на условията по концесията и за изпълнение
на задълженията по концесионния договор.
7. Концесионният договор влиза в сила от
20 декември 1999 г. – датата на прехвърляне на
собствеността по приватизационния договор.
8. Определя за начален срок на концесията
датата на влизане в сила на концесионния
договор.
9. Определя следните видове гаранции за
изпълнение на задълженията по концесионния договор:
9.1. Безусловна и неотменяема годишна
банкова гаранция, обезпечаваща изпълнението
на задълженията за концесионно плащане,
данък добавена стойност (ДДС), лихви и
неустойки, както следва:
9.1.1. за първата година от срока на концесията гаранцията е в размер 514 лв. и се
представя в 30-дневен срок от датата на
сключване на концесионния договор;
9.1.2. за всяка следваща година банковата
гаранция е в размер 50 на сто от концесионното
плащане за предходната година и дължимия
върху него ДДС и се представя на концедента до 7 дни преди изтичане валидността на
предходната гаранция.
9.2. Финансово обезпечение за изпълнение
на дейностите по техническа ликвидация или
консервация на миннодобивния обект и по
рекултивация на засегнатите земи. Видът на
финансовото обезпечение и предвиденият
размер на средствата се договарят между
страните в концесионния договор.
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9.3. Дължат се неустойки и лихви при
неизпълнение и при забавено изпълнение на
договорните задължения. Формите на неизпълнение, условията и редът за тяхното установяване, както и видът и размерът на санкциите
се определят в концесионния договор.
10. Определя годишно парично концесионно плащане за единица добито подземно
богатства за съответния период, както следва:
10.1. Размерът на всяко плащане се определя съгласно чл. 1, ал. 1 и 2 от Методиката за определяне на конкретния размер на
концесионното възнаграждение за добив на
строителни и скалнооблицовъчни материали – приложение № 4 към чл. 11 от Наредбата
за принципите и методиката за определяне
на концесионното възнаграждение за добив
на подземни богатства по реда на Закона за
подземните богатства, приета с Постановление № 127 на Министерския съвет от 1999 г.
(обн., ДВ, бр. 59 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 46
от 2007 г.).
10.2. Концесионното плащане за единица
добито подземно богатство съгласно чл. 1,
ал. 3, т. 2, буква „а“ – пясъчници за стандартни блокове, не може да бъде по-ниско от
10,00 лв./куб. м и съгласно чл. 1, ал. 3, т. 1,
буква „а“ – пясъчници за трошени фракции,
не може да бъде по-ниско от 0,30 лв./тон,
като тези стойности се индексират ежегодно
с процента на увеличение на цените на строителните и скалнооблицовъчните материали по
информация от Националния статистически
институт при базова статистическа информация за цените за 2005 г.
10.3. Минималният размер на концесионното плащане за всеки отчетен период (шестмесечие) от срока на концесията не може да
бъде по-нисък от 514 лв., определен на базата
на 50 куб. м за шестмесечие пясъчници за
стандартни блокове и 46 тона за шестмесечие
пясъчници за трошени фракции и предвидените стойности за единица добито подземно
богатство съгласно т. 10.2.
10.4. Дължимото концесионно плащане се
внася от концесионера на две вноски до 30 дни
след изтичане на съответното шестмесечие
по сметка, посочена от концедента. Начинът
на изчисляване и сроковете за заплащане се
определят в концесионния договор.
11. Концесионерът се задължава да внесе:
11.1. Еднократно парично плащане в размер
6000 лв., дължимо от концесионера, в срок
до 30 дни от датата на сключване на концесионния договор.
11.2. В 30-дневен срок от датата на сключване на концесионния договор – еднократна
сума от сбора на дължимите плащания за
всек и месец, за който концесионерът не
дока же плащането на кариерна такса по
Закона за местните данъци и такси, заедно
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със законната лихва върху тях до датата на
изплащането є – за периода до подписване
на концесионния договор.
12. При условия и по ред, определени в
концесионни я договор, концесионерът не
дължи концесионно плащане за времето на
реализиране на дейностите, предвидени в
съгласуван проект за техническа ликвидация
или консервация на миннодобивния обект и
за рекултивация на засегнатите земи, при
условие че не се извършва добив на подземни
богатства.
13. Министърът на икономиката, енергетиката и туризма внася от името и за сметка на
концесионера по бюджета на община Котел,
област Сливен, цялото дължимо концесионно
плащане за съответния период.
14. Размерът на концесионното плащане
по т. 10.1 и на минималното концесионно
плащане по т. 10.3 се променя с допълнително
споразумение към концесионния договор при
промяна на законодателството, уреждащо реда
за неговото определяне.
15. Упълномощава министъра на икономиката, енергетиката и туризма:
15.1. Да проведе преговори и да сключи концесионния договор със „Стрела – 92“ – ООД,
Велико Търново.
15.2. Да представлява Министерския съвет
по концесионния договор с изключение на
неговото прекратяване.
15.3. Да организира контрола по изпълнението на концесионния договор.
15.4. Да предявява вземанията на концедента по съдебен ред.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Галина Маринска
Приложение
към т. 2
Координатен регистър на концесионната площ
на находище „Кипилово“ (координатна система
„1970 г.“)
№

X

Y

1.

4688693.3

9485047.5

2.

4688836.4

9485059.5

3.

4688877.4

9485068.2

4.

4688891.0

9485126.0

5.

4688846.0

9485210.0

6.

4688791.5

9485207.2

7.

4688776.5

9485174.8

8.

4688674.5

9485116.9

9749
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МИНИСТЕРСТВА
И ДРУГИ ВЕДОМСТВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
Наредба за изменение на Наредба № 18 от
2004 г. за условията и реда за извършване
на диагностика, преработка и съхранение
на кръв и кръвни съставки и качеството на
кръвта от внос (ДВ, бр. 58 от 2004 г.)
§ 1. В приложение № 7 към чл. 39, ал. 1
се правят следните изменения:
1. В т. 9, ред 6, колона 4 думите „6,8 до
7,4“ се заменят с „минимум 6,4 коригирана
за +22°С в края на срока на годност“.
2. В т. 10, ред 4, колона 4 думите „6,8 до
7,4“ се заменят с „минимум 6,4 коригирана
за +22°С в края на срока на годност“.
Заключителни разпоредби
§ 2. Тази наредба въвежда разпоредбите
на Директива за изпълнение 2011/38/ЕО на
Европейската комисия от 11 април 2011 г. за
изменение на Приложение V към Директива
2004/33/ЕО по отношение на максималните
стойности на рН за тромбоцитни концентрати
в края на срока на годност (ОВ, L 97/28 от
12 април 2011 г.).
§ 3. Наредбата влиза в сила на 1 юли 2011 г.
9995

За министър: Г. Павлова

МИНИСТЕРСТВО
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
НАРЕДБА № 8
от 5 август 2011 г.
за сечите в горите

Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 1. (1) С тази наредба се определят:
1. видовете сечи и методите за тяхното
провеждане;
2. условията и редът за провеждане на
сечите;
3. правилата за маркиране на насажденията,
предвидени за сеч, и изготвяне на съпровождащите документи;
4. условията и редът за издаване на позволителното за сеч;
5. системата от режими и мерки за стопанисване на горите, попадащи в горските
типове природни местообитания, включени в
европейската екологична мрежа Натура 2000.
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(2) Наредбата се прилага за всички гори
независимо от тяхната собственост с изключение на тези по чл. 2, ал. 3 и чл. 88, ал. 5,
т. 1 и 2 от Закона за горите.
Чл. 2. Сечите са лесовъдски дейности,
които се провеждат с цел подобряване състоянието на горите, възобновяване, запазване
на генетичните ресурси, добив на дървесина,
както и запазване и увеличаване на основните
функции на горите.
Чл. 3. Сечите се провеждат при спазване
на принципите за природосъобразно, многофункционално и устойчиво стопанисване
на горите и изискванията за поддържане,
опазване и възстановяване на биологичното
разнообразие в тях.
Чл. 4. (1) Изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по горите утвърждава
разработки, свързани със:
1. прилагане на сечи в горите;
2. система от режими и мерки за стопанисване на горите, попадащи в горските
типове природни местообитания, включени в
европейската екологична мрежа Натура 2000.
(2) Утвърдените разработки по ал. 1 са
задължителни при планиране и провеждане
на сечите.
Г л а в а

в т о р а

ВИДОВЕ СЕЧИ
Чл. 5. (1) Сечите в горите се провеждат
за възобновяване, отглеждане, подобряване
състоянието на горите и за постигане на целите, заложени в горскостопанските планове
и програми.
(2) При провеждането на сечите се спазват
следните общи принципи:
1. поддържане смесен дървесен състав на
горите, като се запазват единично срещащи
се екземпляри от ценни дървесни видове;
2. опазване на местообитанията на горските
животни и птици;
3. толериране на горскоплодните дървесни
видове;
4. запазване дърветата от периферията на
гората независимо от качеството на стъблото
и короната им, ако са в добро здравословно
състояние;
5. опазване на формовото разнообразие
на горските насаждения, като се толерират
редките форми и тези, отличаващи се с висока продуктивност, добри стъблени форми
и ценни технически качества на дървесината.
Раздел I
Отгледни сечи
Чл. 6. (1) Отгледните сечи се провеждат
през периода от възникването на насаждението
до достигане на неговата зрялост.
(2) Отгледните сечи се провеждат за постигане на следните основни цели:
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1. регулиране на състава и произхода на
насажденията в зависимост от функциите им
и поставените цели;
2. подобряване на растежа и увеличаване на
производителността на насажденията, както
и качеството на дървесината;
3. селекция на дърветата в насажденията;
4. подобряване на защитните и специалните
функции на горите;
5. подобряване на здравословното състояние
и устойчивостта на насажденията;
6. поддържане и опазване на биологичното
разнообразие в горите;
7. намаляване на риска за възникване на
пожари в горите;
8. съкращаване на срока за производство
на качествена дървесина.
(3) Интензивността и повторяемостта на
отгледните сечи са в зависимост от пълнотата
и склопеността на насаждението, както и от
състава, възрастта и състоянието му.
(4) При провеждане на отгледните сечи не
се допуска еднократно отсичане на повече от
30 % от запаса на насаждението с изключение
на случаите, когато се прилагат схематични
методи на отгледната сеч.
(5) Повторяемостта на отгледните сечи е
през не по-малко от 4 години с изключение
на осветленията.
Чл. 7. Отгледните сечи са осветления, прочистки, прореждания, пробирки, селекционни
сечи и сечи за индивидуално производство на
висококачествена дървесина.
Чл. 8. Осветленията се провеждат от възникване до склопяване на насажденията за
регулиране на състава и произхода им.
Чл. 9. (1) Прочистките се провеждат от
склопяване на насажденията до възрастта,
в която започва интензивно нарастване на
дърветата по височина.
(2) С прочистките се подобрява здравословното състояние и се регулират съставът,
произходът и качеството на дървостоя.
(3) Склопеността и пълнота на насаждението след провеждане на сечта не се допуска
да бъде по-малка от 0,8.
Чл. 10. (1) Прорежданията се провеждат в
периода на интензивен растеж на дърветата по
височина за регулиране на броя на дърветата
с желани качества, осигуряване на условия за
нарастването им по височина и подобряване
и поддържане на стабилността и механичната
устойчивост на насажденията.
(2) След провеждане на сечта пълнотата
на насаждението не се допуска да бъде помалка от 0,7.
Чл. 11.(1) Пробирките се провеждат в периода на интензивен растеж на дърветата по
диаметър до започване на възобновителна
сеч за създаване на условия за нарастването
на дърветата с желани стъблени форми по
диаметър, както и за подобряване на индивидуалната им стабилност и механична
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устойчивост, като след сечта пълнотата и
склопеността на насаждението не се допуска
да бъде по-малка от 0,7.
(2) За запазване и увеличаване на биоразнообразието в насаждения на възраст над 60
години около наличен единичен или групов
подраст от редки дървесни видове, биологията
на които не позволява да достигнат турнусната
зрялост на основния дървостой, в диаметър
не повече от височината на дървостоя се провеждат мероприятия за създаване на условия
за развитието на подраста.
(3) Мероприятията по ал. 2 включват намаляване на склопеността под определената
в ал. 1 и изсичане на храстовата и подлесната
растителност.
Чл. 12. (1) В двуетажните насаждения във
всеки от етажите се провежда съответната
отгледна сеч.
(2) При провеждане на пробирки в горния
етаж се допуска намаляване на пълнотата и
склопеността до 0,5.
Чл. 13. (1) В семепроизводствени насаждения се провеждат селекционни сечи до
започване на възобновителната сеч.
(2) В семепроизводствени наса ж дения,
попадащи в обособени участъци за изборно
стопанисване, се провеждат изборни сечи.
(3) Сечите в семепроизводствените градини,
клоновите колекции, географските култури и
маточниците се провеждат при условията и
по реда на наредбата по чл. 95, ал. 2, т. 2 от
Закона за горите.
(4) Селекционните сечи се провеждат за
постигане на следните основни цели:
1. запазване на генетичното разнообразие
на популационно и вътревидово ниво;
2. регулиране на формовото разнообразие
и селекционната структура на насажденията;
3. осигуряване на условия за редовно и
обилно семеносене или плодоносене;
4. увеличаване добива на висококачествени
в наследствено отношение репродуктивни
материали.
(5) Селекционните сечи в семепроизводствени насаждения се провеждат при спазване
на следните правила:
1. запазват се дървета с ясно изразени
добри фенотипни признаци, като се държи
сметка за наличието на полов диморфизъм,
екологичните и морфологичните различия;
2. короните на плюсовите дървета да бъдат
добре осветени, да не се допират помежду си
и с короните на съседните дървета;
3. отсичат се минусови дървета, кривостъблени и виторасли дървета, както и такива с
чепове, водни леторасли и повреди от биотични
и абиотични въздействия;
4. отсичат се дървета от видове, които
пречат на растежа и свободното кръстосано
опрашване между дърветата от основния вид,
както и дървета от нежелани дървесни видове;
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5. при необходимост се извършва частично
или цялостно отсичане на подлеса.
(6) След провеждане на селекционната сеч
склопеността на насаждението не може да
бъде по-малка от 0,5 за светлолюбивите и от
0,6 за сенкоиздръжливите видове. Сечта се
провежда еднократно или на няколко пъти в
зависимост от първоначалната склопеност и
структура на насаждението.
Чл. 14. (1) В насаждения на добри месторастения е възможно провеждането на система от сечи за индивидуално производство
на висококачествена дървесина.
(2) Сечите по ал. 1 се прилагат в следните
фази от развитие на насаждението:
а) фаза на възникване на насаждението – младиняци с височина до 3 м;
б) фаза на диференциация – млади насаждения с височина между 3 и 12 м, по изключение – до 15 м;
в) фаза на натрупване – самоокастрянето
на дърветата е достигнало 25 % от очакваната
височина на стъблото в зряла възраст;
г) фаза на зрялост.
Ч л. 15. Във фазата на въ зник ва не на
насаждението се извършва пречупване на
екземпляри от пионерни видове или видове
с издънков произход, когато застрашават
развитието на стопанските видове, залегнали
в дългосрочната цел за развитие на гората.
Пречупването се извършва в периода на напреднала вегетация.
Чл. 16. (1) Във фазата на диференциация в
насаждението се определят дървета опции от
всички налични дървесни видове – супержизнени или жизнени дървета с добро качество
на стъблото.
(2) Лесовъдската намеса представлява опръстеняване на височина 130 см на жизнени,
но с лошо качество дървета, които пречат на
растежа по височина и развитието на короната на дърветата опции, чрез отстраняване
на кората и камбия.
(3) Редки дървесни видове и редки дървесни
форми трябва да бъдат запазвани независимо
от качеството им.
Чл. 17. (1) Във фазата на натрупване на
разстояние от 15 до 25 м едно от друго се
определят дървета на бъдещето от желани
местни видове, които се отбелязват трайно на
гръдна височина, по начин, който не уврежда
кората на дърветата.
(2) Лесовъдската намеса във фазата на
натрупване представлява отстраняване на
дървета, които конкурират дърветата на бъдещето в коронното пространство, и се повтарят
през 3 – 5 години.
(3) Лесовъдски намеси в пространствата
между дърветата на бъдещето не се провеждат.
(4) Дървесни видове с единично участие,
които отговарят на дългосрочната цел за
развитие на гората, без значение от тяхното
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качество се избират за „екологични дървета на
бъдещето“ и се стопанисват по начин, който
гарантира тяхното запазване.
(5) Във фазата на зрялост лесовъдските
намеси намаляват. Отстраняват се останали
конкуренти в периферията на короната на
дърветата на бъдещето. Допуска се отварянето на прозорци за създаване на условия за
естествено възобновяване на отделни площи.
(6) При достигане на определени целеви
диаметри по дървесни видове и условия на
месторастене може да се извърши ползване
на дървета на бъдещето.
(7) Запазват се дървета с хралупи и мъртва
дървесина в стоящо и лежащо състояние при
условие, че стоящите дървета не пречат на
дърветата на бъдещето.
Чл. 18. (1) Осветленията и първата прочистка се провеждат по един от следните методи:
1. върху цялата площ, когато броят на
дърветата от желаните видове и с желаните
качества е ограничен и е необходимо да се
подпомогне оцеляването на всяко от тях;
2. върху част от площта, така че да се осигури равномерно разпределение на дърветата
от желаните видове и с желаните качества
на разстояние едно от друго 3 – 4 метра;
отгледната сеч се провежда под формата на
ивици, в групи или комбинация от тях, като
се обхваща не по-малко от 30 % от площта
на насаждението.
(2) Сечите по ал. 1 се извършват чрез
освобождаване на желаните дървета от конкуриращите ги нежелани дървета, храсти и
издънки.
Чл. 19. (1) При провеждане на прочистките
и първите прореждания еднократно могат да
се прилагат схематични методи на отгледната
сеч с цел технологично обезпечаване усвояването на насажденията.
(2) Схематичните методи включват изсичане на част от насаждението под формата
на ивици, просеки, коридори и редове по
предварително определена схема. В останалата
част на насаждението се провежда прочистка
или прореждане.
(3) Площта на изсечените коридори и/или
редове е до 25 % от площта на насаждението.
(4) Схематични методи не се прилагат в
насаждения със средна височина, по-голяма
от 10 м, в насаждения на ерозирани терени,
на терени с наклон над 25 градуса, в зоната
на горната граница на гората, в защитните
горски пояси, както и в насаждения с ниска
механична устойчивост.
(5) В култури от тополи може да се провежда прореждане с интензивност до 50 %.
Чл. 20. (1) Прорежданията и пробирките
се провеждат по комбиниран метод с преобладаване на низов или върхов метод.
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(2) При комбинирания метод с преобладание на върхов метод се отсичат с предимство
дървета от горната част на склопа, които
подтискат, пряко конкурират или физически
пречат на дърветата с желани качества.
(3) При комбинирания метод с преобладаване на низов метод с предимство се отстраняват изостанали в растежа си и трайно
подтиснати дървета.
Раздел IІ
Възобновителни сечи
Чл. 21. (1) Възобновителни сечи се провеждат в зрели насаждения с цел:
1. осигуряване на възобновяване за създаване на ново поколение гора;
2. направляване на процесите на възобновяване;
3. регулиране на видовия състав и направляване на смяната на видовете;
4. опазване и възстановяване на биологичното разнообразие и генетичния фонд;
5. производство и добив на качествена
дървесина;
6. формиране и поддържане на разновъзрастни гори.
(2) Видът на възобновителните сечи, интервалите, през които се провеждат, и продължителността на възобновителния период се
определят от поставената цел, лесовъдската
система за осъществяването є, състоянието
на насажденията, условията на месторастене,
състава, количеството, качеството и пространственото разположение на подраста.
(3) В насаждения, които се стопанисват като
високостъблени и издънкови за превръщане в
семенни, се провеждат сечи с предварително
и съпътстващо семенно възобновяване.
(4) В тополови гори и в гори, които се стопанисват като нискостъблени, се провеждат
сечи с последващо възобновяване.
Чл. 22. Възобновителните сечи са постепенни, изборни и голи.
Чл. 23. (1) Постепенните сечи са възобновителни сечи с предварително и съпътстващо
семенно възобновяване, при които зрелият
дървостой се отсича на два или повече пъти
през възобновителния период.
(2) Постепенните сечи са краткосрочнопостепенна, постепенно-котловинна, групово-постепенна и неравномерно-постепенна.
Чл. 24. (1) Краткосрочно-постепенната сеч
се провежда с цел равномерно възобновяване
на насажденията за период до 20 години.
(2) Краткосрочно-постепенната сеч се провежда чрез отсичане на дърветата равномерно
по площта на насаждението на 2, 3 или 4 фази.
(3) Подготвителната фаза се провежда в
насаждения със склопеност над 0,8, в които
липсва възобновяване, като склопеността се
намалява до 0,7 – 0,8.
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(4) Осеменителната фаза се провежда за
създаване на условия за поява на поници и
развитие на подраст, като склопеността се намалява до 0,5 за насаждения от светлолюбиви
и до 0,6 за насаждения от сенкоиздръжливи
дървесни видове.
(5) Осветителната фаза се провежда при
покритие над 50 % на площта на насаждението
с достатъчно количество подраст.
(6) При провеждане на осветителна фаза
склопеността на насаждението се намалява
до 0,3 – 0,4, като се отсича до 50 % от запаса
му. Когато се цели удължаване на възобновителния период, осветителната фаза може
да се проведе на два пъти.
(7) Окончателната фаза се провежда при
склопеност на насаждението не по-голяма от
0,4 и покритие над 80 % на площта с достатъчно количество укрепнал подраст.
Чл. 25. (1) Постепенно-котловинната сеч се
провежда в гори от светлолюбиви дървесни
видове.
(2) В насаждения със склопеност, по-голяма
от 0,6, и липса на възобновяване първите сечи
се провеждат по правилата на подготвителната
и осеменителната фаза на краткосрочно-постепенната сеч.
(3) При наличие на възобновяване в местата
с най-голямо количество подраст се отварят
котли с площ до 0,2 хa, а площите между
котлите се изреждат еднократно равномерно
до склопеност не по-малка от 0,5 – 0,6.
(4) Котлите се разширяват, когато по периферията им се появи достатъчно количество подраст. Разширяването продължава до
окончателното отсичане на зрелия дървостой.
(5) Възобновителният период на постепенно-котловинната сеч е до 30 години.
(6) Едновременно със сечта във възобновените участъци се провеждат съответните
отгледни сечи, включително и отглеждане
на подраста.
Чл. 26. (1) Гру пово-постепенна сеч се
провежда във:
1. високостъблени насаждения с преобладание на сенкоиздържливи дървесни видове;
2. разновъзрастни високостъблени насаждения;
3. високостъблени насаждения от светлолюбиви дървесни видове, когато възобновяването
е от сенкоиздържливи видове или са налице
условия за такова възобновяване;
4. бялмурови насаждения;
5. високобонитетни чисти и смесени издънкови букови насаждения за превръщане
в семенни.
(2) Групово-постепенната сеч се провежда с
цел формиране и поддържане на неравномерна
възрастова, хоризонтална и вертикална структура с възобновителен период над 30 години.
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(3) Групово-постепенната сеч се провежда
при спазване на следните правила:
1. дървостоят се отсича постепенно под
формата на прозорци, които се разширяват;
2. прозорците се залагат в местата със
започнал възобновителен процес;
3. при липса на възобновяване прозорците
се залагат на един или два пъти в места със
склопеност, по-голяма от 0,6;
4. на 1 ха се залагат до 3 прозореца с диаметър 20 – 25 м;
5. дървостоят около прозорците в ивица с
ширина 15 – 20 м се изрежда до склопеност
0,5 – 0,6;
6. разширяването на прозорците се извършва, когато подрастът е в достатъчно
количество и е укрепнал;
7. едновременно с разширяването на прозорците във възобновените участъци се провеждат
съответните отгледни сечи, включително и
отглеждане на подраста.
Чл. 27. (1) Неравномерно-постепенната сеч
се провежда за създаване на насаждения със
сложна вертикална, хоризонтална и възрастова структура при възобновителен период
не по-малък от 40 години за светлолюбивите
дървесни видове и не по-малък от 80 години
за сенкоиздържливите.
(2) Сечта по ал. 1 се прилага в насаждения в добро здравословно състояние с площ
не по-малка от 5 ха и склопеност над 0,6.
Границите на насаждението се запазват до
окончателното отсичане на зрелия дървостой.
(3) При провеждане на неравномерно-постепенната сеч в насажденията се оформят
участъци за възобновяване, участъци за отглеждане и участъци с висока склопеност, в
които се задържа възобновяването, и участъци,
в които няма да се провеждат лесовъдски
мероприятия.
(4) При неравномерно-постепенната сеч
интензивността на сечта е до 30 %, при повтаряемост през 5 до 15 години, в зависимост
от възобновителния период и хода на възобновителните процеси.
(5) Сечта започва в зоната около транспортната граница чрез отваряне на прозорци/
котли в местата с подраст, а при липса на
възобновяване прозорците/котлите се отварят на два пъти. При всяка следваща сеч се
разширяват съществуващите прозорци/котли
в посока към извозния път, следвайки хода
на естественото възобновяване, а при необходимост се отварят нови.
(6) Във възобновените участъци се провеждат съответните отгледни сечи, а в невъзобновените участъци се провеждат мероприятия
за възобновяването им.
Чл. 28. По време на провеждане на постепенните сечи се отстранява подлесът, когато
затруднява възобновяването.
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Чл. 29. (1) Изборни сечи се провеждат във
високостъблени гори, като периодично върху
цялата площ на насаждението се отсичат
единични или групи дървета с определени
размери, без да се стига до окончателното
му отсичане.
(2) Изборните сечи съчетават едновременното отглеждане и възобновяване на насажденията и се прилагат за постигане и поддържане
на неравномерност на пространствената и възрастовата структура на насажденията, както
и за подобряване на техните количествени и
качествени показатели.
(3) Изборните сечи са единично-изборна
и групово-изборна.
Чл. 30. (1) Единично-изборна сеч се провежда в разновъзрастни насаждения с преобладание на сенкоиздръжливи иглолистни
дървесни видове с неравномерна вертикална
структура.
(2) Сечта се провежда по цялата площ на
насаждението, като се отсичат единични или
малки групи дървета от различни степени на
дебелина. При отсичането им не се допуска
отваряне на прозорци с диаметър, по-голям
от 1/2 от височината на дървостоя.
(3) Интензивността на сечта е до 20 % от
запаса на насаждението, като склопеността
на насаждението не се намалява под 0,6.
(4) Повтаряемостта на единично-изборната
сеч е през 8 – 10 години.
Чл. 31. (1) Групово-изборна сеч се провежда в насаждения, в които преобладават
светлолюбиви дървесни видове, както и в
смърчовите високопланински гори.
(2) При групово-изборната сеч по цялата
площ на насаждението се отсичат групи дървета с цел оформяне на котли с диаметър от
1 до 1,5 пъти от височината на дървостоя.
(3) Броят на котлите е в зависимост от
наклона и изложението на терена.
(4) В пространствата между котлите не се
провежда сеч.
(5) След възобновяване на котлите, заложени при предходната сеч, се отварят нови
котли, без да се разширяват старите.
(6) При всяко провеждане на сечта общата площ на котлите е равна на отношението
на площта на насаждението към периода на
превръщане на едновъзрастното насаждение в
разновъзрастно, изразен в години, умножено
по турнуса на стопанството.
Чл. 32. (1) Голите сечи са възобновителни
сечи с последващо възобновяване. Те се провеждат в тополови гори, както и в насаждения,
определени за нискостъблено стопанисване.
(2) За защита на хидромелиоративни системи и съоръжения за предпазване от вредното
въздействие на водите голите сечи в ивицата
дига – бряг се провеждат на площи до 5 ха.
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(3) При ширина на ивицата дига – бряг до
50 м голата сеч се провежда на площи, перпендикулярни на водното течение, с ширина
до 150 м.
(4) Следващата гола сеч в случаите по ал. 2
и 3 се провежда не по-рано от 3 години след
залесяване на предходното сечище.
(5) Разширяване на площта на сечището
в нискостъблените гори, с изключение на
акациевите, се извършва след склопяване на
младото насаждение.
Чл. 33. Възобновителните сечи в насаждени я, одобрени за базови източници за
производство на репродуктивни материали,
се провеждат при възраст един клас над определения турнус на сеч.
Раздел III
Други сечи
Чл. 34. (1) При наличие на повреди, причинени от биотични и/или абиотични въздействия, за подобряване на здравословното
състояние на насажденията, ограничаване и
предотвратяване на опасността от каламитети
в насажденията се провеждат санитарни сечи.
(2) Интензивността на санитарната сеч е в
зависимост от степента на повредите.
(3) При констатиране на повреди, причинени
от биотични въздействия, санитарните сечи се
провеждат след обследване и с предписание
на лесозащитните станции.
(4) Когато се установят повреди, причинени
от биотични и/или абиотични въздействия,
и състоянието на насаждението отговаря на
критериите за провеждане на отгледна или
възобновителна сеч, увредените дървета се
отсичат по време на съответната сеч.
(5) В случаите, когато се установят повреди
върху единично пръснати дървета, причинени
от биотични и/или абиотични въздействия, и
обемът на дървесината не превишава 10 % от
общия запас на насаждението, се провежда
санитарно прочистване.
Чл. 35. (1) За защита на бреговете и островите на р. Дунав, както и на създадените
хидромелиоративни системи и съоръжения
за предпазване от вредното въздействие на
водите, във върбовите насаждения се допуска провеждане на главосечна сеч в ивица с
ширина 10 – 15 м покрай брега.
(2) Дърветата се секат на височина до 2 м
в зависимост от превишението на терена
спрямо средното ниво на реката.
(3) Сечта се повтаря през 3 – 4 години.
Чл. 36. (1) В горите се провеждат технически сечи за:
1. нуждите на ловното стопанство;
2. защита на горските територии от пожари;
3. изграждане и поддържане на обекти по
чл. 54, ал. 1 и чл. 153, ал. 1 от Закона за горите;
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4. усвояване на дървесина от имоти с променено предназначение, имоти, върху които е
учредено право на строеж, право на ползване
и сервитути по реда на Закона за горите и
Закона за енергетиката;
5. извършване на други дейности, извън
посочените в т. 1 – 4.
(2) При провеждане на сечи за създаване
на дивечови сечища по ал. 1, т. 1 площта на
сечището е не по-голяма от 2 ха и възрастта
на насаждението е не повече от 40 години.
Раздел ІV
Трансформация на горски насаждения
Чл. 37. (1) За трансформация на насаждения
в такива с изборна структура се провежда
изборно прореждане.
(2) Изборно прореждане се провежда в
чисти и смесени насаждения, доминирани от
сенкоиздръжливи иглолистни дървесни видове,
в които ще се прилага изборно стопанисване.
(3) Интензивността на сечта при изборно
прореждане е до 35 %.
(4) Повторяемостта на сечта се определя от
състоянието и структурата на насаждението
след проведена предходна сеч, но не по-рано
от 5 години.
Чл. 38. (1) Превръщането на издънкови
насаждения в семенни е с цел формиране на
горски насаждения, в които над 50 % от желаните дървесни видове имат семенен произход.
(2) Превръщането по ал. 1 се извършва с
провеждането на отгледни и възобновителни
сечи за създаване на условия за семенно възобновяване и отглеждане на надеждни млади
семенни дървета.
Чл. 39. (1) За превръщане на издънкови
насаждения в семенни може да се прилага
средностъблено стопанисване при спазване
на следните правила:
1. отсича се 85 – 95 % от запаса на насаждението, като на хектар се оставят 100 – 150
бр. семенници с добри стъблени форми, в
добро здравословно състояние и равномерно
разпределени върху площта;
2. сечта се повтаря през 20 – 25 години,
като се избират нови 60 – 70 броя семенници
на хектар, а останалата част се стопанисва
издънково при турнус 20 – 25 години;
3. семенниците се стопанисват до възраст
80 – 120 години.
(2) За средностъблено стопанисване се
определят насаждения, които отговарят на
следните условия:
1. насаждението да е съставено от дървесни видове, които лесно се възобновяват
чрез издънки;
2. възрастта на насаждението не може да
бъде по-малка от 30 години и по-голяма от
40 години.
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(3) Средностъблено стопанисване не се
допуска в защитните и специалните горски
територии по смисъла на Закона за горите.
Чл. 40. (1) Трансформация на гори с изкуствен произход в такива с естествен се извършва
чрез комплекс от отгледни и възобновителни
сечи, в резултат на които постепенно се създава
насаждение, в което над 50 % от дърветата
са с естествен семенен произход.
(2) С трансформацията по ал. 1 се реализира природосъобразен дървесен състав в
насажденията.
(3) Отгледните сечи се водят с повторяемост и с интензивност, с които върху цялата
площ на насаждението или върху част от нея
ще се създадат условия за естествена поява
и развитие на подходящи семенни дървесни
видове.
(4) Възобновителните сечи за трансформация на изкуствени горски насаждения в
естествени се провеждат при спазване на
изискванията за прилагане на постепенните
сечи и групово-изборната сеч и започват след
възрастта на количествената зрялост на гората
с изкуствен произход.
Чл. 41. (1) Двуетажните насаждения са
преходна форма от трансформация на изкуствени насаждения в естествени и от естествена
смяна на дървесните видове.
(2) Възобновителните сечи в двуетажните
насаждения в зависимост от поставените цели
изпълняват една от следните задачи:
1. формиране на смесени насаждения;
2. формиране на разновъзрастни насаждения.
(3) Възобновителните сечи започват при
достигане на зрялост на втория етаж и се
провеждат едновременно в двата етажа.
Раздел V
Други лесовъдски мероприятия
Чл. 42. (1) С цел подобряване на качеството
на произвежданата дървесина и подпомагане
процеса на естественото самоокастряне на
дървостоите в насаждения с висок бонитет и
в добро здравословно състояние се провежда
кастрене на клоните.
(2) Кастрене в иглолистните насаждения
се извършва след първото прореждане при
максимален диаметър на дърветата до 18 см.
Височината на кастрене е 5 – 6 м и може да
се извършва еднократно или на два пъти. На
кастрене подлежат ограничен брой желани
дървета в насаждението.
(3) Кастрене се провежда в тополовите
култури с изключение на тези, създадени за
производство на биомаса. На кастрене подлежат всички дървета.
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(4) Кастрене се допуска за защита на
техническата инфраструктура по смисъла на
Закона за устройство на територията, както и
в крайните редове на защитните горски пояси.
Чл. 43. (1) Мероприятията за подпомагане
на възобновяването включват оставяне на
семенници, обработка на почвата и мъртвата
горска постилка, отстраняване на подлеса,
забрана на пашата, разораване на почвата
за разкъсване на корените в насаждения за
издънково възобновяване с коренови издънки.
(2) При затруднено естествено възобновяване се прилага подпомагане на възобновяването чрез засяване на семена и жълъди и
залесяване на невъзобновени участъци.
Чл. 44. Мероприятията за опазването на
подраста включват прилагане на подходяща
техника и технология при сечта и извоза на
материалите; почистване на сечищата; ограждане на възобновителните участъци; провеждане на сечта в сезони и срокове, съобразени
с биологичните изисквания на дървесните
видове, грижи за подраста.
Г л а в а

т р е т а

ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СЕЧИТЕ
Раздел І
Условия и ред за провеждане на сечите
Чл. 45. (1) Сечите в горите се провеждат
съгласно предвижданията на горскостопанските планове и програми, ловностопанските
планове и плановете за дейности по опазване
от пожари.
(2) За извършване на сечта е необходимо:
1. насаждението да е маркирано;
2. да е издадено позволително за сеч.
(3) Без наличие на условията по ал. 1 и 2
е допустимо отсичане на дървета с цел предотвратяване или своевременно потушаване
на пожари, както и отсичане на единични
дървета с цел предотвратяване на аварийни
ситуации, създаващи опасност за живота и
здравето на хората.
(4) При ежегодното планиране на насажденията за сеч собствениците на гори, държавните горски стопанства, държавните ловни
стопанства, общините – собственици на гори,
както и горските сдружения с предимство
предвиждат за сеч насаждения:
1. в които сечта от предходната година не
е приключила;
2. с влошено санитарно състояние;
3. с напреднал възобновителен процес;
4. с пълнота, по-голяма от 0,8, за провеждане на отгледни сечи;
5. за провеж дане на отгледни сечи до
склопяването им;
6. в които са планирани дейности по опазване от пожари.
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(5) Собствениците на гори, както и лицата, на които е предоставено управлението
на поземлени имоти в горски територии,
задължително провеждат отгледни сечи без
материален добив:
1. в случаите, предвидени в горскостопанския план или програма;
2. когато е дадено предписание за това от
регионалната дирекция по горите.
(6) Сечта по ал. 4, т. 2 се провежда в срока,
определен в предписанието.
(7) За усвояване на дървесина от имоти
с променено предназначение, имоти, върху
които е учредено право на строеж, право
на ползване и сервитути по реда на Закона
за горите и Закона за енергетиката, сечите
се провеждат на основание на съответната
заповед или договор, без да е необходимо да
са предвидени в горскостопански план или
програма.
(8) За усвояване на дървесина от имоти,
върху които е възникнал сервитут по силата
на специален закон, сечите се провеждат, без
да е необходимо да са предвидени в горско
стопански план или програма.
Чл. 46. (1) Провеждането на сечи с изследователска и опитна цел се допуска след
разрешение на изпълнителния директор на
Изпълнителната агенция по горите. Когато
сечта се извършва в гори – собственост на
физически лица, юридически лица и общини,
разрешението се дава след представяне на
писмено съгласие на собственика.
(2) Изискването по ал. 1 не се прилага за
провеждане на сечи в гори, предоставени за
изследователска и учебно-опитна дейност.
Чл. 47. (1) При провеж дане на сечите
лицата, извършващи добив на дървесина, са
длъжни да:
1. секат само определените и отбелязани за
сеч дървета, а при гола сеч – всички дървета
върху площта на сечището без забранените за
сеч дървета, указани в позволителното за сеч;
2. пазят от повреди немаркираните дървета,
подраста и младиняка;
3. пазят граничните знаци и марките на
маркираните дървета за сеч;
4. повалят дърветата така, че да пазят от
задръстване пътища, реки, канали, просеки
и др.;
5. спазват установените правила и изисквания за техническа и пожарна безопасност
при работа в горите;
6. спазват одобрения технологичен план
за добив на дървесина.
(2) Дърветата се секат ниско до земята.
Височината на пъна, мерена от горната му
страна, не трябва да надвишава 5 см – за
пънове с диаметър до 20 см, и една четвърт
от диаметъра му – за пънове с диаметър над
20 см.
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(3) Ограничението за височината на пъна
по ал. 2 не се отнася при провеждане на сечи
без материален добив, както и при опасност
от лавини, свлачища и грохоти.
Чл. 48. (1) При добива на дървесина се извършва почистване на сечищата от вършината,
отпада и неизползваемата дървесина чрез:
1. изнасяне извън сечищата;
2. събиране на купчини в сечищата;
3. разхвърляне в сечището;
4. нареждане по хоризонталите във вид на
ленти или по извозните пътища;
5. изгаряне в случаите на каламитет.
(2) Почистването на сечищата при провеждане на възобновителните сечи се извършва
по начин, който не уврежда подраста и не
затруднява възобновителния процес.
Раздел ІІ
Маркиране на насажденията за сеч
Чл. 49. (1) Маркирането на насажденията
за сеч включва дейностите по определяне и
отбелязване на дърветата за сеч.
(2) Маркирането на насажденията, предвидени за сеч, се извършва съобразно състоянието на насажденията, предвижданията в
горскостопанския план или програма и при
условията и реда, определени в тази наредба.
Чл. 50. (1) Маркирането се извършва от
лица, вписани в публичния регистър по чл. 235
от Закона за горите за дейността „маркиране
на насаждения, предвидени за сеч“.
(2) Определените за сеч дървета се отбелязват на височина 130 см с видим знак,
неувреждащ кората им.
(3) Освен по начина, посочен в ал. 2, определените за сеч дървета с диаметър 18 см
и по-голям от 18 см, измерен на височина
130 см, се отбелязват и с контролна горска
марка, когато насаждението е на възраст повече от 40 години или когато в насаждението
е предвидена възобновителна сеч.
(4) Контролната горска марка по ал. 3 се
поставя в основата на стъблото от долната
страна на склона или на някои от повърхностните корени, така че след отсичане на
дървото марката да остане и да е видима.
(5) Забранява се сеч на немаркирани дървета с изключение на случаите, когато:
1. е разрешено цялостно отсичане на дървостоя върху ограничена площ;
2. сечта се извършва за предотваряване
или своевременно потушаване на пожари;
3. се извършва сеч на единични дървета с
цел предотвратяване на аварийни ситуации,
създаващи опасност за живота и здравето
на хората.
(6) Ограничаването на площта при цялостно отсичане на дървостоя се извършва
чрез маркиране с контролна горска марка в
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основата на стъблата на крайните дървета,
определени за сеч, както и с отбелязване с
видим знак върху оставащите крайни дървета.
(7) Лицето, извършващо марк ирането,
предлага технология за добив на дървесината,
която се отразява в карнет-описа.
(8) Извозните пътища, технологичните
просеки и трасетата за въжените линии се
ограничават с видим знак върху оставащите
на корен дървета.
(9) За запазване на единични дървета, когато
е разрешено цялостно отсичане на дървостоя,
оставащите на корен дървета се отбелязват
с видим знак на височина 130 см по начин,
неувреждащ кората. Начинът на отбелязване
се отразява в карнет-описа и технологичния
план за добив на дървесина.
(10) За извършеното маркиране се изготвя
карнет-опис по образец, утвърден от изпълнителния директор на Изпълнителната агенция
по горите.
(11) Изчисляването на обема и категориите на маркираната дървесина се извършва
по утвърдена от изпълнителния директор на
Изпълнителната агенция по горите нормативно-справочна база и/или по действащия гор
скостопански план или програма. Резултатът
от изчисляването се вписва в карнет-описа.
За случаите, когато изчислението се извършва
по нормативно-справочната база, резултатът
се вписва и в сортиментна ведомост по образец, утвърден от изпълнителния директор
на Изпълнителната агенция по горите, която
е неразделна част от карнет-описа.
(12) Сортиментна ведомост се изготвя задължително за високостъблени насаждения, в
които ще се провеждат възобновителни сечи.
(13) Карнет-описът се подписва от лицето,
извършило маркирането, и се одобрява от:
1. директора на съответното държавно горско стопанство или държавно ловно стопанство
или оправомощени от него длъжностни лица
с висше лесовъдско образование – за горските
територии – държавна собственост, както и за
такива, предоставени им за управление въз
основа на договор;
2. оправомощено от кмета на съответната
община лице с висше лесовъдско образование, регистрирано в публичния регистър за
упражняване на лесовъдска практика – за
горските територии – общинска собственост,
както и за такива, предоставени на общината
за управление въз основа на договор.
(14) Маркирането, както и изготвените
карнет-опис и сортиментна ведомост са валидни за срок до 3 години след изтичане на
годината, в която е извършено маркирането.
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Чл. 51. Горската семеконтролна станция
осъществява контрол на маркирането в семепроизводствени насаждения и съгласува
карнет-описа и протокола за освидетелстване
на сечището.
Раздел ІІІ
Условия и ред за издаване на позволително
за сеч
Чл. 52. (1) Сечите се провеждат въз основа
на писмено позволително, издадено от лицата
по чл. 108, ал. 1 от Закона за горите.
(2) Позволително за сеч за гори – държавна
и общинска собственост, се издава, когато:
1. насаждението е предвидено за сеч в
горскостопански план, програма или планове
за ловностопански дейности и за дейности по
опазване от пожари, с изключение на случаите
по чл. 45, ал. 6 и 7, чл. 46, чл. 50, ал. 5, т. 2 и
3, както и за провеждане на сечи във връзка
с изграждане на обекти по чл. 153, ал. 1 от
Закона за горите;
2. насаждението е маркирано;
3. има одобрен карнет-опис и одобрен
технологичен план за добив на дървесина.
(3) Позволително за сеч за гори – собственост на физически и/или юридически лица,
се издава, когато:
1. насаждението е предвидено за сеч в
горскостопански план, програма или планове
за ловностопански дейности и за дейности по
опазване от пожари, с изключение на случаите
по чл. 45, ал. 6 и 7, чл. 46, чл. 50, ал. 5, т. 2 и
3, както и за провеждане на сечи във връзка
с изграждане на обекти по чл. 153, ал. 1 от
Закона за горите;
2. насаждението е маркирано за предвидената сеч и са спазени правилата по чл. 50;
3. има изготвен карнет-опис и одобрен
технологичен план за добив на дървесина.
(4) При провеждане на санитарно прочистване позволителното за сеч се издава, когато
определените за сеч дървета са маркирани и
е изготвен инвентаризационен опис по образец, утвърден от изпълнителния директор на
Изпълнителната агенция по горите.
(5) Инвентаризационният опис се изготвя
от лица, вписани в публичния регистър по
чл. 235 от Закона за горите за дейността „маркиране на насаждения, предвидени за сеч“,
и се утвърждава от регионалната дирекция
по горите.
(6) Позволително се издава поотделно за
всяко насаждение или за имот и насаждение и
в него се определят сроковете за сеч и извоз.
(7) По обективни причини сроковете за
сеч и извоз могат да бъдат продължавани от
лицата, издали позволителното за сеч. При
всички случаи срокът за сеч и извоз не може
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да бъде по-дълъг от края на календарната
година, за която е издадено позволителното
за сеч.
(8) Продължаването на сроковете за сеч и
извоз до временен склад се разрешава преди
изтичането им по писмено искане на лицето,
на което е издадено позволителното за сеч,
като се отразява в интернет информационната система на Изпълнителната агенция по
горите и в отпечатаните екземпляри на позволителното. Сроковете се считат продължени
от момента на отразяване на промяната в
интернет информационната система на Изпълнителната агенция по горите.
(9) Ког ат о фи зи че с к и и юри д и че с к и
лица – собственици на поземлени имоти в
горски територии, са възложили извършването
на добива на дървесина в имотите им по реда
на чл. 186 от Закона за горите, продължаването
на сроковете за сеч и извоз се допуска след
писмено съгласие на собственика.
(10) Позволително за сеч в насаждения,
в които ще се провежда сеч без материален
добив, се издава, без да са налице изискванията по ал. 2, т. 2 и 3 и ал. 3, т. 2 и 3, като
се определя само срок за сеч.
(11) Позволително за сеч в насаждения за
производство на плодове се издава, ако насаждението е инвентаризирано и карнет-описът е
заверен от регионалната дирекция по горите,
без да е налице изискването по ал. 2, т. 1.
Чл. 53. (1) Технологичният план по чл. 52,
ал. 2, т. 3 и ал. 3, т. 3 се изготвя от лице, регистрирано в публичния регистър за упражняване на лесовъдска практика по чл. 235 от
Закона за горите, и се одобрява от лицата по
чл. 108, ал. 1 от Закона за горите.
(2) В технологичния план се определят:
1. техниката и технологията за извършване
на сечта и извоза на дървесината;
2. местоположението на временните горски
складове;
3. средствата и методите на безопасност
за изпълнение на основните технологични
операции;
4. мерките за опазване на оставащите на
корен дървета, подраста, младиняка и почвата;
5. схемата на съществуващите и проектираните извозни пътища, технологични просеки
и трасета за въжени линии;
6. допустимата широчина на проектираните извозни пътища, технологични просеки
и трасета за въжени линии и разстоянията
между тях;
7. начинът на почистване на сечището.
(3) Местоположението на временния склад
по ал. 2, т. 2 се определя, така че:
1. временният склад да не е в границите
на населените места и да не съвпада с друг
временен склад;
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2. извозните пътища да не преминават през
населено място;
3. да не се извършва извоз на дървесина
по пътища от републиканската и общинската
пътна мрежа, определени в Закона за пътищата.
(4) В случаите, когато в одобрения технологичен план са проектирани извозни пътища,
технологични просеки и трасета за въжени
линии и се налага отсичане на немаркирани
дървета, позволителното за сеч се издава след
маркирането им и включването им в карнетописа на насаждението.
(5) Технологичният план се изготвя по
образец, утвърден от изпълнителния директор
на Изпълнителната агенция по горите.
Чл. 54. (1) За издаване на позволително
за сеч в горски територии – собственост на
физически лица и/или на юридически лица,
е необходимо да бъдат спазени изискванията по чл. 52, ал. 3, както и да се представят
следните документи:
1. копия от документ за собственост и
валидна скица на имота;
2. удостоверение за наследници – когато
гората е възстановена на наследниците на
починал собственик или при смърт на собственика на имота;
3. договор, по силата на който собственик
е възложил добива в имота – в случаите на
чл. 186, ал. 1, т. 2 от Закона за горите, или
декларация, че са налице обстоятелствата по
чл. 186, ал. 1, т. 1 от Закона за горите;
4. нотариално заверено пълномощно от собственик – когато искането е от несобственик
с изключение на случаите по т. 3.
(2) В случаите на съсобственост, когато
позволително за сеч е издадено по искане на
един от съсобствениците, отношенията между
него и останалите съсобственици се уреждат
по реда на Закона за собствеността.
(3) За издаване на позволително за сеч за
горски територии – собственост на физически
лица и/или на юридически лица, обединени
в горско сдружение, не се изискват документите по ал. 1.
Чл. 55. (1) Позволително за сеч за горски
територии – собственост на физически лица
и/или на юридически лица, се издава само за
имоти, чиито граници са трайно обозначени
на терена.
(2) Средствата за обозначаване границите
на имотите на терена са за сметка на техните
собственици.
(3) Забранява се унищожаването, повреждането или преместването на трайни знаци за
обозначаване на границите на горските имоти.
Чл. 56. (1) Позволителното за сеч се издава
чрез интернет информационната система на
Изпълнителната агенция по горите.
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(2) Позволителното се издава от лицата по
чл. 108, ал. 1 от Закона за горите, на които
е предоставен достъп до информационната
система по ал. 1.
(3) Позволителното се отпечатва в два
екземпляра и се подписва от лицето по ал. 2
и от лице, вписано в публичния регистър
по чл. 235 от Закона за горите за дейността
„планиране и организация на добива на дървесина“, на което е издадено позволителното.
(4) Условията и редът за предоставяне и
отнемане на достъпа до системата по ал. 1 се
определят със заповед на изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по горите.
Чл. 57. Позволително за сеч, издадено по
реда на наредбата, се обезсилва:
1. когато е издадено въз основа на документ,
който по надлежния съдебен ред е признат
за подправен, неистински или с невярно съдържание;
2. по искане на собственика или на горското сдружение, сключили договор по реда
на чл. 108, ал. 1, т. 3 и 4 от Закона за горите,
подадено в съответната регионална дирекция
по горите;
3. по мотивирано искане на лицето, на
което е издадено позволителното за сеч, или
на търговеца, извършващ дейността;
4. при отписване на търговеца, който извършва добив на дървесина, от регистъра по
чл. 241 от Закона за горите;
5. при отписване на лицето, на което е
издадено позволителното, от публичния регистър по чл. 235 от Закона за горите;
6. когато в насаж дението се провеж да
сеч, която не съответства на разрешената с
позволителното;
7. маркирането е извършено в нарушение
на правилата за съответната сеч, вследствие
на което се налага ново маркиране;
8. когато позволителното е издадено в
нарушение на чл. 52 – 56;
9. когато сечта се извършва в нарушение
на правилата за сеч по чл. 47, ал. 1, т. 1 – 3;
10. когато в резултат на биотични и абиотични въздействия са настъпили повреди,
вследствие на които се налага провеждане
на сеч, различна от разрешената.
Чл. 58. (1) Позволителното за сеч се обезсилва със заповед на:
1. директорите на държавните горски стопанства, държавните ловни стопанства и учебно-опитните горски стопанства за горските
територии, предоставени им за управление;
2. кметовете на общини – за горските територии – общинска собственост;
3. директорите на регионалните дирекции
по горите – за всички горски територии.
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(2) В срок не по-късно от два дни от издаване на заповедта лицата по ал. 1, т. 1 и 2
изпращат копие от нея в съответната регионална дирекция по горите.
(3) Заповедта за обезсилване на позволителното се отразява незабавно от съответната
регионална дирекция по горите в интернет
информационната система на Изпълнителната
агенция по горите.
(4) Заповедта по ал. 1 се връчва на:
1. лицето, на което е издадено позволителното за сеч – за незабавно изпълнение;
2. лицето, което е издало позволителното
за сеч.
(5) Лицето по ал. 4, т. 2 освидетелства сечището в срок 7 дни от връчване на заповедта
за обезсилване на позволителното за сеч.
(6) Обезсилването на позволителното за
сеч подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
Чл. 59. (1) Сечта в насажденията може да
бъде временно спряна, когато:
1. не се спазват правилата за сеч по чл. 47,
ал. 1, т. 4 – 6, ал. 2 и 3, както и сроковете по
чл. 103, ал. 1 от Закона за горите;
2. сечището не се почиства по реда, посочен
в технологичния план и позволителното за сеч;
3. не се спазват други изисквания, определени в технологичния план и в позволителното за сеч.
(2) Спирането на сечта се налага до отстраняване на нарушенията.
Чл. 60. (1) Сечта в насаждението се спира
със заповед на:
1. директорите на държавните горски стопанства, държавните ловни стопанства и учебно-опитните горски стопанства за горските
територии, предоставени им за управление;
2. кметовете на общини – за горските територии – общинска собственост;
3. директорите на регионалните дирекции
по горите – за всички горски територии.
(2) В заповедта по ал. 1 се дават предписания
и срокове за отстраняване на нарушенията.
(3) В срок не по-късно от два дни от издаване на заповедта лицата по ал. 1, т. 1 и 2
изпращат копие от нея в съответната регионална дирекция по горите.
(4) Заповедта за спиране на сечта подлежи
на незабавно изпълнение.
(5) Спирането на сечта подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
(6) След отстраняване на нарушението лицето по ал. 1 отменя заповедта за спиране на
сечта. Когато заповедта е издадена от лицата
по ал. 1, т. 1 и 2, същите уведомяват писмено
регионалната дирекция по горите.
(7) Заповедта по ал. 1, както и заповедта
за отмяна на заповедта за спиране на сечта
се отразяват незабавно от съответната реги-
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онална дирекция по горите в интернет информационната система на Изпълнителната
агенция по горите.
Чл. 61. До освидетелстване на сечището
лицето, на което е издадено позволителното
за сеч, носи отговорност и осъществява контрол по спазване изискванията на чл. 47 и
48, както и за изпълнение на технологичния
план за добив на дървесина.
Чл. 62. (1) В срок до 30 дни след приключване на сечта лицето, издало позволителното
за сеч, съставя протокол за освидетелстване
на сечището по образец, утвърден от изпълнителния директор на Изпълнителната агенция
по горите.
(2) Протоколът за освидетелстване на
сечището се подписва и от лицето, на което
е издадено позволителното за сеч, и се регистрира в интернет информационната система на Изпълнителната агенция по горите
в срока по ал. 1.
(3) В случай на смърт, както и при невиновна невъзможност на лицето, издало
позволителното за сеч, да освидетелства сечището протокол за освидетелстване се издава
от друго лице по чл. 108, ал. 1 от Закона за
горите, определено от:
1. директора на съответното държавно горско стопанство, държавно ловно стопанство,
учебно-опитно горско стопанство или кмета
на общината – за горските територии – държавна или общинска собственост, както и за
такива, предоставени им за управление;
2. председателя или управителя на съответното горско сдружение – за горските
територии, стопанисвани и управлявани от
сдружението;
3. собственика на горската територия – в
останалите случаи.
(4) При виновна невъзможност на лицето,
издало позволителното за сеч, да освидетелства сечището протокол за освидетелстване
се издава от друго лице по чл. 108, ал. 1 от
Закона за горите, определено от съответната
регионална дирекция по горите.
(5) Протоколът за освидетелстване на сечището се регистрира в интернет информационната система на Изпълнителната агенция
по горите от лицето, което е освидетелствало
сечището.
Чл. 63. За проведените сечи държавното
горско стопанство, държавното ловно стопанство, общините – собственици на гори, както
и горските сдружения водят регистър по образец, утвърден от изпълнителния директор
на Изпълнителната агенция по горите.
Чл. 64. (1) Държавното горско стопанство, държавното ловно стопанство, общините – собственици на гори, горските сдружения,
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както и лицата по чл. 108, ал. 1, т. 4 от Закона
за горите водят досие за всяко насаждение,
в което се провежда сеч. Досието съдържа:
1. карнет-описа, а в случаите по чл. 50,
ал. 11 и 12 – и сортиментната ведомост;
2. технологичния план за добив на дървесина;
3. позволителните за сеч;
4. протоколите за освидетелстване на сечището;
5. опис на превозните билети за транспортиране на дървесина от временен склад;
6. документите по чл. 54;
7. други документи, свързани с добива на
дървесина.
(2) В едномесечен срок от освидетелстване
на сечището лицата по чл. 108, ал. 1, т. 4 от
Закона за горите са длъжни да предадат с
приемателно-предавателен протокол досието
на насаждението на собственика на имота, с
който е сключен договор.
(3) Когато управлението на горска територия е предоставено с договор на държавно
горско стопанство, държавно ловно стопанство, общинска горска структура, както и
на физически лица или търговци, вписани в
регистрите по чл. 235 и 241 от Закона за горите, в едномесечен срок от изтичане срока
на договора същите са длъжни да предадат с
приемателно-предавателен протокол досието
на насаждението на собственика на имота, с
който е сключен договорът.
(4) Досиетата по ал. 1, както и протоколите
по ал. 2 и 3 се съхраняват до изтичане срока
на горскостопанския план или програма, но не
по-малко от пет години от датата на издаване
на протокола за освидетелстване на сечището.
(5) Лицата по ал. 2 и 3 съхраняват копие
от предаденото на собственика досие на насаждението за срока по ал. 4.
Г л а в а

ч е т в ъ р т а

СИСТЕМ А ОТ РЕЖ ИМИ И МЕРК И ЗА
СТОПАНИСВАНЕ НА ГОРИТЕ, ПОПАДАЩИ В ГОРСКИТЕ ТИПОВЕ ПРИРОДНИ
МЕСТООБИТАНИЯ
Чл. 65. (1) Стопанисването на горите, попадащи в горските типове природни местообитания, посочени в приложението, включени
в границите на защитените зони по Закона
за биологичното разнообразие, се извършва
по начин, който поддържа или възстановява
тяхното благоприятно състояние.
(2) Принципите и режимите за стопанисване на горите по ал. 1 обхващат лесовъдските
системи, които ще се прилагат в тях, както и
ограничените, позволените и препоръчителните дейности за постигане на благоприятно
състояние на типовете природни местообитания и са:
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1. толериране на местните растителни
видове;
2. забрана за залесяване с чужди видове
и/или произходи, както и за лесяване на
естествените открити пространства в местообитанието с изключение на мероприятия за
защита от порои и ерозия;
3. при възникване на едроплощни природни нарушения е препоръчително част от
засегнатата площ да не се залесява, а да се
остави на естествената сукцесия;
4. ограничаване прилагането на лесовъдски
системи за нискостъблено и за едновъзрастно
стопанисване на горите;
5. съхраняване на характерните за местообитанието дървесни видове и произходи при
провеждане на лесовъдските дейности;
6. трансформация на горскостопанските
дейности от едроплощни към дребноплощни;
7. поддържане на мъртва дървесина до
10 м 3 на хектар;
8. запазване на дървета с хралупи, единични
и групи от стари дървета;
9. прилагане на природосъобразни технологии при провеждане на горскостопанските
дейности;
10. за пазва не целос т та на ла н д шаф та
при планиране на горски пътища и на съпровож дащата горскостопанската дейност
инфраструктура;
11. поддържане на зони около постоянните водни течения с ширина не по-малка от
15 метра, в които не се провеждат сечи или
се провеждат с интензивност не по-голяма от
5 % от запаса на насажденията.
Чл. 66. (1) В зависимост от особеностите на
дървесните видове и състоянието на насажденията, попадащи в горските типове природни
местообитания по приложението, за възобновяването им с предимство се провеждат
постепенно-котловинна, групово-постепенна,
неравномерно-постепенна и изборна сеч.
(2) Допуска се провеждане на краткосрочно-постепенна сеч във:
1. церовите гори;
2. издънкови гори за превръщане в семенни
с влошено състояние.
ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. „Възобновителен период“ е периодът
от започване на възобновителната сеч до
окончателното отсичане на зрелия дървостой,
определен в години.
2. „Възраст на количествена зрялост“ е
възрастта, в която насаждението произвежда
максимално количество дървесина.
3. „Двуетажни насаждения“ са насаждения, съставени от видове с противоположни
изисквания към светлината, при които свет-
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лолюбивите формират първи етаж, а сенкоиздръжливите – втори етаж. Минималната
пълнота на всеки етаж поотделно е над 0,3.
Разликата във възрастта на двата етажа е не
по-голяма от два класа на възраст.
4. „Диференциаци я на ст ру к т у рата на
насаждението“ е степен на разнообразие на
структурата на насаждението и параметрите
на отделните дървета (диаметър, височина,
корона и др.).
5. „Добри фенотипни признаци“ са външни
видими и измерими признаци на дървета, като
бърз растеж, тясна корона, фини клони, форми
с ценна дървесина (косвено определена по
кората), устойчивост на болести и вредители.
6. „Достат ъчно количество подраст“ е
броят на жизнените фиданки на един хектар
от желани дървесни видове, които могат да
формират пълноценно младо насаждение след
окончателно отсичане на зрялото насаждение,
и е, както следва:
До с т а т ъч н о к о л и ч е с т в о п о д р а с т н а
1 хектар(ха) за 100 % покритие на площта:
Дървесен вид

Бр./ха преди
осветителна
фаза или
отваряне на
котли и
прозорци

Бр./ха
преди
окончателна
фаза или
разширяване на
котли и
прозорци

Бр./ха
след
окончателна
фаза или
разширяване на
котли и
прозорци

бяла
мура

37 000

19 000

8000

бял бор

23 000

13 000

5000

смърч

25 000

18 000

10 000

ела

86 000

65 000

44 000

черен
бор

13 000

8000

4000

бук

35 000

18 000

8000

дъб и
кестен

31 000
21 000

11 000

поници до 1/3
цер

25 000
поници до 1/3

14 000

8500

обикн.
габър

9000

6000

4000

бреза

25 000

8000

5000

липа

9000

6000

4000

ясен

132 000
поници до 1/3

47 000

13 000

черна
елша

8000

5000

3000

източен
чинар

4000

2000

2000
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7. „Дървета на бъдещето“ са дървета от
желани дървесни видове с добър растеж,
добра стъблена форма и корона, от които в
зряла възраст се очаква да се добие определен
сортимент с необходимите качества.
8. „Дървостой“ е съвкупността от дърветата
в насаждението.
9. „Едновъзрастно насаждение“ е насаждение, в което разликата във възрастта на
дърветата е в рамките на един клас на възраст.
За високостъблените насаждения един клас
на възраст е 20 години, а за издънковите за
превръщане, нискостъблените и тополовите
насаждения – 5 години.
10. „Запас“ е обемът на дървесината на
надземната част на дърветата, изразена в
плътни куб. м.
11. „Интензивността на сечта“ е отношението на обема на предвидената за сеч дървесина
към общия запас на насаждението, изразено
в проценти.
12. „Котел“ е площ, която се формира в
резултат на отсичане на единични или група
дървета за създаване на условия за възобновяване, с диаметър, по-голям от 2/3 от средната
височина на насаждението.
13. „Лесовъдска система“ е планираната
дългосрочна програма на лесовъдските дейности през целия живот на насаждението. В
зависимост от метода на възобновяване – от
семена или издънки, лесовъдските системи са:
а) за високост ъблено стопанисване на
горите;
б) за издънково стопанисване на горите.
В зависимост от възрастовата структура
на насажденията, която се формира, лесовъдските системи са:
а) за едновъзрастно стопанисване на горите;
б) за разновъзрастно стопанисване на
горите.
14. „Механична устойчивост“ е способността на насаждението и/или на отделните
дървета в него да устоят на очаквани натоварвания от абиотични въздействия (вятър,
сняг и др.).
15. „Насаждение“ е основна пространствена
единица при разделянето на гората, основаваща се на топографските особености на релефа
и с обща цел на стопанисване.
16. „Неравномерна вертикална структура“
е разпределение на короните на дърветата в
цялото вертикално пространство на насаждението, при което няма ясно изразена етажност.
17. „Подлес“ са храсти и дървесни видове,
на които не се разчита за възобновяване и
които по различни причини не могат да достигнат височината на основния дървостой.
18. „Подраст“ са екземпляри със семенен
произход от дървесни видове на възраст над
една година, появили се по естествен път или

БРОЙ 64

ДЪРЖАВЕН

изкуствено внесени под склопа на зрелия дървостой, на които се разчита за възобновяване
на насаждението.
19. „Полов диморфизъм“ е формиране в
различни части от короната на дървото на
клони, носещи само мъжки или само женски
цветове.
20. „Поници“ са естествени семенни фиданки на възраст до една година.
21. „Прозорец“ е площ, която се формира в
резултат на отсичане на единични или група
дървета за създаване на условия за възобновяване, с диаметър до 2/3 от средната височина
на насаждението.
22. „Произход на насажденията“ е начинът
на възникване и създаване на насажденията.
Според начина на възникване насажденията
са семенни и издънкови, а според начина на
създаване – естествени и изкуствени.
23. „Пълнота“ е съотношение на кръговата
площ на конкретно насаждение спрямо кръговата площ на еталонно насаждение. Изразява
се в десети от единицата. Кръговата площ е
сумата от площите на напречните сечения на
дървесните стъбла в насаждението, измерени
на височина 1,30 м. Изразява се в кв.м/ха.
24. „Разновъзрастно насаждение“ е насаждение, в което разликата във възрастта на
дърветата е по-голяма от един клас на възраст.
25. „Ранно доминиращи дървета“ са в повечето случаи дървета, които поради дългия
период на растеж без конкуренция се отличават
с големи корони, ниска степен на самоокастреност и незадоволително качество на стъблата.
26. „Семенници“ са дървета от старото
насаждение, които се оставят с цел да се
подпомогне неговото възобновяване.
27. „Склопеност на насаждението“ е степента на доближеност на короните на дърветата.
Определянето се извършва чрез определяне
на площта на хоризонталната проекция на
короните на дърветата като процент от общата
хоризонтална проекция на площта на насаждението. Изразява се в десети от единицата.
28. „Склопяване на насаждението“ е моментът, когато проекциите на короните на
дърветата покрият над 75 % от площта на
насаждението.
29. „Смесени насаждения“ са насаждения, в
които се срещат повече от един дървесен вид
със запас, по-голям от 1/10 от общия запас
на насаждението.
30. „Структура на насаждението“ е разположението на дърветата и техните части във
вертикалното и хоризонталното пространство
на насаждението.
31. „Тополови гори“ са естествени и изкуствено създадени насаждения от тополи,
трепетлики и върби.
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32. „Транспортна граница“ е най-отдалечената от извозния път усвоима част на
насаждението.
33. „Турнус на стопанството“ е периодът
от години, през които се извършва изборна
сеч в обособените участъци за изборно стопанисване.
34. „Укрепнал подраст“ е подраст с височина на жизнените фиданки, които могат да
формират пълноценно младо насаждение след
окончателно изсичане на зрялото насаждение,
както следва:
Насаждения

Височина на
подраста, см

Бялборови

30 – 35

Черборови

50 – 60

Смърчови

60 – 80

Дъбови

30 – 60

Лонгозни

50 – 80

Букови

50 – 60

Буково-габърови

70 – 80

Габърови

над 50

Липови

50 – 80

35. „Хомогенизация на вертикалната структура“ е процес, който води до формиране на
просто по структура насаждение, в което
короните на доминиращите дървета са разположени само в един ясно дефиниран етаж.
36. „Чисти насаждения“ са насаждения,
в които има дървета само от един вид или
дърветата от други видове са със запас не поголям от 1/10 от общия запас на насаждението.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ
РАЗПОРЕДБИ
§ 2. Тази наредба отменя Наредба № 33 от
2004 г. за видовете сечи и методите за тяхното
провеждане (ДВ, бр. 70 от 2004 г.).
§ 3. (1) До одобряването на горскостопанските планове и програми по реда на Закона
за горите маркирането се извършва и сечите се
провеждат съгласно предвижданията на лесоустройствените проекти, планове и програми.
(2) В случаите, когато в съответния проект,
план или програма по ал. 1 се налага изменение на вида на сечта или не е предвидена
сеч, собствениците на гори или лицата, на
които е предоставено управлението на съответната горска територия, предлагат промяна
в съответния лесоустройствен проект, план
или програма.
(3) Предложението за промяна на вида на
сечта се подава до съответната регионална
дирекция по горите, придружено със:
1. попълнено план-извлечение по образец,
утвърден от изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по горите;
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2. обяснителна записка, в която се посочва
основанието, налагащо промяната;
3. скица – когато предлаганата сеч ще се
провежда в част от насаждението.
(4) Необходимостта от промяната по ал. 2
се установява от комисия, назначена от:
1. изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по горите или оправомощено от
него длъжностно лице – когато се предлага
промяна в утвърден лесоустройствен проект;
2. директора на регионалната дирекция по
горите или оправомощено от него длъжностно
лице – когато се предлага промяна в утвърден
лесоустройствен план или програма.
(5) В комисиите по ал. 4 задължително се
включва представител на съответната:
1. лесозащитна станция, когато с промяната
на вида на сечта се предвижда провеждане
на санитарна сеч, следствие на биотични
въздействия;
2. горска семеконтролна станция, когато
се предлага промяна на вида на сечта в семе
производствени насаждения и в насаждения с
регистрирани източници за добив на горски
репродуктивни материали;
3. дирекция на природния парк, когато
промяната на сечта е в насаждение на територията на природен парк.
(6) В едномесечен срок от постъпване на
предложението комисията изготвя протокол
за работата си, с който се произнася относно
необходимостта от промяната.
(7) Въз основа на протокола на комисията
и решение или становище на компетентния
орган по околна среда съответният орган
по ал. 4 одобрява или мотивирано отказва
да одобри план-извлечението за промяна на
вида на сечта.
(8) Когато лесоустройственият проект, план
или програма са в процес на изработване,
сечите се провеждат въз основа на план-извлечение, което се съгласува с лицето, на което
е възложено изработването на съответния
проект, план или програма.
§ 4. (1) За усвояване на дървесина от имоти
с променено предназначение, имоти, върху
които е учредено право на строеж, право на
ползване и сервитути по реда на Закона за
горите и Закона за енергетиката, сечите се
провеждат на основание съответната заповед или договор, без да е необходимо да са
предвидени в лесоустройствените проекти,
планове и програми.
(2) За усвояване на дървесина от имоти,
върху които е възникнал сервитут по силата
на специален закон, сечите се провеждат, без
да е необходимо да са предвидени в лесоустройствените проекти, планове и програми.
§ 5. (1) До одобряването на горскостопанските планове и програми по реда на Закона
за горите позволителните за сеч се издават,
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когато насажденията са предвидени за сеч в
лесоустройствени проекти, планове и програми или план-извлечение за промяната им, с
изключение на случаите, посочени в § 4.
(2) Издадените до влизането в сила на
Закона за горите (ДВ, бр. 19 от 2011 г.) позволителни за сеч и извоз запазват действието си
до изтичане на сроковете, определени в тях, а
протоколите за освидетелстване на съответните сечища се издават по досегашния ред
по образеца, утвърден със Заповед № 2087 от
17.12.2008 г. на председателя на Държавната
агенция по горите (ДВ, бр. 10 от 2009 г.).
(3) Издадените до влизането в сила на Закона за горите позволителни за сеч и извоз
за провеждане на гола сеч, която не е проведена до 9 април 2011 г., запазват действието
си само когато след влизане в сила на закона
издаденото позволително не е в противоречие
с чл. 104, ал. 1 и чл. 105 от закона.
(4) По обективни причини сроковете за
сеч и извоз могат да бъдат продължавани от
лицата, издали позволителното за сеч, но не
по-късно от 31.12.2011 г.
(5) Продължаването на сроковете за сеч и
извоз се разрешава преди изтичането им по
писмено искане на лицето, на което е издадено
позволителното за сеч.
(6) Досиетата на насажденията, за които
са издадени позволителни за сеч и извоз до
деня на влизане в сила на Закона за горите, се
съхраняват от държавните горски стопанства
и държавните ловни стопанства до изтичане
срока на лесоустройствения проект, план или
програма, но не по-малко от пет години от
датата на издаване на протокола за освидетелстване на сечището.
(7) При постъпване на искане от собственика държавните горски стопанства и
държавните ловни стопанства му предават с
приемателно-предавателен протокол досиетата
по ал. 6. Собственикът е длъжен да съхранява
досиетата до изтичане срока на лесоустройствения проект, план или програма, но не
по-малко от пет години от датата на издаване
на протокола за освидетелстване на сечището.
(8) Държавните горски стопанства и държавните ловни стопанства съхраняват копие
от предаденото на собственика досие на насаждението по ал. 7.
§ 6. (1) До влизане в сила на наредбата по
чл. 152, ал. 2 от Закона за горите (ДВ, бр. 19
от 2011 г.) позволителното за сеч за усвояване
на дървесина във връзка с изграждането на
обекти по чл. 153, ал. 1 от Закона за горите се
извършва въз основа на одобрено по реда на
§ 3 план-извлечение и въз основа на писмено
съгласие от собствениците, когато площта,
върху която ще се изграждат обектите, е на
различните собственици.
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(2) Разпоредбата по ал. 1 не се прилага за
изграждането на извозни пътища, технологични просеки и трасета на въжени линии,
включени в технологичния план за добив на
дървесина.
§ 7. Утвърдената до влизане в сила на
тази наредба нормативно-справочна база за
изчисляване на обема и категориите на маркираната дървесина запазва действието си и
се прилага до утвърждаване на нова.
§ 8. Утвърдените до влизане в сила на тази
наредба разработки за прилагане на видовете
сечи запазват действието си и се прилагат до
утвърждаване на нови.
§ 9. Контрол по изпълнение на наредбата
се упражнява от Изпълнителната агенция по
горите и нейните структури.
§ 10. Изпълнението на наредбата се възлага
на изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по горите.
§ 11. Наредбата се приема на основание
чл. 101, ал. 3 от Закона за горите.
За министър: Св. Боянова
Приложение
към чл. 65, ал. 1
Горски типове природни местообитания,
включени в границите на защитените зони
по Закона за биологичното разнообразие
Код

Местообитание

2180

Облесени дюни

4070*

Храстови съобщества с Pinus mugo

4080

Субарктични храсталаци от Salix spp.

40A0*

Субконтинентални пери-панонски храстови съобщества

5130

Съобщества на Juniperus communis върху
варовик

5210

Храсталаци с Juniperus spp.

9110

Букови гори от типа Luzulo-Fagetum

9130

Букови гори от типа Asperulo-Fagetum

9150

Термофилни букови гори (CephalantheroFagion)

9170

Дъбово-габърови гори от типа GalioCarpinetum

9180*

Смесени гори от съюза Tilio-Acerion
върху сипеи и стръмни склонове

91AA*

Източни гори от космат дъб

91BA

Мизийски гори от обикновена ела

91CA

Рило-Родопски и Старопланински бялборови гори

91D0*

Мочурни гори

91E0*

А лувиални гори с Alnus glutinosa и
Fraxinus excelsior
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91F0

Крайречни смесени гори от Q. robur, U.
laevis и Fr. excelsior или Fr. angustifolia

91G0*

Панонск и гори с Quercus petraea и
Carpinus betulus

91H0*

Панонски гори с Quercus pubescens

91I0*

Евро-сибирски степни гори с Quercus spp.

91M0

Балкано-панонски церово-горунови гори

91S0*

Западнопонтийски букови гори

91W0

Мизийски букови гори

91Z0

Мизийски гори от сребролистна липа

9260

Гори от Castanea sativa

9270

Гръцки букови гори с Abies borisii-regis

92A0

Крайречни га лерии от Salix alba и
Populus alba

92C0

Гори от Platanus orientalis

9410

Ацидофилни гори от Picea в планинския
до алпийския пояс

9530*

Субсредиземноморски борови гори с
ендемични подвидове черен бор

9560*

Ендемични гори от Juniperus spp.

95A0

Гори от бяла и черна мура

Знакът „*“ отбелязва приоритетни типове
природни местообитания за опазване.
9777

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 14 от 2008 г. за условията и реда
за предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ по подмярка „Придобиване на умения
и постигане на обществена активност на съответните територии за потенциални местни
инициативни групи в селските райони“ от
Програмата за развитие на селските райони
2007 – 2013 г. (обн., ДВ, бр. 39 от 2008 г.; изм.,
бр. 48 от 2009 г.)
§ 1. В чл. 6 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „на части“ се заличават.
2. В ал. 2 думите „най-малко на две и“ се
заличават.
3. В ал. 5 думите „отделно плащане“ се
заменят с „искане за одобрение на разходите,
с изключение на окончателното“.
§ 2. В чл. 27 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се нова ал. 3:
„(3) Към доклада по ал. 2 получателите
на финансовата помощ – юридически лица с
нестопанска цел, прилагат:
1. декларация относно обстоятелства по
чл. 93, параграф 1, чл. 94 и чл. 96, параг
раф 2, буква „а“ от Регламент (ЕО, Евратом)
№ 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. от-
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носно финансовия регламент, приложим към
общия бюджет на Европейските общности,
съгласно приложение № 6а;
2. свидетелство за съдимост на представляващия и членовете на управителния орган
на получателя на помощта, както и временно
изпълняващ такава длъжност, а в случай че
членове са юридически лица – от техните представители в съответния управителен орган;
свидетелството за съдимост да е издадено не
по-рано от 1 месец преди предоставянето му.“
2. Досегашната ал. 3 става ал. 4.
3. Досегашната ал. 4 става ал. 5 и думите
„в два оригинални екземпляра“ се заличават.
4. Досегашните ал. 5, 6 и 7 стават съответно ал. 6, 7 и 8.
§ 3. В чл. 28 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „чл. 27, ал. 4“ се заменят
с „чл. 27, ал. 5“.
2. В ал. 2 се правят следните изменения:
а) в т. 1 думите „чл. 27, ал. 4“ се заменят
с „чл. 27, ал. 5;
б) точка 7 се изменя така:
„7. удостоверение от Националната агенция
по приходите, че получателят на помощта
няма просрочени задължения или план за разсрочено погасяване на задълженията, когато
има такива, издадено не по-рано от 1 месец
преди предоставянето му (не се представя от
получатели общини);“
в) в т. 8 след думите „подаване на заявката“
се добавя „(не се представя от получатели
общини)“.
§ 4. Член 29 се изменя така:
„Чл. 29. (1) В срок до три месеца от подаване на заявката за плащане Разплащателната
агенция:
1. извършва административни проверки на
представените документи, заявените данни и
други обстоятелства, свързани със заявката
за плащане;
2. може да извърши проверка на място за
установяване на фактическото съответствие
с представените документи, като:
а) проверката на място се извършва в
присъствието на получателя, упълномощен
негов представител или служител;
б) след приключване на проверката на място служителят на Разплащателната агенция
представя протокола с резултатите от проверката за подпис на лицето по буква „а“, който
има право да напише в протокола обяснения
и възражения по направените констатации;
в) копие от протокола по буква „б“ се
предоставя на получателя, упълномощения
негов представител или служител веднага
след приключване на проверката на място;
г) в случай че получателят на помощта,
упълномощен негов представител или служител не е открит при извършване на про-
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верката на място, Разплащателната агенция
уведомява кандидата, като му изпраща копие
от протокола;
д) в срок до 10 работни дни от получаването на протокола за проверката на място
получателят може да направи възражения и
да даде обяснения по направените констатации
пред изпълнителния директора на Разплащателната агенция;
3. одобрява или мотивирано отказва изплащането на финансовата помощ;
4. изплаща одобрената финансова помощ;
5. изготвя и изпраща уведомително писмо
за извършеното плащане до получателя и МЗХ,
дирекция „Развитие на селските райони“.
(2) В случай на непълнота и неяснота на
заявените данни и посочените факти Централното управление на Разплащателната агенция
уведомява писмено получателя, който в срок
до 15 работни дни от деня на уведомяването
може да отстрани констатираните непълноти
или неясноти чрез представяне на допълнителни и/или нови документи.
(3) Срокът по ал. 1 се удължава в следните
случаи:
1. когато е изпратено писмо за отстраняване на нередовности или по дадена заявка
за плащане е необходимо становище на други
органи или институции, той се удължава със
срока за получаване на отговор;
2. когато се провежда контролна проверка
въз основа на Приложение I, т. 4 от Регламент
(ЕО) № 885/2006 на Комисията от 21 юни
2006 г. относно реда и начина на прилагане
на Регламент (ЕО) № 1290/2005 на Съвета по
отношение на акредитирането на агенциите
платци и други стопански субекти, както и
по отношение на клиринга на счетоводните сметки на ЕФГЗ и ЕЗФРСР (ОВ L 171,
23.06.2006 г.), той се удължава с един месец;
3. със заповед на изпълнителния директор
на РА, когато в резултат от дейностите по
ал. 1 са събрани документи и/или информация, които създават съмнение за нередност.
(4) В случаите по ал. 3 РА уведомява кандидата за удължаването на срока по ал. 1.
(5) Плащанията се изчисляват на основа на
приетите за допустими и реално извършени
разходи след извършване на проверките по
ал. 1, т. 1 и 2 и при спазване на разпоредбите
на чл. 30 от Регламент (ЕО) № 65/2011 на Комисията от 27 януари 2011 г. за определяне на
подробни правила за прилагане на Регламент
(ЕО) № 1698/2005 на Съвета по отношение
на прилагането на процедури за контрол,
както и кръстосано спазване по отношение
на мерките за подпомагане на развитието
на селските райони (ОВ L 25, 28.01.2011 г.)
(Регламент (ЕО) № 65/2011).
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(6) Разплащателната агенци я може да
откаже изплащането на част или на цялата
помощ, когато:
1. установи нередовност на документите или
непълнота или неяснота на заявените данни
и посочените факти по реда на ал. 1, т. 1 и 2;
2. установи несъответствие с целите, дейностите и изискванията, определени с тази
наредба;
3. получателят на помощта не отстрани
непълнотите и пропуските в срока по ал. 2;
4. се приложи правилото по чл. 30 от Регламент (ЕО) № 65/2011;
5. установи, че получателят, негов законен
представител или упълномощен представител
попада в някоя от категориите, определени
в чл. 93, параграф 1, чл. 94 и чл. 96, параграф 2, буква „а“ от Регламент (ЕО, Евратом)
№ 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно финансовия регламент, приложим към
общия бюджет на Европейските общности, с
изключение на получателите общини;
6. установи, че получателят на финансова
помощ попада в случаите по чл. 21 или 22 от
Закона за предотвратяване и установяване на
конфликт на интереси и /или представляващият получателя или член на управителния
му орган, както и временно изпълняващ такава длъжност, е свързано лице по смисъла
на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на
Закона за предотвратяване и установяване на
конфликт на интереси с лице, заемащо публична длъжност в Управляващия орган и/или
Разплащателна агенция, което е участвало при
одобряването на заявлението за подпомагане.
(7) В случаите на отказ за изплащане на
финансовата помощ получателят на помощта
не може да подаде друга заявка за плащане
за същите дейности и разходи.
(8) В случай на частичен или пълен отказ за
плащане Разплащателната агенция уведомява
МЗХ. В срок до 14 работни дни от получаване
на уведомлението МЗХ може да предостави
на Разплащателната агенция информация за
изясняване на обстоятелствата.“
§ 5. В чл. 32 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашния текст става ал. 1 и в т. 1
думите „или общината по седалище, ако МИГ
не е създадена“ се заличават.
2. Създават се ал. 2, 3, 4 и 5:
„(2) Получателят на помощта предава на
МИГ, създадена в резултат на дейностите по
проекта, придобитите в изпълнение на проекта
активи в едномесечен срок от извършване на
окончателното плащане по проекта.
(3) При предаването на активите се съставя
двустранно подписан приемателно-предавателен протокол, в който активите се описват
с посочени марка, модел, характеристики,
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параметри, серийни номера. Заверено копие
от протокола се представя на УО и на Разплащателната агенция.
(4) В случай че всички дейности по проекта са изпълнени и не е регистрирана МИГ,
получателят на финансовата помощ е длъжен
за срок от 5 години, считано от последното
плащане по договора за предоставяне на финансова помощ, да:
1. използва придобитите въз основа на
одобрения проект активи по предназначение;
2. не продава, дарява, преотстъпва ползването на активите – предмет на подпомагане,
под каквато и да е форма;
3. не променя местоположението на подпомогнатите движими активи извън територията на общината/общините, в която се е
реализирал проектът.
(5) Изискването по ал. 4, т. 1 и 2 не се
прилага при подмяната на активи с изтекъл
амортизационен срок. Подмяната с новото
оборудване се осъществява след одобрение
на РА.“
§ 6. В чл. 34а се създават ал. 4, 5 и 6:
„(4) Получателят на помощта дължи връщане на изплатените частични плащания, когато
до извършване на окончателно плащане МЗХ
или РА установи, че:
1. полу чателят или негов законен или
упълномощен представител попада в някоя
от категориите, определени в чл. 93, параграф 1, чл. 94 и чл. 96, параграф 2, буква „а“
от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на
Съвета от 25 юни 2002 г. относно финансовия
регламент, приложим към общия бюджет на
Европейските общности (обн., ОВ L. бр. 248
от 16 септември 2002 г.);
2. получателят на финансова помощ попада
в случаите по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на
интереси и/или представляващият получателя
или член на управителния му орган, както
и временно изпълняващ такава длъжност,
е свързано лице по смисъла на § 1, т. 1 от
допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на
интереси с лице, заемащо публична длъжност
в Управляващия орган и/или Разплащателна
агенция, което е участвало при одобряването
на заявлението за подпомагане;
(5) В случаите, когато МЗХ или РА установи, че обстоятелства по ал. 4 са съществували
към датата на извършване на окончателно
плащане по проекта, получателят на помощта
дължи връщане на изплатените плащания по
проекта.
(6) В случаите на кандидати общини не се
прилагат изискванията на ал. 4 и 5.“
§ 7. Създава се приложение № 6а към
чл. 27, ал. 3, т. 1:
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„Приложение № 6а
към чл. 27, ал. 3, т. 1
ДЕКЛАРАЦИЯ1
по чл. 27, ал. 3, т. 1 относно обстоятелства по чл. 93, параграф 1, чл. 94 и чл. 96, параграф 2, буква „а“
от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно финансовия регламент,
приложим към общия бюджет на Европейските общности
Долуподписаният/-ата _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ____________________________________________,
(собствено, бащино и фамилно име)
ЕГН_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _, притежаващ лична карта №_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _,
издадена на ____________________________ от МВР – гр. _____________________________________,
(дата на издаване)
(място на издаване)
адрес:___________________________________________________________________________________________,
(постоянен адрес)
в качеството си на _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
(посочва се длъжността и качеството, в което лицето има право да представлява и управлява)
на _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _,
(наименование на кандидата)
вписано в регистър на Окръжен съд ___________________________, № ___________________________,
със седалище __________________ и адрес на управление _____________________________________
_________________________________________________________, тел.: _______________________,
факс: _______________________________, БУЛСТАТ _____________________________ – получател на
помощ по мярка 431-2 „Придобиване на умения и постигане на обществена активност на съответните
територии за потенциални местни инициативни групи в селските райони“:
1. Не съм обявен в несъстоятелност и не съм обект на открито производство по несъстоятелност,
ликвидация, дейността ми не е поставена под съдебен надзор, не съм сключил споразумение с кредитори, не съм преустановил стопанска дейност, не съм обект на производство, свързано с такива
въпроси, и не се намирам в подобна процедура съгласно националните законови и подзаконови актове.
2. Не съм лишен от правото да упражнявам професия или дейност с влязъл в сила акт на компетентен
орган съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението.
3. Не съм признат за виновен за тежки правонарушения при упражняване на професионална дейност, доказани с всякакви средства, които Управляващият орган или Разплащателна агенция може
да обоснове.
4. Нямам неизпълнени задължения към държавата и/или към общината, свързани с плащане на
вноски за социално осигуряване или плащане на данъци съгласно националното законодателство
на държавата, в която е седалището ми, и по българското законодателство, освен ако е допуснато
разсрочване или отсрочване на задълженията.
5. Не съм осъждан с влязла в сила присъда за измама, корупция, изпиране на пари, участие в престъпна организация или всякаква друга незаконна дейност, накърняваща финансовите интереси на
Общностите.
6. Понастоящем не ми е наложено административно наказание по чл. 78а НК за умишлено предоставяне на документи с невярно съдържание при осигуряване на информацията, изискана от Разплащателна агенция.
7. Не съм получил пълен отказ за плащане поради виновно неизпълнение на задължения по договор,
финансиран от бюджета на Общностите, въз основа на влязъл в сила съдебен акт.
8. Представляваният от мен кандидат не е в трудов или друг договор за изпълнение на ръководни
или контролни функции с лице на трудово и/или служебно правоотношение в Управляващия орган
и/или Разплащателна агенция до една година от прекратяване на правоотношението, в представлявания от мен кандидат такова лице не е съдружник, не притежава дялове или акции, не е управител
или член на орган на управление или контрол.
9. При промяна на декларираните обстоятелства ще уведомя незабавно РА и МЗХ.
Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.
...................... 20....... г.

Декларатор:

Декларацията се подписва задължително от представляващия и управляващия кандидата/получателя.
Когато управляващите кандидата/получателя са повече от едно лице, декларацията се попълва и подава по
един екземпляр за всички лица от управителните органи на кандидата/получателя, а в случай че членове
са юридически лица – от техния представител в съответния управителен орган.“
1
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Преходни и заключителни разпоредби
§ 8. Параграф 1 и § 3, т. 2, букви „б“ и „в“
се прилагат и по отношение на подадените
искания за одобрение на разходите и заявки
за плащане към датата на влизане в сила на
тази наредба.
§ 9. За подадените искания за одобрение на
разходите, за които не е издадено уведомително писмо за пълно или частично одобрение
към датата на влизане в сила на тази наредба,
МЗХ изпраща уведомително писмо до получателите на финансова помощ за представяне
на документите по чл. 27, ал. 3.
§ 10. За подадените заявки за плащане, за
които не е одобрено или отказано плащане
към датата на влизане в сила на тази наредба,
Разплащателната агенция изпраща уведомително писмо до получателите на финансова
помощ за представяне на документите по
чл. 27, ал. 3.
За министър: Св. Боянова

9752

МИНИСТЕРСТВО
НА ФИНАНСИТЕ
Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ H-17 от 2006 г. за прилагане на разпоредбите
на Приложение № 37 и Приложение № 38 от
Регламент (ЕИО) № 2454/93 на Комисията
относно писмено деклариране чрез Единния
административен документ (обн., ДВ, бр. 105
от 2006 г.; изм., бр. 7 и 51 от 2007 г., бр. 3 от
2008 г., бр. 5, 30, 45, 92 и 97 от 2009 г., бр. 49
и 67 от 2010 г. и бр. 6, 30 и 36 от 2011 г.)
§ 1. В приложение № 18 към чл. 6, т. 22, 40 и
41, чл. 8, т. 22 „Класификатор на митническите
учреждения“ в т. 1. Митнически учреждения в
Република България се заличава ред:
„Митнически пункт Нефтопристанище
BG001004“.
Преходна и заключителна разпоредба
§ 2. Наредбата влиза в сила от 15 август 2011 г.
Министър: С. Дянков

9961

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и
отчитане на продажби в търговските обекти
чрез фискални устройства (обн., ДВ, бр. 106
от 2006 г.; доп., бр. 7 от 2007 г.; изм., бр. 79
от 2007 г.; изм. и доп., бр. 77 от 2009 г., бр. 49
от 2010 г. и бр. 48 от 2011 г.)
§ 1. В приложение № 10 към чл. 15, ал. 1,
т. 8 се правят следните изменения:
1. В наименованието на приложението
думите „т. 8“ се заменят с „т. 9“.
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2. В частта „Общи положения“ думите
„ASCII, MS-DOS“ се заменят с „WINDOWS-1251“.
§ 2. В приложение № 15 към чл. 51, ал. 1,
в частта „Общи положения“ думите „ASCII,
MS-DOS“ се заменят с „WINDOWS-1251“.
Заключителни разпоредби
§ 3. В § 59, ал. 1 от преходните и заключителните разпоредби к ъм Наредбата за
изменение и допълнение на Наредба № Н-18
от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални
устройства (обн., ДВ, бр. 49 от 2010 г.; изм.,
бр. 48 от 2011г.) се правят следните изменения
и допълнения:
1. В основния текст думата „предвиждат“
се заменя с „привеждат“.
2. Създава се т. 4:
„4. Независимо от сроковете по т. 1 – 3
лицата, по отношение на които се констатира
нарушение на тази наредба, изразяващо се
в неиздаване на фискална касова бележка
(фискален бон), нарушение на реда и начина
на регистриране или въвеждане/извеждане
във/от експлоатация на фискалните устройства или реда на отчитане на оборотите от
извършените продажби – в десетдневен срок
от съставяне на акта за нарушение.“
§ 4. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър: С. Дянков
9778

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2011 г. за условията, реда и
начина за извършване на външни оценки
за осигуряване на качеството на одитната
дейност (ДВ, бр. 8 от 2011 г.)
§ 1. В ч л. 4 , а л. 2 , т. 1 и 2 д у м и т е
„квалифициран/и независим/и оценител/и“
се заменят с „квалифициран независим оценител/квалифицирани независими оценители
или лицата по чл. 5а“.
§ 2. В чл. 5 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 след думата „магистър“ се добавя
„или бакалавър“.
2. Алинея 3 се отменя.
§ 3. Създава се чл. 5а:
„Чл. 5а. Външните оценки в организациите, които са част от администрацията на
изпълнителната власт по смисъла на Закона
за администрацията, се извършват само от
служители на дирекция „Вътрешен контрол“
в Министерството на финансите, които отговарят на изискванията по чл. 29, ал. 3 от
Закона за вътрешния одит в публичния сектор
и по реда на чл. 7а.“
§ 4. Създава се чл. 5б:
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„Чл. 5б. Организациите, които не са част
от администрацията на изпълнителната власт,
могат да избират реда за извършване на
външна оценка на качеството на вътрешния
одит, като прилагат съответно чл. 7, ал. 2 – 4
и чл. 8, ал. 1 или чл. 7а във връзка с чл. 5а.“
§ 5. В чл. 6 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „чл. 5, ал. 1“ се заменят
с „чл. 5 и 5а“.
2. В ал. 2, изречението първо думите „чл. 5,
ал. 1“ се заменят с „чл. 5 и 5а“.
§ 6. Създава се чл. 7а:
„Чл. 7а. (1) Ръководителят на звеното за вътрешен одит в организация по чл. 5а изпраща
до 31 януари всяка година на министъра на
финансите заявка за извършване на външна
оценка през годината, в случай че е планирана такава в Програмата за осигуряване на
качеството на вътрешния одит, като едновременно с това докладва на ръководителя на
организацията.
(2) Въз основа на получената информация от
звената за вътрешен одит дирекция „Вътрешен
контрол“ изготвя график за провеждане на
външните оценки през годината, като взема
под внимание броя на оценките, времетраенето
им и разполагаемия капацитет.
(3) Външните оценки, за чието извършване
е недостатъчен капацитетът, се прехвърлят за
следващата година, за което се уведомяват
ръководителите на организациите и ръководителите на звената за вътрешен одит.
(4) В слу чаите, когато в петгодишни я
период от създаване на звеното за вътрешен
одит или от последната външна оценка не е
подадена заявка до министъра на финансите,
дирекция „Вътрешен контрол“ включва в
графика за външни оценки съответното звено
за вътрешен одит.
(5) Външни оценки от лицата по чл. 5а се
извършват въз основа на заповед на министъра
на финансите по предложение на директора
на дирекция „Вътрешен контрол“.
§ 7. В чл. 8, ал. 2, 3 и 4 думите „квалифицираните независими оценители“ се заменят
с „квалифицираните независими оценители
и лицата по чл. 5а“.
§ 8. В чл. 10 се правят следните изменения:
1. В ал. 2 думите „квалифициран независим оценител“ се заменят с „квалифициран
независим оценител и лицето по чл. 5а“, а
думите „в тридневен срок от подписването
на доклада“ се заличават.
2. В ал. 3 и 4 думите „Квалифицираният
независим оценител“ се заменят с „Квалифицираният независим оценител и лицето
по чл. 5а“.
§ 9. В чл. 11, ал. 1 думите „Квалифицираните независими оценители“ се заменят с
„Квалифицираните независими оценители и
лицата по чл. 5а“.
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§ 10. В чл. 12 се правят следните изменения:
1. В ал. 1, 2 и 3 думите „квалифицираните
независими оценители“ се заменят с „квалифицираните независими оценители и лицата
по чл. 5а“.
2. В ал. 3 думите „на лицата по чл. 7, ал. 4“
се заменят с „ръководителя на организацията,
в която се провежда външната оценка“.
§ 11. Член 13 се измена така:
„Чл. 13. При извършване на външни оценки на звена за вътрешен одит на организации извън София служителите по чл. 5а се
командироват при условията и по реда на
чл. 5, ал. 1 от Наредбата за командировките
в страната, приета с Постановление № 72
на Министерския съвет от 1986 г. (обн., ДВ,
бр. 11 от 1987 г.; изм. и доп., бр. 21 от 1991 г.,
бр. 2 от 1994 г.; изм., бр. 62 от 1995 г., бр. 34
от 1997 г.; изм. и доп., бр. 40 от 1999 г.; изм.,
бр. 2 от 2008 г. и бр. 2 от 2011 г.).“
Преходни и заключителни разпоредби
§ 12. Започналите и недовършени към датата на влизане в сила на наредбата външни
оценки се довършват по досегашния ред.
§ 13. Организациите, в които не е извършена външна оценка на одитната дейност до
влизане в сила на наредбата, подават заявката
по чл. 7а, ал. 1 в срок до 30 ноември 2011г.
§ 14. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър: С. Дянков
9805

КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ
НА СЪОБЩЕНИЯТА
НОРМАТИВИ
за качество на универсалната пощенска услуга
и ефикасността на обслужване (Приети с Решение № 655 от 14 юли 2011 г. на Комисията
за регулиране на съобщенията)
Раздел I
Общи положения
Чл. 1. Тези нормативи се изготвят на основание чл. 15, ал. 1, т. 7 от Закона за пощенските
услуги (ЗПУ) и се отнасят до:
1. време за пренасяне от край до край на
пощенски пратки и пощенски колети;
2. редовност на събиране и доставяне на
пощенски пратки и пощенски колети;
3. време за извършване на универсалната
пощенска услуга;
4. срокове за обработване на рекламации.
Чл. 2. (1) Комисията за регулиране на съобщенията осигурява ежегодно извършване на
измерването на изпълнението на нормативите
за качество на универсалната пощенска услуга
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и ефикасността на обслужване от независима
организация съобразно действащите български
и европейски стандарти.
(2) Комисията за рег улиране на съобщени ята извършва годишно от читане на
изпълнението на нормативите въз основа на
резултатите от измерването по ал. 1.
Раздел II
Нормативи за качество по отношение на
времето за пренасяне от край до край на
пощенски пратки и пощенски колети
Чл. 3. Нормативи за качество по отношение
на времето за пренасяне на вътрешни непрепоръчани пощенски пратки с предимство.

ВЕСТНИК
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непрепоръчани пощенски пратки с предимство
и без предимство.
1. Международни непрепоръчани пощенски
пратки с предимство от Европа:
Време за пренасяне
от край до край

Нормативи за качество
на услугата

Д+3

Не по-малко от 85 %
от пощенските пратки

Д+5

Не по-малко от 97 %
от пощенските пратки

2. Международни непрепоръчани пощенски
пратки без предимство от Европа:
Време за пренасяне
от край до край

Нормативи за качество
на услугата

Време за пренасяне
от край до край

Нормативи за качество
на услугата

Д+5

Не по-малко от 80 %
от пощенските пратки

Д+1

Не по-малко от 80 %
от пощенските пратки

Д+7

Не по-малко от 95 %
от пощенските пратки

Д+2

Не по-малко от 95 % от
пощенските пратки

Чл. 4. Нормативи за качество по отношение
на времето за пренасяне на вътрешни непрепоръчани пощенски пратки без предимство.

Раздел III
Нормативи за качество по отношение редовността на събиране и доставяне на пощенски
пратки и пощенски колети
Чл. 8. Нормативи за качество по отношение
редовността на събиране на пощенски пратки
и пощенски колети.

Време за пренасяне
от край до край

Нормативи за качество
на услугата

Д+2

Не по-малко от 80 %
от пощенските пратки

Населено място

Дни от седмицата

Д+3

Не по-малко от 95 %
от пощенските пратки

Брой събирания
на ден

София

от понеделник до петък

2

София

събота и неделя

1

С РСЦ

от понеделник до събота

1

Без РСЦ

от понеделник до петък

1

Чл. 5. За време за пренасяне от край до
край на вътрешни непрепоръчани пощенски
пратки се счита времето за пренасяне от
точката за достъп, където пощенската пратка
е подадена, до доставянето є на адреса на
получателя.
Чл. 6. Нормативи за качество по отношение на времето за пренасяне на вътрешни
пощенски колети.
Време за пренасяне
от край до край

Нормативи за качество
на услугата

Д+1

Не по-малко от 80 %
от пощенските колети

Д+2

Не по-малко от 95 %
от пощенските колети

За време за пренасяне от край до край на
вътрешни пощенски колети се счита времето
за пренасяне от точката за достъп, където пощенският колет е подаден, до доставянето на
покана за получаване на адреса на получателя.
Чл. 7. Нормативи за качество по отношение
на времето за пренасяне на международни

Забележка. РСЦ – разменно-сортировъчен
център
Чл. 9. Нормативи за качество по отношение редовността на доставяне на пощенски
пратки и пощенски колети.
Населено място

Дни от седмицата

Брой
доставки
на ден

София

от понеделник до събота

2

С РСЦ

от понеделник до събота

1

без РСЦ

от понеделник до петък

1

Чл. 10. Посоченият по чл. 8 брой събирания на ден и посоченият по чл. 9 брой
доставки на ден не се отнасят за населени
места и селищни образувания, намиращи се
в труднодостъпни райони, съгласно чл. 33,
ал. 1, т. 2 и при обстоятелствата по чл. 12,
ал. 2 ЗПУ.
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Раздел IV
Норматив за качество по отношение на
времето за извършване на универсалната
пощенска услуга
Чл. 11. Пощенският оператор със задължение за извършване на универсалната пощенска
услуга е задължен да приложи организационни
мерки за минимализиране на времето за извършване на универсалната пощенска услуга
за всеки потребител до 15 минути.
Раздел V
Нормативи за качество по отношение на сроковете за обработване на рекламации
Чл. 12. Сроковете за обработване на рекламации за вътрешни и международни пощенски услуги са:
Нормативен срок за
обработване на рекламациите

Нормативи за качество на услугата

30 дни за вътрешни по- Не по-малко от 90 %
щенски услуги
от рекламациите
90 дни за международни пощенски услуги

Не по-малко от 90 %
от рекламациите

Допълнителни разпоредби
§ 1. По смисъла на тези нормативи:
1. „Д + n“ е времето за пренасяне от
край до край, където Д е датата на подаване, а n – броят на работните дни, които
изтичат между датата на подаване и тази
на получаване.
2. „Дата на подаване“ е денят на подаване
на пощенската пратка или пощенския колет,
ако подаването се е състояло преди последното
събиране, посочено за съответната точка за
достъп. Когато подаването се е състояло след
този краен час, за дата на подаване се счита
датата на деня на следващото събиране.
§ 2. Нормативите за качество на универсалната пощенска услуга и ефикасност та
на обслужване могат да бъдат изменяни по
инициатива на Комисията за регулиране на
съобщенията.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 3. Тези нормативи се прилагат по отношение на универсалната пощенска услуга,
извърш ва на о т пощенск и я операт ор с ъс
задължение за извършване на универсална
пощенска услуга.
§ 4. С тези нормативи се отменят Нормативите за качество на универсалната пощенска
услуга и ефикасността на обслужване, приети
с решение на КРС № 806 от 29.07.2010 г. – ДВ,
бр. 64 от 2010 г.
§ 5. Нормативите за качество на универсалната пощенска услуга и ефикасността на
обслужване влизат в сила от датата на обнародването им в „Държавен вестник“.
Председател: В. Божков
9692
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ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА
КОМИСИЯ
РЕШЕНИЕ № 202-МИ
от 12 август 2011 г.
Относно поправка в образци на изборни книжа съгласно приложения, утвърдени с Решение
№ 14-МИ от 23 юни 2011 г. на ЦИК, и утвърждаване на изборни книжа за изборите за общински
съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.
На основание чл. 12, ал. 3 от Изборния
кодекс Централната избирателна комисия
РЕШИ:
1. Допуска поправка в образци на изборни
книжа съгласно приложения, утвърдени с Решение № 14-МИ от 23 юни 2011 г. на ЦИК,
както следва:
а) в приложение № 26 след ред „Подписи:“
се създава нов ред:
„(име на представляващия/ите коалицията/
упълномощено/и лице/а)“;
б) в приложение № 27 след думите „Заявяваме за регистрация инициативен комитет за
издигане на .........................................................
……………………………………………………, ЕГН/ЛН ………..,
(собствено, бащино (ако е
приложимо) и фамилно име)

постоянен адрес“ се поставя наклонена черта и
се добавя „настоящ адрес/адрес на пребиваване“;
в) в приложение № 28 в изречението „Заявяваме за регистрация инициативен комитет
за издигане на ....................................................
……………………………………………………, ЕГН/ЛН ……….. ,
(собствено, бащино (ако е
приложимо) и фамилно име)

постоянен адрес“ думите „(ако е приложимо)“ и
„ЛН“ се заличават, след думата „адрес“ се поставя
наклонена черта и се добавя „настоящ адрес“;
г) в приложение № 46 на ред „постоянен
адрес“ след думата „адрес“ се поставя наклонена черта и се добавя „настоящ адрес/адрес
на пребиваване“;
д) в приложение № 47 на ред „постоянен
адрес“ след думата „адрес“ се поставя наклонена
черта и се добавя „настоящ адрес“;
е) в приложение № 59 на ред „е регистриран/а
за застъпник на ...................................................
………………………........……………………………………………..
(собствено, бащино и фамилно име на кандидата)“
след думата „бащино“ се добавя „(ако е приложимо)“.
2. Утвърждава нови образци на изборни
книжа – приложения № 26, 27, 28, 46, 47 и 59,
приложени към настоящото решение и представляващи неразделна част от него.
Председател: Кр. Медарова
Секретар: С. Солакова
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Приложение № 26
ДО
ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
ОБЩИНА ......................................................................
ОБЛАСТ ........................................................................
ЗАЯВЛЕНИЕ
от местна коалиция от партии за участие в изборите за
общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.
(по чл. 95, ал. 1 и 5 във връзка с § 1, т. 10 от ДР на Изборния кодекс)
.........................................................................................................................................................................,
(наименование на местната коалиция от партии според решението за образуването є)
представлявана от ..............................................................................., ЕГН.................................................,
(собствено, бащино и фамилно име)
……………………............................................................................................, ЕГН................................................
(собствено, бащино и фамилно име)
Заявявам/е за регистрация ……………................................................................................................................,
(наименование на местната коалиция от партии според решението за образуването є)
в състава на която са включени следните партии/коалиции от партии, регистрирани в ЦИК:
…………………………………………………………………………………….…………………….…....
………………………………………………………………………………………………………….….....
за участие в изборите за ................................................................................................................................
(общински съветници/кмет на община/кмет на кметство)
на 23 октомври 2011 г. в ................................................................................................................................
(община, кметство)
Заявявам/е наименованието на местната коалиция, което да бъде изписано в бюлетината: ...............
..................................................................................................................................................................................
Прилагам/е следните документи (по чл. 95, ал. 5 от ИК):
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
Адрес за кореспонденция, телефон, факс, електронен адрес, лице за контакти:
............................................................................................................................................................................
Съгласен/ни съм/сме личните ми/ни данни да бъдат обработвани във връзка с произвеждане на
изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.
Подписи:
(име на представляващия/ите
коалицията/упълномощено/и лице/а)
Печат на коалицията (ако има такъв)
Партиите от състава на една регистрирана в ЦИК коалиция от партии не могат да се регистрират
самостоятелно в общинската избирателна комисия, нито да влизат поотделно, извън коалицията от
партии, в която са регистрирани в ЦИК, в други коалиции от партии на територията на общината.
Местните коалиции от партии, които ще участват в изборите за общински съветници и кметове в
съответната община, се регистрират в общинската избирателна комисия не по-късно от 55 дни преди
изборния ден.
Заявлението се представя по решение на ръководството на местната коалиция от партии, компетентно съгласно решението за образуване на коалицията, и се подписва от представляващите коалицията от
партии лица или от изрично упълномощени от тях лица. В заявлението се посочва за кой вид избори се иска
регистрация. В заявлението се посочва пълното или съкратено наименование на коалицията от партии,
което ще бъде изписано в бюлетината.
За всеки отделен вид избори се подава отделно заявление.
Към заявлението на местна коалиция от партии, различна от регистрираната в Централната избирателна комисия, се прилагат:
1. решение за образуване на коалицията от партии, в което се посочва кой е упълномощен да я представлява и за кои избори се създава; решението трябва да е подписано от упълномощени представители
на съставящите я партии и коалиции от партии; когато решението е за участие в повече от един вид
избори в общинската избирателна комисия, се представя само един оригинал за съответната община;
2. образец от подписите на лицата, представляващи коалицията от партии;
3. образец от печата на коалицията от партии, ако има такъв;
4. пълномощни на лицата, подписали решението за образуване на коалицията от партии;
5. удостоверение за регистрация по чл. 26, ал. 1, т. 10 от ИК за всяка от участващите в коалицията
партии или коалиции от партии;
6. удостоверение за новооткрита банкова сметка на името на една от включените в състава є партии,
която ще обслужва само предизборната кампания.
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Приложение № 27
ДО
ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
ОБЩИНА .....................................................................
ОБЛАСТ .......................................................................
ЗАЯВЛЕНИЕ
за регистрация на инициативен комитет за издигане
кандидатура на общински съветник
(по чл. 97, ал. 5, т. 3, ал. 6 – 8 от Изборния кодекс)
1. ......................................................................................................, ЕГН/ЛН..............................................,
(собствено, бащино (ако е приложимо) и фамилно име)
постоянен адрес/адрес на пребиваване ......................................................................................................,
2. ......................................................................................................, ЕГН/ЛН..............................................,
(собствено, бащино (ако е приложимо) и фамилно име)
постоянен адрес/адрес на пребиваване .......................................................................................................,
3. ......................................................................................................, ЕГН/ЛН...............................................
(собствено, бащино (ако е приложимо) и фамилно име)
постоянен адрес/адрес на пребиваване .......................................................................................................,
...................................................................................................................…………………………...............................
7. .......................................................................................................................................................................
Заявяваме за регистрация инициативен комитет за издигане на
......................................................................................................, ЕГН/ЛН .................................................,
(собствено, бащино (ако е приложимо) и фамилно име)
постоянен адрес/настоящ адрес/адрес на пребиваване ..............................................................................
за независим кандидат за ...............................................................................................................................
(общински съветник)
в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г. в
...........................................................................................................................................................................
(община)
Прилагаме следните документи:
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
Лице, представляващо инициативния комитет: ...................................................................................................
(собствено, бащино (ако е приложимо) и фамилно име)
Адрес за кореспонденция, телефон, факс, електронен адрес и лице за контакти:
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
Съгласни сме личните ни данни да бъдат обработвани във връзка с произвеждане на изборите за
общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.
Подписи:
1. ............................................................
2. ............................................................
3. ............................................................
. ..............................................................
7. ............................................................
За издигане на независим кандидат в изборите за общински съветници и кметове се създава инициативен
комитет от 3 до 7 избиратели с постоянен адрес (адрес на пребиваване за гражданите на друга държава – членка на Европейския съюз) на територията на изборния район (територията на съответната община).
Всеки избирател може да участва само в един инициативен комитет.
Членовете на инициативния комитет определят с решение лицето, което да го представлява.
Лицето, представляващо инициативния комитет, подава в ОИК не по-късно от 55 дни преди изборния
ден заявление за регистрация, подписано от всички членове на инициативния комитет.
Към заявлението се прилагат:
1. решение за създаване на инициативния комитет и решение за определяне на лицето, което да го
представлява;
2. нотариално заверени образци от подписите на лицата, участващи в инициативния комитет;
3. декларация по образец, подписана от всеки член на инициативния комитет, че отговаря на условията
по чл. 3 от ИК;
4. декларация по образец, подписана от всеки член на инициативния комитет, че няма да обработва и
предоставя личните данни на включените в подписката за подкрепа на независимия кандидат лица за други
цели освен предвидените в Изборния кодекс;
5. удостоверение за новооткрита банкова сметка на лицето, представляващо инициативния комитет,
която ще обслужва само предизборната кампания.
Под съкращението „ЛН“ се разбира личен номер на гражданин на друга държава – членка на Европейския съюз.
Инициативният комитет може да организира подписката и да представи кандидатурата на независимия кандидат за регистрация след регистрацията си в ОИК.
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Приложение № 28
ДО
ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
ОБЩИНА ....................................................................,
ОБЛАСТ ........................................................................
ЗАЯВЛЕНИЕ
за регистрация на инициативен комитет за издигане
кандидатура на кмет на община/кмет на кметство
(по чл. 97, ал. 5, т. 3, ал. 6 – 8 от Изборния кодекс)
1. ......................................................................................................, ЕГН/ЛН .............................................,
(собствено, бащино(ако е приложимо) и фамилно име)
постоянен адрес/адрес на пребиваване .......................................................................................................,
2. ......................................................................................................, ЕГН/ЛН .............................................,
(собствено, бащино(ако е приложимо) и фамилно име)
постоянен адрес/адрес на пребиваване .......................................................................................................,
3. ......................................................................................................, ЕГН/ЛН .............................................,
(собствено, бащино(ако е приложимо) и фамилно име)
постоянен адрес/адрес на пребиваване .......................................................................................................,
...................................................................................................................…………………………..............................
7. .......................................................................................................................................................................
Заявяваме за регистрация инициативен комитет за издигане на
................................................................................................, ЕГН ….............................................................,
(собствено, бащино и фамилно име)
постоянен адрес/настоящ адрес .....................................................................................................................
за независим кандидат за ...............................................................................................................................
(кмет на община/кмет на кметство)
в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г. в
............................................................................................................................................................................
(община, кметство)
Прилагаме следните документи:
...................................................................................................................…………………………...............................
...................................................................................................................…………………………...............................
...................................................................................................................…………………………...............................
...................................................................................................................…………………………...............................
...................................................................................................................…………………………...............................
...................................................................................................................…………………………...............................
Лице, представляващо инициативния комитет: ..................................................................................................
(собствено, бащино(ако е приложимо) и фамилно име)
Адрес за кореспонденция, телефон, факс, електронен адрес и лице за контакти:
...................................................................................................................…………………………...............................
...................................................................................................................…………………………...............................
Съгласни сме личните ни данни да бъдат обработвани във връзка с произвеждане на изборите за
общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.
Подписи:
1. ............................................................
2. ............................................................
3. ............................................................
… .............................................................
7. ............................................................
За издигане на независим кандидат в изборите за общински съветници и кметове се създава инициативен комитет от 3 до 7 избиратели с постоянен адрес (адрес на пребиваване за гражданите на друга
държава – членка на Европейския съюз) на територията на изборния район.
Всеки избирател може да участва само в един инициативен комитет.
Членовете на инициативния комитет определят с решение лицето, което да го представлява.
Лицето, представляващо инициативния комитет, подава в ОИК не по-късно от 55 дни преди изборния
ден заявление за регистрация, подписано от всички членове на инициативния комитет.
Към заявлението се прилагат:
1. решение за създаване на инициативния комитет и решение за определяне на лицето, което да го
представлява;
2. нотариално заверени образци от подписите на лицата, участващи в инициативния комитет;
3. декларация по образец, подписана от всеки член на инициативния комитет, че отговаря на условията
по чл. 3 от ИК;
4. декларация по образец, подписана от всеки член на инициативния комитет, че няма да обработва и
предоставя личните данни на включените в подписката за подкрепа на независимия кандидат лица за други
цели освен предвидените в Изборния кодекс;
5. удостоверение за новооткрита банкова сметка на лицето, представляващо инициативния комитет,
която ще обслужва само предизборната кампания.
Инициативният комитет може да организира подписката и да представи кандидатурата на независимия кандидат за регистрация след регистрацията си в ОИК.

С Т Р.

50

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 64

Приложение № 46
Община..............................................
Област................................................
ПОДПИСКА
на избирателите, подкрепящи участието на независим кандидат за общински съветник в изборите
за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.
(по чл. 126, ал. 1, т. 1, ал. 2 и 3 от Изборния кодекс)
Подписаните, посочваме и предлагаме за регистрация
...................................................................................................................., ЕГН/ЛН.. ..................................,
(собствено, бащино(ако е приложимо) и фамилно име)
постоянен адрес/настоящ адрес/адрес на пребиваване ...............................................................................
..........................................................................................................................................................., за независим
кандидат за общински съветник………………………….. в община …………………. в изборите на 23 октомври 2011 г.
Подписаните, даваме съгласие личните ни данни да бъдат обработвани във връзка с регистрацията
на кандидата за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.
(Горните текстове се изписват в началото на всеки лист преди полагане на подписите. Листовете се
номерират последователно.)

№

Име (собствено, бащино (ако е приложимо)
и фамилно)

ЕГН/ЛН

№ на лична
карта или пасПостоянен
порт и № на
адрес/
удостоверениеадрес на
то за пребивапребиваване
ване и дата на
регистрация

Подпис

Подпис на
член на инициативен
комитет, пред
който се полага подписът

Избирателите, български граждани, посочват имената, постоянния си адрес в общината, съответно в
кметството, и единния си граждански номер. Гражданите на друга държава – членка на Европейския съюз,
имащи статут на постоянно или продължително пребиваващи в Република България, посочват имената,
личния номер, номера на личната карта или паспорта, номера на удостоверението за пребиваване и датата
на регистрация, посочена в него, и адреса на пребиваване в съответната община или кметство.
Имената се изписват изцяло без съкращения.
Всеки избирател може да участва само в една подписка.
Под съкращението „ЛН“ се разбира личен номер на гражданин на друга държава – членка на Европейския съюз.
Членът на инициативния комитет, пред когото избирателят полага подписа си, обработва и предоставя
личните данни при спазване изискванията на Закона за защита на личните данни и носи отговорност като
администратор по смисъла на чл. 3, ал. 2 от Закона за защита на личните данни.
Подписката се предава на общинската избирателна комисия заедно с документите по чл. 126, ал. 1,
т. 1, буква „б“, т. 2, 3, 4, 5 и 6 от ИК не по-късно от 32 дни преди изборния ден.
Право да посочват и регистрират независим кандидат за общински съветник имат в общини с население: до 10 000 жители – не по-малко от 100 избиратели от общината; до 20 000 жители – не по-малко
от 200 избиратели от общината; до 50 000 жители – не по-малко от 250 избиратели от общината; до
100 000 жители – не по-малко от 500 избиратели от общината; над 100 000 жители – не по-малко от
1000 избиратели от общината.

Приложение № 47
Община..............................................
Област................................................
ПОДПИСКА
на избирателите, подкрепящи участието на независим кандидат за кмет на община/кмет на кметство
…………………………….. в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.
(по чл. 125, ал. 1, т. 2, ал. 2 и 3 от Изборния кодекс)
Подписаните, посочваме и предлагаме за регистрация ....................................................................................
........................................................................................................................, ЕГН ……........................................,
(собствено, бащино и фамилно име)
постоянен адрес/настоящ адрес ..........................................................................................................................
..........................................................................................................................................................., за независим
кандидат за кмет на община/кмет на кметство………………………….. в изборите на 23 октомври 2011 г.
Подписаните даваме съгласие личните ни данни да бъдат обработвани във връзка с регистрацията на
кандидата за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.
(Горните текстове се изписват в началото на всеки лист преди полагане на подписите. Листовете се
номерират последователно.)
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№

Име (собствено, бащино
(ако е приложимо) и фамилно)

ДЪРЖАВЕН

ЕГН/ЛН

ВЕСТНИК

№ на лична
карта или пасПостоянен
порт и № на
адрес/
удостоверениеадрес на
то за пребивапребиваване
ване и дата на
регистрация

С Т Р. 5 1

Подпис

Подпис на
член на инициативен комитет, пред
който се полага подписът

Избирателите, български граждани, посочват имената, постоянния си адрес в общината, съответно в
кметството, и единния си граждански номер. Гражданите на друга държава – членка на Европейския съюз,
имащи статут на постоянно или продължително пребиваващи в Република България, посочват имената,
личния номер, номера на личната карта или паспорта, номера на удостоверението за пребиваване и датата
на регистрация, посочена в него, и адреса на пребиваване в съответната община или кметство.
Имената се изписват изцяло без съкращения.
Всеки избирател може да участва само в една подписка.
Под съкращението „ЛН“ се разбира личен номер на гражданин на друга държава – членка на Европейския съюз.
Членът на инициативния комитет, пред когото избирателят полага подписа си, обработва и предоставя
личните данни при спазване изискванията на Закона за защита на личните данни и носи отговорност като
администратор по смисъла на чл. 3, ал. 2 от Закона за защита на личните данни.
Подписката се предава на общинската избирателна комисия заедно с документите по чл. 126, ал. 1,
т. 1, буква „б“, т. 2, 3, 4 от ИК не по-късно от 32 дни преди изборния ден.
Право да посочват и предлагат за регистриране независим кандидат за кмет имат:
за кмет на община с население: до 10 000 жители – не по-малко от 200 избиратели от общината; до
20 000 жители – не по-малко от 400 избиратели от общината; до 50 000 жители – не по-малко от 500
избиратели от общината; до 100 000 жители – не по-малко от 1000 избиратели от общината; над 100
000 жители – не по-малко от 2000 избиратели от общината;
за кмет на кметство – една пета от избирателите на кметството, но не повече от 500.

Приложение № 59
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
ОБЩИНА ......................................................
ОБЛАСТ ........................................................
УДОСТОВЕРЕНИЕ
за застъпник
(по чл. 33, ал. 1, т. 19 от Изборния кодекс)
№........./................2011 г.
Общинската избирателна комисия удостоверява, че с Решение № .............../................................... 2011 г.
................................................................................................................................................................................,
(собствено, бащино (ако е приложимо) и фамилно име)
ЕГН/ЛН .........................................................,
е регистриран/а за застъпник на
...................................................................................................................................................................................,
(собствено, бащино (ако е приложимо) и фамилно име на кандидата)
кандидат за ............................................................................................................................................................
(общински съветник/кмет на община/кмет на кметство)
в изборите на 23 октомври 2011 г.
............................... 2011 г.
Председател:
Секретар:
9906
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО,
МЛАДЕЖТА И НАУКАТА
ЗАПОВЕД № РД-14-70
от 29 юли 2011 г.
На основание чл. 11, ал. 3 ЗНП във връзка с
чл. 18, ал. 2, т. 1 ППЗНП и чл. 17 от Наредба № 7
от 2001 г. за откриване, преобразуване, промени
и закриване на частни детски градини и училища разрешавам на Църковно настоятелство при
храм „Успение Богородично“ – София, представлявано от протоиерей Иоан Костадинов Куков,
БУЛСТАТ 130949320, със седалище и адрес на
управление София, кв. Малашевци, ул. Училищна
8, да открие Частна целодневна детска градина
„Успение на Пресвета Богородица“ – София, при
следните условия:
1. Възпитанието и обучението в детската градина се организират и провеждат по утвърдена
програма в съответствие с държавното образователно изискване за предучилищно възпитание
и подготовка.
2. Детската градина има право да издава
удостоверение за завършена подготвителна група.
3. Официалният адрес на Частна целодневна
детска градина „Успение на Пресвета Богородица“ – София, е София, район „Сердика“, кв. Малашевци, ул. Училищна 8, УПИ № 991, кв. 72,
м. Орландовци – Малашевци.
4. Възпитанието и обучението на децата се
провеждат на адрес София, район „Сердика“,
кв. Малашевци, ул. Училищна 8, УПИ № 991,
кв. 72, м. Орландовци – Малашевци.
5. Детската градина се управлява и представ
лява от Светлана Георгиева Попова.
9806

3. Официалният адрес на Частна целодневна детска градина „Патиланци“ – с. Братово, е
с. Братово, община Бургас, област Бургас, УПИ
Х-82, кв. 5 по плана на с. Братово.
4. Възпитанието и обучението на децата се
провеждат на адрес с. Братово, община Бургас,
област Бургас, УПИ Х-82, кв. 5 по плана на
с. Братово.
5. Детската градина се управлява и представ
лява от Лиляна Георгиева Иванова.
9807

Министър: С. Игнатов

ЗАПОВЕД № РД-14-78
от 1 август 2011 г.
На основание чл. 11, ал. 3 ЗНП и чл. 28, ал. 2,
т. 1 във връзка с чл. 20, т. 5 и 7 от Наредба № 7
от 2001 г. за откриване, преобразуване, промени
и закриване на частни детски градини и училища
във връзка с молба от лицето, получило разрешение за откриване на Частен професионален
колеж „Филипополис“ – Пловдив, изменям Заповед № РД-14-111 от 21.07.2010 г. (ДВ, бр. 62 от
2010 г.), както следва:
1. В т. 1 след думата „ресторантьорството“
се добавя следният текст: „професионално нап
равление код 213 Аудио-визуални изкуства и
техники; производство на медийни продукти,
професия код 213020 Фотограф, специалност код
2130201 Приложна фотография и професионално
направление код 814 Услуги за дома, професия
код 814020 Гувернантка, специалност код 8140201
Отглеждане и възпитание на деца в домашни
условия“.
2. В т. 5 думите „Атанаса Стоилова Керезова“
се заменят с думите „Лина Иванова Гергова“.
9808

Министър: С. Игнатов

Министър: С. Игнатов

ЗАПОВЕД № РД-14-71
от 29 юли 2011 г.
На основание чл. 11, ал. 3 ЗНП във връзка с
чл. 18, ал. 2, т. 1 ППЗНП и чл. 17 от Наредба № 7
от 2001 г. за откриване, преобразуване, промени
и закриване на частни детски градини и училища
разрешавам на „Братскул“ – ЕООД, София, представлявано от Пежман Вергаи, ЕИК 147124283,
със седалище и адрес на управление Бургас, ул.
Алеко Богориди 59, да открие Частна целодневна
детска градина „Патиланци“ – с. Братово, община Бургас, област Бургас, при следните условия:
1. Възпитанието и обучението в детската градина се организират и провеждат по утвърдена
програма в съответствие с държавното образователно изискване за предучилищно възпитание
и подготовка.
2. Детската градина има право да издава
удостоверение за завършена подготвителна група.

ЗАПОВЕД № РД-14-79
от 3 август 2011 г.
На основание чл. 11, ал. 3 ЗНП и чл. 28, ал. 2,
т. 1 във връзка с чл. 20, т. 3 и 4 от Наредба № 7
от 2001 г. за откриване, преобразуване, промени
и закриване на частни детски градини и училища
във връзка с молба от лицето, получило разрешение за откриване на Частно основно училище
„Петко Р. Славейков“ – София, нареждам:
Изменям Заповед № РД-14-126 от 08.08.2005 г.
(ДВ, бр. 69 от 2005 г.), изм. със Заповед № РД-1409 от 02.02.2007 г. (ДВ, бр. 19 от 2007 г.), изм. със
Заповед № РД-14-49 от 21.04.2007 г. (ДВ, бр. 38 от
2007 г.), както следва:
1. Думите „Частно основно училище „Петко
Р. Славейков“ се заменят с „Частно средно общообразователно училище „Петко Р. Славейков“.
2. След думите „свидетелство за основно образование“ се допълва „удостоверение за завършено средно образование и диплома за средно
образование“.
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3. Думите „Обучението се провежда на адрес: София, район „Витоша“, ул. Н. Петков 1“
се заменят с „Обучението се провежда на адрес:
София, район „Витоша“, ул. Средорек 3 (в сградата на Професионална гимназия по екология и
биотехнологии „Проф. д-р Асен Златаров“ – І и
ІV етаж)“.
За министър: П. Евтимова
9834

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА
СРЕДА И ВОДИТЕ
ЗАПОВЕД № РД-509
от 20 юли 2011 г.
На основание чл. 113, ал. 2 от Закона за био
логичното разнообразие, поради изсъхване на
цялото дърво:
1. Заличавам от Държавния регистър на защитените природни обекти вековно дърво – Полски
бряст (Ulmus minor Mill.), намиращо се в землището на с. Недан, община Павликени, област
Велико Търново, обявено със Заповед № РД-314
от 12.05.2009 г. на Министерството на околната
среда и водите, заведено в Държавния регистър
под № 2068.
2. Промяната да се отрази в регистрите по
чл. 113, ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие.
Заповедта може да бъде обжалвана по реда
на Административнопроцесуалния кодекс пред
Върховния административен съд в едномесечен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър: Н. Караджова
9779

СТОЛИЧНА ОБЩИНА
РЕШЕНИЕ № 297
от 12 май 2011 г.
В изпълнение на предвижданията на общия
устройствен план на Столична община и предвид
необходимостта от осигуряване на регулационна
обезпеченост за изграждане на канализационната
мрежа на кв. Требич със заповед № РД-09-50-1920
от 3.12.2010 г. е допуснато изработването на план
за регулация и застрояване за създаване на УПИ
„за резервоар“. С проекта се осигуряват условия
за изграждане на необходимите елементи на техническата инфраструктура в квартала. Проектът
е изпълнен за сметка на общинския бюджет и е
възложен по реда на чл. 124, ал. 2 ЗУТ. В проекта са включени част от поземлен имот № 152,
общинска собственост, и ПИ № 47009, частна
собственост.
С изработения проект са проведени процедурите по чл. 128, ал. 3 ЗУТ. В законоустановения
срок не са постъпили възражения.
Проектът е разгледан и приет на заседание на
ОЕСУТ с протоколи № ЕС-Г-22 от 15.03.2011 г.,
т. 17, и ЕС-Г-25 от 22.03.2011 г., т. 31.
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На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА, чл. 21,
ал. 7 ЗОС, чл. 110, ал. 1, т. 1 ЗУТ, чл. 6, ал. 1,
т. 1 ЗУЗСО и протоколи на ОЕСУТ № ЕС-Г-22
от 15.03.2011 г., т. 17, и ЕС-Г-25 от 22.03.2011 г.,
т. 31, Столичният общински съвет реши:
1. Приема проект за план за застрояване за УПИ
XVIII – „за резервоар“, кв. 50, м. Требич – стопански двор, съгласно приложения проект.
2. Приема проект за план за регулация за УПИ
XVIII – „за резервоар“, кв. 50, м. Требич – стопански двор, район „Надежда“ – СО, по червените
линии, цифри и текст съгласно приложения проект.
Решението да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 129, ал. 1 ЗУТ.
Решението може да бъде обжалвано по реда
на чл. 130, ал. 2 ЗУТ пред Административния
съд – София-град, в 30-дневен срок от съобщаването.
Жалбите се подават до район „Надежда“ и се
изпращат в Административния съд – София-град,
от отдел „Правен“ на Направление „Архитектура
и градоустройство“ на Столична 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
9651

СТОЛИЧНА ОБЩИНСКА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ
РЕШЕНИЕ № 1760
от 24 юни 2011 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 и
чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете
и конкурсите и Решение № 428 от 24.07.2008 г. на
Столичния общински съвет Надзорният съвет на
Столичната общинска агенция за приватизация
реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване
на 14.09.2011 г. в 11 ч., в сградата на агенцията,
пл. Славейков 6, ет. 1, за продажбата на магазин
№ 2, ул. Владимир Минков – Лотко, бл. 10, общински нежилищен имот, стопанисван от район
„Слатина“, със съответното право на строеж.
2. Начална тръжна цена – 33 000 лв. Сделката
не се облага с ДДС.
3. Стъпка на наддаване – 2000 лв.
4. Депозитът за участие – 3300 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 12.09.2011 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.
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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.
9598

Председател на Надзорния съвет: В. Чилова

РЕШЕНИЕ № 1776
от 4 юли 2011 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 и
чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете
и конкурсите и Решение № 362 от 09.06.2011 г. на
Столичния общински съвет Надзорният съвет на
Столичната общинска агенция за приватизация
реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване
на 13.09.2011 г. в 14 ч., в сградата на агенцията, пл.
Славейков 6, ет. 1, за продажбата на помещение
към трафопост – подобект „Б“, ж.к. Дървеница,
до „Юнижел център“ и бл. 47, общински нежилищен имот, стопанисван от район „Студентски“,
със съответното право на строеж.
2. Начална тръжна цена – 10 000 лв. Сделката
не се облага с ДДС.
3. Стъпка на наддаване – 400 лв.
4. Депозитът за участие – 1000 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 09.09.2011 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.
9599

Председател на Надзорния съвет: В. Чилова

РЕШЕНИЕ № 1777
от 4 юли 2011 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 и
чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете
и конкурсите и Решение № 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 21.09.2011 г. в 11 ч. в сградата на агенцията, пл.
Славейков 6, ет. 1, за продажбата на техническо
помещение № 1, ж.к. Зона Б-5-3, бл. 24, I сутерен,
общински нежилищен имот, стопанисван от район
„Възраждане“, със съответното право на строеж.
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2. Начална тръжна цена – 15 000 лв. Сделката
се облага с ДДС до 29.09.2011 г. съгласно чл. 45,
ал. 3 и § 1, т. 5б от Закона за данъка върху добавената стойност.
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 – всеки работен
ден, но не по-късно от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 19.09.2011 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 – всеки работен ден, но не по-късно от
деня, предхождащ търга, в приемното време на
СОАП – от 14 до 16 ч., в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на документация.
9612

Председател на Надзорния съвет: В. Чилова

РЕШЕНИЕ № 1778
от 4 юли 2011 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 и
чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете
и конкурсите и Решение № 334 от 28.06.2010 г. на
Столичния общински съвет Надзорният съвет на
Столичната общинска агенция за приватизация
реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване
на 20.09.2011 г. в 11 ч. в сградата на агенцията,
пл. Славейков 6, ет. 1, за продажбата на УПИ
I-306, кв. 21, ул. Станислав Доспевски 70А, общински нежилищен имот, стопанисван от район
„Подуяне“, с право на собственост върху УПИ.
2. Начална тръжна цена – 90 000 лв. Сделката
се облага с ДДС.
3. Стъпка на наддаване – 5000 лв.
4. Депозитът за участие – 9000 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 – всеки работен
ден, но не по-късно от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 16.09.2011 г. вкл. в приемното време
на СОАП – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
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 – всеки работен ден, но не по-късно от
деня, предхождащ търга, в приемното време на
СОАП – от 14 до 16 ч., в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на документация.
9613

Председател на Надзорния съвет: В. Чилова
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ДЪРЖАВЕН
РЕШЕНИЕ № 1779
от 4 юли 2011 г.

На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 и
чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете
и конкурсите и Решение № 333 от 28.06.2010 г. на
Столичния общински съвет Надзорният съвет на
Столичната общинска агенция за приватизация
реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване
на 26.09.2011 г. в 11 ч. в сградата на агенцията,
пл. Славейков 6, ет. 1, за продажбата на спортен
комплекс (стадион), гр. Бухово, общински нежилищен имот, стопанисван от район „Кремиковци“,
с право на собственост върху УПИ I-669.
2. Начална тръжна цена – 350 000 лв. Сделката
се облага с ДДС.
3. Стъпка на наддаване – 20 000 лв.
4. Депозитът за участие – 35 000 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 – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 20.09.2011 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 – всеки работен ден, но не по-късно от
деня, предхождащ търга, в приемното време на
СОАП – от 14 до 16 ч., в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на документация.
Председател на Надзорния съвет: В. Чилова
9614
РЕШЕНИЕ № 1781
от 4 юли 2011 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 и
чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете
и конкурсите и Решение № 180 от 26.03.2009 г. на
Столичния общински съвет Надзорният съвет на
Столичната общинска агенция за приватизация
реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване
на 27.09.2011 г. в 11 ч. в сградата на агенцията, пл.
Славейков 6, ет. 1, за продажбата на помещение
към трафопост, ж.к. Младост 1, до бл. 80 и 84,
общински нежилищен имот, стопанисван от район
„Студентски“, със съответното право на строеж.
2. Начална тръжна цена – 33 000 лв. Сделката
не се облага с ДДС.
3. Стъпка на наддаване – 2000 лв.
4. Депозитът за участие – 3300 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска банка“ – АД,
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клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG
49 SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF). Краен срок за внасяне на депозитите – всеки работен
ден, но не по-късно от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 21.09.2011 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 – всеки работен ден, но не по-късно от
деня, предхождащ търга, в приемното време на
СОАП – от 14 до 16 ч., в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на документация.
Председател на Надзорния съвет: В. Чилова
9615
РЕШЕНИЕ № 1782
от 4 юли 2011 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 и
чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете и конкурсите и Решение № 78 от 16.06.2003 г.,
изм. и доп. с Решение № 680 от 13.11.2008 г. на
Столичния общински съвет, Надзорният съвет
на Столичната общинска агенция за приватизация реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване
на 14.09.2011 г. в 14 ч., в сградата на агенцията,
пл. Славейков 6, ет. 1, за продажбата на двуетажна сграда с терен УПИ I, ул. Кораб планина 6,
обособена част от „Софийски имоти“ – ЕАД, със
съответното право на собственост върху УПИ I.
2. Начална тръжна цена – 1 250 000 лв. (0,90 %
от сделката се облага с ДДС).
3. Стъпка на наддаване – 50 000 лв.
4. Депозитът за у частие – 125 000 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 по-късно от работния ден, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 12.09.2011 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.
Председател на Надзорния съвет: В. Чилова
9600
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РЕШЕНИЕ № 1784
от 4 юли 2011 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 и
чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете
и конкурсите и Решение № 651 от 15.10.2009 г. на
Столичния общински съвет Надзорният съвет на
Столичната общинска агенция за приватизация
реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване
на 29.09.2011 г. в 11 ч. в сградата на агенцията, пл.
Славейков 6, ет. 1, за продажбата на двуетажна
сграда с поземлен имот № 195 в УПИ I, кв. Захарна фабрика, зад бл. 35, общински нежилищен
имот, стопанисван от район „Илинден“, с право
на собственост върху терена.
2. Начална тръжна цена – 230 000 лв.; 49,52 %
от сделката се облага с ДДС.
3. Стъпка на наддаване – 10 000 лв.
4. Депозитът за участие – 23 000 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 – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 27.09.2011 г. вкл. в приемното време
на СОАП – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация – 720 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 – всеки работен ден, но не по-късно от
деня, предхождащ търга, в приемното време на
СОАП – от 14 до 16 ч., в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на документация.
9616

Председател на Надзорния съвет: В. Чилова

РЕШЕНИЕ № 1796
от 8 юли 2011 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 и
чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете
и конкурсите и Решение № 652 от 15.10.2009 г. на
Столичния общински съвет Надзорният съвет на
Столичната общинска агенция за приватизация
реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване
на 14.09.2011 г. в 10 ч. в сградата на агенцията, пл.
Славейков 6, ет. 1, за продажбата на помещение
№ 1, кв. Илиянци, ул. Махония и бул. Рожен, общински нежилищен имот, стопанисван от район
„Надежда“, със съответното право на строеж.
2. Начална тръжна цена – 26 000 лв. Сделката
не се облага с ДДС.
3. Стъпка на наддаване – 1000 лв.
4. Депозитът за участие – 2600 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.

ВЕСТНИК
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5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 12.09.2011 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.
9601

Председател на Надзорния съвет: В. Чилова

РЕШЕНИЕ № 1797
от 8 юли 2011 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 и
чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете
и конкурсите и Решение № 899 от 28.09.2007 г. на
Столичния общински съвет Надзорният съвет на
Столичната общинска агенция за приватизация
реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване
на 20.09.2011 г. в 14 ч. в сградата на агенцията,
пл. Славейков 6, ет. 1, за продажбата на помещение в трафопост, ж.к. Стрелбище, до бл. 87,
общински нежилищен имот, стопанисван от район
„Триадица“, със съответното право на строеж.
2. Начална тръжна цена – 4000 лв. Сделката
не се облага с ДДС.
3. Стъпка на наддаване – 200 лв.
4. Депозитът за участие – 400 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 – всеки работен
ден, но не по-късно от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 16.09.2011 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 – всеки работен ден, но не по-късно от
деня, предхождащ търга, в приемното време на
СОАП – от 14 до 16 ч., в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на документация.
9617

Председател на Надзорния съвет: В. Чилова

РЕШЕНИЕ № 1798
от 8 юли 2011 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 и
чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете
и конкурсите и Решение № 326 от 21.05.2009 г. на
Столичния общински съвет Надзорният съвет на
Столичната общинска агенция за приватизация
реши:
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ДЪРЖАВЕН

1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване
на 26.09.2011 г. в 14 ч. в сградата на агенцията, пл.
Славейков 6, ет. 1, за продажбата на техническо
помещение № 2, 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
се облага с ДДС до 29.09.2011 г. съгласно чл. 45,
ал. 3 и § 1, т. 5б от Закона за данъка върху добавената стойност.
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 – всеки работен
ден, но не по-късно от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 20.09.2011 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 – всеки работен ден, но не по-късно от
деня, предхождащ търга, в приемното време на
СОАП – от 14 до 16 ч., в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на документация.
9618

Председател на Надзорния съвет: В. Чилова

РЕШЕНИЕ № 1799
от 8 юли 2011 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 и
чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете
и конкурсите и Решение № 675 от 2.12.2010 г. на
Столичния общински съвет Надзорният съвет на
Столичната общинска агенция за приватизация
реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване на 3.10.2011 г. в 11 ч. в сградата на агенцията,
пл. Славейков 6, ет. 1, за продажбата на сграда с
УПИ IX, с. Яна, ул. Васил Левски 21, общински
нежилищен имот, стопанисван от район „Кремиковци“, с право на собственост върху УПИ.
2. Начална тръжна цена – 35 000 лв.; 35,10%
от сделката се облага с ДДС.
3. Стъпка на наддаване – 1000 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 – всеки работен
ден, но не по-късно от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 29.09.2011 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.

ВЕСТНИК
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6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – всеки работен ден, но не по-късно от
деня, предхождащ търга, в приемното време на
СОАП – от 14 до 16 ч., в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на документация.
9619

Председател на Надзорния съвет: В. Чилова

РЕШЕНИЕ № 1800
от 8 юли 2011 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 и
чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете
и конкурсите и Решение № 177 от 26.03.2009 г. на
Столичния общински съвет Надзорният съвет на
Столичната общинска агенция за приватизация
реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване на 21.09.2011 г. в 14 ч. в сградата на агенцията, пл. Славейков 6, ет. 1, за продажбата на
помещение към трафопост, ж.к. Гео Милев, до
бл. 57, общински нежилищен имот, стопанисван
от район „Слатина“, със съответното му право
на строеж.
2. Начална тръжна цена – 4000 лв. Сделката
не се облага с ДДС.
3. Стъпка на наддаване – 400 лв.
4. Депозитът за участие – 400 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 – всеки работен
ден, но не по-късно от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 19.09.2011 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 – всеки работен ден, но не по-късно от
деня, предхождащ търга, в приемното време на
СОАП – от 14 до 16 ч., в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на документация.
9620

Председател на Надзорния съвет: В. Чилова

РЕШЕНИЕ № 1806
от 15 юли 2011 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 и
чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете и конкурсите, Решение № 114 от 11.03.2010 г.
и Решение № 273 от 27.05.2010 г. на Столичния
общински съвет Надзорният съвет на Столичната
общинска агенция за приватизация реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване на 3.10.2011 г. в 14 ч. в сградата на агенцията,
пл. Славейков 6, ет. 1, за продажбата на сгради с
терен, ул. Първа българска армия 18, общински
нежилищен имот, стопанисван от район „Сердика“,
с право на собственост върху прилежащия терен.
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2. Начална тръжна цена – 1 080 000 лв.; 54,62 %
от сделката се облага с ДДС.
3. Стъпка на наддаване – 30 000 лв.
4. Депозит ът за у частие – 108 000 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 – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 29.09.2011 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 до
деня на търга след закупуване на документация.
9621

Председател на Надзорния съвет: В. Чилова

РЕШЕНИЕ № 1810
от 15 юли 2011 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 и
чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете
и конкурсите и Решение № 361 от 09.06.2011 г. на
Столичния общински съвет Надзорният съвет на
Столичната общинска агенция за приватизация
реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване
на 07.09.2011 г. в 15 ч. в сградата на агенцията, пл.
Славейков 6, ет. 1, за продажбата на помещение
към трафопост с УПИ VIII, кв. 103, ул. Елисавета
Багряна 24 и ул. Проф. Георги Павлов, общински
нежилищен имот, стопанисван от район „Слатина“,
с право на собственост върху УПИ VIII.
2. Начална тръжна цена – 174 000 лв. Сделката
се облага частично с ДДС.
3. Стъпка на наддаване – 5000 лв.
4. Депозитът за участие – 17 400 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 01.09.2011 г. вкл. в приемното време
на СОАП – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
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.
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Председател на Надзорния съвет: В. Чилова
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ОБЩИНА БЕЛОВО
ЗАПОВЕД № 456
от 1 август 2011 г.
На основание чл. 25, ал. 2 и 3 във връзка с
чл. 21 ЗОС за задоволяване на неотложна общинска нужда, която не може да бъде задоволена по
друг начин, представляваща улица с о.т. 68-69-70,
съгласно влязъл в сила ПУП на с. Габровица,
община Белово, одобрен със Заповед № 248
от 14.12.1998 г., отчуждавам следните части от
имоти – частна собственост, намиращи се в ПИ
с пл. № 169, кв. 16, и ПИ с пл. № 171, кв. 15 по
плана на с. Габровица, община Белово, област
Пазарджик, подробно описани по вид, размер,
местонахождение, размер на паричното обезщетение и собственици, както следва:
Собственик

Вид на
имота

Поземлен имот

Квар- Засегнатал
та площ

Стойност на
обезщетението

Йордан
урбанизи- пл. № 169
Михайлов р а н а т е Генов
ритория

16

93 кв. м

1307 лв.

урбанизи- пл. № 171
рана територия

15

20 кв. м

180 лв.

Иван
Ангелов
Тандов

Обезщетението ще се изплаща по банков път
чрез Банка „ОББ“, клон Белово, след 6.10.2011 г.
след представяне на банкова сметка от собствениците на имоти при главния счетоводител на
Община Белово.
Заповедта подлежи на обжалване в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Пазарджик.
9843

Кмет: К. Маринков

ОБЩИНА БОТЕВГРАД
РЕШЕНИЕ № 233
от 28 юли 2011 г.
На основание чл. 20 във връзка с чл. 17, ал. 1,
т. 2, чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА, чл. 129, ал. 1 ЗУТ
и решение № 2 от протокол № 12 от 20.07.2011 г.
на ОЕСУТ Общинският съвет – Ботевград, реши:
1. Одобрява проект за подробен устройствен
план (ПУП) – за линеен обект на техническата
инфрас т ру к т у ра – външ но елек т роза х ра нване на „Пречиствателна станция за питейни
води – с. Трудовец, в имот № 550127, намирища
се в м. Пейовица, в землището на с. Трудовец“,
представляващ съставна част от комплексен
проект за инвестиционна инициатива по реда
на чл. 150 ЗУТ.
2. Възлага на кмета на общината да извърши
произтичащите от решението процедури.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Ботевград до Административния съд – София
област.
9731

Председател: М. Кирова
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РЕШЕНИЕ № 236
от 28 юли 2011 г.
На основание чл. 20 във връзка с чл. 17, ал. 1,
т. 2, чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и чл. 129, ал. 1,
чл. 124, ал. 3, чл. 8, т. 1, чл. 12, ал. 2, чл. 59, ал. 1
и чл. 109, ал. 2 ЗУТ Общинският съвет – Ботев
град, реши:
1. Одобрява проект за подробен устройствен
план (ПУП) на имот № 031012 в м. Братови ниви
в землището на с. Краево, община Ботевград,
с цел промяна предназначението на същия за
МВЕЦ, разположен свободно съгласно приложения проект.
2. Възлага на кмета на общината да организира
извършването на произтичащите от решението
процедури.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Ботевград до Административния съд – София
област.
9780

Председател: М. Кирова

РЕШЕНИЕ № 240
от 28 юли 2011 г.
На основание чл. 20 във връзка с чл. 17, ал. 1,
т. 2 и чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА, чл. 129, ал. 1,
чл. 124, ал. 3, чл. 8, т. 1, чл. 12, ал. 2, чл. 59, ал. 1
и чл. 109, ал. 2 ЗУТ Общинският съвет – Ботев
град, реши:
1. Одобрява проект за подробен устройствен
план (ПУ П) – план за застрояване на имот
№ 000400 в м. Темуша в землището на Ботев
град, като за същия се предвиди установяване на
средно, разположено свободно застрояване „За
сепариране на смесен битов отпадък“, само от
общините Ботевград, Правец и Етрополе съгласно
приложен проект.
2. Възлага на кмета на общината да организира
извършването на произтичащите от решението
процедури.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Ботевград до Административния съд – София
област.
9732

Председател: М. Кирова

АГЕНЦИЯ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ
И ПУБЛИЧНО-ЧАСТНО
ПАРТНЬОРСТВО – БУРГАС
РЕШЕНИЕ № I-11
от 8 август 2011 г.
На основание чл. 5 и 6 от Наредбата за търговете и конкурсите, решение-протокол № 51 от
21.07.2011 г. на Общинския съвет – гр. Бургас,
и решение-протокол № 18 от 21.06.2011 г. Надзорният съвет на Агенцията за приватизация и
публично-частно партньорство – Бургас, реши:
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1. Да се проведе на 16-ия ден от датата на
обнародване на решението в „Държавен вестник“
от 17 ч. в заседателната зала на Община Бургас,
ул. Александровска 26, публичен търг с явно
наддаване за продажба на общински нежилищен
имот: Почивна база (собственост на „Обреден
комплекс“ – ЕООД) в м. Ковач, землището на
с. Звездец, община Малко Търново, с прилежаща
площ 21,601 дка, с начална тръжна цена в размер 380 000 лв., стъпка на наддаване 5000 лв. и
депозит за участие 38 000 лв.
2. Тръжната документация се закупува в
агенцията, ул. Конт Андрованти 1 – 3, ет. 3,
всеки работен ден от 9 до 17 ч. в срок до 15-ия
ден включително от датата на обнародване на
решението в „Държавен вестник“ на цена 200 лв.,
платими в брой в касата на агенцията. Физическите лица закупуват лично или с нотариално
заверено пълномощно. Юри дическ ите лица
представят удостоверение за актуално състояние
и документ за самоличност, ако закупуват лично, или с пълномощно, издадено от управителя
(директора), което да е нотариално заверено, ако
закупува чрез пълномощник.
3. Депозитът за участие в размер 38 000 лв. да се
внесе по банков път до 15-ия ден включително от
датата на обнародване на решението в „Държавен
вестник“ по IBAN сметка на Агенцията за приватизация и публично-частно партньорство – Бургас,
BG 28 SOMB 9130 32 23998456, BIC на „Общинска
банка“ – АД, Бургас – SOMBBGSF. Връщането
на депозита се извършва безкасово с платежно
нареждане по банковата сметка на кандидата в
срок 5 работни дни след изтичането на срока за
обжалване на решението на Надзорния съвет на
агенцията за определяне на спечелилия участник.
4. Огледът на обекта се извършва с представител на агенцията през всички работни дни до
15-ия ден включително от датата на обнародване
на решението в „Държавен вестник“ след представен платежен документ за закупена тръжна
документация.
5. Срок и място за подаване на предложенията
за участие в търга – в агенцията всеки работен
ден до 15-ия ден включително от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“.
Изпращане на предложения по пощенски път
не се допуска.
6. Забранява се извършването на разпоредителни сделки с имота, сключването на договори
за придобиване на дялово участие, за наем, за
съвместна дейност, за кредит, за обезпечаване
на вземания, както и поемане на менителни
задължения.
9809

Председател на Надзорния съвет: Д. Славов

ОБЩИНА ГАБРОВО
ЗАПОВЕД № 1442
от 1 август 2011 г.
На основание чл. 44, ал. 2 ЗМСМА, чл. 25,
ал. 2 и 3 във връзка с чл. 21, ал. 1 ЗОС за отваряне на тупикова улица с о.т. 19-21-21а от кв. 5 по
плана на с. Чавеи, община Габрово, одобрен със
Заповед № 313 от 14.03.1985 г., видоизменена със

С Т Р.

60

ДЪРЖАВЕН

Заповед № 2358 от 29.10.2009 г. на зам.-кмета на
Община Габрово, доклад за експертна оценка
от юни 2011г. съгласно договор № 232-БС-11,
обявление за отчуждаване на основание чл. 25,
ал. 1 ЗОС – в-к „100 вести“ (бр. 156 от 2011 г.),
в-к „Дневник“ от 8.07.2011 г. и в-к „Новинар“
(бр. 154 от 2011 г.), нотариален акт № 36, том ІV,
дело № 1964 от 20.12.1974 г., и удостоверение за
наследници № 2320 от 21.07.2011 г. от Община
Шумен нареждам:
Отчуждавам част с площ 52 кв.м и подобрения
от ПИ 16а от кв. 5 по плана с. Чавеи, община
Габрово, собственост на наследници на Христо
Иванов Ганев – Румяна Христова Банчева, съгласно нотариален акт № 36, том ІV, дело № 1964
от 20.12.1974 г., и удостоверение за наследници
№ 2320 от 21.07.2011 г.
Останалата част от имота след отчуждаването
отговаря на изискванията на чл. 19, ал. 1, т. 4 ЗУТ.
Определям обезщетение в размер 403 лв. съгласно приета оценка с протокол от 4.07.2011г.
на комисията по ЗОС. Сумата е внесена по
набирателната сметка на Община Габрово при
„Банка ДСК“ – ЕАД, Габрово. Същата да бъде
изплатена на основание чл. 29, ал. 1 ЗОС след
14-дневен срок от обнародването на заповедта в
„Държавен вестник“ на Румяна Христова Банчева.
Контрола по изпълнение на заповедта възлагам
на Добрин Савчев – зам.-кмет на Община Габрово.
На основание чл. 27, ал. 1 ЗОС заповедта
подлежи на обжалване в 14-дневен срок от датата
на обнародването є в „Държавен вестник“ чрез
кмета на Община Габрово пред Административния съд – Габрово.
9812

Кмет: Н. Сираков

ЗАПОВЕД № 1443
от 1 август 2011 г.
На основание чл. 44, ал. 2 ЗМСМА, чл. 25,
ал. 2 и 3 във връзка с чл. 21, ал. 1 ЗОС за отваряне на тупикова улица с о.т. 19-21-21а от кв. 5
по плана на с. Чавеи, община Габрово, одобрен
със Заповед № 313 от 14.03.1985 г., видоизменена
със Заповед № 2358 от 29.10.2009 г. на зам.-кмета
на община Габрово, доклад за експертна оценка
от юни 2011г. съгласно договор № 232-БС-11,
обявление за отчуждаване на основание чл. 25,
ал. 1 ЗОС – в-к „100 вести“ (бр. 156 от 2011 г.),
в-к „Дневник“ от 8.07.2011г. и в-к „Новинар“
(бр. 154 от 2011 г.), нотариален акт № 152, том
І, дело № 379 от 17.05.1983 г., и удостоверение за
наследници № 1002 от 12.04.2011 г. от Община
Габрово нареждам:
Отчуждавам част с площ 15 кв.м от ПИ 17,
кв. 5 по плана на с. Чавеи, община Габрово,
собственост на наследници на Веско Белчев Василев – Недка Рачева Василева и Богомил Весков
Василев, съгласно нотариален акт № 152, том І,
дело № 379 от 17.05.1983 г., и удостоверение за
наследници № 1002 от 12.04.2011 г. от Община
Габрово.
Останалата част от имота след отчуждаването
отговаря на изискванията на чл. 19, ал. 1, т. 4 ЗУТ.
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Определям обезщетение в размер 60 лв. съгласно приета оценка с протокол от 4.07.2011г.
на комисията по ЗОС. Сумата е внесена по
набирателната сметка на Община Габрово при
„Банка ДСК“ – ЕАД, Габрово. Същата да бъде
изплатена на основание чл. 29, ал. 1 ЗОС след
14-дневен срок от обнародването на заповедта в
„Държавен вестник на:
Недка Рачева Василева – 1/2 ид.ч. – 30 лв.;
Богомил Весков Василев – 1/2 ид.ч. – 30 лв.
Контрола по изпълнение на заповедта възлагам
на Добрин Савчев – зам.-кмет на Община Габрово.
На основание чл. 27, ал. 1 ЗОС заповедта
подлежи на обжалване в 14-дневен срок от датата
на обнародването є в „Държавен вестник“ чрез
кмета на Община Габрово пред Административния съд – Габрово.
9813

Кмет: Н. Сираков

ЗАПОВЕД № 1444
от 1 август 2011 г.
На основание чл. 44, ал. 2 ЗМСМА, чл. 25,
ал. 2 и 3 във връзка с чл. 21, ал. 1 ЗОС за отваряне на тупикова улица с о.т. 19-21-21а от кв. 5
по плана на с. Чавеи, община Габрово, одобрен
със Заповед № 313 от 14.03.1985 г., видоизменена
със Заповед № 2358 от 29.10.2009 г. на зам.-кмета
на Община Габрово, доклад за експертна оценка
от юни 2011 г. съгласно договор № 232-БС-11,
обявление за отчуждаване на основание чл. 25,
ал. 1 ЗОС – в-к „100 вести“ (бр. 156 от 2011 г.),
в-к „Дневник“ от 8.07.2011 г. и в-к „Новинар“
(бр. 154 от 8.07.2011 г.), нареждам:
Отчуждавам част с площ 40 кв. м от ПИ 16
от кв. 5 по плана на с. Чавеи, Община Габрово,
собствеността не е установена.
Останалата част от имота след отчуждаването
отговаря на изискванията на чл. 19, ал. 1, т. 4 ЗУТ.
Определям обезщетение в размер 160 лв. съгласно приета оценка с протокол от 4.07.2011 г.
на комисията по ЗОС. Сумата е внесена по
набирателната сметка на Община Габрово при
„Банка ДСК“ – ЕАД, Габрово. Същата да бъде
изплатена на основание чл. 29, ал. 2 ЗОС след
14-дневен срок от обнародването на заповедта в
„Държавен вестник“.
Контрола по изпълнение на заповедта възлагам
на Добрин Савчев – зам.-кмет на Община Габрово.
На основание чл. 27, ал. 1 ЗОС заповедта
подлежи на обжалване в 14-дневен срок от датата
на обнародването є в „Държавен вестник“ чрез
кмета на Община Габрово пред Административния съд – Габрово.
9814

Кмет: Н. Сираков

ЗАПОВЕД № 1445
от 1 август 2011 г.
На основание чл. 44, ал. 2 ЗМСМА, чл. 25,
ал. 2 и 3 във връзка с чл. 21, ал. 1 ЗОС за отваряне на тупикова улица с о.т. 19-21-21а от кв. 5 по
плана на с. Чавеи, община Габрово, одобрен със
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ДЪРЖАВЕН

Заповед № 313 от 14.03.1985 г., видоизменена със
Заповед № 2358 от 29.10.2009 г. на зам.-кмета на
Община Габрово, доклад за експертна оценка от
юни 2011 г. съгласно договор № 232-БС-11, обявление за отчуждаване на основание чл. 25, ал. 1
ЗОС – в-к „100 вести“ (бр. 156 от 7.07.2011г.), в-к
„Дневник“ от 8.07.2011 г. и в-к „Новинар“ (бр. 154
от 8.07.2011 г.), нареждам:
Отчуждавам част с площ 110 кв. м от ПИ 11
от кв. 5 по плана на с. Чавеи, Община Габрово,
собствеността не е установена.
Останалата част от имота след отчуждаването
отговаря на изискванията на чл. 19, ал. 1, т. 4 ЗУТ.
Определям обезщетение в размер 440 лв. съгласно приета оценка с протокол от 4.07.2011 г.
на комисията по ЗОС. Сумата е внесена по
набирателната сметка на Община Габрово при
„Банка ДСК“ – ЕАД, Габрово. Същата да бъде
изплатена на основание чл. 29, ал. 2 ЗОС след
14-дневен срок от обнародването на заповедта в
„Държавен вестник“.
Контрола по изпълнение на заповедта възлагам на Добрин Савчев – зам.- кмет на Община
Габрово.
На основание чл. 27, ал. 1 ЗОС заповедта
подлежи на обжалване в 14-дневен срок от датата
на обнародването є в „Държавен вестник“ чрез
кмета на Община Габрово пред Административния съд – Габрово.
9815

Кмет: Н. Сираков

ЗАПОВЕД № 1446
от 1 август 2011 г.
На основание чл. 44, ал. 2 ЗМСМА, чл. 25
ал. 2 и 3 във връзка с чл. 21, ал. 1 ЗОС за отваряне на улица с о.т. 117-127-159-158 между кв. 8
и кв. 14 по плана на с. Трънето, одобрен със
Заповед № 357 от 03.03.1982 г., видоизменена със
Заповед № 1438 от 26.06.2009 г. на зам.-кмета на
Община Габрово, доклад за експертна оценка от
юни 2011 г. съгласно договор № 232-БС-11, обявление за отчуждаване на основание чл. 25, ал. 1
ЗОС – в-к „100 вести“ (бр. 156 от 07.07.2011 г.), в-к
„Дневник“ от 08.07.2011 г. и в-к „Новинар“ (бр. 154
от 08.07.2011 г.), н. акт № 25, том І, дело № 51 от
13.01.1975 г., удостоверение за наследници № 33
от 26.07.2011 г. от Община Габрово и удостоверение № 2021 от 31.05.2011 г. за данъчна оценка на
дирекция „МТД“ при Община Габрово нареждам:
Отчуждавам част с площ 85 кв.м и подобрения от ПИ 68, от кв. 8 по плана на с. Трънето,
община Габрово, представляващ ПИ с идентификатор № 73290.615.308 по КК на гр. Габрово,
по предходния план имотът попада в улица с о.т.
42а-42-38, собственост на н-ци на Дона Колева
Бакалова – Павлина Петкова Камбуруди и Йонка
Петкова Рачева, съгласно нотариален акт № 25,
том І, дело № 51 от 13.01.1975 г., и удостоверение
за наследници № 33 от 26.07.2011 г. Останалата
част от имота след отчуждаването отговаря на
изискванията на чл. 19, ал. 1, т. 4 ЗУТ.
Определям обезщетение в размер 987 лв. съгласно приета оценка с протокол от 04.07.2011 г.
на комисията по ЗОС. Сумата е внесена по
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набирателната сметка на Община Габрово при
Банка „ДСК“ – ЕАД, Габрово. Същата да бъде
изплатена на основание чл. 29, ал. 1 ЗОС след
14-дневен срок от обнародването на заповедта в
„Държавен вестник“ на:
Павлина Петкова Камбуруди – 1/2 ид.ч. –
494 лв.;
Йонка Петкова Рачева – 1/2 ид.ч. – 493 лв.
Контрола по изпълнение на заповедта възлагам
на Добрин Савчев – зам.-кмет на Община Габрово.
На основание чл. 27, ал. 1 ЗОС заповедта
подлежи на обжалване в 14-дневен срок от датата
на обнародването є в „Държавен вестник“ чрез
кмета на Община Габрово пред Административния съд – Габрово.
9816

Кмет: Н. Сираков

ЗАПОВЕД № 1447
от 1 август 2011 г.
На основание чл. 44, ал. 2 ЗМСМА, чл. 25,
ал. 2 и 3 във връзка с чл. 21, ал. 1 ЗОС за отваряне на улица с о.т. 95-94-93 от кв. 13 по плана
на гр. Габрово, І етап, І част, Русевци, одобрен
с решение № 236 от 28.03.2001 г. на Общинския
съвет – гр. Габрово, доклад за експертна оценка от
месец юни 2011 г. съгласно договор № 232-БС-11,
обявление за отчуждаване на основание чл. 25,
ал. 1 ЗОС – в-к „100 вести“ (бр. 156 от 07.07.2011 г.),
в-к „Дневник“ от 08.07.2011 г. и в-к „Новинар“
(бр. 154 от 08.07.2011 г.), н. акт № 1634, том 199,
стр. 144 от 02.09.1994 г., и удостоверение № 2019
от 31.05.2011 г. за данъчна оценка на дирекция
„МТД“ при Община Габрово отчуждавам част с
площ 43 кв.м от ПИ 214, от кв. 13 по плана на
гр. Габрово, І етап, І част, Русевци, представляващ
ПИ с идентификатор № 14218.501.131 по КК на
гр. Габрово, по предходния план на гр. Габрово
имотът попада в улица с о.т. 68б, 68в, 68г, собственост на Борислав Атанасов Василев и Ценка
Иванова Василева съгласно н. акт № 1634, том
199, стр. 144 от 02.09.1994 г.
Останалата част от имота след отчуждаването
отговаря на изискванията на чл. 19, ал. 1, т. 1 ЗУТ.
Определям обезщетение в размер 1505 лв. съгласно приета оценка с протокол от 04.07.2011 г.
на комисията по ЗОС. Сумата е внесена по
набирателната сметка на Община Габрово при
Банка „ДСК“ – ЕАД, Габрово. Същата да бъде
изплатена на основание чл. 29, ал. 1 ЗОС след
14-дневен срок от обнародването на заповедта в
„Държавен вестник“ на:
Борислав Атанасов Василев – 1/2 ид.ч. – 753 лв.;
Ценка Иванова Василева – 1/2 ид.ч. – 752 лв.
Контрола по изпълнение на заповедта възлагам
на Добрин Савчев – зам.-кмет на Община Габрово.
На основание чл. 27, ал. 1 ЗОС заповедта
подлежи на обжалване в 14-дневен срок от датата
на обнародването є в „Държавен вестник“ чрез
кмета на Община Габрово пред Административния съд – Габрово.
9817

Кмет: Н. Сираков
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ЗАПОВЕД № 1448
от 1 август 2011 г.
На основание чл. 44, ал. 2 ЗМСМА, чл. 25
ал. 2 и 3 във връзка с чл. 21, ал.1 ЗОС за отваряне на улица с о.т. 95-94-93 от кв. 13 по плана
на гр. Габрово, І етап, І част, Русевци, одобрен
с решение № 236 от 28.03.2001 г. на Общинския
съвет – гр. Габрово, доклад за експертна оценка от
месец юни 2011 г. съгласно договор № 232-БС-11,
обявление за отчуждаване на основание чл. 25, ал. 1
ЗОС – в-к „100 вести“ (бр. 156 от 07.07.2011 г.), в-к
„Дневник“ от 08.07.2011 г. и в-к „Новинар“ (бр. 154
от 08.07.2011 г.), н. акт № 174, том 16, дело № 3943
от 29.12.2008 г., договор за доброволна делба № 1310,
том ІІ67 от 25.07.1997 г., и удостоверение № 2654
от 12.07.2011 г. за данъчна оценка на дирекция
„МТД“ при Община Габрово нареждам:
Отчуждавам част с площ 40 кв.м и подобрения
от ПИ 215, от кв. 13 по плана на гр. Габрово, І
етап, І част, Русевци, представляващ ПИ с идентификатор № 14218.501.132 по КК на гр. Габрово, по предходния план на гр. Габрово имотът
попада в улица с о.т.68б,68в,68г, собственост на
Милена Атанасова Димова – 1/2 ид. ч. съгласно
н. акт № 174, том 16, дело № 3943 от 29.12.2008 г.,
Веселин Николов Миланов – 1/4 ид.ч., и Йовка
Димова Миланова – 1/4 ид.ч., съгласно договор за
доброволна делба № 1310, том ІІ67 от 25.07.1997 г.
Останалата част от имота след отчуждаването
отговаря на изискванията на чл. 19, ал. 1, т. 1 ЗУТ.
Определям обезщетение в размер 1702 лв. съгласно приета оценка с протокол от 04.07.2011 г.
на комисията по ЗОС. Сумата е внесена по
набирателната сметка на Община Габрово при
Банка „ДСК“ – ЕАД, Габрово. Същата да бъде
изплатена на основание чл. 29, ал. 1 ЗОС след
14-дневен срок от обнародването на заповедта в
„Държавен вестник“ на:
Милена Атанасова Димова – 1/2 ид.ч. – 850 лв.;
Веселин Николов Миланов – 1/4 ид.ч. – 426 лв.;
Йовка Димова Миланова – 1/4 ид.ч. – 426 лв.
Контрола по изпълнение на заповедта възлагам
на Добрин Савчев – зам.-кмет на Община Габрово.
На основание чл. 27, ал. 1 ЗОС заповедта
подлежи на обжалване в 14-дневен срок от датата
на обнародването є в „Държавен вестник“ чрез
кмета на Община Габрово пред Административния съд – Габрово.
9818

Кмет: Н. Сираков

ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО
РЕШЕНИЕ № 585
от 28 юли 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Гълъбово, приема проект за подробен
устройствен план – парцеларен план за обект на
техническата инфраструктура „Ел. провод 6 kV,
изводи „Бел и Аристотел“, с трасе и сервитути в
поземлени имоти № 49535.0000.029; 49535.0000.873;
49535.0013.006; 49435.0013.007 и 49435.0014.006 в
землището на с. Мъдрец и № 32857.0000.051 и
32857.0000.052 в землището на с. Искрица.
9810

Председател: Я. Петрова

ВЕСТНИК
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РЕШЕНИЕ № 586
от 28 юли 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Гълъбово, приема проект за подробен
устройствен план – парцеларен план за обект на
техническата инфраструктура „Ел. провод 6 kV,
изводи „Айнщайн и Фурие“, с трасе и сервитути в
поземлени имоти № 49535.0000.029; 49535.0000.873;
49535.0013.006; 49535.0013.007 и 49535.0014.006 в
землището на с. Мъдрец и № 32857.0000.051 и
32857.0000.052 в землището на с. Искрица.
9811

Председател: Я. Петрова

ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН
РЕШЕНИЕ № 1461
от 30 юни 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и 13 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка с доклад от кмета на
общината с вх. № ОА-5310 от 20.05.2011 г. по преписка вх. № УТ2_20-1394/2011 г. от „Юбис“ – ЕООД,
и след становище на постоянната комисия по
„Териториално селищно устройство, строителство
и инфраструктура“ съвместно с „Промишленост,
селско и горско стопанство“ Общинският съвет – гр. Елин Пелин, реши:
1. Одобрява ПУП – ПЗ – „За комплексно обществено обслужване, магазин и офис (магазин
за строителни материали)“, на имот № 017043,
местност Ормано в землището на с. Лесново,
ЕКАТТЕ 43445, община Елин Пелин, Софийска
област, със следните показатели: височина на
сградите – до 10 м; плътност на застрояване – до
60 %; К инт. – до 1,8; минима лна озеленена
площ – 30 %; начин на застрояване – свободно.
2. Проектирането, изграждането и поддръжката на техническата инфраструктура, необходима
за функционирането на обектите, които ще се
изграждат, съгласно одобрения от Общинския
съвет – гр. Елин Пелин, подробен устройствен
план да бъде за сметка на съответния възложител (собственик) съгласно Решение № 787 от
26.11.2009 г.
9733

Председател: Г. Костов

РЕШЕНИЕ № 1462
от 30 юни 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и 13 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка с доклад от кмета
на общината с вх. № ОА-5334 от 6.06.2011 г. по
преписка вх. № УТ2_20-979/2008 г. от Николай
Асенов Горанов и след становище на постоянната
комисия по „Териториално селищно устройство,
строителство и инфраструктура“ съвместно с
„Промишленост, селско и горско стопанство“
Общинският съвет – гр. Елин Пелин, реши:
1. Одобрява ПУП – ПЗ – „За складова дейност“, на имот № 015094, местност Калугерица, в землището на гр. Елин Пелин, ЕК АТТЕ
27303, община Елин Пелин, Софийска област,
със следните показатели: височина на сгради-

БРОЙ 64

ДЪРЖАВЕН

те – до 10 м; плътност на застрояване – до 60 %;
Кинт. – до 1,5; минимална озеленена площ – 20 %;
начин на застрояване – свободно.
2. Проектирането, изграждането и поддръжката на техническата инфраструктура, необходима
за функционирането на обектите, които ще се
изграждат, съгласно одобрения от Общинския
съвет – гр. Елин Пелин, подробен устройствен
план да бъде за сметка на съответния възложител (собственик) съгласно Решение № 787 от
26.11.2009 г.
9734

Председател: Г. Костов

Председател: Г. Костов

РЕШЕНИЕ № 1464
от 30 юни 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и 13 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка с доклад от кмета на общината с вх. № ОА-5333 от 6.06.2011 г.
по преписка вх. № УТ2_20-993/2008 г. от Иван
Кръстев Кирилов и след становище на постоянната
комисия по „Териториално селищно устройство,
строителство и инфраструктура“ съвместно с
„Промишленост, селско и горско стопанство“
Общинският съвет – гр. Елин Пелин, реши:
1. Одобрява П У П – ПРЗ – „За т ърговска
дейност“, на имот № 000660, местност Голема
орница, землището на гр. Елин Пелин, ЕКАТТЕ
27303, община Елин Пелин, Софийска област,
с който се образува нов УПИ ХХІІ-660 – „За
търговска дейност“, в кв. 43 по плана на с. Гара
Елин Пелин, община Елин Пелин, Софийска
област, със следните показатели: устройствена
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зона – Пп, височина на сградите – до 10 м;
плътност на застрояване – до 60 %; Кинт. – до
1,2; минимална озеленена площ – 40 %; начин
на застрояване – свободно.
2. Проектирането, изграждането и поддръжката на техническата инфраструктура, необходима
за функционирането на обектите, които ще се
изграждат, съгласно одобрения от Общинския
съвет – гр. Елин Пелин, подробен устройствен
план да бъде за сметка на съответния възложител (собственик) съгласно Решение № 787 от
26.11.2009 г.
9736

РЕШЕНИЕ № 1463
от 30 юни 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и 13 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка с доклад от кмета
на общината с вх. № ОА-5335 от 6.06.2011 г. по
преписка вх. № УТ2_20-756/2008 г. от Александър
Стамов Спасов и след становище на постоянната
комисия по „Териториално селищно устройство,
строителство и инфраструктура“ съвместно с
„Промишленост, селско и горско стопанство“
Общинският съвет – гр. Елин Пелин, реши:
1. Одобрява ПУП – ПЗ – „За складова и търговска дейност“, на имот № 103003, местност Вуков
алчак в землището на с. Нови хан, ЕКАТТЕ 52012,
община Елин Пелин, Софийска област, със следните показатели: височина на сградите – до 15 м;
плътност на застрояване – до 80 %; Кинт. – до
1,5; минимална озеленена площ – 20 %; начин
на застрояване – свободно.
2. Проектирането, изграждането и поддръжката на техническата инфраструктура, необходима
за функционирането на обектите, които ще се
изграждат, съгласно одобрения от Общинския
съвет – гр. Елин Пелин, подробен устройствен
план да бъде за сметка на съответния възложител (собственик) съгласно Решение № 787 от
26.11.2009 г.
9735

ВЕСТНИК

Председател: Г. Костов

РЕШЕНИЕ № 1465
от 30 юни 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и 13 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка с доклад от кмета
на общината с вх. № ОА-5349 от 14.06.2011 г. по
преписка вх. № УТ2_20-1396/2011 г. от Ивайло
Светославов Стоилов и Павлина Георгиева Стоилова и след становище на постоянната комисия по
„Териториално селищно устройство, строителство
и инфраструктура“ съвместно с „Промишленост,
селско и горско стопанство“ Общинският съвет – гр. Елин Пелин, реши:
1. Одобрява ПУП – ПЗ – „За жилищно строителство“, на имот № 025002, местност Сръбски
орници, землището на с. Крушовица, ЕКАТТЕ
40227, община Елин Пелин, Софийска област,
със следните показатели: височина на сградите – до 10 м; плътност на застрояване – до 60 %;
Кинт. – до 1,2; минимална озеленена площ – 40 %;
начин на застрояване – свободно.
2. Проектирането, изграждането и поддръжката на техническата инфраструктура, необходима
за функционирането на обектите, които ще се
изграждат, съгласно одобрения от Общинския
съвет – гр. Елин Пелин, подробен устройствен
план да бъде за сметка на съответния възложител (собственик) съгласно Решение № 787 от
26.11.2009 г.
9737

Председател: Г. Костов

РЕШЕНИЕ № 1466
от 30 юни 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и 13 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка с доклад от кмета
на общината с вх. № ОА-5350 от 14.06.2011 г. по
преписка вх. № УТ2_20-1393/2011 г. от Атанас
Янков Савов и след становище на постоянната
комисия по „Териториално селищно устройство,
строителство и инфраструктура“ съвместно с
„Промишленост, селско и горско стопанство“
Общинският съвет – гр. Елин Пелин, реши:
1. Одобрява проект за ИПР на УПИ ІХ-148,
кв. 72, гр. Елин Пелин, и ПРЗ на ПИ № 031241,
местност Шеовица, в землището на гр. Елин
Пелин, ЕК АТТЕ 27303, община Елин Пелин,
Софийска област, с който се създава задънена
улица с ос.т. 107а – 107б от част от УПИ ІХ-148
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и се образува нов УПИ ХХХ-31241 в кв. 72 по
плана на гр. Елин Пелин, Софийска област, със
следните показатели: устройствена зона – Жм,
височина на сградите – до 10 м; плътност на застрояване – до 40 %; Кинт. – до 1,2; минимална
озеленена площ – 40 %; начин на застрояване – свободно.
2. Проектирането, изграждането и поддръжката на техническата инфраструктура, необходима
за функционирането на обектите, които ще се
изграждат, съгласно одобрения от Общинския
съвет – гр. Елин Пелин, подробен устройствен
план да бъде за сметка на съответния възложител (собственик) съгласно Решение № 787 от
26.11.2009 г.
9738

Председател: Г. Костов

РЕШЕНИЕ № 1467
от 30 юни 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и 13 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка с доклад от кмета на
общината с вх. № ОА-5351 от 14.06.2011 г. по преписка вх. № УТ2_20-1390/2011 г. от „ГЕД – Елин
Пелин“ – ЕООД, и след становище на постоянната
комисия по „Териториално селищно устройство,
строителство и инфраструктура“ съвместно с
„Промишленост, селско и горско стопанство“
Общинският съвет – гр. Елин Пелин, реши:
1. Одобрява ПУП – парцеларен план за газопроводно отклонение от газоразпределителната
мрежа на с. Нови хан до ПИ № 000390 (собственост на „Пътприбор“ – ООД), местност Кариера,
в землището на с. Нови хан, с ЕККАТЕ 52012,
община Елин Пелин, Софийска област.
2. Проектирането, изграждането и поддръжката на техническата инфраструктура, необходима
за функционирането на обектите, които ще се
изграждат, съгласно одобрения от Общинския
съвет – гр. Елин Пелин, подробен устройствен
план да бъде за сметка на „Пътприбор“ – АД,
собственик.
9739

Председател: Г. Костов

ОБЩИНА ИСПЕРИХ
РЕШЕНИЕ № 345
от 29 юли 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и чл. 129, ал. 1
ЗУТ Общинският съвет – гр. Исперих, реши:
Одобрява ПУП – ПЗ, придружен със схеми
за водоснабдяване и ел. захранване, на поземлен имот № 019 027, ЕКАТТЕ 44358, местността
Кьоклук – землище с. Лъвино, в графичен вид.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен
срок от обявяването му пред Административния
съд – Разград, по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
9819

Председател: Б. Басри

ВЕСТНИК
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ОБЩИНА КАВАРНА
РЕШЕНИЕ № 97
от 27 юни 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Каварна, одобрява проект за „Оцифряване на улична
регулация на с. Видно, община Каварна, област
Добрич“, като с приемането му се отменя действащият до този момент регулационен план.
9662

Председател: Евг. Чобанов

ОБЩИНА КРУМОВГРАД
РЕШЕНИЕ № 695
от 20 юни 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА във
връзка с чл. 1, ал. 2, т. 6, чл. 3, ал. 8, чл. 4, ал. 4,
чл. 31, ал. 1, чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК и чл. 5, чл. 6,
ал. 1 и чл. 9 от Наредбата за търговете и конкурсите Общинският съвет – Крумовград, реши:
1. Приема анализ на правното състояние,
информационен меморандум, приватизационната
оценка и тръжни документи на общински нежилищен имот, невключен в капитала на търговски
дружества, представляващ: „Поземлен имот с
идентификатор 39970.501.3050 с площ 8877 кв. м
по кадастралната карта и кадастралните регистри
на Крумовград ведно с построената в него сграда
в груб строеж с идентификатор 39970.501.3050.1,
представляваща: „Общежитие за 600 ученици“
със ЗП – 1756 кв. м, и РЗП – 10221 кв. м, на етап
4 изградени сектора и един неизграден“.
2. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажбата на имота, описан в т. 1,
на 21-вия ден от обнародването на решението в
„Държавен вестник“ от 10 ч., в залата на ет. 2
на общинска администрация, с начална тръжна
цена 667 302 лв. без ДДС. Ако същият ден е неприсъствен, търгът да се състои на първия присъствен
ден след 21-вия от обнародването на решението в
„Държавен вестник“ при същите условия.
3. Определя стъпка за наддаване в размер
10 % от началната тръжна цена.
4. Задължава купувача, спечелил търга, да
заплати 100% от цената в левове при сключване
на договора.
5. Определя депозит за участие в търга – 10 %
от началната тръжна цена, който да бъде внесен по банкова сметка на община Крумовград,
BG79STSA93003303687912, при „Банка ДСК“ – АД,
клон Крумовград, или в касата на общината до
12 ч. на 20-ия ден от обнародване на решението
в „Държавен вестник“.
6. Тръжната документация за участие в търга
се закупува срещу 150 лв., внесени в касата на
общината.
7. Предложения за участие в търга се подават в запечатан непрозрачен плик с надписани
наименование на обекта и името на участника
в деловодството на община Крумовград до 12 ч.
на 20-ия ден от обнародването на решението в
„Държавен вестник“.
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8. Оглед на обекта може да се извършва всеки
работен ден до 16 ч. на деня, предхождащ датата
на провеждане на търга, след закупена тръжна
документация.
9. Възлага на кмета на общината да утвърди
тръжната документация за провеждане на публичния търг с явно наддаване и проекта на договор за продажба като част от нея и да назначи
комисия за провеждане на търга.
10. В срок 3 работни дни след провеждане на
търга тръжната комисия да представи на кмета на
общината протокола от търга. Възлага на кмета
на общината в срок 3 работни дни от получаване
на протокола от проведения търг да определи със
заповед спечелилия търга участник.
11. Възлага на кмета на общината да сключи
договор за покупко-продажба със спечелилия
търга.
9836

Председател: М. Байрамали

ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ
ЗАПОВЕД № 714
от 8 август 2011 г.
На основание чл. 44, ал. 2 ЗМСМА, чл. 59
АПК във връзка с чл. 10, ал. 8 ЗНП, чл. 15, ал. 1
ППЗНП, чл. 2, ал. 8 от Наредба № 7 от 2000 г.
за определяне броя на паралелките и групите и
броя на учениците и на децата в паралелките и
в групите на училищата, детските градини и обслужващите звена и Решение № 159 от протокол
№ 6 от 30.06.2011 г. от заседание на Общинския
съвет – гр. Кърджали, нареждам:
І. Закривам ПДГ – с. Висока поляна, към
ГДГ „Щастие“ – с. Чифлик, поради недостатъчен
брой деца за съществуване на групата считано
от 15.08.2011 г.
1. Задължителната документация на ПДГ – с.
Висока поляна, да се предаде за съхранение на
директора на ГДГ „Щастие“ – с. Чифлик, община
Кърджали.
2. Д ви ж и мо т о и м у щес т во на за к ри т о т о
ПДГ – с. Висока поляна, да се предостави за
ползване и управление на ръководството на ГДГ
„Щастие“ – с. Чифлик, община Кърджали.
3. Трудовите правоотношения да бъдат уредени
при условията на чл. 328, т. 1 КТ.
ІІ. Преструктурирам мрежата от детски градини на територията на община Кърджали считано
от 15.08.2011г., както следва: вливам ЦДГ „Снежанка“ – с. Енчец, община Кърджали, към ОДЗ
„Ян Бибиян“ за деца от три месеца до постъпване
в първи клас, гр. Кърджали, като възпитанието и
обучението на децата се осъществяват в сградата
на ЦДГ „Снежанка“ – с. Енчец, община Кърджали.
1. Задължителната документация на ЦДГ „Снежанка“ – с. Енчец, община Кърджали, наличният
инвентар, сградният фонд и дворните площи да
се приемат за управление и стопанисване от
ръководството на ОДЗ „Ян Бибиян“, Кърджали.
2. Трудовите правоотношения с персонала на
ЦДГ „Снежанка“ – с. Енчец, община Кърджали, да
се уредят в съответствие с чл. 123, ал. 1, т. 2 КТ.
9894

Кмет: Х. Азис

ВЕСТНИК

С Т Р. 6 5

ОБЩИНА ЛЮБИМЕЦ
РЕШЕНИЕ № 340
от 29 юли 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ и протокол № 9 от 5.07.2011 г.,
т. 1, на ОЕСУТ Общинският съвет – гр. Любимец,
одобрява ПУП (ПП) парцеларен план за строеж: „Външно ел. захранване на фотоволтаична
централа в землището на с. Оряхово, община
Любимец, с инвеститор „Е.В.Т. Електра Волт
Трейд“ – ЕАД, Пловдив.
9740

Председател: А. Голев

ОБЩИНА МОНТАНА
РЕШЕНИЕ № 685
от 21 юли 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 3,
ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 2, чл. 31, ал. 1 и 2 ЗПСК във
връзка с чл. 2, ал. 1, т. 3, чл. 3, ал. 1, т. 1, чл. 5,
чл. 6, ал. 1 от Наредбата за търговете и конкурсите Общинският съвет – гр. Монтана, реши:
1. Открива процедурата по приватизация на
общински нежилищен имот УПИ XIV, кв. 109,
пл. № 106 по плана на с. Славотин.
2. Приема правния анализ и приватизационната оценка на общински нежилищен имот УПИ
XIV, кв. 109, пл. № 106 по плана на с. Славотин,
намиращ се в с. Славотин, община Монтана,
отреден „За обществено обслужване“. Определя
метода на продажбата на обекта по т. 2 като
публичен търг с явно наддаване с начална цена
5040 лв. без ДДС.
3. Определя стъпка на наддаване – 300 лв.
4. Размерът на депозита за участие в търга е
504 лв., който се внася в срок до 14-ия ден от обнародването в „Държавен вестник“ по банкова сметка на Община Монтана в „Общинска банка“ – АД,
клон Монтана, BG82SOMB91303347342102, BIC
SOMBBGSF.
5. Достигнатата тръжна цена, в която стойността на земята на обекта се облага с ДДС, се
заплаща в деня на сключването на договора по
банкова сметка на Община Монтана в ТБ „Алианц България“ – АД, BG90BUIN 76613272690017,
BIC BUINBGSF.
6. Тръжната документация се предоставя на
кандидат-купувачите в сградата на Община Монтана, стая № 102, ет. 1, на цена 50 лв.
7. Сркът за закупуване на тръжната документация е 11 дни от датата на обнародване на
решението в „Държавен вестник“ до 17 ч.
8. Огледът на обекта може да се извършва
всеки работен ден до деня, предхождащ търга,
след закупуване на тръжната документация и
получаване на удостоверение за право на извършване на оглед, издадено от Община Монтана.
9. Предложенията за участие в търга с явно
наддаване се подават до 16-ия ден след обнародването на решението в „Държавен вестник“ до
17 ч. в стая 304, ет. 3 на общината.
10. Търгът ще се проведе на 16-ия ден от датата на обнародване на решението в „Държавен
вестник“ от 17,30 ч. в стая № 201 на общината.

С Т Р.
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11. Увърждава тръжната документация и договора за продажба като част от нея.
12. Възлага на кмета на общината провеждането на търга.
13. Упълномощава кмета на общината да
сключи приватизационната сделка със спечелилия търга.
9859

Председател: Св. Николов

РЕШЕНИЕ № 686
от 21 юли 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 3,
ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 2, чл. 31, ал. 1 и 2 ЗПСК във
връзка с чл. 2, ал. 1, т. 3, чл. 3, ал. 1, т. 1, чл. 5,
чл. 6, ал. 1 от Наредбата за търговете и конкурсите Общинският съвет – гр. Монтана, реши:
1. Приема правния анализ и приватизационната
оценка на общински нежилищен имот УПИ XIV,
кв. 109 по плана на с. Д-р Йосифово, намиращ
се в с. Д-р Йосифово, община Монтана, отреден
„За обществено обслужване“. Определя метода на
продажба на обекта по т. 2 като публичен търг с
явно наддаване с начална цена 28 900 лв. без ДДС.
2. Определя стъпка на наддаване – 1000 лв.
3. Размерът на депозита за участие в търга е
2890 лв., който се внася в срок до 14-ия ден от обнародването в „Държавен вестник“ по банкова сметка на Община Монтана в „Общинска банка“ – АД,
клон Монтана, BG82SOMB91303347342102, BIC
SOMBBGSF.
4. Достигнатата тръжна цена, в която стойността на земята на обекта се облага с ДДС, се
заплаща в деня на сключването на договора по
банкова сметка на Община Монтана в ТБ „Алианц България“ – АД, BG90BUIN 76613272690017,
BIC BUINBGSF.
5. Тръжната документация се предоставя на
кандидат-купувачите в сградата на Община Монтана, стая № 102, ет. 1, на цена 100 лв.
6. Сркът за закупуване на тръжната документация е 11 дни от датата на обнародване на
решението в „Държавен вестник“ до 17 ч.
7. Огледът на обекта може да се извършва
всеки работен ден до деня, предхождащ търга,
след закупуване на тръжната документация и
получаване на удостоверение за право на извършване на оглед, издадено от Община Монтана.
8. Предложенията за участие в търга с явно
наддаване се подават до 16-ия ден след обнародването на решението в „Държавен вестник“ до
17 ч. в стая 304, ет. 3 на общината.
9. Търгът ще се проведе на 16-ия ден от датата на обнародване на решението в „Държавен
вестник“ от 17,30 ч. в стая № 201 на общината.
10. Увърждава тръжната документация и договора за продажба като част от нея.
11. Възлага на кмета на общината провеждането на търга.
12. Упълномощава кмета на общината да
сключи приватизационната сделка със спечелилия търга.
9860

Председател: Св. Николов

ВЕСТНИК
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ОБЩИНА МЪГЛИЖ
ЗАПОВЕД № РД-09-65
от 23 март 2011 г.
С Решение № 458 от 21.02.2011 г. на Общинския съвет – гр. Мъглиж, е дадено съгласие регулационният план на с. Ягода, община Мъглиж,
одобрен със Заповед № 132 от 11.03.1991 г., да бъде
изменен, като улично-регулационната линия от
осова точка 387 до осова точка 391 съвпадне с
грниците на имотите в района на териториите по
§ 4 ПЗРЗСПЗЗ в местността Черешите, землище
с. Ягода, община Мъглиж.
В изпълнение на цитираното решение и възлагателно писмо на кмета на общината е изработен
проект за изменение на план за регулация на
с. Ягода, община Мъглиж – изменение на улично-регулационната линия от осова точка 387 до
осова точка 391, съгласно приложена графична
част, който е одобрен с Решение № 2 от протокол
№ 1 от 9.02.2011 г. на Общинския експертен съвет
по устройство на територията.
С оглед изложеното на основание чл. 129, ал. 2
и чл. 130, ал. 2 ЗУТ и Решение № 2 от протокол
№ 1 от 9.02.2011 г. на Общинския експертен съвет
по устройство на територията нареждам:
Одобрявам изменение на план за регулация
на с. Ягода, община Мъглиж – изменение на
улично-регулационната линия от осова точка
387 до осова точка 391, като същата съвпадне с
границите на имотите в района на територите по
§ 4 ПЗРЗСПЗЗ в местността Черешите, землище
с. Ягода, община Мъглиж, съгласно приложена
графична част.
Заповедта може да бъде обжалвана чрез кмета
на общината пред Административния съд – Стара
Загора, в 14-дневен срок от датата на обнародването в „Държавен вестник“.
9763

Кмет: Ст. Цанев

ОБЩИНА НИКОПОЛ
РЕШЕНИЕ № 538
от 2 август 2011 г.
На основание чл. 99, ал. 1 и чл. 62, ал. 1 от
Административнопроцесуалния кодекс Общинският съвет – гр. Никопол, реши:
1. Отменя т. 2 на Решение № 514 от 30.06.2011 г.
на Общинския съвет – гр. Никопол, с която е
приет парцеларен план (ПП) за елементи на
техническата инфраструктура:
– водопровод, преминаващ през ПИ 000179,
000181, 000183, 000192, 000197 и 000235 по КВС
на с. Санадиново;
– електропровод, преминаващ през ПИ 000193,
000206, 000307, 095007, 248001, 248003, 249001 и
280012 по КВС на с. Санадиново извън границите
на урбанизираните територии за реализацията
на инвестиционно предложение „Изграждане на
регионална система за управление на отпадъците
в регион Левски (Никопол), площадка „Санадиново“, община Никопол, област Плевен.
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2. Допълва Решение № 514 от 30.06.2011 г.
на Общинския съвет – гр. Никопол, с т. IV със
следното съдържание: „На основание чл. 215,
ал. 4 ЗУТ решението подлежи на обжалване в
14-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ чрез Община Никопол до Административния съд – Плевен.“
9627

Председател: П. Стоянов

РЕШЕНИЕ № 475
от 31 януари 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Омуртаг, реши:
Одобрява ПУП – парцеларен план за обект:
„Допълнително водоснабд яване на с. Долно
Козарево, община Омуртаг, от каптаж „Екишче
чешме“ в землището на с. Горно Козарево, община Омуртаг.
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.
Председател: М. Исмаил

9741

Председател: М. Исмаил

ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ
РЕШЕНИЕ № 701
от 25 юли 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 5 ЗУТ
Общинският съвет – гр. Павел баня, реши:
Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план на елементите на техническата
инфраструктура, външно ел. и В и К захранване
на обект „Пункт за пътна помощ“ в ПИ 100003,
местност Секцията, в землището на с. Габарево,
община Павел баня.

Председател: Хр. Петрова

РЕШЕНИЕ № 702
от 25 юли 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 3 и 5
ЗУТ Общинският съвет – гр. Павел баня, реши:
Одобрява подробен устройствен план – план
за застрояване с отреждане за фотоволтаична
централа с придружаващите ел. схеми за ПИ
000569, местност Баненско пътче, землище с. Виден, община Павел баня, област Стара Загора, и
ПУП – парцеларен план на ел. трасе за присъединяване на ПИ 000569 – фотоволтаична централа,
землище с. Виден, община Павел баня. Дължината
на трасето на кабела за външно ел. захранване
на фотоволтаичната централа е 195 л.м, а площта
на сервитута – 377 кв.м.
9664

РЕШЕНИЕ № 550
от 22 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 застрояване за ПИ
№ 015006 в землището на с. Обител, община
Омуртаг.
С плана за застрояване се извършва промяна
на предназначенито на ПИ № 015006 от „Пасище с храсти“ за „Изгражадане на централа за
производство на ел. енергия от фотоволтаични
съоръжения“.
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.
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Дължината на трасето на ел. кабела и водопровода в регулацията на с. Габарево е 230 л.м,
общата площ на сервитута е 460 кв.м.
Дължината на трасето на ел. кабела и водопровода по гл. път І-6 извън регулацията на
с. Габарево е 65 л.м, общата площ на сервитута
е 130 кв.м.
9663

ОБЩИНА ОМУРТАГ
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Председател: Хр. Петрова

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ
НА ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК
ЗАПОВЕД № ТУ-219
от 29 юли 2011 г.
На основание чл. 129, ал. 3 във връзка с
чл. 128, ал. 12 и чл. 110, ал. 1, т. 5 ЗУТ и чл. 32,
ал. 1 ЗА нареждам:
Одобрявам подробен устройствен план (ПУП)
за „Регионален център за третиране на неопасни отпадъци“ в землището на гр. Панагюрище
в обхвата на имоти от КВС с № 085013, 085014,
085301, 085302, 085307, 085311, 085312, 085313, 085314,
085316, 085338, 085339, 085350 и част от имоти с
№ 085323, 085351 и 085501, местност Братаница, в
землището на гр. Панагюрище, община Панагюрище, област Пазарджик, при граници, посочени
в приложените скици и проекта на ПУП – ПРЗ,
към проект: „Техническа помощ за подготовка на
интегриран инвестиционен проект за подобряване
и развитие на инфраструктурата за третиране и управление на отпадъците в общините Панагюрище
и Стрелча и проектиране на рекултивацията на
регламентирано депо „Панагюрище 1“ в община
Панагюрище и депото в местността Окопана в
землището на гр. Стрелча“.
Заповедта може да бъде обжалвана в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез
областния управител пред Административния
съд – Пазарджик, на основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ.
9680

Областен управител: Д. Баксанов
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ОБЩИНА ПЕРНИК
РЕШЕНИЕ № 827
от 26 юли 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Перник, реши:
Одобрява проекта за изменение на подробен
устройствен план – план за регулация и план за
застрояване на поземлен имот с идентификатор
55871.723.43 и поземлен имот с идентификатор
55871.606.9037 по КК на гр. Перник, като:
1. С плана за регулация поземлен имот с
идентификатор 55871.606.9037 по имотни граници
се урегулира в УПИ I-9037, който се отрежда
за общественообслужващи дейности в кв. 616.
Поземлен имот с идентификатор 55871.723.43 се
урегулира в УПИ I-43, който се отрежда за общественообслужващи дейности в кв. 615. Предвижда
се улица с о.т. 3606 – о.т. 3607 – о.т. 3608 и о.т.
3609 за обслужване на новообразувания УПИ I-43.
2. С плана за застрояване се определя устройствена зона с показатели за Смф (смесена
многофункционална зона) и начин на застрояване (свободно) в новообразуваните УПИ I-9037 в
кв. 616 и УПИ I-43 в кв. 615.
9844

Председател: Д. Митрев

ОБЩИНА ПЕЩЕРА
РЕШЕНИЕ № 758
от 29 юли 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 3,
ал. 3, т. 2, чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК
във връзка с чл. 2, ал. 1, т. 3, чл. 3, ал. 1, т. 1, чл. 5
и чл. 6, ал. 1 от Наредбата за търговете и конкурсите Общинският съвет – гр. Пещера, реши:
І. Отменя Решение № 691 от 28.03.2011 г.
ІІ. Обявява нов публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна
общинска собственост, представляващ общински
нежилищен имот, невключен в имуществото на
общински търговски дружества, който се използва за стопански цели, представляващ УПИ
ХІV – ПП „Братя Горови“ в кв. 82 по плана на
гр. Пещера, с площ 2706 кв.м ведно с изградените
в него четириетажна масивна производствена
сграда с разгъната застроена площ 4430 кв.м и
едноетажна спомагателна сграда със застроена
площ 30 кв.м.
ІІІ. Приема начална тръжна цена в размер
700 000 лв. Върху частта от земята, представляваща неприлежащ към сградите терен, в размер
1841 кв.м съгласно Закона за данъка върху добавената стойност се начислява 20 % ДДС, който се
дължи от купувача и не е включен в началната
тръжна цена. Цената се оферира и заплаща в
левове съгласно условията, посочени в тръжната
документация и проектодоговора, при следните
условия:
а) начин на плащане – в левове, без други
платежни средства;
б) срок на плащане – при сключване на договора;
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в) собствеността върху имота, предмет на търга,
се прехвърля със сключването на договора в срок
до 30 дни от датата на решението за определяне
на спечелилия търга.
ІV. Определя стъпка на наддаване 10 000 лв.
V. Размерът на депозита за участие в търга е
20 000 лв., който се внася в срок до 16-ия ден от
обнародването на решението в „Държавен вестник“ по банкова сметка, посочена в тръжната
документация.
VІ. Информационен меморандум и тръжна
документация се закупуват от Общинския център
за услуги и информация на гражданите, ет. 1
на общинска администрация – гр. Пещера, до
12 календарни дни от датата на обнародването
на решението в „Държавен вестник“. Цена на
информационния меморандум – 50 лв., на тръжната документация – 200 лв., които се заплащат
в ОЦУИГ.
VІІ. Срок за подаване на предложения за
участие в публичния търг с явно наддаване – до
17 ч. на 16-ия ден след обнародване на решението
в „Държавен вестник“.
VІІІ. Оглед на имота може да се извършва
всеки работен ден след закупуване на документацията за продажба чрез предварителна заявка
в стая 17 на общинската администрация.
ІХ. Търгът да се проведе на 17-ия ден след
обнародване на решението в „Държавен вестник“ в 14 ч. в заседателната зала на общинската
администрация – гр. Пещера.
Х. Предварителни квалификационни изисквания към участниците в търга – да са юридически
лица и да притежават собствен капитал, определен според общите положения за изготвяне и
представяне на счетоводните отчети по международните счетоводни стандарти, не по- малък
от 100 000 лв. и да са подписали декларация
за приемане на условията на споразумението с
ТПКИ „Братя Горови“ от 13.11.2008 г.
ХІ. Задължителни изисквания към офертата
със следното минимално съдържание:
а) административни сведения за заинтересованото лице – наименование, седалище и адрес
на управление, координати за контакти (телефон,
факс, е-mail), лице за контакти, обслужваща
банка и номер на сметката, по която ще бъде
възстановен депозитът;
б) декларация за приемане на условията на
споразумението, подписано между ТПКИ „Братя
Горови“ и Община Пещера.
ХІІ. В случай на неявяване на кандидат да
се проведе нов търг за продажба на имота при
същите условия, но със следните срокове:
а) срок за закупуване на тръжна документация – до 17 ч. на 55-ия ден от обнародването на
решението в „Държавен вестник“;
б) срок за внасяне на депозит и за подаване
на предложения – до 17 ч. на 59-ия ден от обнародването на решението в „Държавен вестник“;
в) търгът да се проведе на 60-ия ден от обнародването на решението в „Държавен вестник“ в
14 ч. в заседателната зала на общинската администрация – гр. Пещера, от комисия в същия състав.
9762

Председател: Цв. Лепарова
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ОБЩИНА ПЛЕВЕН
РЕШЕНИЕ № 1369
от 28 юли 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 3,
ал. 2, изречение 2, и ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 и чл. 32,
ал. 3, т. 1 ЗПСК във връзка с чл. 5, чл. 6, ал. 1,
чл. 9 и чл. 16, ал. 2 и 3 от Наредбата за търговете
и конкурсите Общинският съвет – гр. Плевен,
реши:
1. Приема актуализацията на приватизационната оценка на недвижим имот: Самостоятелен
обект в сграда с идентификатор 56722.664.6.4.8,
със застроена площ 75,96 кв. м, представляващ
съществуващи помещения в партерния етаж на
жилищна сграда № 4 (жил. блок Люлин, вх. Б),
разположен в поземлен имот с идентификатор
56722.664.6 – УПИ І, кв. 186 по плана на Плевен,
заедно с прилежащо избено помещение в сутерена
под него с площ 83,51 кв. м с адрес ул. Сан Стефано 11, вх. Б. Сградата е построена през 1962 г.
Граници на имота по регулация: север – магазин, изток – жилищен блок, юг – магазин,
запад – ул. Сан Стефано.
По кадастрална карта съседни самостоятелни
обекти: на същия етаж – няма; под обекта – няма;
над обекта – 56722.664.6.4.1.
Имотът е актуван с акт за частна общинска
собственост № 36938 от 4.07.2011 г., вписан в Агенцията по вписванията под № 147 от 7.07.2011 г.,
том 25, рег. № 10363.
2. Обявява публичен търг с явно наддаване за
продажба на имота по т. 1 по реда на Наредбата
за търговете и конкурсите при начална тръжна
цена 120 000 лв. и стъпка на наддаване 10 000 лв.,
както следва:
2.1. Определя депозит за участие в търга в
размер 12 000 лв. и краен срок за внасянето му
до 16 ч. на 33-тия ден от датата на обнародване
на решението в „Държавен вестник“ чрез превод
по банкова сметка, посочена в тръжната документация.
2.2. Тръжната документация за участие се
получава в Центъра за административно обслужване на Община Плевен, пл. Възраждане 4, срещу
документ за платена такса в размер 150 лв. без
ДДС или с платежно нареждане по сметка IBAN
BG31 UNCR 9660 3211 9710 16, BIC UNCRBGSF,
код на плащане 44 7000 в „УниКредит Булбанк“,
клон Плевен, всеки работен ден до 16,30 ч. в
срок до 28-ия ден от датата на обнародване на
решението в „Държавен вестник“.
2.3. Предложенията за участие в търга се подават в запечатан непрозрачен плик с надписани
наименованието на обекта и името на участника
в Центъра за административно обслужване на
Община Плевен в срок до 17,30 ч. на 33-тия ден
от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“.
2.4. Търгът ще се проведе от 13,30 ч. на 36ия ден от датата на обнародване на решението
в „Държавен вестник“ в заседателната зала на
Община Плевен, ет. 3, пл. Възраждане 2, Плевен.
2.5. В случай на неявяване на кандидат се
обявявя нов търг за продажба на имота при условията на решението, но със следните срокове:
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2.5.1. Срок за закупуване на тръжна документация – до 16,30 ч. на 58-ия ден от обнародването
на решението в „Държавен вестник“.
2.5.2. Срок за подаване на предложения – до
17,30 ч. на 63-тия ден от обнародването на решението в „Държавен вестник“.
2.5.3. Търгът ще се проведе от 13,30 ч. на 66ия ден от датата на обнародване на решението
в „Държавен вестник“ в заседателната зала на
Община Плевен, ет. 3, пл. Възраждане 2, Плевен.
2.6. Оглед на обекта се извършва всеки работен ден в срок до 16 ч. до деня, предхождащ
датата за провеждане на търга, след закупуване
на тръжна документация и предварителна заявка
в отдел „ОПКП“ при Община Плевен.
2.7. Сроковете по т. от 2.1 до 2.4 и от 2.5.1 до
2.5.3 се определят по реда на чл. 60 ГПК. Когато
последният ден на срока е неприсъствен, този ден
не се брои и срокът изтича на следващия след
него присъствен ден.
3. Възлага на кмета на общината да утвърди
тръжната документация за провеждане на публичния търг с явно наддаване и проекта на договор
за продажба като част от нея.
4. В срок 3 работни дни след провеждането на
търга тръжната комисия да представи на кмета
на общината протокола от търга. Възлага на
кмета на общината в срок 3 работни дни след
получаването на протокола от проведения търг да
определи със заповед спечелилия търга участник.
5. Възлага на кмета на общината да сключи
договор за покупко-продажба със спечелилия
търга.
9742

Председател: Г. Спартански

РЕШЕНИЕ № 1370
от 28 юли 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 1,
ал. 2, т. 6, чл. 4, ал. 4 и чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК във
връзка с чл. 5, чл. 6, ал. 1, чл. 14, ал. 4 и чл. 16,
ал. 2 и 3 от Наредбата за търговете и конкурсите
Общинският съвет – гр. Плевен, реши:
1. Обявява нов публичен търг с явно наддаване
за продажба на недвижим нежилищен имот: ресторант (до хотелско общежитие) с идентификатор
56722.656.493.3, със застроена разгъната площ 1611
кв.м, в т.ч. ресторант със застроена площ 831 кв.м
и складово сутеренно помещение със застроена
площ 780 кв.м, намиращ се в ж.к. Сторгозия,
разположен в поземлен имот 56722.656.493, с предназначение „Сграда за обществено хранене“, при
съседи: изток – двор, запад – хотел, север – двор,
юг – двор, по реда на Наредбата за търговете и
конкурсите при начална тръжна цена 400 000 лв.
и стъпка на наддаване 20 000 лв. Обектът се продава със съответните части от общите части и
общите помещения на сградата, която е в режим
на хоризонтална етажна собственост с другите
секции на хотелския комплекс.
Актуван е с акт за частна общинска собственост
№ 30117 от 31.05.1993 г., вписан в Агенцията по
вписванията под № 3 от 10.05.2008 г., том ХІХ,
рег. № 7411.
1.1. Определя депозит за участие в търга в
размер 40 000 лв. и краен срок за внасянето му
до 16 ч. на 35-ия ден от датата на обнародване
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на решението в „Държавен вестник“ чрез превод
по банкова сметка, посочена в тръжната документация.
1.2. Тръжна документация за участие се получава в Центъра за административно обслужване
на Община Плевен, пл. Възраждане 4, срещу
документ за платена такса 150 лв. без ДДС или
с платежно нареждане по сметка IBAN: BG31
UNCR 9660 3211 9710 16, BIC UNCRBGSF, код на
плащане 44 7000, в „УниКредит Булбанк“, клон
Плевен, всеки работен ден до 16,30 ч. в срок до
30-ия ден от датата на обнародване на решението
в „Държавен вестник“.
1.3. Предложения за участие в търга се подават в запечатан непрозрачен плик с надписани
наименованието на обекта и името на участника
в Центъра за административно обслужване на
Община Плевен в срок до 17,30 ч. на 35-ия ден
от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“.
1.4. Търгът да се проведе от 10 ч. на 38-ия ден
от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“ в заседателната зала на Община
Плевен, ет. 3, пл. Възраждане 2, Плевен.
1.5. В случай на неявяване на кандидат да се
обяви нов търг за продажба на имота при условията на решението, но със следните срокове:
1.5.1. Срок за закупуване на тръжна документация – до 16,30 ч. на 60-ия ден от обнародването
на решението в „Държавен вестник“.
1.5.2. Срок за подаване на предложения – до
17,30 ч. на 65-ия ден от обнародването на решението в „Държавен вестник“.
1.5.3. Търгът ще се проведе от 10 ч. на 68-ия
ден от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“ в заседателната зала на
Община Плевен, ет. 3, пл. Възраждане 2, Плевен.
1.6. Оглед на обекта се извършва всеки работен ден в срок до 16 ч. до деня, предхождащ
датата за провеждане на търга, след закупуване
на тръжна документация и предварителна заявка
в отдел „ОПКП“ при Община Плевен.
1.7. Сроковете по т. от 1.1 до 1.4 и от 1.5.1 до
1.5.3 се определят по реда на чл. 60 ГПК. Когато
последният ден на срока е неприсъствен, този ден
не се брои и срокът изтича на следващия след
него присъствен ден.
2. Възлага на кмета на общината да утвърди
тръжната документация за провеждане на публичния търг с явно наддаване и проекта на договор
за продажба като част от нея.
3. В срок 3 работни дни след провеждането на
търга тръжната комисия да представи на кмета
на общината протокола от търга. Възлага на
кмета на общината в срок 3 работни дни след
получаването на протокола от проведения търг да
определи със заповед спечелилия търга участник.
4. Възлага на кмета на общината да сключи
договор за покупко-продажба със спечелилия
търга.
Председател: Г. Спартански
9743
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РЕШЕНИЕ № 1371
от 28 юли 2011 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 1,
ал. 2, т. 6, чл. 4, ал. 4 и чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК във
връзка с чл. 5, чл. 6, ал. 1, чл. 14, ал. 4 и чл. 16,
ал. 2 и 3 от Наредбата за търговете и конкурсите
Общинският съвет – гр. Плевен, реши:
1. Обявява нов публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим нежилищен имот:
Обособен обект – библиотека, с идентификатор
56722.662.542.1.8, състоящ се от две зали, складово
помещение и санитарен възел, със застроена площ
105 кв.м, заедно с прилежащия към него склад
(хранилище) с площ 42,20 кв.м, намиращ се в
Плевен, ет. 1 на четириетажна масивна жилищна
сграда – жил. блок Скобелев 3, вх. А, построена
през 1981 г., с предназначение: „За културна и
обществена дейност.“ Съседни самостоятелни
обекти в сградата: на същия етаж – няма; под
обекта – няма; над обекта: 56722.662.542.1.2,
56722.662.542.1.1, по реда на Наредбата за търговете и конкурсите при начална тръжна цена
135 000 лв. и стъпка на наддаване 3000 лв.
Имотът е актуван с акт за частна общинска собственост № 34854 от 02.03.2007 г., вписан в Агенцията по вписванията под № 61 от
02.04.2007 г., том ХІІІ, рег. № 5757.
1.1. Определя депозит за участие в търга в
размер 13 500 лв. и краен срок за внасянето му
до 16 ч. на 35-ия ден от датата на обнародване
на решението в „Държавен вестник“ чрез превод
по банкова сметка, посочена в тръжната документация.
1.2. Тръжна документация за участие се получава в Центъра за административно обслужване
на Община Плевен, пл. Възраждане 4, срещу
документ за платена такса в размер 150 лв. без
ДДС или с платежно нареждане по сметка IBAN
BG31 UNCR 9660 3211 9710 16, BIC UNCRBGSF,
код на плащане 44 7000 в „УниКредит Булбанк“,
клон гр. Плевен, всеки работен ден до 16,30 ч. в
срок до 30-ия ден от датата на обнародване на
решението в „Държавен вестник“.
1.3. Предложения за участие в търга се подават в запечатан непрозрачен плик с надписани
наименованието на обекта и името на участника
в Центъра за административно обслужване на
Община Плевен в срок до 17,30 ч. на 35-ия ден
от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“.
1.4. Търгът ще се проведе от 13,30 ч. на 38ия ден от датата на обнародване на решението
в „Държавен вестник“ в заседателната зала на
Община Плевен, ет. 3, пл. Възраждане 2, Плевен.
1.5. В случай на неявяване на кандидат да се
обяви нов търг за продажба на имота при условията на решението, но със следните срокове:
1.5.1. Срок за закупуване на тръжна документация – до 16,30 ч. на 60-ия ден от обнародването
на решението в „Държавен вестник“.
1.5.2. Срок за подаване на предложения – до
17,30 ч. на 65-ия ден от обнародването на решението в „Държавен вестник“.
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1.5.3. Търгът ще се проведе от 13,30 ч. на 68ия ден от датата на обнародване на решението
в „Държавен вестник“ в заседателната зала на
Община Плевен, ет. 3, пл. Възраждане 2, Плевен.
1.6. Сроковете по т. от 1.1 до 1.4 и от 1.5.1 до
1.5.3 се определят по реда на чл. 60 ГПК. Когато
последният ден на срока е неприсъствен, този ден
не се брои и срокът изтича на следващия след
него присъствен ден.
1.7. Оглед на обекта се извършва всеки работен
ден в срок до 16 ч. до деня, предхождащ датата за
провеждане на търга, след закупуване на тръжна
документация и предварителна заявка в Община
Плевен, отдел „ОПКП“.
2. Възлага на кмета на общината да утвърди
тръжната документация за провеждане на публичния търг с явно наддаване и проекта на договор
за продажба като част от нея.
3. В срок 3 работни дни след провеждането на
търга тръжната комисия да представи на кмета
на общината протокола от търга. Възлага на
кмета на общината в срок 3 работни дни след
получаването на протокола от проведения търг да
определи със заповед спечелилия търга участник.
4. Възлага на кмета на общината да сключи
договор за покупко-продажба със спечелилия
търга.
9744

Председател: Г. Спартански

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ
НА ОБЛАСТ ПЛЕВЕН
ЗАПОВЕД № РД-16-03
от 12 юли 2011 г.
На основание чл. 32, ал. 1 ЗА и чл. 150, ал. 6,
чл. 145, ал. 2 и чл. 129, ал. 3 ЗУТ одобрявам подробен устройствен план (ПУП) и план-схеми за
с. Стежерово, община Левски, с. Петокладенци,
с. Татари, с. Деков и гр. Белене, община Белене,
за обект: „Електронна съобщителна мрежа на
„Оптилинк“ – Плевен“, подобект: „Оптично кабелно трасе на територията на община Белене и
с. Стежерово, община Левски“, намиращ се на
територията на община Белене и община Левски,
област Плевен.
Писмени възражения, предложения и искания
могат да се направят в едномесечен срок от обнародването на заповедта в „Държавен вестник“
пред областния управител на област Плевен.
9635

Областен управител: Ив. Новкиришки

ОБЩИНА ПЛОВДИВ
ЗАПОВЕД № 11-ОА-1946
от 5 август 2011 г.
На основание чл. 44, а л. 1, т. 13 и а л. 2
ЗМСМА, чл. 150 ЗУТ, Заповед № 10-ОА-1221 от
10.06.2010 г. по чл. 150 и във връзка с чл. 109,
ал. 2, чл. 110, ал. 1, чл. 112, ал. 2, т. 10, чл. 124,
ал. 2, чл. 64, ал. 2, чл. 134, ал. 1, т. 2, чл. 128,
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ал. 1 и 2, чл. 129, ал. 2 и чл. 130, ал. 2 ЗУТ и
чл. 67 ЗЕ, Наредба № 8 от 1999 г. за правила и
норми за разполагане на технически проводи и
съоръжения в населени места, Наредба № 15 от
2005 г. за технически правила и нормативи за
проектиране и изграждане и експлоатация на
обектите и съоръженията за производство, пренос
и разпределение на топлинна енергия и всички
законови и нормативни уредби, действащи в
Република България, Решение на СЕСУТ, взето
с протокол № 2 от 2.06.2011 г., и на основание
лицензии, издадени от ДКЕВР, № И1-Л-010-05
от 16.01.2002 г. за пренос на топлинна енергия
на територията на Пловдив и № И1-Л-011-03 от
16.01.2002 г. за производство на електрическа
и топлинна енергия и заявление № 11Ф2894 от
4.04.2011г. одобрявам ПУП – план-схема ПП
за обект: Присъединяване на разпределителни
топлопроводи на територията на гр. Пловдив
към действащ ПУП в района на РОЦ „Капитан
Райчо“ и РОЦ „П. Д. Петков“ в следния обхват:
2-ри участък: Разпределителен топлопровод по
ул. Граф Игнатиев, под бул. Цар Борис III Обединител в колектор, по ул. Крали Марко, по ул.
Д-р Г. М. Димитров, ул. Кръстьо Пастухов до ул.
Булаир, по плана на ІІІ градска част и Централна
градска част на гр. 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 Административния съд – Пловдив, в 30-дневен срок от
обнародването в „Държавен вестник“.
9781

За кмет: Ал. Долев

ОБЩИНА ПРАВЕЦ
РЕШЕНИЕ № 128
от 29 юли 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и чл. 27,
ал. 3 ЗМСМА, чл. 129, ал. 1 ЗУТ и Решение
№ 88 от 21.07.2011 г. на ОЕСУТ Общинският
съвет – гр. Правец, реши:
Одобрява подробен устройствен план – план за
регулация на гр. Правец за улица от о.т. 1291 – о.т.
1264 между квартали 171 и 173, в който се:
– променя трасето на улица от о.т. 1291 – о.т.
1264 между квартали 171 и 173, гр. Правец;
– п ромен я ул и ч ната рег ула ц и я на У П И
ХІV – „За голф комплекс“, и УПИ ХІІ – „За паркинг, озеленяване и техническа инфраструктура“
в кв. 171, гр. Правец;
– променя уличната регулация на УПИ І – „За
обществено обслужване и техническа инфраструктура“, УПИ ХХХІІ, УПИ ХХХІІІ, УПИ ХХХІV
и УПИ ХХХV в кв. 173, гр. Правец.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Правец пред Административния съд – София
област.
9755

Председател: Н. Ненчев
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ОБЩИНА РАЗГРАД
РЕШЕНИЕ № 993
от 26 юли 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 и чл. 110, ал. 1, т. 5 ЗУТ, чл. 24, ал. 1
ЗОЗЗ във връзка с Решение № 1 от 11.03.2011 г.
на Комисията по чл. 17, ал. 1, т. 1 ЗОЗЗ към
Областна дирекция „Земеделие“ – Разград, Общинският съвет – Разград, реши:
Одобрява проект за подробен устройствен
план – парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура – газопроводно отклонение до фирма „Олива“ – АД, Кнежа, за нуждите
на „Овергаз север“ – ЕАД, Русе, през имоти с
№ 61710.11.83, 61710.11.168 и 61710.11.35 по одобрената кадастрална карта на Разград и площадка
за обект „Газоразпределителен пункт на газопроводно отклонение до фирма „Олива“ – АД“,
с която се засяга 1 кв. м земеделска земя в имот
№ 61710.11.83 – държавна собственост.
Га зоп р овод но т о о т к лонен ие е с д ъ л ж ина 34,23 м и трасето минава през имоти с
№ 61710.11.83 – земеделска земя, държавна собственост, 61710.11.168 – нива, собственост на ОУ
„В. Левски“, Разград, и 61710.11.35 – асфалтов път,
собственост на Община Разград, по кадастралната
карта на Разград съгласно приложения проект.
Решението подлежи на оспорване по реда на
чл. 215 ЗУТ в 14-дневен срок от обнародването му
в „Държавен вестник“ пред Административния
съд – Разград.
Председател: Д. Добрев
9758
РЕШЕНИЕ № 994
от 26 юли 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМ А
и чл. 129, ал. 1 и чл. 110, ал. 1, т. 3 и 5 ЗУТ,
чл. 24, ал. 1 ЗОЗЗ във връзка с Решение № 3 от
24.06.2011 г. на Комисията по чл. 17, ал. 1, т. 1
ЗОЗЗ към Областна дирекция „Земеделие“ – Разград, Общинският съвет – Разград, реши:
1. Одобрява проект за подробен устройствен
план – план за застрояване на обект: „Жилищна
сграда“, в поземлен имот с № 61710.800.1917 – земеделска земя в м. Дянковски път І по одобрената
със Заповед № РД-18-37 от 10.03.2008 г. на изпълнителния директор на АГКК кадастрална карта
на землището на Разград, собственост на Илхан
Мехмед Шакир, съгласно приложения проект.
2. Одобрява проект за подробен устройствен
п ла н – парцеларен п ла н – т расе с д ъ л ж и на
47,10 м на водопровод за водоснабдяване на
61710.800.1917 – земеделска земя в м. Дянковски път І по одобрената със Заповед № РД-1837 от 10.03.2008 г. на изпълнителния директор
на АГКК кадастрална карта на землището на
Разг ра д, преминаващо през поземлен имот
№ 61710.800.6027 – земеделска земя, собственост
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на Алекси Симеонов Добрев, съгласно приложения проект.
Решението подлежи на оспорване по реда на
чл. 215 ЗУТ в 14-дневен срок от обнародването му
в „Държавен вестник“ пред Административния
съд – Разград.
9759

Председател: Д. Добрев

РЕШЕНИЕ № 995
от 26 юли 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 и чл. 110, ал. 1, т. 3 ЗУТ, чл. 24, ал. 1
ЗОЗЗ във връзка с Решение № 3 от 24.06.2011 г.
на Комисията по чл. 17, ал. 1, т. 1 ЗОЗЗ към
Областна дирекция „Земеделие“ – Разград, Общинският съвет – Разград, реши:
Одобрява проект за подробен устройствен
план – план за застрояване на обект: „Жилищна
сграда“, в поземлен имот с № 61710.800.6027 – земеделска земя в м. Дянковски път І по одобрената
със Заповед № РД-18-37 от 10.03.2008 г. на изпълнителния директор на АГКК кадастрална карта
на землището на Разград, собственост на Алекси
Симеонов Добрев, съгласно приложения проект.
Решението подлежи на оспорване по реда на
чл. 215 ЗУТ в 14-дневен срок от обнародването му
в „Държавен вестник“ пред Административния
съд – Разград.
9760

Председател: Д. Добрев

РЕШЕНИЕ № 996
от 26 юли 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 и чл. 110, ал. 1, т. 5 ЗУТ, чл. 24, ал. 1
ЗОЗЗ във връзка с Решение № 3 от 24.06.2011 г.
на Комисията по чл. 17, ал. 1, т. 1 ЗОЗЗ към
Областна дирекция „Земеделие“ – Разград, Общинският съвет – Разград, реши:
Одобрява проект за подробен устройствен
план – парцеларен план на елементите на техническа инфраструктура – трасе за прокарване
на външно електрическо захранване на базова
станция VТ 5043 – изградена в имот № 013002 в
м. Черничките, собственост на „БТК“ – АД, София, в землището на с. Топчии, община Разград,
преминаващо през следните поземлени имоти в
землището на с. Топчии, община Разград, съгласно
приложения проект:
имот с № 000175- полски път, общинска собственост;
имот с № 011001 – държавна мера;
имот с № 0130 02 – мера, собст веност на
„БТК“ – АД, София.
Общата дължина на трасето е 676,96 м.
Решението подлежи на оспорване по реда на
чл. 215 ЗУТ в 14-дневен срок от обнародването му
в „Държавен вестник“ пред Административния
съд – Разград.
9761

Председател: Д. Добрев
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ВЕСТНИК
РЕШЕНИЕ № 1040
от 28 юли 2011 г.

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД
РЕШЕНИЕ № 1037
от 28 юли 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУ Т във връзка с решение на
ОЕСУТ, прието с протокол № 11 от 13.07.2011 г.,
Общинският съвет – Свиленград, реши:
Одобрява план за застрояване с ел. схема към
него на ПИ № 166184, намиращ се в м. Чинаря, в
землището на с. Сива река, община Свиленград,
като в него се определя свободно нискоетажно
застрояване „За производство на ел. енергия“ с
ограничителни линии на застрояване в червен
цвят и устройствени показатели Пзастр. – 80 %,
Кинт. – 1, минимална озеленена площ – 20 %.
Неразделна част от решението са приложеният
план за застрояване и ел. схемата към него.
Председател: Т. Коларова
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На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУ Т във връзка с решение на
ОЕСУТ, прието с протокол № 11 от 13.07.2011 г.,
Общинският съвет – Свиленград, реши:
Одобрява план за застрояване с ел. схема към
него на ПИ № 166053, намиращ се в м. Чинаря в
землището на с. Сива река, община Свиленград,
като в него се определя свободно нискоетажно
застрояване „За производство на ел. енергия“ с
ограничителни линии на застрояване в червен
цвят и устройствени показатели Пзастр. – 80 %,
Кинт. – 1, минимална озеленена площ – 20 %.
Неразделна част от решението са приложеният
план за застрояване и ел. схемата към него.
Председател: Т. Коларова
9848

9845
РЕШЕНИЕ № 1038
от 28 юли 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУ Т във връзка с решение на
ОЕСУТ, прието с протокол № 11 от 13.07.2011 г.,
Общинският съвет – Свиленград, реши:
Одобрява план за застрояване с ел. схема към
него на ПИ № 166189, намиращ се в м. Чинаря в
землището на с. Сива река, община Свиленград,
като в него се определя свободно нискоетажно
застрояване „За производство на ел. енергия“ с
ограничителни линии на застрояване в червен
цвят и устройствени показатели Пзастр. – 80 %,
Кинт. – 1, минимална озеленена площ – 20 %.
Неразделна част от решението са приложеният
план за застрояване и ел. схемата към него.
Председател: Т. Коларова
9846

РЕШЕНИЕ № 1041
от 28 юли 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУ Т във връзка с решение на
ОЕСУТ, прието с протокол № 11 от 13.07.2011 г.,
Общинският съвет – Свиленград, реши:
Одобрява план за застрояване с ел. и В и К
схеми към него на ПИ № 085069, намиращ се в
м. Урмуша в землището на с. Момково, община
Свиленград, като в него се определя свободно
нискоетажно застрояване „За склад за селскостопанска техника“ с ограничителни линии на
застрояване в червен цвят и устройствени показатели Пзастр. – 80 %, Кинт. – 1, минимална
озеленена площ – 20 %.
Неразделна част от решението са приложеният
план за застрояване и ел. схемата към него.
Председател: Т. Коларова
9849

РЕШЕНИЕ № 1039
от 28 юли 2011 г.

РЕШЕНИЕ № 1042
от 28 юли 2011 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУ Т във връзка с решение на
ОЕСУТ, прието с протокол № 11 от 13.07.2011 г.,
Общинският съвет – Свиленград, реши:
Одобрява план за застрояване с ел. схема към
него на ПИ № 166187, намиращ се в м. Чинаря в
землището на с. Сива река, община Свиленград,
като в него се определя свободно нискоетажно
застрояване „За производство на ел. енергия“ с
ограничителни линии на застрояване в червен
цвят и устройствени показатели Пзастр. – 80 %,
Кинт. – 1, минимална озеленена площ – 20 %.
Неразделна част от решението са приложеният
план за застрояване и ел. схемата към него.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУ Т във връзка с решение на
ОЕСУТ, прието с протокол № 11 от 13.07.2011 г.,
Общинският съвет – Свиленград, реши:
Одобрява план за застрояване с ел. схема към
него на ПИ № 692006, намиращ се в м. Мумнево в землището на Свиленград, като в него се
определя свободно нискоетажно застрояване „За
производство на ел. енергия“ с ограничителни
линии на застрояване в червен цвят и устройствени
показатели Пзастр. – 80 %, Кинт. – 1, минимална
озеленена площ – 20 %.
Неразделна част от решението са приложеният
план за застрояване и ел. схемата към него.
Председател: Т. Коларова

Председател: Т. Коларова
9847

9850
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РЕШЕНИЕ № 1043
от 28 юли 2011 г.

РЕШЕНИЕ № 1046
от 28 юли 2011 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА, чл. 129,
ал. 1 ЗУТ във връзка с решение на ОЕСУТ, прието с протокол № 11 от 13.07.2011 г., Общинският
съвет – Свиленград, реши:
Одобрява план за застрояване с ел. схема към
него на ПИ № 166188, намиращ се в м. Чинаря в
землището на с. Сива река, община Свиленград,
като в него се определя свободно нискоетажно
застрояване „За производство на ел. енергия“ с
ограничителни линии на застрояване в червен
цвят и устройствени показатели Пзастр. – 80 %,
Кинт. – 1, минимална озеленена площ – 20 %.
Неразделна част от решението са приложеният
план за застрояване и ел. схемата към него.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка с решение на ОЕСУТ, прието с протокол № 11 от 13.07.2011 г.,
Общинският съвет – Свиленград, реши:
Одобрява план за застрояване с ел. схема към
него на ПИ № 166090, намиращ се в м. Чинаря в
землището на с. Сива река, община Свиленград,
като в него се определя свободно нискоетажно
застрояване „За производство на ел. енергия“ с
ограничителни линии на застрояване в червен
цвят и устройствени показатели Пзастр. – 80 %,
Кинт. – 1, минимална озеленена площ – 20 %.
Неразделна част от решението са приложеният
план за застрояване и ел. схемата към него.

Председател: Т. Коларова
9851
РЕШЕНИЕ № 1044
от 28 юли 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА, чл. 129,
ал. 1 ЗУТ във връзка с решение на ОЕСУТ, прието с протокол № 11 от 13.07.2011 г., Общинският
съвет – Свиленград, реши:
Одобрява план за застрояване с ел. схема към
него на ПИ № 166185, намиращ се в м. Чинаря в
землището на с. Сива река, община Свиленград,
като в него се определя свободно нискоетажно
застрояване „За производство на ел. енергия“ с
ограничителни линии на застрояване в червен
цвят и устройствени показатели Пзастр. – 80 %,
Кинт. – 1, минимална озеленена площ – 20 %.
Неразделна част от решението са приложеният
план за застрояване и ел. схемата към него.
Председател: Т. Коларова
9852
РЕШЕНИЕ № 1045
от 28 юли 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА, чл. 129,
ал. 1 ЗУТ във връзка с решение на ОЕСУТ, прието с протокол № 11 от 13.07.2011 г., Общинският
съвет – Свиленград, реши:
Одобрява план за застрояване с ел. схема към
него на ПИ № 166161, намиращ се в м. Чинаря в
землището на с. Сива река, община Свиленград,
като в него се определя свободно нискоетажно
застрояване „За производство на ел. енергия“ с
ограничителни линии на застрояване в червен
цвят и устройствени показатели Пзастр. – 80 %,
Кинт. – 1, минимална озеленена площ – 20 %.
Неразделна част от решението са приложеният
план за застрояване и ел. схемата към него.

Председател: Т. Коларова
9854
РЕШЕНИЕ № 1047
от 28 юли 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУ Т във връзка с решение на
ОЕСУТ, прието с протокол № 11 от 13.07.2011 г.,
Общинският съвет – Свиленград, реши:
Одобрява план за застрояване с ел. и В и К
схемите към него на ПИ № 010030, намиращ се
в м. Кайлията в землището на с. Мезек, община
Свиленград, като в него се определя свободно
нискоетажно застрояване „За жилищни нужди“
с ограничителни линии на застрояване в червен
цвят и устройствени показатели Пзастр. – 60 %,
Кинт – 1,2, минимална озеленена площ – 40 %.
Неразделна част от решението са приложеният
план за застрояване и ел. схемата към него.
Председател: Т. Коларова
9855
РЕШЕНИЕ № 1048
от 28 юли 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА, чл. 129,
ал. 1 ЗУТ във връзка с решение на ОЕСУТ, прието с протокол № 15 от 17.09.2010 г., Общинският
съвет – Свиленград, реши:
Одобрява изменение на план за застрояване с ел. схема и транспортно-комуникационна
схема към него на ПИ № 000013, намиращ се в
землището на с. Пашово, община Свиленград,
ЕКАТТЕ 55645, съгласно приложения ПЗ, като
се запазва начинът на застрояване и градоустройствените показатели: Пзастр. – 80 %, Кинт. – 1,2,
Позел. – 20 %.
Неразделна част от решението са приложеният
план за изменение на ПУП – ПЗ с ел. схема и
транспортно-комуникационна схема към него.

Председател: Т. Коларова
9853

Председател: Т. Коларова
9856
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ОБЩИНА СВОГЕ
РЕШЕНИЕ № 141
от 28 юли 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Своге, одобрява ПУП – ПП като част от КПИИ
за обект: Оптичен кабел за връзка МВЕЦ „Лакатник“ – МВЕЦ „Свражен“ и МВЕЦ „Свражен“ – МВЕЦ „Оплетня“, преминаващ покрай
път II-16 Мездра – Ребърково – Елисейна – Своге – ок.п. София в землището на с. Миланово и
с. Оплетня, община Своге, Софийска област, в
имоти № 000300, 057037, 000400 и 057017 по КВС
за землището на с. Миланово, имот № 000129 по
КВС за землището на с. Оплетня и в собствени
имоти при площадките на МВЕЦ „Лакатник“
(им. № 135041 по КВС за с. Миланово) – МВЕЦ
„Свражен“ (им. № 135012 по КВС за с. Миланово)
до началото на терена за МВЕЦ „Оплетня“ (им.
№ 000168 по КВС за с. Оплетня).
За председател: Е. Гигов
9636

ОБЩИНА СЛИВЕН
ЗАПОВЕД № РД-15-834
от 2 август 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1 и чл. 25, ал. 2 и 3
ЗОС с оглед необходимостта от реализиране на
строителството на обект: „Втори ръкав на ул. Г.
С. Раковски (по ул. Алеко Богориди, ул.Антим I
и ул. Михаил Колони) от о.т. 411 до о.т. 2830 по
влязъл в сила план за улична регулация на ул. Г.
С. Раковски – Сливен, одобрен с Решение № 1219
от 21.12.2006 г. на Общинския съвет – гр. Сливен,
нареждам:
Да се отчуждят едноетажна сграда с идентификатор 67338.514.268.7, намираща се в ПИ
№ 67338.514.268, представляваща „Офис за фотографски услуги“, и едноетажна сграда с идентификатор № 67338.514.268.4, намираща се в
ПИ № 67338.514.268, представляваща „Гараж“,
по кадастралната карта на гр. Сливен, двете с
административен адрес ул. Алеко Богориди 10,
собственост на наследниците на Бохос Оник Хачидурян, както следва: 4/6 ид.ч. – собственост на
Йовка Димитрова Бохосян, 1/6 ид.ч. – собственост
на Гаро Бохосян Хачидурян, и 1/6 ид. ч. – собственост на Олег Бохос Хачидурян, за общински нужди – изграждане на обект – публична
общинска собственост: Втори ръкав на ул. Г. С.
Раковски (по ул. Алеко Богориди, ул. Антим I и
ул. Михаил Колони), Сливен.
Общ размер на дължимото обезщетение за
отчуждените обекти – 26 459,50 лв., определен
по реда на чл. 22, ал. 3 и 11 ЗОС.
Обезщетението да се внесе по сметка на собствениците в „Инвестбанк“ – АД, Сливен.
Изплащането на обезщетението по сметка на
правоимащите да започне след 1.09.2011 г.

ВЕСТНИК
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Заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Сливен, чрез Община Сливен.
Кмет: Й. Лечков
9782

ОБЩИНА СЛИВНИЦА
ЗАПОВЕД № 66-00-192
от 1 август 2011 г.
С влезлия в сила ПУП на кв. 65 гр. Сливница, одобрен със Заповед № 308 от 18.12.1995 г., е
предвидена улица-тупик ок. ок. 367а – 367б, която
минава през част от имот пл. № 1000 и засяга
50 кв.м. С Решение № 62 от 28.04.2011 г. е открито
отчуждително производство на засегнатия имот
и приет размерът на дължимото обезщетение.
След изплащането му отчужденият имот ще
бъде обявен за публична общинска собственост.
Откриването на тази улица е единственият начин за задоволяване възникналата общинска
нужда – благоустрояването є и осигуряване на
достъп до УПИ ХХХІІ-985 в кв. 65 по плана на
гр. Сливница.
На основание посочените фактически основания и мотиви и чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА,
чл. 21 ал. 1, чл. 25, ал. 2 и 3 ЗОС и чл. 205 ЗУТ
нареждам:
Отчуждавам 50 кв.м от имот пл. № 1000 за
прокарване на улица-тупик ок. ок. 367а – 367б в
кв. 65 по плана на гр. Сливница.
На собствениците – насл. на Павел Асенов
Симеонов, насл. на Васил Асенов Симеонов и
насл. на Любчо Асенов Симеонов, съгласно нот.
акт № 157, т. І, д. 328/1964 г. да се изплати обезщетение 1418 лв. Сумата е пазарната стойност
на имота, определена от лицензиран оценител.
Обезщетението се разпределя, както следва:
І. Наследници на Любчо Асенов Симеонов – 472,60 лв., от които: 1. Тодорка Кирилова
Симеонова (съпруга) – 315 лв. 2. Иван Любчов
Асенов (син) – 78,80 лв. 3. Цветан Любчов Асенов
(син) – 78.80 лв.
ІІ. Наследници на Павел Асенов Симеонов – 472,70 лв.
ІІІ. Наследници на Васил Асенов Симеонов – 472,70 лв.
Дължимото обезщетение ще бъде внесено в
„УниКредит Булбанк“, клон гр. Сливница.
Изплащането ще започне след 01.09.2011 г.,
при условие че към тази дата заповедта не е
обжалвана относно отчуждаването.
Заповедта може да се обжалва от заинтересованите лица в 14-дневен срок от датата на
обнародването є в „Държавен вестник“ пред
Административния съд – София област.
9756

Кмет: Г. Георгиев

ОБЩИНА СМОЛЯН
РЕШЕНИЕ № 612
от 21 февруари 2011 г.
На основание чл. 3, ал. 2, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4,
чл. 6, ал. 2 и чл. 10, ал.1 ЗПСК и чл. 21, ал. 1, т. 8
ЗМСМА Общинският съвет – гр. Смолян, реши:
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І. Приема списък на обособени нежилищни
имоти общинска собственост, които ще се приватизират през 2011 г., и ги включва в годишния
списък за приватизация на обекти – общинска
собственост, както следва:
1. Обособен самостоятелен обект с идентификатор № 67653.915.287.1.12 на кота 0.00 със застроена
площ 29,75 кв.м от триетажна масивна сграда с
идентификатор 67653.915.287.001, намираща се в
имот кад. № 67653.915.287, представляващ УПИ
V І – БЗНС, к в. 159 по П У П на гр. Смол ян,
кв. Смолян, при съседни самостоятелни обекти:
на същия етаж: 008 и 009, над обекта: няма, под
обекта: няма, ведно с 4,1 % ид.ч. от общите части
и правото на строеж върху земята (АОС № 1351
от 16.04.2008 г.).
2. Обособен самостоятелен обект с идентификатор № 67653.915.287.1.8 на кота 0.00 със застроена
площ 40,84 кв.м от триетажна масивна сграда
с идентификатор 67653.915.287.001, намираща
се в имот кад. № 67653.915.287, представляващ
УПИ VІ – БЗНС, кв. 159 по ПУП на гр. Смолян,
кв. Смолян, при съседни самостоятелни обекти:
на същия етаж: 010 и 012, над обекта: 006, под
обекта: няма, ведно с 5,63 % ид.ч. от общите
части и правото на строеж върху земята (АОС
№ 1352 от 16.04.2008 г.).
3. Магазин, включващ приемна и складове на
І сутерен, с идентификатор 67653.918.60.1.27, със
застроена площ 58,91 кв.м, при съседни самостоятелни обекти: на същия етаж: няма, под обекта:
няма, над обекта: 67653.918.60.1.25, 67653.918.60.1.26,
и търговско помещение и складове на партерния
етаж с идентификатор 67653.918.60.1.25 със застроена площ 89 кв.м, при съседни самостоятелни
обекти: на същия етаж: 67653.918.60.1.26, под обекта: 67653.918.60.1.27, над обекта: 67653.918.60.1.2 в
жил. блок „КЦ“ 32, намиращ се в УПИ V – „За
жилищно строителство и магазини“, в кв. 2 по
ПУП на гр. Смолян, кв. Смолян, ведно с 4,7 %
ид.ч. от общите части и правото на строеж (АОС
№ 150 от 30.03.1999 г.).
4. Магазин, включващ склад на І сутерен, с
идентификатор 67653.918.61.1.25, със застроена
площ 58,91 кв.м при съседни самостоятелни
обекти: на същия етаж: няма, под обекта: няма,
над обекта: 67653.918.61.1.26, и търговско помещение на партерния етаж с идентификатор
67653.918.61.1.26 със застроена площ 89 кв.м, при
съседни самостоятелни обекти: на същия етаж:
няма, под обекта: 67653.918.61.1.25, над обекта: 67653.918.61.1.2, 67653.918.61.1.3 в жил. блок
„КЦ“ 33, намиращ се в УПИ V – „За жилищно
строителство, магазини, първично обслужване,
жилищни групи“, в кв. 2 по ПУП на гр. Смолян,
кв. Смолян, ведно с 4,7 % ид.ч. от общите части и
правото на строеж (АОС № 1458 от 23.06.2009 г.).
ІІ. Приема годишна прогноза за приходите и
разходите от приватизация в Община Смолян за
2011 г. в размер 256 555,59 лв. и се разпределя,
както следва:
– За попълване на общински фонд за покриване
на разходите за приватизация и следприватизационен контрол – 9 % от общите приходи.
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– Останалата част в размер 91 % от общите
приходи се внася в специален фонд на разпореждане на общинския съвет, като средствата по
този фонд се използват за инвестиционни цели,
включително за придобиване на дълготрайни
материални активи със социално предназначение
и за погасяване на кредитите за незавършени
обекти на строителството.
ІІІ. Възлага на кмета на общината да извърши
всички необходими процедури по подготовката
на обектите за приватизация и да възложи изготвянето на правни анализи и приватизационни
оценки за тези обекти.
Председател: Ив. Апостолов
9665
РЕШЕНИЕ № 708
от 23 юни 2011 г.
На основание чл. 1, ал. 2, т. 6, чл. 4, ал. 4,
чл. 31, ал. 1 и 3 ЗПСК, чл. 5, ал. 3 и чл. 12, ал. 2
от Наредбата за анализите на правното състояние и приватизационните оценки и за условията
и реда за лицензиране на оценителите, чл. 7
от Наредбата за търговете и конкурсите във
връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА Общинският
съвет – гр. Смолян, реши:
1. Приема анализа на правното състояние
и п ри ват иза ц ион ната оцен к а на и мо т к а д.
№ 67653.918.166 с площ 18 728 кв.м по кадаст
ралната карта на гр. Смолян с трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин
на т райно ползване: ниско заст рояване (до
10 м), ведно с масивна сграда с идентификатор
№ 67653.918.166.1 със застроена площ 91 кв.м,
масивна сграда с идентификатор № 67653.918.166.2
със застроена площ 268 кв.м, масивна сграда с
идентификатор № 67653.918.166.3 със застроена
площ 166 кв.м, масивна сграда с идентификатор
№ 67653.918.166.4 със застроена площ 189 кв.м,
масивна сграда с идентификатор № 67653.918.166.5
със застроена площ 465 кв.м, масивна сграда с
идентификатор № 67653.918.166.6 със застроена
площ 871 кв.м, масивна сграда с идентификатор
№ 67653.918.166.7 със застроена площ 23 кв.м,
масивна сграда с идентификатор № 67653.918.166.8
със застроена площ 196 кв.м, масивна сграда с
идентификатор № 67653.918.166.9 със застроена
площ 110 кв.м, масивна сграда с идентификатор
№ 67653.918.166.10 със застроена площ 79 кв.м, при
граници на имота: имот кад. № 67653.918.183, имот
кад. № 67653.918.167 и имот кад. № 67653.696.16,
актуван с акт за частна общинска собственост
№ 1598 от 06.06.2011 г., вписан в Службата по
вписванията под № 174, том ІІІ, н.д. 598, вх. рег.
№ 941 от 08.06.2011 г.
2. Определя справедлива пазарна стойност на
имота по т. 1 като първоначална в публично оповестения конкурс в размер 1 069 300 лв. без ДДС.
3. Открива процедура за приватизация чрез
публично оповестен конкурс за продажба на общински нежилищен имот, невключен в капитала
на общински търговски дружества по т. 1.
4. Цената се оферира и заплаща в левове съгласно условията, посочени в конкурсната документация и проектодоговора за приватизационна
продажба на имота.
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5. Определя условия на публично оповестения
конкурс по т. 1:
5.1. Минималната конкурсна цена не може да
бъде по-ниска от първоначално обявената в т. 2.
5.2. Начин на плащане – еднократно, до деня
на сключване на договора за покупко-продажба
по банкова сметка на Община Смолян. Правото на собственост върху имота се прехвърля на
купувача с плащането на цената по силата на
приватизационния договор.
5.3. Инвестиции, които ще се вложат в имота,
след приватизацията му в срок 3 години от датата на сключване на приватизационния договор.
5.4. Работни места – разкриване на нови работни места за срок 3 години от датата на сключване
на приватизационния договор.
5.5. Утвърждава депозит за участие в размер 10 % от първонача лната цена за обекта – 106 930 лв., който се превежда по сметка BG 29
IORT80193350005000, при ТБ „Инвестбанк“ – АД,
клон Смолян, BIC код IORTBGSF. Срокът за
внасянето му е до 19-ия ден от датата на обнародването на решението в „Държавен вестник“.
Ако 19-ият ден не е работен, за краен срок се
приема първият следващ работен ден.
5.6. Конкурсна документация се получава в
стая 233 в сградата на общинската администрация – Смолян, срещу 200 лв. с ДДС за обекта,
платими в брой в касата на Община Смолян,
стая 424.
5.7. Срокът за закупуване на конкурсна документация е до 16 ч. на 18-ия ден от датата
на обнародване на решението на Общинския
съвет – гр. Смолян, в „Държавен вестник“. Ако
18-ият ден е неработен, за краен срок се приема
първият следващ работен ден. В публично оповестения конкурс могат да участват при равни
условия всички юридически и физически лица,
закупили конкурсна документация. Физическите
и юридическите лица, членовете на управителните и контролните органи на юридически лица,
включени в списък по Закона за информация
по необслужвани кредити, не се допускат до
участие в приватизацията, освен ако са погасили
задълженията си.
5.8. Лицата, закупили конкурсна документация, могат да отправят искане за разяснения по
процедурата за провеждане на конкурса в срок до
18-ия ден от датата на обнародване на решението
в „Държавен вестник“, като приватизиращият
орган изготвя писмен отговор в срок 3 дни.
5.9. Срокът за извършване оглед на посочения
имот е всеки работен ден до деня, предхождащ
публично оповестения конкурс.
5.10. Офертите се подават до 16 ч. на 24-ия
ден от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“ в деловодството на Община Смолян в непрозрачен плик, върху който се
отбелязват пълното наименование на обекта на
приватизация, името (фирмата) и адресът на
подателя. Същите се изготвят в съответствие с
изискванията, определени в конкурсната документация, и се вписват в специален регистър.
Ако 24-тият ден е неработен, за краен срок се
приема първият следващ работен ден.
6. Публично оповестеният конкурс ще се
проведе в стая 211 на Община Смолян на 25-ия
ден от обнародване на решението в „Държавен
вестник“ от 8,30 ч. Ако 25-ият ден е неработен,
конкурсът ще се проведе на първия следващ рабо-
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тен ден. Ако 24-тият и 25-тият ден са неработни,
конкурсът ще се проведе в деня, следващ деня
на подаване на документите.
7. Утвърждава конкурсна документация за
имота по т. 1.
8. Определя комисия за провеждане на посочения публично оповестен конкурс в състав
най-малко трима членове, поне един от които е
правоспособен юрист – служители на общинската
администрация.
9. Упълномощава кмета да определи лицата,
участващи в комисията, както и възнаграждението им.
10. Възлага на кмета на общината или упълномощено от него лице да извърши всички необходими процедури по подготовката и провеждането
на публично оповестения конкурс, да утвърди
спечелилия участник и да подпише договор за
приватизация с него.
11. При неявяване на кандидати упълномощава кмета на общината със своя заповед да
организира и проведе следваща процедура за
приватизация на имота.
12. Допуска предварително изпълнение на
решенията на основание чл. 60, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс.
9666

Председател: Ив. Апостолов

ОБЩИНА СУВОРОВО
РЕШЕНИЕ№ 8-137
от 24 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 Общинският съвет – гр. Суворово, реши:
1. Одобрява подробния устройствен план – план
за регулация и застрояване за поземлен имот
№ 003090, м. Търнака/Могилите, землище на
с. Баново.
За поземлен имот № 003090 се определя предназначение – „Жилищни сгради“, при следните
показатели на застрояване за имота:
Плътност на застрояване (Пзастр.) – 60 %;
Коефициент на интензивност (Кинт.) – 1,2;
Озеленяване – 40 %;
Начин на застрояване – свободно (е).
Линиите на застрояване са съгласно графичната част на проекта.
2. Одобрява подробния устройствен план – план
за застрояване за поземлен имот № 060091, м.
Асфалтова база, землище с. Калиманци.
За поземлен имот № 060091 се определя предназначение – „Стопански сгради и офис“, при
следните показатели на застрояване за имота:
Плътност на застрояване (Пзастр.) – 60 %;
Коефициент на интензивност (Кинт.) – 1,2;
Озеленяване – 40 %;
Начин на застрояване – свободно (е).
Линиите на застрояване са съгласно графичната част на проекта.
На основание чл. 215 ЗУТ решението подлежи
на обжалване в 14-дневен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ чрез Община Суворово
пред Административния съд – Варна.
9757

Председател: Д. Йорданов
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ОБЩИНА ТВЪРДИЦА
РЕШЕНИЕ № 513
от 4 юли 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Твърдица, реши:
Одобрява проект на ПУП – парцеларен план
на подземен ел. кабел – 20 kV от съществуващ
ЖР стълб № 4 на ел. провод 20 kV до нов БКТП
в поземлен имот 72165.292.916 в землището на
гр. Твърдица, община Твърдица, за нуждите на
присъединяване на фотоволтаична централа в
ПИ № 72165.292.916, землище гр. Твърдица, с
дължина на трасето 291,04 м, преминаващо през
ПИ № 292.916, ПИ 292.281, ПИ № 290.229, ПИ
№ 289.2 от землището на гр. Твърдица, и обща
площ на сервитута 894 кв. м.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Твърдица пред Административния съд – Сливен.
9764

Председател: Хр. Сосеров

ОБЩИНА С. КАЛОЯНОВО,
ОБЛАСТ ПЛОВДИВ
РЕШЕНИЕ № 390
от 28 юли 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
Решение № VI от протокол № 7 от 4.07.2011 г.
на ЕСУТ при Община Калояново Общинският
съвет – с. Калояново, област Пловдив, реши:
Одобрява подробен устройствен план – план
за регулация и застрояване, част „Архитектура“
и част „Електротехническа“ за поземлен имот
№ 013098 по КВС на с. Бегово, м. Мандрата,
ЕКАТТЕ 03085.
За поземлен имот № 013098 се определя УПИ
013098 – „За кравеферма и обслужващи стопански
и битови постройки“, при следните показатели:
етажност – до 3 етажа;
височина – до 10 м;
плътност на застрояване (Пзастр.) – до 80%;
коефициент на интензивност (Кинт.) – до 2,50;
минимална озеленена площ (Позел.) – 20%;
начин на застрояване – свободно (е).
Линиите на застрояване и разположението
на мрежите и сервитутните зони са съгласно
графичната част на проекта.
На основание чл. 215 ЗУТ решението подлежи
на обжалване в 14-дневен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ чрез Община Калояново
пред Административния съд – Пловдив.
9667

Председател: Й. Вангов

14. – Комисията за регулиране на съобщенията
на основание чл. 91, ал. 1 от Закона за електронните съобщения с Решение № 705 от 4.08.2011 г.
обявява намерение да издаде разрешение за
ползване на индивидуално определен ограничен
ресурс – радиочестотен спектър за осъществява-
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не на обществени електронни съобщения чрез
мобилна наземна мрежа – UMTS, с национално
покритие при използване на индивидуално определен ограничен ресурс от радиочестотния
спектър – 2 × 15 MHz в обхват 2 GHz. Лицата,
които желаят да подадат заявления за предоставяне на индивидуално определения ограничен
ресурс – радиочестотен спектър – 2 × 15 MHz в
обхват 2 GHz, могат да подават заявления лично
или чрез представител, упълномощен с изрично
нотариално заверено пълномощно, всеки работен
ден от 9 до 17,30 ч. в деловодството на КРС или
по пощата с препоръчано писмо на адрес: София
1000, ул. Гурко 6, в срок до 2.09.2011 г. считано
от датата на публикуване във в. „Дневник“ на
12.08.2011 г.
9783
36. – Столичната общинска агенция за приватизация на основание чл. 30 ЗПСК обявява, че
през юли 2011��������������������������������
 �������������������������������
г. са продадени следните общински обекти: 1. помещение към трафопост, ж.к.
Левски-Г, до бл. 5, общински нежилищен имот,
стопанисван от район „Подуяне“, продадено на
Боримир Ангелов Ангелов за 23 000 лв., изплатени изцяло от купувача; сделката е освободена от
ДДС (чл. 45, ал. 3 ЗДДС); 2. помещение № 1 към
трафопост, ж.к. Дружба 1, до бл. 104, общински
нежилищен имот, стопанисван от район „Искър“,
продадено на Димитър Николов Пеков за 4000 лв.,
изплатени изцяло от купувача; сделката е освободена от ДДС (чл. 45, ал. 3 ЗДДС); 3. ателие,
ж.к. Връх Манчо, бл. 2, вх. Б, общински нежилищен имот, стопанисван от район „Връбница“,
продадено на Чавдар Димитров Димитров за 42
500 лв., изплатени изцяло от купувача; сделката
е освободена от ДДС (чл. 45, ал. 3 ЗДДС).
9882
20. – Община Велико Търново на основание
чл. 30 ЗПСК обявява, че през юли 2011 г. е
извършила продажба на следните общински
нежилищни имоти: 1. Урегулиран поземлен имот
VII от стр. кв. 9 по плана на с. Емен, община
Велико Търново, заедно с построената в него
едноетажна сграда (бивше училище) – собственост на Община Велико Търново, продаден чрез
публичен търг с явно наддаване на дружество
с ограничена отговорност „Кехлибар“ – ООД,
Лясковец, вписано в търговския регистър, воден
от Агенцията по вписванията, със седалище и
адрес на управление гр. Лясковец, област Велико
Търново, ул. Оборище 5, представлявано от Илия
Стефанов Тодоров, действащ като пълномощник
на управителя Светломир Илиев Тодоров, за
72 080 лв., в която сума не е включена стойността
на дължимия ДДС в размер 14 416 лв. Договорената цена и стойността на дължимия съгласно
чл. 45, ал. 5, т. 1 във връзка с чл. 25, ал. 2 ЗДДС
данък върху добавената стойност са изплатени
изцяло от купувача. 2. Магазин с идентификатор
10447.507.158.2.1 заедно с 2/3 идеални части от
поземлен имот с идентификатор 10447.507.158 по
КККР на гр. Велико Търново, който имот е част
от УПИ ХVІІІ-1080 от кв. 81 по ПУП – ПР на
Велико Търново, с административен адрес ул.
Независимост 18, гр. Велико Търново – собственост на Община Велико Търново, продаден чрез
публичен търг с явно наддаване на дружество
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с ограничена отговорност „Мирвана“ – ООД,
вписано в търговския регистър, воден от Агенцията по вписванията, със седалище и адрес на
управление Горна Оряховица, област Велико
Търново, ул. Панайот Цвикев 12, представлявано от управителя Николай Ангелов Рашков, за
352 800 лв. Сделката е освободена от ДДС.
9668
81. – Община Горна Оряховица на основание
чл. 30 ЗПСК уведомява, че от март до юни 2011 г.
включително е извършена следната продажба:
общински нежилищен имот: „Дърводелска работилница и пристройка към нея с РЗП 165 кв.м
на ул. Владая 21, Горна Оряховица, разположена
в УПИ VІІ – за „Благоустроител“ – ООД, в кв.
242 по плана на Горна Оряховица, заедно със
съответните идеални части от правото на строеж
върху земята съобразно застроената му площ,
продаден чрез публичен търг с явно наддаване на
ЕТ „КАСИ – Красимира Коцева“ – Горна Оряховица, при цена 22 240 лв., изплатени напълно от
купувача при подписване на договора.
9895
69. – Столичната община на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен подробен
устройствен план – изменение на план за регулация и план за застрояване на квартали 1, 2, 7, 28,
местност Детски град, в граници: улица от о.т. 14
до о.т. 177; улица от о.т. 177 до о.т. 173; източна и
северна граница на УПИ VІ-35322; северозападна
и югозападна граница на УПИ V-3522 от кв. 28;
южна, източна и северна граница на УПИ V-35685,
задънена улица от о.т. 172а – о.т. 171; южна и източна граница на УПИ ІV-35312 от кв. 1, който
е изложен в район „Панчарево“. На основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересованите лица могат
да направят писмени възражения и искания по
проекта в едномесечен срок от обнародването
до главния архитект на Столична община чрез
район „Панчарево“.
9652
106. – Столичната община на основание
чл. 128, ал. 10 ЗУТ съобщава, че е изработен
подробен устройствен план – план за регулация
и застрояване за м. „Надежда – 2а и 2б“ с придружаващите го схеми и материали в граници:
ул. Христо Силянов, ул. Генерал Никола Жеков,
ул. Република и бул. Ломско шосе. На основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересованите лица могат
да направят писмени възражения по проекта в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ чрез район „Надежда“.
9653
107. – Столичната община на основание
чл. 128, ал. 10 ЗУТ съобщава, че е изработен
проект на план за регулация и застрояване за
м. „Надежда – 1а и 1б“ с придружаващите го
схеми и материали в граници: ул. Хан Кубрат,
ул. Христо Силянов и бул. Ломско шосе. Проектът е изложен в район „Надежда“. На основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересованите лица могат
да направят писмени възражения по проекта в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ чрез район „Надежда“.
9654
112. – Столичната община на основание
чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен
проект в условията на чл. 16 ЗУТ на подробен
устройствен план – план за регулация и застро-
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яване на м. Студентски град, квартали 126, 126-А
в граници: улици от о.т. 303 до о.т. 397б; от о.т. 39б
до о.т. 396; от о.т. 396 до о.т. 385; УПИ ІІІ – „за
образование – детска градина“ от кв. 126. На
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересованите
лица могат да направят писмени възражения по
проекта в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ чрез район „Студентски“ – Столична община.
9655
46. – Столичната община на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен подробен
устройствен план – план за регулация и застрояване на м. Гробищен парк, с. Лозен – кв. 26в и
нов кв. 105а, в граници: улица от о.т. 317 през
о.т. 317б до о.т. 317в; южна, западна и северна
граница на УПИ І от кв. 26в; улица от о.т. 317к
през о.т. 317ж до о.т. 4а. Планът е изложен в
район „Панчарево“. На основание чл. 128, ал. 5
ЗУТ заинтересуваните лица в едномесечен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ могат
да направят писмени възражения, искания и
предложения до главния архитект на Столичната
община чрез район „Панчарево“.
9786
29. – Община Айтос на основание чл. 128, ал. 2
ЗУТ обявява, че е изработен проект за подробен
устройствен план – парцеларен план за линейните
обекти на техническата инфраструктура извън
границите на населените места – „Кабел 20 kV от
ж.р. стълб № 39 от ел. провод ВЛ „Соколово“ за
захранване на трафопост в УПИ VІІІ-72, масив 12
за фотоволтаична централа, м. Кабата, землище
на с. Винарско, община Камено“. Трасето на подземния кабел на територията на община Айтос е с
дължина 2405 м и започва от ЖР стълб в поземлен
имот № 000100 (мера, общинска собственост) и
преминава през имот № 000164 (път, общинска
собственост), землище на с. Малка поляна. Проектът се намира в дирекция „ТСУС“ при община
Айтос. В едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ на основание чл. 128, ал. 5
ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта до общинската администрация.
9669
11. – Община Балчик на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ обявява на заинтересованите собственици, че е изработен ПУП – план за застрояване
за „Претоварна станция за твърди битови отпадъци“ в ПИ 02508.544.618 по кадастралната карта
на гр. Балчик. 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
ПУП – ПЗ към Община Балчик.
9682
21. – Община Бургас на основание чл. 28б,
ал. 4 ППЗСПЗЗ съобщава на заинтересованите
собственици, че с протокол № 7 от 03.06.2010 г. на
комисията по § 4к, ал. 12 ПЗРЗСПЗЗ, назначена
със Заповед № 657 от 18.03.2009 г. на кмета на
общината, са приети проекти за изменение на
плана на новообразуваните имоти в зони по § 4
ПЗРЗСПЗЗ, както следва:
1. за НПИ № 503.979, НПИ № 503.980 и НПИ
№ 503.9532, с.о. „Острица 1“, землище кв. Банево,
гр. Бургас;
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2. за НПИ № 501.874 и № НПИ № 501.875,
с.о. „Острица 2“, землище кв. Банево, гр. Бургас;
3. за регистъра към ПНИ за НПИ № 501.36,
с.о. „Черниците – училищното“, землище с. Маринка, община Бургас.
На основание чл. 28б, ал. 5 ППЗСПЗЗ заинтересуваните лица могат да направят писмени
искания и възражения по проектите и придружаващата ги документация до кмета на общината в едномесечен срок от обнародването на
обявлението в „Държавен вестник“. Проектите
са на разположение в стая 401, Община Бургас.
9837
24. – Община Бургас на основание чл. 28б,
ал. 4 ППЗСПЗЗ съобщава на заинтересованите
собственици, че с протокол № 9 от 8.10.2010 г. на
комисията по § 4к, ал. 12 ПЗРЗСПЗЗ, назначена
със Заповед № 657 от 18.03.2009 г. на кмета на
общината, са приети проекти за изменение на
плана на новообразуваните имоти в зони по § 4
ПЗРЗСПЗЗ, както следва: за НПИ № 501.526, с.о.
„Острица 2“, землище кв. Банево, гр. Бургас; за
НПИ № 504.63, местност Погребите, землище кв.
Банево, гр. Бургас. На основание чл. 28б, ал. 5
ППЗСПЗЗ заинтересуваните лица могат да направят писмени искания и възражения по проектите
и придружаващата ги документация до кмета на
общината в едномесечен срок от обнародването
на обявлението в „Държавен вестник“. Проектите
са на разположение в стая 401, Община Бургас.
9838
5. – Община Варна на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен план за
регулация на улиците и поземлените имоти на
обекти – публична собственост, на територията
на селищно образувание (СО) „Добрева чешма“.
Проектът е изложен в техническата служба на
район „Приморски“. 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 Община Варна чрез
район „Приморски“.
9824
6. – Община Варна на основание чл. 128, ал. 2
ЗУТ съобщава, че е изработен план за регулация
на улиците и поземлените имоти на обекти – публична собственост, на територията на селищно
образувание (СО) „Акчелар“. Проектът е изложен
в техническата служба на район „Приморски“.
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 Община Варна чрез район „Приморски“.
9825
7. – Община Варна на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен план за
регулация на улиците и поземлените имоти на
обекти – публична собственост, на територията
на селищно образувание (СО) „Траката“, селищно образувание (СО) „Горна Трака“ и селищно
образувание (СО) „Ваялар“. Проектът е изложен
в техническата служба на район „Приморски“.
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 Община Варна чрез район „Приморски“.
9826
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101. – Община Велико Търново на основание
чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект
за изменение на подробен устройствен план – план
за регулация – за кв. 4 и кв. 9, обединяването в
един общ кв. 4 и закриване на проектна улица
ОК № 24 – 25, неприложена, и създаване на нова
улица с ОК № 25 – 2501 по кадастралния и регулационния план на с. Присово, община Велико
Търново. Проектът се намира в общинската администрация, стая 520. На основание чл. 128, ал. 5
ЗУТ заинтересованите лица могат да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта до кмета на общината в 30-дневен срок
от обнародването в „Държавен вестник“.
9765
4. – Община Девин на основание чл. 128, ал. 2
ЗУТ съобщава, че е изработен проект за подробен
устройствен план – план за регулация и застрояване на ПИ 20465.5.21 с площ 10 469 кв. м и ПИ
20465.5.65 с площ 143 кв. м в местност Бараклии,
землище на гр. Девин. С плана за регулация се
цели образуването на УПИ IV, УПИ V, УПИ VI,
УПИ VII, УПИ VIII, УПИ IX, УПИ Х, УПИ XI,
УПИ XII и УПИ XIII, в кв. 1 – „За жилищно
строителство“, за всички собственици на имотите, които изцяло попадат в границите на имоти
20465.5.21 и 20465.5.65. Новообразуваните УПИ са
със следните площи: УПИ IV – 1064 кв. м; УПИ
V – 638 кв. м; УПИ VI – 883 кв. м; УПИ VII – 1234
кв. м; УПИ VIII – 910 кв. м; УПИ IX – 700 кв. м;
УПИ Х – 700 кв. м; УПИ XI – 728 кв. м; УПИ
XII – 1303 кв. м; УПИ XIII – 2004 кв. м. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересованите страни
имат право на писмени възражения, искания и
предложения в едномесечен срок от обнародване
на обявлението в „Държавен вестник“.
9670
6. – Община Девин на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
изменение на ПУП – ПР, в кв. 144 по плана
на гр. Девин, при което се променя уличната
регулация от о.т. 1384 до о.т. 1383, във връзка с
което се променя и регулацията на УПИ II, кв.
144. Промяната на плана за регулация включва
изместване на регулационната линия между улицата и УПИ II, поради което 63 кв. м от улицата
попадат в УПИ II. На основание чл. 128, ал. 5
ЗУТ заинтересованите страни имат право на
предложения, искания и възражения в едномесечен срок от обнародването на съобщението в
„Държавен вестник“.
9888
93. – Община гр. Добрич на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект на
ПУП – парцеларен план във връзка с изработване
на обект: „Електропровод 20 kV, свързващ възлова станция на завод „Старт“ и ел. подстанция
„Добрич“ – Добрич, засягащ поземлени имоти
72624.603.11, 72624.386.28, 72624.603.92, 72624.410.30
и 72624.603.94 – собственост на Община гр. Доб
рич, в землището на гр. Добрич. Проектът е
изложен в Центъра за услуги и информация на
Община гр. 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.
9827
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20. – Община Дупница на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ обявява на заинтересуваните лица,
че е изработен проект за подробен устройствен
план (ПУП) – план за регулация (ПР) и план
за застрояване (ПЗ) за поземлен имот 029002,
местност Локвата, землище с. Джерман, ЕКАТТЕ
20763, община Дупница, собственост на Димитър Георгиев Секулов, във връзка с промяна
предназначението на имота от земеделска земя
за неземеделски нужди за изграждане на обект:
„Траурна агенция.“ Проектът се придружава от
схема на външно ел. захранване. С плана за
застрояване се установява устройствена зона от
разновидност „За обществено обслужване“, с
устройствени показатели, както следва: етажност
10 м, плътност на застрояване – до 80 %, коефициент на интензивност (Кинт.) – до 2,5, начин на
застрояване – свободно. Съгласно чл. 131, ал. 2,
т. 5 ЗУТ заинтересуваните лица по този подробен
устройствен план са собствениците или носителите
на ограничени вещни права в имоти, попадащи
в 500-метровата хигиенно-защитна зона, определена съгласно Наредба № 7 от 1992 г. на МЗ
за хигиенните изисквания за здравна защита на
селищната среда. Проектът е изложен в стая № 7
в сградата на Община Дупница. На основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересуваните собственици
могат да прегледат проекта и ако имат основание,
да направят писмени възражения и искания по
него до Община Дупница в едномесечен срок от
обнародването в „Държавен вестник“.
9766
25. – Община Дупница на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица,
че е изработен проект за ПУП – план за застрояване и план за регулация на поземлен
имот с идентификатор 65245.6.153, намиращ в
извън урбанизираните територии в местността
Турските гробища по кадастралната карта на
с. Самораново, община Дупница, собственост на
Румен Иванов Серафимов, във връзка с промяна
предназначението на имота от земеделска земя
за жилищни нужди. Проектът се придружава от
специализирана план-схема на външно ел. захранване и схема за водоснабдяване и канализация.
С плана за застрояване се установява жилищна
устройствена зона от разновидност „с преобладаващо застрояване с малка височина“ – Жм,
с устройствени показатели, както следва: височина – до 10 м; плътност на застрояване – до
60 %; коефициент на интензивност (Кинт.) – до
1,2; озеленена площ (Позел.) – мин. 40 %; начин
на застрояване – свободно. Проектът е изложен
в стая 4 в сградата на Община Дупница. На
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересуваните
лица могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта до Община
Дупница в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“.
9767
6. – Община Етрополе, Софийска област,
на основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е
изработен ПУП – ПЗ (план за застрояване) за
поземлен имот с № 000608, намиращ се в стопанския двор, землище гр. Етрополе, и ПУП – ПП
(парцеларен план) за елементите на техническата
инфраструктура (трасе на напорен тръбопровод),
преминаващ през следните имоти: ПИ № 000469,
път ІІ-37 (Етрополе – Златица) с № 71, р. Малък
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Искър, с № 153 и 460 и ПИ № 000608 по КВС,
намиращи се извън границите на гр. Етрополе,
за захранване на обект МВЕЦ „Малък Искър“ в
ПИ № 000608. Проектът е изложен в сградата на
Община Етрополе, ет. 1, стая 102. На основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица
могат да направят писмени възражения и искания
по проекта до общинската администрация.
9768
12. – Община Кресна на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че възложител по чл. 131 ЗУТ
е изготвил ПУП – парцеларен план за елемент
на техническата инфраструктура в територия,
попадаща извън границите на урбанизираната
територия за обект: „Съществуващ въздушен ел.
захранващ кабел 20 kV, изграден от ТКЗС „Медика“ – гр. Кресна, през 1977 г. с дължина 405,07 м
по скица заснемане, извършено от „БТК“ – ЕООД,
Благоевград, от ЕП „Дефиле“ до „Трафопост
Ср.Н – 20 kV“ в ПИ № 029101, м. Солунско дере,
землище гр. Кресна. В едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ на обявлението
по чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересуваните лица могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проектите за ПУП до общинската
администрация – гр. Кресна.
9831
24. – Община Любимец на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава на заинтересованите, че
на основание чл. 110, ал. 1, т. 5 ЗУТ е изработен ПУП – парцерален план за елементи на
техническата инфраструктура извън границите
на населените места за изграждане на обект:
„Външен електропровод, захранващ ПИ 132040,
местност Кою бунар, землище с. Георги Добрево,
община Любимец“. Трасето на кабела е с дължина 42 м. 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“ на обявлението могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
за ПУП (ПП) до община Любимец на основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ.
9637
28. – Община гр. Николаево, област Стара
Загора, на основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава
на заинтересуваните лица, че е изработен проект – подробен устройствен план (ПУП) – план
за застрояване за част от кв. 75, относно УПИ I,
II, IV, V, VII, VIII, X, XI и XII, част от кв. 80 за
УПИ I, II и III, и план за регулация за УПИ I кв.
73, УПИ I, II, IV, V, VII, VIII, X, XI, XII кв. 75,
УПИ I, II кв. 76, УПИ I, II кв. 77, УПИ I, II кв.
78, УПИ I, II в кв. 79, УПИ I, II, III кв. 80, УПИ
I кв. 82, както и улични отсечки с обща площ
130 953 кв. м, от които се образуват нови три УПИ
XIV в кв. 75, УПИ III в кв. 76 и УПИ IV в кв. 78,
собственост на „Елпо 2000“ – гр. Николаево, със
седалище и адрес на управление гр. Николаево,
ул. Освобождение 2, изработен на основание
чл. 150 ЗУТ и чл. 134, ал. 1, т. 3 ЗУТ и въз основа на разрешение № 2 от 10.03.2011 г. на кмета
на общината за реализиране на инвестиционно
намерение: „Изграждане на високотехнологичен
търговско-логистичен индустриален парк, включ-
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ващ изгрждането на фотоволтаична централа до
10 мегавата“. Проектът е приет на заседание на
ОЕС на 25.07.2011 г. и е приет без забележки.
Документацията по изработения проект е на
разположение през всеки работен ден в центъра
за административно обслужване на населението.
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.
9769
112. – Община Радомир, област Перник, на
основание чл. 28б, ал. 2 и 4 ППЗСПЗЗ съобщава
на заинтересованите, че са изработени помощен
план и план на новообразуваните имоти на земи,
предоставени за ползване на граждани въз основа
на актове по § 4 ПЗРЗСПЗЗ, за местността Разсолков валог в землището на с. Горна Диканя.
На основание чл. 28б, ал. 5 ППЗСПЗЗ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят
писмени възражения и искания по плановете и
придружаващата ги документация до кмета на
община Радомир.
9828
19. – Община Симитли на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е издадена заповед за
одобряване на подробен устройствен план – план
за застрояване и отреждане за „Бетонов възел,
добив на строителни материали, варов център,
битови сгради, складове за материали и трафопост“ в устройствена зона Пп – предимно
производствена зона в ПИ 000038, м. Ормана,
землище на с. Крупник, община Симитли. Проектът е на разположение в стая 209 в сградата на
ОбА – Симитли. На основание чл. 131, ал. 2, т. 3
и 4 непосредствено засегнати от предвижданията
на подробния устройствен план са:
ПИ 004084, м. Ормана, землище на с. Крупник,
община Симитли;
ПИ 000250, м. Ормана, землище на с. Крупник,
община Симитли;
ПИ 000251, м. Ормана, землище на с. Крупник,
община Симитли;
ПИ 004083, м. Ормана, землище на с. Крупник,
община Симитли;
ПИ 004087, м. Ормана, землище на с. Крупник,
община Симитли;
ПИ 004071, м. Ормана, землище на с. Крупник,
община Симитли;
ПИ 000297, м. Ормана, землище на с. Крупник,
община Симитли;
ПИ 004086, м. Ормана, землище на с. Крупник,
община Симитли;
ПИ 004016, м. Ормана, землище на с. Крупник,
община Симитли;
ПИ 004055, м. Ормана, землище на с. Крупник,
община Симитли;
ПИ 009065, м. Ормана, землище на с. Крупник,
община Симитли;
ПИ 000290, м. Ормана, землище на с. Крупник,
община Симитли;
ПИ 000278, м. Ормана, землище на с. Крупник,
община Симитли;
ПИ 009049, м. Ормана, землище на с. Крупник,
община Симитли;
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ПИ 004070, м. Ормана, землище на с. Крупник,
община Симитли;
ПИ 008003, м. Ормана, землище на с. Крупник,
община Симитли;
ПИ 009051, м. Ормана, землище на с. Крупник,
община Симитли;
ПИ 008002, м. Ормана, землище на с. Крупник,
община Симитли;
ПИ 004056, м. Ормана, землище на с. Крупник,
община Симитли;
ПИ 004085, м. Ормана, землище на с. Крупник,
община Симитли;
ПИ 004075, м. Ормана, землище на с. Крупник,
община Симитли;
ПИ 000297, м. Ормана, землище на с. Крупник,
община Симитли;
ПИ 000297, м. Ормана, землище на с. Крупник, община Симитли. 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 Община Симитли.
9896
24. – Община Сливен на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
подробен устройствен план – план за регулация
и план за застрояване на кв. 267 и 276 по плана
на кв. Клуцохор, Сливен, обхващащ територия
в следните граници: север – ул. Алтънлъ Стоян
войвода и ул. Васил Петлешков; изток – ул.
Николай Дойчев и ул. Харкан; запад и юг – ул.
Текстилец. Проектът е изложен в общината, стая
50. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят
писмени възражения по проекта до общинската
администрация.
9787
25. – Община Сливен на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
подробен устройствен план – план за регулация
и план за застрояване на кв. 242, 243, 269, 270 и
273 по плана на кв. Клуцохор, Сливен, обхващащ
територия в следните граници: север – ул. Мургаш,
изток – ул. Тертер, ул. Харкан и ул. Текстилец,
запад и юг – кв. Асеновец. Планът е изложен в
общината, стая 50. На основание чл. 128, ал. 5
ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересуваните могат да
направят писмени възражения по проекта до
общинската администрация.
9788
26. – Община Сливен на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
ПУП – парцеларен план за линейните обекти на
техническата инфраструктура извън границите
на урбанизираните територии за изграждане на
подземни електроповоди 1 kV до поземлен имот
000051, отреден „За фотоволтаична система“,
местност Гергевец, землище с. Камен, община
Сливен. Трасето преминава през поземлен имот
000060 – полски път в същото землище. Проектът
е изложен в общината, стая 35. На основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните
лица могат да направят писмени възражения по
проекта до общинската администрация.
9789
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26. – Община Сливен на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
ПУП – парцеларен план за линейните обекти на
техническата инфраструктура извън границите
на урбанизираните територии за изграждане на
въздушен електропровод 20 kV от съществуващ
ЖР стълб № 125 от ВЛ 20 kV „Глобус“ на ПС
„Индустрия“ до нов стълб в ПИ 034025, местност Мешелика, землище с. Камен, община
Сливен. Трасето преминава през имоти 034047
и 034025 – частна собственост, в землището на
с. Камен, община Сливен. Проектът е изложен
в общината, стая 35. На основание чл. 128, ал. 5
ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат
да направят писмени възражения по проекта до
общинската администрация.
9897
27. – Община Сливен на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
изменение на ПУП – парцеларен план за линейните обекти на техническата инфраструктура
извън границите на урбанизираните територии
за изграждане на подземен електропровод 20 kV
за захранване на ППС № BS3714 на „БТК“ – АД,
в поземлен имот 097008, местност Среден баир,
землище гр. Кермен, община Сливен, с удължаване на трасето в участъка от т. 22 до т. 32,
преминаващо през имоти 000366, 000360, 000510,
000071 и 000698 – полски и местни пътища – общинска собственост, в землището на гр. Кермен,
община Сливен. Проектът е изложен в общината,
стая 35. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересуваните лица могат да направят
писмени възражения по проекта до общинската
администрация.
9898
92. – Община Твърдица на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
подробен устройствен план – парцеларен план за
линейните обекти на техническата инфраструктура
извън границите на урбанизираните територии за
изграждане на обект: „Подземен кабел от БКТП
в ПИ № 044054 до съществуващ стълб в ПИ
№ 032002“, с дължина 1195 м до имот № 044054,
преминаващ през имот № 000505 и ПИ № 032002
в землището на с. Червенаково, община Твърдица.
Изработеният проект е на разположение всеки
работен ден в стая № 21, ет. 3, в сградата на
Община Твърдица, пл. Свобода 1. На основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересуваните лица могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ до общинската
администрация.
9829
93. – Община Твърдица на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
подробен устройствен план – парцеларен план
за линейните обекти на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните
територии за изграждане на обект: „Подземен
кабел от БКТП в ПИ № 031028 до съществуващ
стълб в ПИ № 031024“, с дължина 120 м до имот
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№ 031028, преминаващ през имот № 000522 и ПИ
№ 031024 в землището на с. Червенаково, община
Твърдица. Изработеният проект е на разположение
всеки работен ден в стая № 21, ет. 3, в сградата на
Община Твърдица, пл. Свобода 1. На основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересуваните лица могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ до общинската
администрация.
9830
105. – Община Хаджидимово на основание
чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен
ПУП – ПП (подробен устройствен план – парцеларен план) за обект: „Ел. кабел 20 kV за
МВЕЦ „Мътница“ и обект: „Водопровод за МВЕЦ
„Мътница“, до имот с № 022016, който имот е
собственост на община Хаджидимово, одобрен
с Решение № 528 от протокол № 37 от проведено
редовно заседание на Общинския съвет – гр. Хаджидимово, на 31.03.2011 г. Проектът и решението
се намират в отдел „Устройство на територията
и строителството“, стая № 301, в сградата на
общинска администрация – гр. Хаджидимово.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересованите лица по чл. 131 ЗУТ могат да
направят писмени възражения, предложения и
искания по представения проект, отправени до
отдел „Устройство на територията и строителството“ на общината.
9899
8. – Община Шумен на основание чл. 28б,
ал. 4 ППЗСПЗЗ съобщава на заинтересованите
лица, че е изработен план на новообразуваните
имоти на местност Под манастира в землището
на гр. Шумен за следните поземлени имоти: 1.
№ 650.141, № 650.198 и № 650.228; 2. № 652.242,
№ 652.244, № 652.245, № 652.246, № 652.293,
№ 652.294, № 652.594 и № 652.599. Планът е
изложен в сградата на общината на ет. 3 – дирекция „Устройство на територията“, стая 330.
На основание чл. 28б, ал. 5 в 30-дневен срок от
обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени искания
и възражения по плана до кмета на общината.
9900
2 0 7. – О б щ и н с к а т а с л у ж б а „ З е м е д е лие“ – с. Аврен, област Варна, на основание
чл. 18д, ал. 4, 5 и 6 във връзка с чл. 28, ал. 3, т. 3 и
чл. 18б, ал. 2 ППЗСПЗЗ съобщава на заявителите
с признато право на собственост върху земеделски
земи, че във връзка с изработване на помощния кадастрален план на основание § 4к, ал. 1
ЗСПЗЗ за местностите: Ташлъ Кайряк и Одажия
в обхват КЕ № 000187, № 000191 по картата на
възстановената собственост (КВС) в землището
на с. Бенковски, община Аврен, област Варна, в
14-дневен срок след обнародването в „Държавен
вестник“ ще се извърши съвместно уточняване
(анкетиране) на границите на земеделск ите
земи, разположени в териториите по § 4 ЗСПЗЗ.
Уточняването ще се извърши по график, който
е изложен в сградата на кметство с. Бенковски,
където ще бъде проведена и самата анкета.
9770
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Благоевградският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 4752 от 28.І.2008 г. по ф.д. № 2718/2007 вписа
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Интер глобул ентърпрайсес“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Сандански,
ул. Петър Берон 14, бл. Еделвайс, ет. 1, ап. 1,
с предмет на дейност: покупка на стоки или
други вещи с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид, продажба на
стоки от собствено производство, търговско
представителство и посредничество, комисионни,
спедиционни, превозни, складови сделки, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни,
програмни, импресарски и други услуги, покупка,
строеж и обзавеждане на недвижими имоти с
цел продажба, отглеждане на селскостопански
култури и търговия с тях, развитие на селски и
екотуризъм. Дружеството е с капитал 5000 лв., с
едноличен собственик на капитала Славка Томова
Тъпаркова, която го управлява и представлява,
и е с неограничен срок.
13948
Благоевградският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 4604 от 27.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 2634/2007 вписа
еднолично дружество с ограничена отговорност
„ГАПС“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление Благоевград, ул. Владо Черноземски 13,
ап. 8, с предмет на дейност: покупка на стоки
или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба
на стоки от собствено производство, търговско
представителство, агентство и посредничество,
комисионни, спедиционни и превозни сделки в
страната и в чужбина, сделки с интелектуална
собственост, външнотърговски сделки, хотелиерски, туристически, програмни, информационни
и телекомуникационни услуги, импресарска и
продуцентска дейност, консултантски услуги,
инженерингови дейности, свързани със строителството на сгради, пътни обекти и съоръжения в страната и в чужбина, покупка, строеж,
ремонт и обзавеждане на недвижими имоти с
цел продажба и отдаване под наем, модно ателие и шивашки услуги, изграждане, поддръжка
и ремонт на ел. инсталации, системи и детайли,
електротехническ и услуги, покупко-продажба
на материали за строителството, всякаква друга
търговска и стопанска дейност, незабранена от
законите в страната. Дружеството е с капитал
5000 лв., с едноличен собственик на капитала
Стоян Петров Мавродиев, който го управлява и
представлява, и е с неограничен срок.
13949
Благоевградският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 4600 от 20.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 2630/2007 вписа
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Еко енерджи Каварна“ – ЕООД, със седалище
и адрес на управление Благоевград, ул. Джеймс
Баучер 13, с предмет на дейност: покупка на стоки
или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид в страната
и в чужбина, продажба на стоки от собствено
производство в страната и в чужбина, търговско
представителство и посредничество, комисионни
и спедиционни сделки, превозни сделки в страната и в чужбина, складови сделки, лицензионни
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сделки, стоков контрол, сделки с интелектуална
собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или
други услуги, покупка, строеж или обзавеждане
на недвижими имоти с цел продажба, лизингови
сделки, проучване, проектиране, изграждане,
експлоатация и сервиз, наемане и покупка на
съоръжения за производство на електрическа
енергия от възобновяеми енергийни източници, производство и продажба на електрическа
енергия от възобновяеми енергийни източници
(след получаване на лиценз), всякакви други дейности и сделки, за които няма законова забрана.
Дружеството е с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала Кирил Борисов Анзов,
който го управлява и представлява, и е с не
ограничен срок.
13950
Благоевградският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 4597 от 20.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 2627/2007 вписа
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Феликс“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление Петрич, ул. Черно море 7, с предмет
на дейност: покупка на стоки или други вещи с
цел препродажба в първоначален, преработен или
обработен вид, продажба на стоки от собствено
производство, покупко-продажба на всякакъв
вид промишлени и селскостопански стоки, авточасти и строителни материали, производство
и търговия с конфекция и трикотажни облекла, обувки и други изделия от кожа, ишлеме,
търговско представителство и посредничество,
комисионни, спедиционни и превозни сделки в
страната и в чужбина със собствени или наети
автомобили, складови сделки, стоков контрол,
хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски услуги, покупка,
строеж или обзавеждане на недвижими имоти
с цел продажба, лизинг, таксиметрови услуги,
сервизни и административни услуги, дърводобив
и дървообработване, внос и продажба на МПС и
авточасти, производство на дограма, транспортни услуги. Дружеството е с капитал 5000 лв.,
с едноличен собственик на капитала Слободан
Велинов, който го управлява и представлява, и
е с неограничен срок.
13951
Благоевградският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 4503 от 18.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 2581/2007 вписа
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Омега трейд“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление Благоевград, ул. Прилеп 13, с
предмет на дейност: покупко-продажба на стоки
и други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба
на стоки от собствено производство, търговско
представителство и посредничество, комисионни,
спедиционни, превозни, складови сделки, менителници, запис на заповед и чекове, хотелиерски,
туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски и други услуги, покупка,
строеж или обзавеждане на недвижими имоти
с цел продажба, отглеждане на селскостопански
култури и търговия с тях, развитие на селски и
екотуризъм. Дружеството е с капитал 5000 лв., с
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едноличен собственик на капитала Олга Котева
Калпачка, която го управлява и представлява, и
е с неограничен срок.
13952
Благоевградският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 4596 от 20.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 2626/2007 вписа
дружество с ограничена отговорност „Блажеви“ – ООД, със седалище и адрес на управление
Петрич, ул. Цар Борис ІІІ № 32, с предмет на
дейност: покупка на стоки или други вещи с цел
препродажба в първоначален, преработен или
обработен вид, продажба на стоки от собствено
производство, търговско представителство и
посредничество, комисионни, спедиционни и
превозни сделки, превозни сделки в страната и
в чужбина, складови сделки, сделки с интелектуална собственост, рекламни, информационни,
програмни и импресарски услуги, хотелиерски
и туристически услуги, туристически сделки в
чужбина, стоков контрол, покупка, строеж или
обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг. Дружеството е с капитал 5000 лв.,
със съдружници Свилен Атанасов Блажев и
Цветанка Атанасова Блажева, представлява се
и се управлява от съдружниците поотделно и е
с неограничен срок.
13953
Благоевградският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 4426 от 15.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 2537/2007 вписа
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Дарън роуд“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление с. Падеш, кв. Падеш 1, с предмет на
дейност: вътрешен и международен транспорт,
превози с леки и товарни автомобили, търговия с
автомобили, комисионни, спедиционни и превозни
сделки, търговско представителство, посредничество и агентство на местни и чуждестранни
физически и юридически лица в страната и в
чужбина, покупка на стоки и други вещи с цел
препродажба в първоначален, преработен или
обработен вид, продажба на стоки от собствено
производство, вътрешно- и външнотърговска дейност, реекспорт, складови сделки, лицензионни
сделки, ресторантьорство, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни,
импресарски, интернет услуги, фризьорски и
козметични услуги, строителство, външно и
вътрешно проектиране. Дружеството е с капитал
20 000 лв., с едноличен собственик на капитала
Елица Любомирова Ангелова, която го управлява
и представлява, и е с неограничен срок.
13954
Благоевградският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 4432 от 15.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 2543/2007 вписа
дружество с ограничена отговорност „Мока фешън“ – ООД, със седалище и адрес на управление
Петрич, ул. Черно море 5, с предмет на дейност:
производство и търговия с продукти и стоки от
хранително-вкусовата промишленост, брашно
и фуражи, покупка на стоки или други вещи с
цел препродажба в първоначален, преработен
или обработен вид, производство на стоки с цел
продажба, комисионна, спедиционна, складова,
лизингова дейност на търговско представителство и посредничество, обменновалутни сделки
с конвертируема валута, превозна, туристическа,
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рекламна, хотелиерска, ресторантьорска, информационна, импресарска, шивашка дейност или
предоставяне на други услуги, подпомагане и
извършване на сделки с недвижимо имущество,
вътрешна търговия, вкл. на консигнация и комисионерство, маркетинг, разработване на фирмени
и икономически стратегии и други дейности,
незабранени със закон. Дружеството е с капитал
5000 лв., със съдружници Александрос Агорастос,
Агорастос Апостолос Агорастос и Димитриос
Сиантцис, представлява се и се управлява от
Александрос Агорастос и е с неограничен срок.
13955
Благоевградският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 4427 от 15.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 2538/2007 вписа
дружество с ограничена отговорност „Дуето фешън“ – ООД, със седалище и адрес на управление
Петрич, ул. Черно море 5, с предмет на дейност:
производство и търговия с продукти и стоки от
хранително-вкусовата промишленост, брашно
и фуражи, покупка на стоки или други вещи с
цел препродажба в първоначален, преработен
или обработен вид, производство на стоки с цел
продажба, комисионна, спедиционна, лизингова
дейност на търговско представителство и посредничество, обменновалутни сделки с конвертируема валута, превозна, туристическа, рекламна,
хотелиерска, ресторантьорска, информационна,
импресарска, шивашка дейност или предоставяне
на други услуги, подпомагане и извършване на
сделки с недвижимо имущество, вътрешна търговия, вкл. на консигнация и комисионерство,
маркетинг, разработване на фирмени и икономически стратегии и други дейности, незабранени
със закон. Дружеството е с капитал 5000 лв.,
със съдружници Александрос Апостолидис и
Константинос Апостолидис, представлява се и
се управлява от Александрос Апостолидис и е с
неограничен срок.
13956
Благоевградският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 4694 от 9.І.2008 г. по ф.д. № 759/2003 вписа
промяна за „Драки“ – ЕООД: вписва промяна
на седалището и адреса на управление от гр.
Сандански, ул. Синаница 4, на с. Микрево, община Струмяни.
13957
Благоевградският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 4428 от 15.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 2539/2007
вписа дру жест во с ог рани чена от говорност
„Белви енерджи“ – ООД, със седалище и адрес
на управление Благоевград, ул. Цар Борис І
№ 8, с предмет на дейност: продажба на стоки
от собствено производство, производство и продажба на електроенергия, проектиране, изграждане и ремонт на електросъоръжения, покупка
на стоки или други вещи с цел препродажба в
първоначален, преработен или обработен вид,
търговско представителство и посредничество,
комисионни, спедиционни и превозни сделки,
складови и лицензионни сделки, стоков контрол,
хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски услуги, покупка,
строеж или обзавеждане на недвижими имоти с
цел продажба, лизингови сделки. Дружеството
е с капитал 5000 лв., със съдружници Валентин
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Евтимов Евтимов, Евтим Кирилов Евтимов и
Първолета Иванова Евтимова, представлява се
и се управлява от Валентин Евтимов Евтимов и
е с неограничен срок.
13958
Благоевградският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ вписа с решение № 4711 от 15.І.2008 г. по ф.д. № 948/2006
прехвърляне на предприятие с фирма ЕТ „Елена Гълъбова – Борислав Иванов“ (рег. по ф.д.
№ 2008/2000) на „Рико“ – ЕООД, като съвкупност
от права, задължения и фактически отношения.
13959
Благоевградският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 4762 от 5.ІІ.2008 г. по ф.д. № 2720/2007 вписа
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Тони – спед“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление с. Мусомища, ул. Гоце Делчев
7, с предмет на дейност: покупка на стоки или
други вещи с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид, продажба на
стоки от собствено производство, производство
на изделия от текстил и трикотаж, ишлеме,
търговско представителство и посредничество,
комисионни, спедиционни, превозни, складови
и лицензионни сделки, сделки с интелектуална
собственост, хотелиерски, ресторантьорски, туристически, рекламни, ремонтни, дърводелски,
сервизни, информационни, програмни, компютърни, машинописни, спедиторски, импресарски и счетоводни услуги, логистика, покупка,
строеж или обзавеждане на недвижими имоти
с цел продажба или отдаване под наем, лизинг.
Дружеството е с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала Стоян Николаев Донков, който го управлява и представлява, и е с
неограничен срок.
13960
Благоевградският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 4491 от 18.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 2569/2007
вписа дружество с ограничена отговорност „Агроланд“ – ООД, със седалище и адрес на управление гр. Хаджидимово, ул. Пирин 4, с предмет
на дейност: покупка на стоки или други вещи с
цел препродажба в първоначален, преработен или
обработен вид, продажба на стоки от собствено
производство, покупка и продажба на стоки от
селскостопански произход в страната, страните
от Европейския съюз и извън тях, производство,
преработка и продажба на земеделска и животновъдна продукция в първоначален и преработен вид,
търговско представителство и посредничество на
наши и чуждестранни физически и юридически
лица, комисионна, складова, лицензионна, транспортна, превозна дейност, сделки с интелектуална
собственост, външнотърговска дейност, внос,
износ, реекспорт, бартерни сделки, хотелиерски,
туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски услуги, покупка, строеж или
обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба,
лизинг. Дружеството е с капитал 5000 лв., със
съдружници Иван Стоилов Сабахлъков и Людмил Велизаров Свиленов, представлява се и се
управлява от съдружниците заедно и поотделно
и е с неограничен срок.
13961
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Благоевградският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 4505 от 18.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 2583/2007
вписа дру жест во с ог рани чена от говорност
„Илиеви – Джани“ – ООД, със седалище и адрес
на управление с. Дрангово, община Петрич, с
предмет на дейност: покупка на стоки или други
вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от
собствено производство, покупко-продажба на
всякакъв вид промишлени и селскостопански
стоки, авточасти и строителни материали, производство и търговия със строителни материали
и авточасти, производство и търговия със зеленчуци, плодове, винопроизводство, производство
и търговия с конфекция и трикотажни облекла
и изделия от обувната промишленост, търговско
представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки, складови
сделки, лицензионни сделки, стоков контрол,
сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, ресторантьорски, туристически, рекламни,
информационни, програмни, импресарски услуги,
покупка, строеж или обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажба, превозни сделки в страната
и в чужбина със собствени или наети автомобили, лизинг, таксиметрови, административни
и шивашки услуги. Дружеството е с капитал
5000 лв., със съдружници Йордан Георгиев Илиев
и Тодорка Стоянова Илиева, представлява се и
се управлява от Йордан Георгиев Илиев и е с
неограничен срок.
13962
Благоевградският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 4718 от 15.І.2008 г. по ф.д. № 2702/2007 вписа
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Османов“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление Якоруда, ул. Родопи 9, с предмет на
дейност: покупка на стоки или други вещи с цел
препродажба в първоначален, преработен или
обработен вид, продажба на стоки от собствено
производство, търговско представителство и
посредничество, комисионни, спедиционни и
транспортни сделки в страната и в чужбина, менителници, записи на заповед и чекове, складови
сделки, лицензионни сделки, стоков контрол,
сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни,
програмни, импресарски или други услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажба, лизинг, внос, износ и
реекспорт на стоки и суровини, производство,
изкупуване, преработка, съхранение и реализация
на стопанска продукция, промишлени стоки и
предмети на бита, проектиране, строителство на
сгради, строителен монтаж и технически услуги,
износ на дървен материал, дървопреработване,
дървообработване и дърводобив. Дружеството е
с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на
капитала Ибрахим Камберов Османов, който го
управлява и представлява, и е с неограничен срок.
13963
Благоевградският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 4570 от 20.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 2613/2007
вписа дру жест во с ог рани чена от говорност
„Арония – пласт“ – ООД, със седалище и адрес
на управление Петрич, ул. Цар Борис ІІІ № 20
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(кино „Антон Попов“), с предмет на дейност:
производство, преработка и търговия със селскостопански продукти и арония, животновъдство, търговия със селскостопански животни и
продукцията от тях в натурално и преработено
състояние, ресторан т ьорст во, хотелиерст во,
вътрешен и международен туризъм, търговия
с промишлени стоки, комисионна и оказионна
търговия, транспортни, складови, спедиторски и
ремонтно-сервизни услуги, изкупуване, преработка и реализация на вторични суровини, сделки с
интелектуална собственост, ноу-хау, програмни
продукти, маркетинг, лизинг, консултантски и
информационни услуги, производство, преработка
и търговия с дървесина и мебели в страната и в
чужбина, строително-монтажни услуги и търговия със строителни материали, внос и търговия
с нефтопродукти, покупка, строеж и обзавеждане
на недвижими имоти с цел продажба, инженеринг
и сервиз в сферата на селското стопанство, леката
и хранително-вкусовата промишленост, търговско
посредничество, представителство и агентство
на български и чуждестранни лица в страната
и в чужбина, както и всякакви други дейности,
незабранени със закон. Дружеството е с капитал
5000 лв., със съдружници Росен Костадинов Кирков и Величка Атанасова Минева, представлява
се и се управлява от Величка Атанасова Минева
и е с неограничен срок.
13964
Благоевградският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 4598 от 20.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 2628/2007 вписа
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Ранастас“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление с. Струма, община Сандански, с
предмет на дейност: сделки по изграждане и
експлоатация на транспортни бази за товарен и
пътнически превоз, изграждане и експлоатация
на презентационни и търговски центрове за
продажба на транспортни услуги, транспортни
услуги с лекотоварни и тежкотоварни машини,
извършване на сделки по внос и износ на стоки и
услуги, сделки по представителство и дистрибуция
на стоки и услуги на български и чуждестранни
компании, инсталация и сервизно поддържане на
системи за транспортно обслужване, изграждане,
експлоатация и управление на търговски обекти
за реализация на промишлени и непромишлени
стоки, производство и реализация на непреработена земеделска продукция. Дружеството е
с капитал 5500 лв., с едноличен собственик на
капитала Никола Вангелов Щърбев, който го управлява и представлява, и е с неограничен срок.
13965
Благоевградският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 4667 от 28.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 2673/2007 вписа
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Акулата“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление Благоевград, ул. Даме Груев 38, с предмет
на дейност: покупка на стоки или други вещи
с цел препродажба в първоначален, преработен
или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство
и посредничество, комисионни, спедиционни и
превозни сделки в страната и в чужбина, складови сделки, лицензионни сделки, стоков контрол,
сделки с интелектуална собственост, хотелиер-
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ски, туристически, рекламни, информационни,
програмни и импресарск и услу ги, пок у пка,
строеж или обзавеждане на недвижими имоти с
цел продажба, лизинг. Дружеството е с капитал
5000 лв., с едноличен собственик на капитала
Петър Атанасов Милев, който го управлява и
представлява, и е с неограничен срок.
13966
Благоевградският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 4602 от 27.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 2632/2007 вписа
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Би Ес Пи“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление Петрич, ул. Никола Вапцаров 6, с
предмет на дейност: производство на стоки с
цел продажба в страната и в чужбина, покупка
на стоки с цел препродажба в страната и в чужбина, рекламни услуги, консултантски услуги,
транспортни услуги, спедиторски сделки, посреднически услуги, ресторантьорски, хотелиерски,
туроператорски услуги, вътрешен и международен туризъм, покупка, строеж и обзавеждане
на недвижими имоти с цел продажба, лизинг.
Дружеството е с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала Иван Христов Христов,
който го управлява и представлява, и е с неограничен срок.
13967
Благоевградският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 4362 от 12.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 2494/2007 вписа
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Интерконтрол – 2000“ – ЕООД, със седалище
и адрес на управление Благоевград, ул. Васил
Левски 45, вх. А, ет. 5, ап. 10, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел
препродажба в първоначален, преработен или
обработен вид, продажба на стоки от собствено
производство, сделки с интелектуална собственост,
в т.ч. проектиране и дейности по оценяване на
съответствието на проектите и/или строителен
надзор на строежите и технически контрол на
инвестиционните процеси, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, маркетинг,
търговско представителство и посредничество,
комисионни, спедиционни и превозни сделки, в
т.ч. международни товарни и автобусни превози,
складови сделки, лицензионни сделки, стоков
контрол, покупка и обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажба, лизинг. Дружеството е
с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на
капитала Георги Христев Милев, който го управлява и представлява, и е с неограничен срок.
13968
Благоевградският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 4465 от 17.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 2561/2007 вписа
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Леваков“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Гоце Делчев, ул. Герман Титов 13, с
предмет на дейност: покупка на стоки и други вещи
с цел препродажба в първоначален, преработен
или обработен вид, производство на стоки с цел
продажба, комисионна, спедиционна, складова и
лизингова дейност, търговия на едро и дребно,
вносно-износна и външнотърговска дейност, консултантски услуги, търговско представителство
и посредничество, рекламна, информационна,
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импресарска, програмна дейност, сделки с интелектуална собственост, издателска и печатарска
дейност, покупка, строеж или обзавеждане на
недвижими имоти с цел отдаване под наем или
продажба. Дружеството е с капитал 5000 лв., с
едноличен собственик на капитала Илия Василев
Леваков, който го управлява и представлява, и е
с неограничен срок.
13969
Благоевградският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 4530 от 19.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 2599/2007 вписа
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Арх. И. Амов“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление Благоевград, ул. Христо Татарчев
22, с предмет на дейност: проектантска дейност
и услуги по изработване на цялостни проекти за
нуждите на всякакъв вид строителство, проекти
по вътрешно обзавеждане и дизайн на жилища,
промишлени, административни сгради, офиси на
фирми и други подобни, авторски и инвеститорски
надзор, оценка на недвижими имоти, оказване
на техническа помощ и консултации в областта
на архитектурата и строителството, покупка на
стоки и вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на
стоки от собствено производство, ресторантьорство и кафетерия, търговско представителство
и посредничество, внос-износ, лизинг, бартер,
реекспорт, комисионни, спедиционни и превозни
сделки, хотелиерски, туристически, рекламни,
информационни, таксиметрови услуги, мениджмънт, консултантска дейност, покупка, строеж
и/или обзавеждане на недвижими имоти с цел
продажба. Дружеството е с капитал 5000 лв., с
едноличен собственик на капитала Иван Костадинов Амов, който го управлява и представлява,
и е с неограничен срок.
13970
Благоевградският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 4534 от 20.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 2603/2007
вписа дружество с ограничена отговорност „Агро
стрим“ – ООД, със седалище и адрес на управление с. Чучулигово, община Петрич, с предмет
на дейност: покупка на стоки или други вещи
с цел препродажба в първоначален, преработен
или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство
и посредничество, комисионни, спедиционни и
превозни сделки, превозни сделки в страната и
в чужбина, складови сделки, сделки с интелектуална собственост, рекламни, информационни,
програмни и импресарски услуги, хотелиерски
и туристически услуги, туристически сделки в
чужбина, стоков контрол, покупка, строеж или
обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба,
лизинг. Дружеството е с капитал 5000 лв., със
съдружници Стоян Андонов Карачоров, Любомир Александров Живанкин и Пасиас Георгиос
Димитриос, които го управляват и представляват
заедно и поотделно, и е с неограничен срок.
13971
Благоевградският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 4398 от 14.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 2521/2007
вписа дружество с ограничена отговорност „С и
Б“ – ООД, със седалище и адрес на управление
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Благоевград, ул. Пере Тошев 1, с предмет на
дейност: покупка на стоки или други вещи с цел
препродажба в първоначален, преработен или
обработен вид, продажба на стоки от собствено
производство, търговско представителство и
посредничество, строителство, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел
продажба, покупка на земеделска продукция
с цел продажба, производство и търговия със
селскостопанска продукция от растителен и животински произход от собствени или наети земи,
селскостопански услуги, внос, износ и реекспорт,
лизинг, външнотърговска дейност, комисионни
и складови сделки, вътрешен и международен
транспорт, спедиторски услуги, издателски услуги,
лицензионни сделки, хотелиерски, туристически,
рекламни, информационни, програмни, импресарски услуги. Дружеството е с капитал 5000 лв.,
със съдружници Стефан Христов Костадинов и
Борис Христов Костадинов, представлява се и се
управлява от Стефан Христов Костадинов и е с
неограничен срок.
13972
Благоевградският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 4363 от 12.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 2495/2007
вписа дружество с ограничена отговорност „Инвест – трейд“ – ООД, със седалище и адрес на
управление с. Дебрен, ул. Първа 15, с предмет
на дейност: покупка на стоки или други вещи
с цел препродажба в първоначален, преработен
или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство
и посредничество, комисионни, спедиционни и
превозни сделки, складови сделки, лицензионни
сделки, стоков контрол, сделки с интелектуална
собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски,
шивашки, машинописни, компютърни, счетоводни, проектантски, фризьорски, тенекеджийски и
други услуги, ишлеме, събиране, съхранение и
продажба на гъби, билки и други диворастящи
растения, дрогерия, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба,
проектиране, строителство, обзавеждане, поддържане и експлоатация на туристически, хотелски, жилищни и други сгради и съоръжения,
производство и монтаж на дограма, лизинг. Дружеството е с капитал 5000 лв., със съдружници
Рафет Ибрахим Гадир и Мурад Айрулов Чолаков,
които го управляват и представляват заедно и
поотделно, и е с неограничен срок.
13973
Благоевградският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 14, ал. 4 ТЗ с решение
№ 4482 от 18.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 2568/2007
вписа промяна за „Кристофър Чалетс“ – ООД
(рег. по ф.д. № 3320/2006 по описа на Варненския
окръжен съд), поради промяна на седалището и
адреса на управление от Варна, бул. Съборни 22,
в Банско, ул. Пирин 6.
13974
Благоевградският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 4506 от 18.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 2584/2007
вписа еднолично дружество с ограничена отговорност „Полет – спет“ – ЕООД, със седалище
и адрес на управление Петрич, ул. Пере Тошев
10, с предмет на дейност: покупка на стоки
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или други вещи с цел препродажба, продажба
на стоки от собствено производство, търговско
представителство и посредничество, комисионни,
спедиционни, превозни сделки в страната и в
чужбина, складови сделки, сделки с интелектуална
собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни и импресарски, софтуерни
услуги, доставка и разпространение на интернет,
обработка на дървесина и производство на мебели
от дърво, покупка, строеж и/или обзавеждане на
недвижими имоти с цел продажба. Дружеството
е с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на
капитала Йордан Петрович, който го управлява
и представлява, и е с неограничен срок.
13975
Благоевградският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 4731 от 17.І.2008 г. по ф.д. № 2709/2007 вписа
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Спиридон Калайдзоглу“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление Благоевград, ул. Александър
Стамболийски 6, с предмет на дейност: транспортни сделки в страната и в чужбина, превоз
на пътници и товари в страната и в чужбина,
строеж или обзавеждане на недвижими имоти с
цел продажба, ниско и високо строителство до
ключ, строително-монтажни работи и метални
конструкции, покупка на стоки или други вещи с
цел препродажба в първоначален, преработен или
обработен вид в страната и в чужбина, продажба
на стоки от собствено производство, търговско
представителство и посредничество, комисионни,
спедиционни сделки, складови сделки, сделки с
интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни,
импресарски или други услуги, лизинг, преработка и продажба на животинска продукция,
диворастящи плодове, билки, гъби, мед и др.,
международна търговия, шивашка дейност и
охранителна дейност, търговия с дървен и друг
строителен материал. Дружеството е с капитал
5000 лв., с едноличен собственик на капитала
Спиридон Калайдзоглу, който го управлява и
представлява, и е с неограничен срок.
13976
Благоевградският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 4724 от 16.І.2008 г. по ф.д. № 2706/2007 вписа дружество с ограничена отговорност „Гансис“ – ООД, със седалище и адрес на управление
Петрич, ул. Хилендарски манастир 8, с предмет
на дейност: транспортна и спедиторска дейност,
таксиметрови превози, търговска и външнотърговска дейност, автомонтьорски и вулканизационни услуги, търговия със стоки и материали на
едро и дребно, административноправни услуги,
машинописни и ксерокс услуги, консигнационна
търговия, импорт и експорт, рекламна дейност,
представителство и посредничество, покупка и
продажба на недвижими имоти, ресторантьорство, хотелиерство, лизинг, авторемонтни услуги,
сервизно обслужване, заложна къща, счетоводни
услуги. Дружеството е с капитал 5000 лв., със
съдружници Славка Зоркова Гаганелова и Георги Ангелов Гаганелов, представлява се и се
управлява от Славка Зоркова Гаганелова и е с
неограничен срок.
13977
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Благоевградският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 4643 от 28.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 2655/2007 вписа
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Денстрой“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление Благоевград, ж.к. Еленово, бл. 133,
вх. Б, ет. 4, ап. 7, с предмет на дейност: покупка
на стоки или други вещи с цел препродажба в
първоначален, преработен или обработен вид,
продажба на стоки от собствено производство,
търговско представителство и посредничество,
комисионни, спедиционни и превозни сделки,
складови сделки, лицензионни сделки, стоков
контрол, сделки с интелектуална собственост,
хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски, финансово-счетоводни, икономически или други услуги,
покупка, строеж или обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажба, лизинг, преводи, легализация на документи, услуги, дърводобив и
дървопреработка, търговия с петрол, петролни
продукти и авточасти, автотранспорт, търговия с
автомобили и автомонтьорски услуги, ресторантьорство, строителство и други специализирани
строителни дейности. Дружеството е с капитал
5000 лв., с едноличен собственик на капитала
Марио Славчев Христов, който го управлява и
представлява, и е с неограничен срок.
13978
Благоевградският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 4655 от 28.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 2667/2007 вписа
дружество с ограничена отговорност „Балкан Пи
Ем Ес Банско“ – ООД, със седалище и адрес на
управление Банско, ул. Пирин, комплекс „Тодорини кули“, сутеренен етаж, стая Бс 1, с предмет
на дейност: управление на недвижими имоти,
строителство и ремонт, покупка, продажба и отдаване под наем на жилищни и административни
сгради, ресторантьорство, хотелиерство и туризъм,
развиване на селскостопански туризъм, представителство, внос и износ, като за дейностит е, които
се упражняват при разрешителен решим – след
получаване на съответния лиценз. Дружеството
е с капитал 5000 лв., със съдружници Денис Рой
Джейс и Сали Анджела Гроувс и се управлява и
представлява от съдружниците заедно и поотделно
и е с неограничен срок.
13979
Благоевградският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 4644 от 28.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 2656/2007
вписа еднолично дружество с ограничена отговорност „Елина“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление Благоевград, ул. Полковник
Дрангов 35, ет. 1, с предмет на дейност: покупка
на стоки или други вещи с цел препродажба в
първоначален, преработен или обработен вид,
продажба на стоки от собствено производство,
търговско представителство и посредничество,
комисионни, спедиционни и превозни сдеки, извършване на международни транспортни услуги
в страната и в чужбина, отдаване на МПС под
наем, складови сделки, хотелиерски, рекламни,
туристически, информационни, програмни и
други услуги, покупка, строеж или обзавеждане
на недвижими имоти с цел продажба, лизинг,
козметични услуги, импорт-експорт на стоки от
собствено и чуждо производство. Дружеството
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е с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на
капитала Мурад Хачатрян, който го управлява и
представлява, и е с неограничен срок.
13980
Благоевградският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 4607 от 28.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 2637/2007 вписа
еднолично дружество с ограничена отговорност
„РГМ“ – ЕООД, със седалище и адрес на управ
ление гр. Гоце Делчев, ул. Царица Йоанна 10,
с предмет на дейност: покупка на стоки с цел
препродажба в първоначален, преработен или
обработен вид, продажба на стоки от собствено
производство, търговия с гнайс и други облицовъчни материали, търговско представителство
и посредничество, комисионни, спедиционни и
превозни сделки, складови сделки, лицензионни
сделки, стоков контрол, сделки с интелектуална
собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, компютърни
услуги. Дружеството е с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала Радослав Георгиев
Манахов, който го управлява и представлява, и
е с неограничен срок.
13981
Благоевградският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 4593 от 20.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 2624/2007
вписа еднолично дружество с ограничена отговорност „Си Ги“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление Петрич, ул. Рокфелер 25,
с предмет на дейност: покупка на стоки или
други вещи с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид, продажба на
стоки от собствено производство, организиране
на шивашко производство и шивашки услуги,
търговско представителство и посредничество,
комисионни, спедиционни и превозни сделки,
международни и вътрешни превози на товари
и пътници, складови сделки, стоков контрол,
сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни,
програмни, импресарски, търговия и преработка
на дърво и дървени материали, производство на
дограма, мебели и други услуги, производство и
украса на облекла, лицензионни сделки, покупка,
строеж или обзавеждане на недвижими имоти с
цел продажба, лизинг. Дружеството е с капитал
5000 лв., с едноличен собственик на капитала
Илия Христов Чангов, който го управлява и
представлява, и е с неограничен срок.
13982
Благоевградският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 4592 от 27.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 2622/2007 вписа
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Вес – Тони“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление Петрич, ул. Параскева Филипова 7, с
предмет на дейност: покупка на стоки или други
вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от
собствено производство, комисионни, спедиционни и превозни сделки, търговия с недвижими
имоти, текстилни, шивашки и конфекционни
услуги, сделки с интелектуална собственост,
складови сделки, лизингови сделки, търговско
представителство и посредничество. Дружеството
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е с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на
капитала Веселин Лазаров Шанов, който го управлява и представлява, и е с неограничен срок.
13983
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 174, ал. 2 ТЗ с решение от 8.І.2008 г.
по ф.д. № 5279/2007 вписа еднолично акционерно
дружество „Агенция за събиране на финансови
задължения и факторинг“ – ЕАД, със седалище и
адрес на управление Бургас, ул. Филип Кутев 11А,
и с предмет на дейност: маркетингови проучвания и маркетингови услуги, издателска дейност,
търговско представителство и посредничество,
комисионни сделки, предоставяне на информация
за финансовото състояние на фирми, събиране
на задължения при предявени претенции срещу
дружества. Дружеството е с капитал 100 000 лв.,
разпределен в 10 000 налични поименни акции,
всяка с номинална стойност 10 лв., управлява
се от съвет на директорите в състав: Стефан
Димитров Д жамбазов – председател, Георги
Цолов Дилков и Боряна Божидарова Божкова,
и се представлява от Стефан Димитров Джамбазов – изпълнителен член.
13661
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 7.І.2008 г.
по ф.д. № 5361/2007 вписа еднолично дружество
с ограничена отговорност „Матгрибъл“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление с. Зорница,
ул. Ж. Г. Манолов 8, и с предмет на дейност:
покупка на стоки с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид в страната
и в чужбина, внос и износ, комисионна, спедиционна, складова, лизингова дейност и дейност
на търговско представителство, агентство и
посредничество в страната и в чужбина, хотелска, туристическа, рекламна, информационна
дейност, покупка, строеж или обзавеждане на
недвижими имоти с цел продажба, всякаква друга
дейност, незабранена със закон. Дружеството е с
капитал 5000 лв. и се управлява и представлява
от едноличния собственик на капитала Матю
Карлос Грибъл.
13662
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
25.І.2008 г. по ф.д. № 5222/2007 вписа еднолично
дружество с ограничена отговорност „Вилиус
2007“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление Бургас, ж.к. Меден рудник, бл. 98, вх. 3,
ет. 7, ап. 51, и с предмет на дейност: покупка,
строеж или обзавеждане на недвижими имоти с
цел продажба, отдаване под наем и преотдаване,
посредничество при сделки с недвижими имоти.
Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява
и представлява от едноличния собственик на
капитала Вилиус Бернотас.
13663
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
25.І.2008 г. по ф.д. № 5221/2007 вписа еднолично
дружество с ограничена отговорност „Димитър
Петров 78“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление Бургас, ж.к. Лазур, бл. 15, ап. 46, и
с предмет на дейност: търговия с всякакъв вид
стоки, закупени с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба
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на стоки от собствено производство, търговско
представителство и посредничество, комисионни,
спедиционни и превозни сделки, валутни сделки,
лицензионни сделки, стоков контрол, складови
сделки, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически за български граждани и
чужденци, туроператорство, турагентство, рекламни, информационни, програмни, импресарски,
ресторантьорство, спортни услуги, рент-а-кар,
организиране на екскурзии в страната и извън
нея или други услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба,
лизинг, външнотърговски сделки с всякакъв вид
стоки в пълен обем, импорт, експорт, реекспорт,
отдаване под наем на имоти, изработване на
мебели. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се
управлява и представлява от едноличния собственик на капитала Димитър Петров Петров.
13664
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 30.V.2003 г.
по ф.д. № 1472/2003 вписа дружество с ограничена
отговорност „Кимо“ – ООД, със седалище и адрес
на управление с. Свети Влас, ул. Русалка 222, и с
предмет на дейност: сделки с недвижими имоти,
експлоатация на хотели, туристическа дейност и
услуги, търговско представителство на български
и чуждестранни физически и юридически лица.
Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и
представлява от управителя Георги Ценков Кичев.
13665
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 146, ал. 4 ТЗ с решение от 28.І.2008 г.
по ф.д. № 1091/98 допуска прилагането на представения проверен и приет годишен счетоводен
отчет за 2006 г. на „Месамбрия – 98“ – АД.
13666
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ с решение от 28.І.2008 г.
по ф.д. № 4648/2007 вписа прехвърляне на предприятието на ЕТ „МВМ – Минчо Минчев“ (рег.
по ф.д. № 580/2001) като съвкупност от права,
задължения и фактически отношения на „Дар
2007“ – ЕООД.
13367
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
28.І.2008 г. по ф.д. № 3136/2003 вписа промени
за „Адакта Корал“ – ООД: освобождава като
съдружник Стефан Атанасов Циганчев; вписва
нов дружествен договор.
13668
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с решение от 28.І.2008 г.
по ф.д. № 7537/91 допуска прилагането на представения проверен и приет годишен счетоводен
отчет за 2006 г. на „Месембрия“ – АД.
13369
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с решение от
28.І.2008 г. по ф.д. № 4274/94 допуска прилагането
на представените проверени и приети годишни
счетоводни отчети за 2004, 2005 и 2006 г. на
„Метални панели и конструкции“ – АД.
13670
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 274 ТЗ вписа промени по ф.д.
№ 330/91 за „Хан Кардам“ – ЕООД: вписва пре-
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кратяване на ликвидацията и продължаване на
дейността на дружеството; вписва като съдружници в дружеството Николай Ангелов Николов
и Милен Петров Куманов; вписва дружеството
като „Хан Кардам“ – ООД; вписва увеличение
на капитала от 7243 лв. на 7250 лв. чрез записване на нови 7 дяла по 1 лв. от Милен Петров
Куманов срещу парична вноска; заличава като
ликвидатор Милен Петров Куманов; вписва като
управители Николай Ангелов Николов и Милен
Петров Куманов, които ще го представляват заедно; вписва дружествен договор на дружеството.
13718
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа промяна по ф.д.
№ 774/2002 за „Мед хониг внос, износ“ – ЕООД:
вписва увеличение на капитала от 5000 лв. на
44 100 лв. чрез издаване на нови 391 дяла с номинална стойност 100 лв., разпределени в 441
дяла с номинална стойност 100 лв., поети от
едноличния собственик на капитала.
13719
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2903
от 13.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 1656/2007 вписа в
регистъра за търговски дружества еднолично
дружество с ограничена отговорност „Данчо
Янев“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление Каварна, ул. България 29, вх. В, ет. 2,
ап. 5, и с предмет на дейност: производство и
реализация на селскостопанска и животинска
продукция, транспортни услуги, хотелиерство и
ресторантьорство, търговия с промишлени и хранителни стоки, както и всякаква друга дейност,
незабранена със закон. Дружеството е с капитал
5000 лв., със собственик Данчо Ризов Янев, който
го управлява и представлява.
13720
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2966 от
17.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 1706/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества еднолично дружество с
ограничена отговорност „Пластдеко“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление Добрич, ул. Отец
Паисий 23, ет. 2, офис 3, и с предмет на дейност:
покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен
вид, търговска дейност в страната и в чужбина
със стоки, търговско представителство и посредничество, комисионни, превозни, спедиционни,
складови и сделки с интелектуална собственост,
хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски, счетоводни и
други услуги, международен транспорт, покупка,
строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел
продажба. Дружеството е с капитал 5000 лв., със
собственик Веселин Николов Димитров, който
го управлява и представлява.
13721
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 25 от
7.І.2008 г. по ф.д. № 24/2008 вписа в регистъра
за търговски дружества дружество с ограничена
отговорност „Елеганс“ – ООД, със седалище и
адрес на управление Добрич, ж.к. Балик, бл.
20, вх. Д, ет. 6, ап. 15, и с предмет на дейност:
покупко-продажба на стоки или други вещи с
цел препродажба в първоначален, преработен
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или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство
и посредничество, транспортни, фризьорски и
козметични услуги, хотелиерски и туристически
услуги, покупка, строеж или обзавеждане на
недвижими имоти с цел продажба или отдаване
под наем. Дружеството е с капитал 5000 лв., със
съдружници Антоанета Борисова Георгиева и
Петранка Кънева Иванова, които го управляват
и представляват заедно и поотделно.
13722
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 33 от
7.І.2008 г. по ф.д. № 32/2008 вписа в регистъра
за търговски дружества еднолично дружество с
ограничена отговорност „Пресиян“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление Добрич, ж.к.
Дружба, бл. 15, вх. В, ет. 1, ап. 2, и с предмет
на дейност: покупко-продажба на стоки или
други вещи с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид, продажба на
стоки от собствено производство, търговско
представителство и посредничество, комисионни,
спедиционни, превозни, складови, лицензионни и
сделки с интелектуална собственост, хотелиерски,
туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, покупка,
строеж или обзавеждане на недвижими имоти
с цел продажба или отдаване под наем, лизинг.
Дружеството е с капитал 5000 лв., със собственик
Мария Дянкова Дянкова, която го управлява и
представлява.
13723
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2907 от
13.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 1660/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества еднолично дружество с
ограничена отговорност „Е.Н.С. трейд“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Балчик, ул.
Витоша 7, и с предмет на дейност: посредничес
ки услуги при покупко-продажба на недвижими
имоти, строеж, ремонт и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, производство,
преработка, покупка на стоки или други вещи
с цел препродажба в първоначален, преработен
или обработен вид, хотелиерски, ресторантьорски, рекламни, брокерски услуги, туристически,
рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, транспортни услуги,
всякакви битови услуги за населението и друга
дейност, незабранена със закон. Дружеството е с
капитал 5000 лв., със собственик Зорка Станева
Ковачева, която го управлява и представлява.
13724
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2951
от 17.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 1691/2007 вписа в регистъра за търговски дружества дружество с ограничена отговорност „Елиз“ – ООД, със седалище
и адрес на управление Добрич, ул. България 15,
и с предмет на дейност: строително-монтажна
и посредническа дейност, търговия с петролни
и селскостопански продукти, производство и
търговия на едро и дребно с хранителни и промишлени стоки, внос и износ, хотелиерство и
ресторантьорство, консултантски, рекламни и
информационни услуги, складови сделки, лизинг,
превозна дейност, търговия и съхранение на препарати за растителна защита и всякакви други
дейности, незабранени със закон. Дружеството
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е с капитал 5000 лв., със съдружници Изабелла
Александровна Адамова и Елина Анатолиевна
Измаилян, които го управляват и представляват
заедно и поотделно.
13725
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2981 от
18.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 1718/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества еднолично дружество с
ограничена отговорност „Актив 7“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление Добрич, ул. Цар
Петър 2, вх. В, ет. 7, ап. 21, и с предмет на дейност:
вътрешна и външна търговия с позволени със
закон стоки, изработка и търговия с бижутерия
със синтетични или естествени камъни, сделки с
недвижими имоти – покупка, продажба, строеж
и обзавеждане на недвижими имоти, внос, износ, реекспорт, бартерни сделки, транспортна и
спедиционна дейност, складови сделки, търговско
представителство, комисионни сделки, изработка
и търговия с изделия от благородни метали със
синтетични или скъпоценни камъни, покупка
на стоки или други вещи с цел препродажба в
първоначален, преработен или обработен вид
в страната и в чужбина, продажба на стоки от
собствено производство, консултантски и счетоводни услуги, рекламна дейност, производство и
продажба на селскостопанска продукция, обмен
на валута, кетъринг, хотелиерство, ресторантьорство и всякакви туристически и туроператорски
сделки и услуги в страната и в чужбина, както и
всякакви други дейности, незабранени със закон
или друг нормативен акт. Дружеството е с капитал 5000 лв., със собственик Иван Пенев Кънев,
който го управлява и представлява.
13726
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2958 от
17.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 1698/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества еднолично дружество с
ограничена отговорност „Ани Ко – 2007“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление с. Челопечене,
ул. Трета 9, и с предмет на дейност: производство
и продажба на торове и биоторове, продажба на
МПС, сервизно поддържане и автомивка, водни
спортове, външнотърговска дейност – внос и
износ на промишлени и консумативни стоки и
природни суровини, комисионна и посредническа
дейност, бартерни, консигнационни и лизингови
сделки, както и всякакви други дейности, незаб
ранени от законодателството. Дружеството е с
капитал 5000 лв., със собственик Анка Атанасова
Димитрова, която го управлява и представлява.
13727
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2964 от
17.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 1704/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества еднолично дружество с
ограничена отговорност „Тервел газ“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление гр. Тервел,
ж.к. Изгрев, бл. 5, вх. Б, ет. 4, ап. 11, и с предмет
на дейност: транспортни сделки в страната и в
чужбина, вкл. с горива и петролни продукти,
търговия, строителна и производствена дейност,
както и всякаква друга дейност, незабранена със
закон. Дружеството е с капитал 5000 лв., със
собственик Александрина Янкова Лукова, която
го управлява и представлява.
13728
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ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
12. – Управителят на сдружение „Спортен клуб
„Шампион 2006“, София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 23.09.2011 г.
в 17 ч. на ул. Голаш 2, бл. 1, ап. 7, при следния
дневен ред: 1. промени в устава на сдружението;
2. приемане на нови членове в сдружението; 3.
избор на управител на сдружението; 4. промяна
в реда за свикване на общо събрание; 5. други.
При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе 1 час по-късно, на същото място и при същия дневен ред. Поканват
се всички членове на сдружението да вземат
участие в събранието.
9724
20. – Управителният съвет на сдружение
„Фенклуб на ФК Арсенал – Лондон в България“,
София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на 24.09.2011 г. в 12 ч. в заседателната
зала на хотел „Сани“, Асеновград, бул. България
77, при следния дневен ред: 1. приемане на отчета за дейността на сдружението; 2. приемане на
годишния финансов отчет; 3. освобождаване на
членовете на управителния съвет на сдружението поради изтичане на мандата им; 4. избор на
нов състав на управителния съвет; 5. разни. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 13 ч. на
същото място и при същия дневен ред.
9723
5. – Управителният съвет на сдружение „Институт за история и развитие на нотариата в
България“, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на 25.09.2011 г. в 16 ч. в
София, ул. Опълченска 46 – 48, заседателната зала
на Нотариалната камара на Република България,
при следния дневен ред: 1. вземане на решение
за промяна на адреса на сдружението от София,
район „Средец“, ул. Мальовица 5, на София, район
„Възраждане“, ул. Опълченска 46 – 48, вх. А, ет.
6; 2. промяна на чл. 3 от устава на сдружението. По силата на чл. 26 от устава на сдружение
„Институт за история и развитие на нотариата в
България“ общото събрание се счита за законно
и може да взема валидни решения, ако присъстват най-малко половината от всички членове на
сдружението. При липса на кворум на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе един час
по-късно на същото място и при същия дневен
ред независимо от броя на членовете.
9904
4. – Управителният орган (председателите) на
фондация „Институт за стандарти и качество в
здравеопазването“, София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на фондацията
на 26.09.2011 г. в 18,30 ч. на адреса на управление
на фондацията в София, ул. Граф Игнатиев 35,
ет. 2, ап. 6, при следния дневен ред: 1. промени
в управителния орган; 2. промяна на адреса
на управление; 3. промени в правомощията на
органите; 4. други промени в учредителния акт
(устава). При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в
19,30 ч. на същото място и при същия дневен ред.
9790
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16. – Управителният съвет на Националния
клуб на спортния деятел, София, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членовете на 27.09.2011 г. в 11 ч. в София, бул. Васил
Левски 75 (Спортна палата), ет. 5, при следния
дневен ред: 1. избор на нов председател на клуба;
2. утвърждаване промени в състава на управителния съвет на клуба. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 12 ч., на същото място и
при същия дневен ред независимо от броя на
присъстващите. Материалите за събранието ще
бъдат на разположение на членовете в офиса
на клуба, стадион „Васил Левски“, бул. Евлоги
Георгиев 38, сектор „В“. Канят се членовете да
участват в общото събрание.
9725
12. – Управителният съвет на сдружение „Настоящи и бъдещи майки“ – София, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно общо събрание на
1.10.2011 г. в 10 ч. в София на адрес: кв. Слатина, бул. Гео Милев 158, сградата на ВТУ „Тодор
Каблешков“, при следния дневен ред: 1. избор на
нов управителен съвет на СНБМ; 2. обсъждане
предложения за промени в устава на СНБМ и
гласуване; 3. други. Поканват се всички членове
да участват в общото събрание лично или чрез
представител по реда на чл. 28, ал. 3 ЗЮЛНЦ.
Регистрацията на членовете и техните представители ще започне в 9,45 ч. и ще се извършва
срещу представяне на документ за самоличност
за членовете, законните представители и/или
пълномощниците на членовете. В случай че някой
от членовете упълномощи друго лице да го представлява на общото събрание, пълномощникът
трябва да представи при регистрацията си пълномощно. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в
11 ч. на същото място и при същия дневен ред.
9840
10. – Управителният съвет на сдружение „Българска Асоциация по когнитивно-поведенческа
психотерапия (БАКПП), София, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква годишно общо събрание на
2.10.2011 г. в 11 ч. в София, ул. Цар Симеон 13, ет.
2, при следния дневен ред: 1. отчет на председателството за 2010 г.; 2. избор на нов управителен
съвет на сдружението; 3. представяне и обсъждане
на предложения и насоки за дейността на сдружението през следващия едногодишен период; 4.
разни. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в
12 ч., при същия дневен ред.
9903
10. – Управителният съвет на сдружение
„Българска бридж федерация“, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ с решение от 3.08.2011 г.
сви к ва о бщо с ъбра н ие на сд ру жен ие т о на
7.10.2011 г. в 11 ч. в Стара Загора, ул. Цар Симеон
100, в конферентната зала на хотел „Верея“, при
следния дневен ред: 1. отчет на УС за дейността
на федерацията през 2010 г.; 2. приемане на годишния финансов отчет на федерацията за 2010 г.;
3. освобождаване на членове на федерацията;
4. приемане на нови членове на федерацията;
5. утвърждаване промени в устава на сдружението; 6. утвърждаване промени в състава на
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управителния съвет на сдружението; 7. утвърждаване наредба за провеждане на държавните
първенства за 2012 г.; 8. утвърждаване наредба за
допингов контрол; 9. други. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 12 ч., на същото място и
при същия дневен ред.
9630
10. – Управителният съвет на Българската
асоциация по музикотерапия, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
7.10.2011 г. в 17,30 ч. на адрес: София, ул. Гурко
52, ет. 4, при следния дневен ред: 1. допълване
и разширяване предмета на дейност на БАМ на
основание чл. 21 от устава, като дейността на
БАМ е насочена към развитието и утвърждаването на духовните ценности, гражданското
общество, здравеопазването, образованието, науката и културата; дейността на БАМ е насочена
и към подпомагането на социалната интеграция
и личностната реализация; с оглед на това се
правят допълнения и изменения в устава на
БАМ; 2. разни.
9657
11. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Спортен клуб по бойни изкуства
при НСА“ – София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква годишно общо събрание на членовете на
10.10.2011 г. в 13 ч. в офиса на сдружението, София,
Национална спортна академия, катедра „Борба
и джудо“, при следния дневен ред: 1. вземане
на решение за освобождаване от длъжност и от
отговорност на председателя на сдружението;
предложение за решение – ОС освобождава от
длъжност и от отговорност досегашния председател на сдружението; 2. вземане на решение
за приемане на нов член (членове) и попълване
състава на управителния съвет; предложение
за решение – ОС приема нов член (членове) на
сдружението и попълва състава на управителния
съвет; 3. вземане на решение за избор на нов
председател на сдружението; предложение за
решение – ОС избира нов председател на сдружението; 4. приемане на годишния финансов отчет
на сдружението за 2010 г. Регистрацията започва в
12,30 ч. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в
14 ч., на същото място и при същия дневен ред.
Материалите по дневния ред са на разположение
на членовете в офиса на сдружението. Поканват
се всички членове или техни упълномощени
представители да присъстват.
9624
12. – Управителният съвет на сдружение
„Асоциация на учителите – християни“, София,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдружението на 15.10.2011 г. в 10 ч. в
София, ул. Г. С. Раковски 86, в малкия салон на
ЕМЕЦ „Д-р Лонг“, при следния дневен ред: 1.
приемане на отчет за дейността на сдружението;
2. промени в управителния съвет и контролния
съвет на сдружението; 3. смяна на управителя на
сдружението; 4. сливане на сдружение „Асоциация на учителите – християни“ със сдружение
„Приятели на Библията“; 5. разни. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
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ще се проведе същия ден в 11 ч., на същото място
и при същия дневен ред независимо от броя на
присъстващите членове.
9658
135. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Българска федерация по автомобилен спорт“ (БФАС), София, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква на 18.10.2011 г. в 10 ч. в
зала „София“ при БЧК – София, ул. Джеймс Баучер 76, редовно общо отчетно-изборно събрание
на сдружението при следния дневен ред: 1. отчет
на управителния съвет за дейността на БФАС;
2. избор на ръководни органи; 3. промяна на адреса на седалището на БФАС. Регистрацията на
делегатите ще започне от 8,30 ч. на 18.10.2011 г.
9656
26. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Българско дружество по ендо
кринология, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква редовно заседание на общото събрание на
25.11.2011 г. в 10 ч. в София, ул. Здраве 2, учебната
зала на УСБАЛЕ на ет. 11 (Майчин дом), при
следния дневен ред: 1. приемане на годишния
доклад на председателя на управителния съвет за
дейността на сдружението през 2010 г.; 2. приемане на годишния финансов отчет на сдружението
за 2010 г.; 3. разни. Поканват се всички членове
на сдружението да присъстват лично или чрез
изрично упълномощен представител. При липса
на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото
събрание ще се проведе същия ден в 11 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
9721
25. – Управителният съвет на сдружение с не
стопанска цел „Българска лига за профилактика
на остеопорозата“, София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква редовно заседание на общото събрание на 25.11.2011 г. в 9 ч. в София, ул. Здраве 2,
учебната зала на УСБАЛЕ, 11 етаж (Майчин дом),
при следния дневен ред: 1. приемане на годишния
доклад на председателя на управителния съвет за
дейността на сдружението през 2010 г.; 2. приемане на годишния финансов отчет на сдружението
за 2010 г.; 3. разни. Поканват се всички членове
на сдружението да присъстват лично или чрез
изрично упълномощен представител. При липса
на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото
събрание ще се проведе същия ден в 10 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
9722
75. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Училищно настоятелство при
Средно общообразователно училище с изучаване
на чужди езици „Свети Климент Охридски“,
Благоевград, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на 12.10.2011 г. в 17 ч. в Благоевград, ул. Брегалница 2, при следния дневен ред: 1.
доклад за дейността на сдружението през 2010 г.;
2. освобождаване на членове на управителния
съвет; 3. избор на нови членове на управителния
съвет. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе в 18 ч. на същото място и при същия дневен ред независимо
от това, дали е налице кворум.
9886
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15. – Управителният съвет на сдружение
„Училищно настоятелство към Общински детски комплекс – Бургас“, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членовете
на 10.10.2011 г. в 10 ч. на адреса на сдружението
в Бургас, ул. Райна Княгиня 11, при следния
дневен ред: 1. отчет за дейността на УН; 2.
освобождаване на председателя и членове на
управителния съвет и избор на нови членове и
председател на управителния съвет; проекторешение – ОС освобождава председателя и членове
на управителния съвет и избира нови членове
и председател на управителния съвет съгласно
направеното от управителния съвет предложение. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в
11 ч., на същото място и при същия дневен ред.
Писмените материали ще бъдат на разположение
на членовете на адреса на сдружението в Бургас,
ул. Райна Княгиня 11, 15 дни преди датата на
общото събрание. Поканват се всички членове
на сдружението да участват в събранието лично,
а при невъзможност – чрез представител, упълномощен с писмено пълномощно.
9884
15. – Управителният съвет на Съюза на
хотелиерите на „Златни пясъци“, к.к. Златни
пясъци, Варна, на основание чл. 12 от устава
на съюза и чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно общо
събрание на членовете си на 8.10.2011 г. в 13 ч. в
зала „Хермес“ на хотел „Иберостар Обзор Бийч и
Изгрев“, к.к. Златни пясъци, при следния дневен
ред: 1. отчет за дейността на УС през отчетния
период; 2. доклад на КС за отчетния период; 3.
освобождаване от отговорност на членовете на
УС и КС за дейността им до този момент; 4. приемане на бюджета за 2011 г.; 5. избор на органи
на управление на съюза – управителен съвет,
контролен съвет; 6. разни. При липса на кворум
на основание чл. 13, ал. 8 от устава на съюза и
чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия
ден един час по-късно, на същото място и при
същия дневен ред независимо от броя на явилите
се членове или представители.
9659
Ирена Димитрова Радева – ликвидатор на
СНЦ „Училищно настоятелство на Гимназия
„Николай Лилиев“, Варна, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 22.11.2011 г. в
16 ч. във Варна, ул. Подвис 29, при следния дневен
ред: 1. обсъждане и приемане на окончателния
ликвидационен счетоводен отчет на сдружението;
2. освобождаване от отговорност на ликвидатора
на сдружението за дейността му през срока на
ликвидацията и до събранието; 3. вземане на
решение за разпределение на остатъка от дружественото имущество; 4. вземане на решение
за заличаване на сдружението от регистъра на
сдруженията с нестопанска цел, воден при ВОС; 5.
разни. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ общото събрание се отлага с един час
по-късно и ще се проведе на същото място и при
същия дневен ред.
9726
1. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Спортен клуб „Ванто“, Видин,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и по негова иници-
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атива свиква редовно общо събрание на клуба
на 7.10.2011 г. в 17 ч. във Видин в сградата на
Община Видин, зала на Общинския съвет, при
следния дневен ред: 1. отчет на управителния
съвет на СК „Ванто“ – Видин, за периода юли
2010 – юли 2011 г.; 2. утвърждаване бюджета на
СК „Ванто“ за 2012 г.; 3. промени в ръководните
органи на клуба; 4. промени в устава на клуба; 5.
разни. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе в 18 ч.
на същото място и при същия дневен ред.
9887
10. – Управителният съвет на Тенис клуб
„Васил Левски“, Карлово, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква отчетно-изборно събрание на
3.11.2011 г. в 18 ч. в заседателната зала в читалище
„Васил Левски“ в Карлово, пл. 20 юли, при следния
дневен ред: 1. отчетен доклад на управителния
съвет за дейността на клуба; 2. отчетен доклад
на контролния съвет; 3. избор на управителен
съвет; 4. избор на контролен съвет. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
ще се проведе един час по-късно на същото място.
9885
2. – Управителният съвет на сдружение „Футболен клуб „Кубрат 2007“, гр. Кубрат, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
членовете на сдружението на 27.10.2011 г. в 11 ч.
в клуба на ул. Цар Освободител 7 в гр. Кубрат
при следния дневен ред: 1. изменения в устава на
футболния клуб; 2. избор на управителен съвет;
3. избор на контролен съвет; 4. освобождаване
от длъжност и отговорност на председателя на
сдружението. При липса на кворум на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе
същия ден 1 час по-късно, на същото място и
при същия дневен ред независимо от броя на
присъстващите.
9727
10. – Управителният съвет при сдружение
„Егида“, Пазарджик, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
и чл. 11, ал. 2 от устава на сдружението свиква
общо отчетно-изборно събрание на 24.10.2011 г.
в 17 ч. в сградата на ул. Мария-Луиза 63 в Пазарджик при следния дневен ред: 1. приемане на
отчет за мандат 2006 – 2011 г.; 2. приемане на
доклада на финансово-контролната комисия; 3.
приемане промени в устава на сдружението; 4.
избор на управителен съвет; 5. разни.
9728
10. – Управителният съвет на Клуб по лека
атлетика „Оборище“, Панагюрище, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на клуба
на 20.10.2011 г. в 17 ч. в седалището на клуба на
ул. Кръстьо Гешанов 9 при дневен ред: избор на
председател. При липса на кворум на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе на
същото място в 18 ч., при същия дневен ред.
9660
12. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Клуб за високо спортно майсторство – Чинмой“, Пловдив, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ уведомява членовете на клуба,
че свиква общо събрание на членовете на сдружението на 14.10.2011 г. в 10 ч. в Пловдив, ул.
Гълъбец 5, ет. 6, ап. 16, при следния дневен ред:
1. вземане на решение за избиране на членове

С Т Р.

96

ДЪРЖАВЕН

на управителния съвет на сдружението поради
изтичане на мандата на настоящите членове; 2.
вземане на решение за преобразуване на сдружение с нестопанска цел „Клуб за високо спортно
майсторство – Чинмой“, извършващо дейност
в частна полза, в сдружение с нестопанска цел
„Клуб за високо спортно майсторство – Чинмой“,
извършващо общественополезна дейност, съгласно
чл. 12, ал. 1 ЗЮЛНЦ; 3. промяна на устава на
сдружението. Материалите за събранието ще бъдат
на разположение на членовете на сдружението
на адреса на седалището – Пловдив, ул. Гълъбец
5, ет. 6, ап. 16, от 12.09.2011 г.
9883
18. – Управителният съвет на сдружение
„Бридж клуб Академик“, Пловдив, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
25.10.2011 г. в 18 ч. в залата на Студентски дом
на културата – Пловдив, при следния дневен ред:
1. отчет на управителния съвет на сдружението
за периода октомври 2010 г. – октомври 2011 г.;
2. избор на председател на управителния съвет;
3. избор на членове на управителния съвет; 4.
разни. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в
19 ч. на същото място и при същия дневен ред.
9902
38. – Съветът на директорите на „ИМС – Напредък“ – АД, Пловдив, на основание чл. 223
ТЗ свиква редовно годишно общо събрание на
акционерите на 10.11.2011 г. в 10 ч. в Пловдив,
за лата на админист ративната сг рада на ул.
Рогошко шосе 6, при следния дневен ред: 1.
доклад на съвета на директорите за дейността
на дружеството през 2010 г.; проект за решение – ОС приема отчетния доклад на съвета
на директорите за дейността на дружеството
през 2010 г.; 2. доклад на дипломирания експерт-счетоводител за извършената проверка и
заверка на годишния счетоводен отчет за 2010 г.;
проект за решение – ОС приема доклада на дипломирания експерт-счетоводител за заверка на
годишния счетоводен отчет на дружеството за
2010 г.; 3. одобряване на годишния счетоводен
отчет и баланс на дружеството за 2010 г.; проект
за решение – ОС приема и одобрява годишния
счетоводен отчет и баланс на дружеството за
2010 г.; 4. избор на дипломиран експерт-счетоводител за 2011 г.; проект за решение – ОС
приема предложението на съвета на директорите
за избор на дипломиран експерт-счетоводител
на дружеството за 2011 г.; 5. вземане на решение
за разпределение на печалбата на дружеството
за 2010 г.; вземане решение за покриване на загуби с печалба от предходни години; проект за
решение – ОС приема предложението на съвета
на директорите за разпределение на печалбата за
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2010 г.; 6. освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите на дружеството
за дейността им през 2010 г. и до датата на ОСА;
проект за решение – ОС приема предложението
на съвета на директорите за освобождаване от
отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2010 г. и до датата на
ОСА; 7. разни. Канят се всички акционери на
дружеството и упълномощените лица да вземат
участие при провеждане на редовното общо
събрание на дружеството. Регистрацията на
акционерите за участие в общото събрание на
техните писмено упълномощени представители
започва в 9 ч. в деня на събранието. Писмените
материали са на разположение на акционерите
в административната сграда на дружеството по
седалището и адреса на управление. При липса
на кворум на основание чл. 227 ТЗ редовното
общо събрание на акционерите ще се проведе
на 24.11.2011 г. в 10 ч. на същото място и при
същия дневен ред.
9771
10. – Управителният съвет (Локално ръководство) на ЛГ „ЕЛСА – Пловдив“, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
21.11.2011 г. в 10 ч. в Пловдив, ул. Ангел Кънчев 8,
ет. 1, офис 1, при следния дневен ред: 1. вземане на
решение за прекратяване на ЛГ „ЕЛСА – Пловдив“
със седалище и адрес на управление Пловдив, бул.
Източен 7, ет. 8; 2. вземане на решение за определяне на ликвидатор на ЛГ „ЕЛСА – Пловдив“
със седалище и адрес на управление Пловдив,
бул. Източен 7, ет. 8. При липса на кворум на
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще
се проведе същия ден в 11 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
9791
5. – Уп ра ви те лни ят с ъве т на сд ру жение
„Проект Родопи“, Смолян, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ кани всички свои членове на извънредно
общо събрание на 15.10.2011 г. в 18 ч. в София,
ул. Неофит Рилски 56, ап. 1, при следния дневен ред: 1. избор на председател на събранието
и на протоколист; 2. обсъждане предложение
за изменение и допълнение на устава на сдружението; 3. избор на членове на управителния
съвет поради изтичане мандата на настоящите;
4. избор на председател на управителния съвет
на сдружението; 5. разни.
9858
Александър Иванов Некезов – ликвидатор на
сдружение с нестопанска цел Център „Граждански
форум“, Хасково, в ликвидация по ф. д. № 42/2004
на ХОС, на основание чл. 14, ал. 4 ЗЮЛНЦ и
чл. 267 ТЗ кани кредиторите на сдружението
да предявят вземанията си в 6-месечен срок от
обнародването в „Държавен вестник“.
9608
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