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ЗАКОН
за изменение и допълнение на Закона за
дипломатическата служба (обн., ДВ, бр. 78
от 2007 г.; изм., бр. 42 от 2009 г. и бр. 97 и 100
от 2010 г.)
§ 1. В чл. 2 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Дипломатическата служба е специали
зирана държавна администрация под ръковод
ството на министъра на външните работи, която
включва Министерството на външните работи
и задграничните представителства на Република
България като негови структурни звена.“
2. Създава се нова ал. 2:

„(2) Дипломатическата служба е специален
вид държавна служба за осъществяване на
външната политика и международните отно
шения на Република България.“
3. Досегашната ал. 2 става ал. 3.
§ 2. Член 3 се изменя така:
„Цел, функции и принципи
Чл. 3. (1) Целта на дипломатическата служба
е да защитава правата и интересите на Репуб
лика България в международните отношения,
както и на българските граждани и българските
юридически лица в чужбина в съответствие
с принципите и нормите на международното
право.
(2) Дипломатическата служба изпълнява
следните основни функции:
1. планира, координира и осъществява
външната политика на Република България,
отношенията с другите държави и участието
на страната в международните правителствени
организации;
2. представя и защитава българските инте
реси в Европейския съюз и в Организацията
на Северноатлантическия договор и допринася
за постигането на целите и за развитието на
тези организации;
3. участва във формирането и провеждане
то на Общата външна политика и политика
за сигурност на Европейския съюз, както и в
изграждането и развитието на механизмите на
Европейския съюз за нейното осъществяване;
4. осъществява официалните връзки с акреди
тираните в Република България дипломатически
и консулски представителства на други държа
ви и мисии на международни правителствени
организации и съдейства за изпълнението на
международноправните задължения на Републи
ка България към тях като приемаща страна;
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5. осъществява общата координация в об
ластта на външните отношения на Република
България, като взаимодейства с компетентните
органи на държавната власт, министерствата и
органите на изпълнителната власт и на мест
ното самоуправление по въпросите, свързани с
осъществяваните от тях международна дейност
и сътрудничество.
(3) Дипломатическата служба се изгражда
на професионална основа в съответствие с
общите принципи на администрацията, както
и с принципите на кариерно развитие, стабил
ност, партийна необвързаност, приемственост
и мобилност.“
§ 3. В глава втора, раздел І се създава чл. 5а:
„Организация
Чл. 5а. (1) Министерството на външните
работи е организирано в генерални дирекции,
дирекции и задгранични представителства.
(2) В генералните дирекции могат да се
създават отдели, а в задграничните представи
телства могат да се създават служби.“
§ 4. В чл. 6 ал. 2 се изменя така:
„(2) Министърът на външните работи:
1. ръководи и представлява Министерството
на външните работи;
2. ръководи дипломатическите и консулските
отношения от името на Република България;
3. предоставя на правителството и на други
държавни органи необходимата им информа
ция, позиции и становища за осъществяване
на тяхната международна дейност;
4. ръководи българската политика за меж
дународно развитие и сътрудничество;
5. ръководи изготвянето на нормативни
актове, свързани с външната политика и меж
дународните отношения на Република България;
6. ръководи участието на Министерството
на външните работи в развитието на междуна
родното право и неговото прилагане в между
народните отношения на Република България;
7. внася в Министерския съвет проекти на
решения за откриване и закриване на задгра
нични представителства;
8. ръководи дейностите по оказване помощ
на български граждани, попаднали в кризисна
ситуация в чужбина;
9. управлява държавните имоти в чужбина и
в страната, които са предоставени за управле
ние на Министерството на външните работи;
10. съставя проекта на бюджет на Минис
терството на външните работи и ръководи
изпълнението му, като разпределя бюджета по
политики и програми и осъществява контрол
върху дейността на материалноотговорните
лица в министерството и в задграничните
представителства;
11. управлява човешките ресурси в дипло
матическата служба;
12. утвърждава Професионален кодекс на
служителите в дипломатическата служба и
осъществява контрол за спазването му;
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13. изпълнява и други функции, определени
с акт на Народното събрание или на Минис
терския съвет.“
§ 5. В чл. 7 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се нова ал. 3:
„(3) Министърът на външните работи може
да делегира на заместник-министър с писмена
заповед правомощията си във връзка с възниква
нето, изменянето и прекратяването на трудовите
и служебните правоотношения с изключение
на налагането на дисциплинарните наказания
по чл. 59 от този закон и по чл. 90, ал. 1, т. 4
и 5 от Закона за държавния служител.“
2. Досегашните ал. 3 и 4 стават съответно
ал. 4 и 5.
§ 6. В чл. 8 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) За постоянен секретар се назначава
дипломатически служител, който:
1. има дипломатически ранг „посланик“;
2. е изпълнявал ръководна длъжност в Ми
нистерството на външните работи;
3. е работил като ръководител на задгранич
но представителство по чл. 23, ал. 1 най-малко
три години;
4. е получил по-висока оценка при последното
годишно атестиране в сравнение с останалите
кандидати;
5. не е извършвал нарушения на Кодекса
за поведение на служителите в държавната
администрация и на Професионалния кодекс
на служителите в дипломатическата служба.“
2. В ал. 4 цифрата „5“ се заменя с „4“ и
накрая се поставя запетая и се добавя „който
изтича преди придобиването от служителя на
право на пенсия за осигурителен стаж и възраст“.
§ 7. Член 9 се изменя така:
„Правомощия на постоянния секретар
Чл. 9. (1) Постоянният секретар подпома
га министъра при изпълнението на неговите
функции по чл. 6, ал. 2, като непосредствено:
1. организира, координира и контролира
дейността на структурните звена;
2. ръководи дългосрочното планиране, разра
ботването на програми и процеса на планиране
и управление на бюджета;
3. съдейства за прилагането на принципите на
професионалното кариерно развитие на служи
телите в дипломатическата служба и спазването
на Професионалния кодекс на служителите в
дипломатическата служба;
4. ръководи разработването и осъвременя
ването на нормативната уредба, отнасяща се
до организацията и дейността на дипломати
ческата служба;
5. ръководи кариерното развитие и квали
фикацията на кадровия състав на дипломати
ческата служба;
6. предлага мерки за развитие и за повишава
не ефективността на дипломатическата служба;
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7. ръководи дейността по разработване и
прилагане на мерки за недопускане конфликт
на интереси и условия за корупция в дипло
матическата служба;
8. организира взаимодействието със син
дикатите и с неправителствени организации,
работещи в областта на външната политика и
международните отношения.
(2) Постоянният секретар изпълнява и други
функции, възложени му с устройствения пра
вилник на Министерството на външните работи
или със заповед на министъра.
(3) Функциите на постоянния секретар в
негово отсъствие от страната или когато полз
ва законоустановен отпуск, се изпълняват от
определен с писмена заповед на министъра
дипломатически служител в Министерството на
външните работи, отговарящ на изискванията
на чл. 8, ал. 2.
(4) Правоотношението с постоянния секре
тар се прекратява от министъра на външните
работи в случаите по чл. 103, 107 и 107а от
Закона за държавния служител.“
§ 8. Член 10 се отменя.
§ 9. Член 11 се изменя така:
„Генерални директори
Чл. 11. (1) Генералните директори се на
значават от министъра на външните работи
чрез подбор, основан на професионални и
управленски качества.
(2) Генерален директор в специализираната
администрация на Министерството на външните
работи може да бъде само дипломатически
служител с дипломатически ранг не по-нисък
от „пълномощен министър“, който има профе
сионален опит като ръководител на задгранично
представителство.
(3) Генералните директори ръководят ге
нерални дирекции. Те са пряко подчинени на
министъра на външните работи по отношение
на функциите си по планиране, координиране
и провеждане на външната политика.
(4) Генералните директори изискват и
получават необходимата им информация за
изпълнение на функционалните им задължения
от структурните звена на дипломатическата
служба и от административни звена на други
органи на изпълнителната власт.
(5) Генералните директори се освобождават
по преценка на министъра на външните работи.“
§ 10. В чл. 13 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 т. 1 и 2 се изменят така:
„1. посланици за специални поръчения – ди
пломати с ранг не по-нисък от „пълномощен
министър“, или лица с доказани квалификация
и опит за изпълнение на съответните задачи;
2. специални координатори – дипломати с
ранг не по-нисък от „съветник“, или лица с
доказани квалификация и опит да координират
изпълнението на съответните задачи.“
2. Създава се ал. 3:
„(3) Посланиците за специални поръчения и
специалните координатори се освобождават по
преценка на министъра на външните работи.“
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§ 11. Член 14 се изменя така:
„Директори и началници на отдели
Чл. 14. (1) Директорите и началниците на
отдели в Министерството на външните работи
се назначават от министъра на външните ра
боти чрез подбор, основан на професионални
качества.
(2) В случаите, когато дипломатически
служител се назначава за директор, той трябва
да има дипломатически ранг не по-нисък от
„съветник“ и професионален опит от работа в
задгранично представителство.
(3) В случаите, когато дипломатически
служител се назначава за началник на отдел,
той трябва да има дипломатически ранг не
по-нисък от „първи секретар“.“
§ 12. В чл. 15 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „по чл. 46 от Закона за
администрацията“ се заменят с „на Министер
ството на външните работи“, а думата „посланик“
се заменя с „пълномощен министър“.
2. В ал. 2 накрая се добавя „за срок три
години“.
3. Създава се ал. 3:
„(3) Инспекторатът на Министерството на
външните работи изпълнява функциите по
Закона за администрацията и по този закон.“
§ 13. В чл. 16, ал. 2 думите „административ
ния секретар“ и запетаята след тях се заличават.
§ 14. В чл. 18 се правят следните изменения:
1. В заглавието думата „Атестационна“ се
заменя с „Кариерна“.
2. В ал. 1 и 2 думата „Атестационната“ се
заменя с „Кариерната“.
3. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Министърът на външните работи издава
наредба за кариерното развитие на дипломати
ческите служители и ротацията на служителите
в дипломатическата служба по предложение на
постоянния секретар.“
§ 15. В чл. 20 се правят следните изменения:
1. В заглавието и в текста преди т. 1 думата
„Атестационната“ се заменя с „Кариерната“.
2. Точка 1 се отменя.
§ 16. В чл. 21, ал. 1 след думите „България
е“ се добавя „териториално“ и думите „дипло
матическата служба“ се заменят с „Министер
ството на външните работи“.
§ 17. В чл. 23 се създават ал. 5 и 6:
„(5) В държави, в които няма задгранични
представителства на Република България, могат
да се назначават извънредни и пълномощни
посланици със седалище в София.
(6) Министърът на външните работи из
дава заповед, с която определя функциите и
задълженията на извънредните и пълномощни
посланици със седалище в София.“
§ 18. В чл. 26 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Заглавието се изменя така: „Постъпване
в дипломатическата служба“.
2. В ал. 1 след думата „обявен“ се добавя
„общ“.
3. Алинея 2 се изменя така:
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„(2) Дипломатически служител може да
постъпи в дипломатическата служба и чрез
конкурс за конкретна длъжност, за която има
специфични изисквания за квалификация и опит.
В този случай по отношение на участниците
в конкурса не се прилагат изискванията на
чл. 11, ал. 2 и чл. 14, ал. 2 за опит от работа
в задгранично представителство.“
4. В ал. 4 думата „Конкурсът“ се заменя с
„Конкурсите“, а думата „провежда“ се заменя
с „провеждат“.
§ 19. В чл. 27 се правят следните допълнения:
1. В ал. 1, т. 3 накрая се поставя запетая и
се добавя „или процедурен език, използван от
Европейската комисия“.
2. Създава се ал. 4:
„(4) На публични длъжности по чл. 3, ал. 1,
т. 23 и 26 от Закона за достъп и разкриване на
документите и за обявяване на принадлежност
на български граждани към Държавна сигур
ност и разузнавателните служби на Българската
народна армия не могат да се назначават:
1. лица, за които е доказана принадлежност
по реда на Закона за достъп и разкриване на
документите и за обявяване на принадлежност
на български граждани към Държавна сигур
ност и разузнавателните служби на Българската
народна армия;
2. лица, които откажат да представят писмено
съгласие или валиден документ за извършена
проверка по чл. 31, ал. 3.“
§ 20. В чл. 28 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 след думите „чл. 26“ се поставя
запетая и се добавя „ал. 1“, а числото „18“ се
заменя с „12“.
2. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Правоотношението със служител, не
издържал изпита по ал. 2 за придобиване на
дипломатически ранг „аташе“, се прекратява
без предизвестие.“
§ 21. Член 29 се изменя така:
„Назначаване на дипломатическа длъжност
Чл. 29. (1) Министърът на външните работи
назначава на съответна дипломатическа длъж
ност в състава на дипломатическата служба за
неопределено време:
1. служителя, издържал изпита по чл. 28,
ал. 2, като със заповедта за назначаване му
определя дипломатически ранг „аташе“;
2. служителя, спечелил конкурса за конкретна
длъжност по чл. 26, ал. 2, като със заповедта за
назначаване му определя и съответен на тази
длъжност дипломатически ранг.
(2) Министърът на външните работи може
да назначи без конкурс в дипломатическата
служба за неопределено време:
1. дипломатически служител, правоотноше
нието с когото е било прекратено, с изключение
на случаите по чл. 107 от Закона за държавния
служител;
2. дипломатически служител, който е бил в
правоотношение с институция на Европейския
съюз, с Организацията на обединените нации,
с Организацията за сигурност и сътрудничество
в Европа, с Организацията на Северноатлан
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тическия договор или с други международни
правителствени организации, след прекратяване
на правоотношението му с тези организации.
(3) Със заповедта за назначаване по ал. 2
министърът на външните работи по предло
жение на постоянния секретар определя на
служителя съответен на неговата квалификация
и професионален опит дипломатически ранг,
но не по-нисък от този, който е имал при пре
кратяване на служебното му правоотношение,
и го назначава на длъжност, съответстваща на
този ранг.“
§ 22. В чл. 31 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Навсякъде думата „постъпване“ се заменя
с „назначаване“.
2. Създава се нова ал. 3:
„(3) Преди назначаване в дипломатическата
служба на публични длъжности по чл. 3, ал. 1,
т. 23 и 26 от Закона за достъп и разкриване на
документите и за обявяване на принадлежност
на български граждани към Държавна сигурност
и разузнавателните служби на Българската на
родна армия служителите представят писмено
съгласие за извършване на проверка по чл. 27,
ал. 1, т. 2 от същия закон или валиден доку
мент за извършена проверка от Комисията за
разкриване на документите и за обявяване на
принадлежност на български граждани към
Държавна сигурност и разузнавателните служби
на Българската народна армия.“
3. Досегашната ал. 3 става ал. 4.
§ 23. В чл. 32 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) След освобождаване от длъжностите
„постоянен секретар“, „генерален директор“,
„главен инспектор“, „директор“, „началник на
отдел“, „посланик за специални поръчения“ и
„специален координатор“ служителите се назна
чават на други длъжности в дипломатическата
служба, съответстващи на техния ранг.“
§ 24. Член 33 се изменя така:
„Изменение и прекратяване на правоотноше
нието със служител в дипломатическата служба
Чл. 33. (1) Извън предвидените в Закона
за държавния служител и в Кодекса на труда
основания министърът на външните работи
прекратява едностранно без предизвестие тру
довото или служебното правоотношение, когато:
1. служителят в дипломатическата служба
наруши забраната по чл. 49, ал. 1;
2. на служителя бъде отказано издаването
или бъде отнето издаденото разрешение за
достъп до класифицирана информация, когато
такова разрешение се изисква по длъжностната
му характеристика;
3. служителят откаже да подаде документи
за проучване за издаване на изискващото се
по длъжностната му характеристика разреше
ние за достъп по реда на Закона за защита на
класифицираната информация;
4. служителят не отговаря на условията
за заемане на съответната длъжност по чл. 27,
ал. 1 – 3.
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(2) Когато Комисията по Закона за достъп
и разкриване на документите и за обявяване
на принадлежност на български граждани към
Държавна сигурност и разузнавателните служби
на Българската народна армия установи при
надлежност към органите по чл. 1 от същия
закон за лица, заемащи публични длъжности
в дипломатическата служба по смисъла на
чл. 3, ал. 1, т. 23 и 26 от същия закон, минис
търът на външните работи освобождава тези
лица от съответната публична длъжност и ги
преназначава на друга длъжност в дипломати
ческата служба.“
§ 25. В чл. 35 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се отменя.
2. В ал. 2 думите „чл. 18, ал. 3“ се заменят
с „чл. 46, ал. 3“ и изречение второ се заличава.
§ 26. Член 36 се изменя така:
„Даване на дипломатически рангове „пъл
номощен министър“ и „посланик“
Чл. 36. Дипломатическите рангове „пъл
номощен министър“ и „посланик“ се дават от
министъра на външните работи въз основа на
резултатите от атестирането при условия и по
ред, определени с наредбата по чл. 46, ал. 3,
при не по-малко от 5 години стаж в предходния
дипломатически ранг и при наличие на свободна
или освобождаваща се длъжност, която служи
телят би могъл да заеме след повишаването му
в съответния дипломатически ранг.“
§ 27. Член 37 се изменя така:
„Предсрочно повишаване в дипломатически
ранг
Чл. 37. (1) Предсрочно повишаване в след
ващ дипломатически ранг се допуска, при
условие че последните две общи оценки при
атестирането на служителя са за изпълнение на
служебните му задължения над изискванията и
стажът му в предходния дипломатически ранг
е не по-малко от две години.
(2) Следващото повишаване в ранг на
предсрочно повишен в ранг дипломатически
служител се извършва само при условията и в
сроковете по чл. 35, ал. 3 и чл. 36.
(3) Алинея 2 не се прилага в случаите, когато
предсрочното повишаване в ранг е въз основа
на награда по реда на чл. 57, ал. 1, т. 2.“
§ 28. В чл. 41 се правят следните изменения:
1. В ал. 1:
а) в т. 1 думата „висши“ се заменя с „ръ
ководни“;
б) в т. 2 думата „старши“ се заменя с „ко
ординационни“;
в) в т. 3 думата „младши“ се заменя с „екс
пертни“.
2. В ал. 2 думите „и степени“ се заличават.
§ 29. В чл. 43 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се нова ал. 2:
„(2) Длъжности в дипломатическата служба,
на които могат да се назначават служители
от други ведомства, се разкриват само с акт
на Министерския съвет, който определя тех
ния брой и необходимите за издръжката им
средства, които са за сметка на бюджетите на
съответните ведомства.“
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2. Досегашните ал. 2 и 3 стават съответно
ал. 3 и 4.
§ 30. В чл. 44 т. 2 се изменя така:
„2. периодично атестиране;“.
§ 31. В чл. 45 думите „и в следващо длъж
ностно ниво“ се заличават.
§ 32. В чл. 46 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) При атестирането се отчитат професи
оналната квалификация, езиковата подготов
ка, постигнатите резултати и качеството на
изпълнение на служебните задължения, а при
даване на ранговете „пълномощен министър“
и „посланик“ – и придобитите от служителя
ръководни качества и умения.“
2. Създава се ал. 3:
„(3) Министърът на външните работи издава
наредба за условията и реда за атестиране на
дипломатическите служители по предложение
на постоянния секретар.“
§ 33. В чл. 48 се създават т. 4, 5 и 6:
„4. изпълнява съответни длъжности в задгра
ничните представителства съобразно даденото
му от министъра на външните работи задгра
нично назначение в зависимост от нуждите на
дипломатическата служба;
5. изпълнява служебните си задължения и
извън установеното работно време, когато важни
интереси на службата налагат това;
6. бъде на разположение или да дежури през
определено време от денонощието, когато това
е установено с акт на министъра на външните
работи предвид особения характер на службата.“
§ 34. В чл. 49, ал. 1 накрая се добавя „с
изключение на членовете на политическия ка
бинет на министъра на външните работи, които
преди назначаването им не са били служители
в дипломатическата служба“.
§ 35. В чл. 50 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се нова ал. 1:
„(1) Официални изявления от името на
дипломатическата служба правят министърът
на външните работи, говорителят на Минис
терството на външните работи и заместникминистрите.“
2. Досегашните ал. 1 и 2 стават съответно
ал. 2 и 3.
§ 36. В чл. 51 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В т. 2 накрая се добавя „с изключение на
упражняването на преподавателска, научноиз
следователска или друга творческа дейност“.
2. Точка 3 се отменя.
§ 37. В чл. 57, ал. 2 изречение второ се
заличава.
§ 38. В чл. 60 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 4 думите „по чл. 90, ал. 1, т. 3 – 5“
се заменят с „и по чл. 90, ал. 1, т. 4 и 5“, а
думите „и чл. 188, т. 2 и 3 от Кодекса на труда“
се заличават.
2. Създава се ал. 5:
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„(5) При налагане на дисциплинарно нака
зание на дългосрочно командирован служител
изслушването на служителя преди налагане на
наказанието се извършва по телефон или чрез
други технически средства.“
§ 39. В чл. 61 се създават ал. 5 и 6:
„(5) Дипломатически служител, който встъ
пи в правоотношение с Европейската служба
за външна дейност, се преназначава на длъж
ност, определена за задгранично назначение,
и ползва неплатен отпуск за периода на пра
воотношението си с Европейската служба за
външна дейност. След изтичането на този срок
служителят се преназначава на длъжност в
дипломатическата служба, съответстваща на
неговия дипломатически ранг.
(6) Задграничното назначение на лица, които
не са от състава на дипломатическата служба,
е за срок не по-дълъг от срока на задгранич
ния мандат по чл. 62, ал. 2, като след края му
те не се преназначават на друга длъжност в
Министерството на външните работи.“
§ 40. В чл. 62, ал. 2 изречение първо се из
меня така: „Задграничният мандат е 4 години.“
§ 41. В чл. 65, ал. 2, изречение второ ду
мите „с решение на Атестационната комисия“
се заменят със „със заповед на министъра на
външните работи по предложение на постоян
ния секретар“.
§ 42. В чл. 68 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Заглавието се изменя така: „Прекратяване
на дългосрочната командировка на служител“.
2. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Дългосрочната командировка на служи
тел се прекратява окончателно от министъра
на външните работи при изтичане на задгра
ничния мандат.“
3. Създава се нова ал. 2:
„(2) Дългосрочната командировка на слу
жител се прекратява предсрочно от министъра
на външните работи в следните случаи:
1. по писмена молба на служителя;
2. по мотивирано предложение на постоянния
секретар или на ръководителя на задграничното
представителство след обсъждане в Кариерната
комисия;
3. при прекратяване на трудовото или слу
жебното правоотношение със служителя;
4. при закриване или временно прекратяване
на дейността на задграничното представител
ство;
5. при съкращения или промени в длъж
ностното разписание на представителството;
6. когато служителят не е в състояние да
изпълнява задълженията си поради ползване
на отпуск по чл. 163, 164, 164а, 165, 167 и 167а
от Кодекса на труда или поради ползване на
отпуск по чл. 162 от Кодекса на труда повече
от три месеца.“
4. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и след думата
„Предсрочното“ се добавя „или окончателното“.
§ 43. В чл. 69 се правят следните допълнения:
1. В ал. 1 след думата „организации“ се
добавя „след изтичане на задграничния му
мандат по този закон или“.
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2. В ал. 2 след думите „заповед за“ се добавя
„окончателно“ и след думата „консул“ се добавя
„след изтичане на задграничния му мандат по
този закон или“.
3. В ал. 3 след думата „месеца“ се добавя
„след изтичане на задграничния мандат по
този закон или“.
§ 44. В чл. 70, ал. 1 думите „същото пред
ставителство“ се заменят със „задгранично
представителство в същото населено място“.
§ 45. В чл. 71 се създава ал. 5:
„(5) Министърът на външните работи може
да определи длъжности в задграничните пред
ставителства, които да се заемат от служители,
непридружавани от членове на семействата им.“
§ 46. В чл. 80 думите „в съответствие с
местното законодателство“ се заличават.
§ 47. В чл. 83 изречение второ се заличава.
§ 48. Създава се глава седма с чл. 84 – 86:
„ Г л а в а

с е д м а

ДЪРЖАВЕН КУЛТУРЕН ИНСТИТУТ
Правно положение
Чл. 84. (1) Държавният културен институт
е юридическо лице към министъра на външ
ните работи и второстепенен разпоредител с
бюджетни кредити със седалище София.
(2) Издръжката на Държавния културен
институт се формира от бюджетни средства и
приходи от собствена дейност.
(3) Структурата и организацията на дейността
на Държавния културен институт се определят
с устройствен правилник, издаден от министъра
на външните работи.
(4) Служителите в Държавния културен
институт са служители в дипломатическата
служба по смисъла на чл. 4.
Предмет на дейност
Чл. 85. Държавният културен институт е с
предмет на дейност:
1. поддържане, разширяване и представяне
на Художествения фонд на Министерството на
външните работи;
2. подпомагане на задграничните предста
вителства при осъществяването на програми
и проекти за разпространение на българското
духовно и културно-историческо наследство в
чужбина.
Директор на Държавния културен институт
Чл. 86. Държавният културен институт се
ръководи от директор, който се назначава от
министъра на външните работи след провеж
дане на конкурс.“
§ 49. В § 1, т. 2 от допълнителните разпо
редби се правят следните допълнения:
1. В буква „б“ след думата „възраст“ се
добавя „включително на другия съпруг“ и се
поставя запетая.
2. В буква „в“ след думата „деца“ се добавя
„включително на другия съпруг“ и се поставя
запетая.
§ 50. Приложението към чл. 42 „Класи
фикатор на дипломатическите длъжности“ се
изменя така:
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„Приложение
към чл. 42
КЛАСИФИКАТОР
на дипломатическите длъжности
Длъж
ностно
ниво

Наименование на длъжностите
в Министерството на външни
те работи и на длъжностите за
командироване в задграничните
представителства

Минимална
образователна
степен, не
обходима за
заемане на
длъжността

Минимален
дипломати
чески ранг,
необходим за
заемане на
длъжността

Минимален
професиона
лен опит за
заемане на
длъжността

Вид право
отношение

1

2

3

4

5

6

А. Ръководни дипломатически длъжности
А1

Постоянен секретар

Магистър

Посланик

А2

Генерален директор
Ръководител на инспектората

Магистър

П ъ л н о м о щ е н По чл. 11, ал. 2 Служебно
министър
По чл. 15, ал. 1

По чл. 8, ал. 2 Служебно

А3

Директор на дирекция
Магистър
Ръководител на задгранично пред Магистър
ставителство по чл. 23, ал. 1

Съветник
Съветник

А4

Началник на отдел
Магистър
Ръководител на задгранично пред
ставителство по чл. 23, ал. 2

Първи секретар По чл. 14, ал. 3 Служебно

По чл. 14, ал. 2 Служебно
По чл. 35 – 37

Б. Координационни дипломатически длъжности
Б1

Посланик за специални поръчения Магистър

П ъ л н о м о щ е н По чл. 13, ал. 1, Служебно
министър
т. 1

Б2

Специален координатор

Магистър

Съветник

По чл. 13, ал. 1, Служебно
т. 2

Б3

Висш дипломатически служител Магистър
Неакредитиран посланик в задгра
нично представителство

Посланик

По чл. 35 – 37 Служебно

В. Експертни дипломатически длъжности
В1

Старши дипломатически служи Магистър
тел – І степен
Пълномощен министър в задгра
нично представителство

П ъ л н о м о щ е н По чл. 35 – 37 Служебно
министър

В2

Старши дипломатически служи Магистър
тел – ІІ степен
Съветник в задгранично предста
вителство

Съветник

В3

Дипломатически служител – І Магистър
степен
Първи секретар в задгранично
представителство

Първи секретар По чл. 35 – 37 Служебно

В4

Дипломатически служител – ІІ Магистър
степен
Втори секретар в задгранично
представителство

Втори секретар По чл. 35 – 37 Служебно

В5

Дипломатически служител – ІІІ Магистър
степен
Трети секретар в задгранично пред
ставителство

Трети секретар По чл. 35 – 37 Служебно

В6

Дипломатически служител – ІV Магистър
степен
Аташе в задгранично представи
телство

Аташе

По чл. 35 – 37 Служебно

По чл. 35 – 37 Служебно

“
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§ 51. В останалите текстове на закона ду
мите „Атестационната комисия“ се заменят
с „Кариерната комисия“.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 52. Служители в дипломатическата служ
ба, за които към влизането в сила на този
закон е установена принадлежност по реда
на Закона за достъп и разкриване на доку
ментите и за обявяване на принадлежност на
български граждани към Държавна сигурност
и разузнавателните служби на Българската
народна армия и заемат публични длъжности
по чл. 3, ал. 1, т. 23 и 26 от същия закон, се
освобождават от съответната публична длъж
ност и се преназначават на друга длъжност в
дипломатическата служба.
§ 53. Задграничният мандат на служители
те, които са дългосрочно командировани към
влизането в сила на този закон, се урежда по
досегашните правила.
§ 54. В Закона за администрацията (обн.,
ДВ, бр. 130 от 1998 г.; Решение № 2 на Консти
туционния съд от 1999 г. – бр. 8 от 1999 г.; изм.,
бр. 67 от 1999 г., бр. 64 и 81 от 2000 г., бр. 99
от 2001 г.; попр., бр. 101 от 2001 г.; изм., бр. 95
от 2003 г., бр. 19 от 2005 г., бр. 24, 30, 69 и 102
от 2006 г., бр. 46 и 78 от 2007 г., бр. 43 и 94 от
2008 г., бр. 35 и 42 от 2009 г. и бр. 24 и 97 от
2010 г.) в чл. 13а се правят следните изменения:
1. В ал. 2:
а) в т. 1 думата „висши“ се заменя с „ръ
ководни“;
б) в т. 2 думата „старши“ се заменя с „ко
ординационни“;
в) в т. 3 думата „младши“ се заменя с
„експертни“.
2. В ал. 3 думата „Висшите“ се заменя с
„Ръководните“.
3. В ал. 4 думата „Старшите“ се заменя с
„Координационните“.
4. В ал. 5 думата „Младшите“ се заменя
с „Експертните“.
§ 55. Законът влиза в сила от деня на
обнародването му в „Държавен вестник“ с
изключение на § 29, който влиза в сила от
1 януари 2012 г.
Законът е приет от 41-ото Народно събрание
на 14 юли и на 1 септември 2011 г. и е подпечатан
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
10333
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РЕШЕНИЕ

по Годишния доклад за дейността на Българската академия на науките за 2010 г.
Народното събрание на основание чл. 86,
ал. 1 от Конституцията на Република България
във връзка с чл. 3, ал. 3 от Закона за Българ
ската академия на науките
РЕШИ:
Приема Годишния доклад за дейността на
Българската академия на науките за 2010 г.
Решението е прието от 41-ото Народно
събрание на 31 август 2011 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
10334

РЕШЕНИЕ

за възлагане на Сметната палата на одит на
отпускането, получаването и разходването
на допълнителната бюджетна субсидия от
партиите, към които независимите народни
представители в 41-ото Народно събрание са
декларирали принадлежност
Народното събрание на основание чл. 86,
ал. 1 от Конституцията на Република България
и чл. 7, ал. 1 от Закона за Сметната палата
РЕШИ:
1. Възлага на Сметната палата на Република
България да извърши одит за законосъобраз
ността на определянето и отпускането от минис
търа на финансите на допълнителна бюджетна
субсидия на партиите, към които независимите
народни представители в 41-ото Народно събра
ние са декларирали принадлежност за периода
5 юли 2009 г. – 30 юни 2011 г. в рамките на
мандата на 41-ото Народно събрание.
2. Задължава Сметната палата да предостави
на Народното събрание одитните доклади за
извършените одити на политическите партии
за 2010 г. в законоустановения срок.
3. Срокът за внасяне в Народното събрание на
окончателния доклад по т. 1 е 30 октомври 2011 г.
Решението е прието от 41-ото Народно съ
брание на 2 септември 2011 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
За председател на Народното събрание:
Анастас Анастасов
10388
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА
НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ
ЗАПОВЕД № 601
от 11 юли 2011 г.
На основание чл. 8, ал. 1 и ал. 2, т. 9 от Ус
тройствения правилник на Комисията за защита
на потребителите към министъра на икономи
ката, енергетиката и туризма и на нейната ад
министрация, решение на Комисията за защита
на потребителите, прието с протокол № 29 от
заседание, проведено на 4.07.2011 г., чл. 71, ал. 1
и 2, чл. 92, ал. 1, 2 и 5 във връзка с чл. 87, чл. 88,
ал. 1, т. 2 и чл. 99 от Закона за защита на по
требителите, Наредбата за условията и реда за
изтегляне от пазара, изземване от потребителите
и унищожаване на опасни стоки и за реда за
обезщетяване на потребителите в случаите на
изземване на опасни стоки, чл. 73 от Админи
стративнопроцесуалния кодекс, изискванията на
стандарт БДС EN 14682:2008, т. 3.2.1 „Облеклата,
предназначени за малки деца, не трябва да бъдат
проектирани, изработени или снабдени с връзки,
функционални шнурове или декоративни шну
рове в качулката или областта на врата“, т. 3.1.3
„когато се допускат връзки, те трябва да бъдат
прикрепени за облеклото, например с използва
не на тунел в поне една точка, разположена на
равно разстояние от изходните точки“, т. 3.2.3
„раменни презрамки са допустими при условие,
че са конструирани от материал с непрекъсната
дължина или шнур, прикрепен към предната и
задната част на облеклото“, т. 3.4.1 „свободните
краища на връзките в областта на талията трябва
да се показват най-много 140 мм от всеки край,
когато облеклото е отворено в своята най-широ
ка част, поставено в хоризонтално положение, и
не повече от 280 мм, когато облеклото е близко
до предназначения размер“, т. 3.5.3 „за облекла,
които са проектирани/разработени да стигат до
глезена (палта, панталони, поли), връзките, функ
ционалните шнурове и декоративните шнурове в
долния край трябва да бъдат изцяло от вътрешната
страна на облеклото“, т. 3.1.1 „свободните краища
на връзките, функционалните шнурове и кола
ните за връзване или поясите не трябва да имат
триизмерни допълнителни апликация или възел
и трябва да бъдат осигурени срещу разнищване,
например чрез гореща спойка или с прикрепе
но тяло“ и предвид, че предлаганите на пазара
детски облекла за деца до 7 г. и детски обувки
за деца до 3 г. не отговарят на изискванията за
безопасност, представляват опасност за здравето
и безопасността на потребителите, както следва:
– плетено детско пончо в различни цветове
на райета, с качулка в бял цвят, с връзки в розов
цвят към качулката, с прикачени 3 бр. черни топ
чета и 8 бр. плетени цветчета на лицевата част, с
етикет с информация за производител: Бангладеш,
100 % акрил, идентификационен № Т/42579, баркод

8693468425793, марка „Silver Sun“, не отговаря на
изискванията на БДС EN 14682, т. 3.2.1, поради
наличие на връзки в качулката;
– детски дънкови панталони, марка „Puledro“,
в светлосин цвят, с розова пришита лента на та
лията и с 2 бр. връзки в областта на талията със
свободни краища, с надпис: „Sport Seduction“ на
единия крачол, с пристягащи връзки под долния
край на панталоните, с етикет с информация за
производител: Ирландия, състав: 100 % памук, не
отговарят на изискванията на стандарт БДС EN
14682, т. 3.1.3, тъй като връзките в областта на
талията не са прикрепени към облеклото в поне
една точка, разположена на равно разстояние от
изходните точки, т. 3.4.1, тъй като измерената
дължина на свободните краища на връзките в
областта на талията е над допустимите 140 мм,
и т. 3.5.3, тъй като връзките в долния край на
панталона не са изцяло от вътрешната страна
на облеклото;
– детска рокля на черно-бели карета, с черве
ни тегели в краищата, с воланче в долния край,
2 пришити ширита в червен цвят и един в бял
цвят, с две връзки, които излизат на гърба и се
завързват на врата, с безопасна игла брошка на
лицевата част и е прикрепена червена панделка
със залепено бяло камъче, с етикет с информация
за производител: Турция, състав: 100 % памук,
марка „Lilax“, не отговаря на изискванията на
БДС EN 14682, т. 3.2.1, поради наличие на връзки
в областта на врата;
– детска рокля (туника), бял цвят, с къс ръкав,
с две копчета за закопчаване на едното рамо, със
сребристи пайети в долната част, с дребни сребрис
ти малки елементи в горната част, разположени
върху червен надпис „Peachys“ и под формата
на две сърца на талията, с пристягащи връзки,
завършващи с възел, с етикети, с информация
за състав: 95 % памук, 5 % еластан, марка „Hope
star“, № ВС 9027, не отговаря на стандарт БДС ЕN
14682:2008, т. 3.1.1, тъй като свободните краища
на връзките в областта на талията имат възел и
не са осигурени срещу разнищване, т. 3.1.3, тъй
като връзките не са прикрепени за облеклото,
например с използване на тунел поне в една точка,
разположена на равно разстояние от изходните
точки, т. 3.4.1 – измерената дължина на свобод
ните краища на връзките в областта на талията
е над допустимите 140 мм, когато облеклото е
отворено в своята най-широка част, поставено
в хоризонтално положение, съгласно направена
оценка на риска декоративните елементи – пайети,
се отделят лесно и могат да бъдат погълнати или
вдишани от дете, което да предизвика задавяне;
– детска рокля с две завързани раменни
презрамки със свободни краища, с етикет с
информация за производител: Турция, състав:
100 % памук, марка „Moonstar“, не отговаря на
изискванията на БДС EN 14682, т. 3.2.3, поради
наличие на раменни презрамки, които не са кон
струирани от материал с непрекъсната дължина
или шнур и не са прикрепени към предната и
задната част на облеклото;
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– детски поли в розово-бял и в червено-бял
цвят, с три розови волана на бели звездички и
райета, с етикети с информация за производи
тел: Бангладеш, състав: 100 % памук, баркод
8693468529019, арт. № FC-52901, марка „Silver Sun“,
не отговаря на изискванията на стандарт БДС EN
14682, т. 3.1.3, тъй като връзките в областта на
талията не са прикрепени към облеклото в поне
една точка, разположена на равно разстояние от
изходните точки, и т. 3.4.1, тъй като измерената
дължина на свободните краища на връзките в
областта на талията е над допустимите 140 мм;
– бебешки космонавти с качулка, с дълъг
ръкав на бяло-зелени райета, с две джобчета, с
тик-так копчета закопчаване отпред, като едното
джобче е зашито текстилно парче с изобразено
колело и надпис: „Bebetto“, на лицевата част е
прикачена с две копчета допълнителна текстилна
част, наподобяваща лигавник, в син цвят с изобра
зени две мечета и бял надпис: „I like playing with
you“, има шнурове от двете страни на талията с
възли и с дължина над 140 мм в долния край на
текстилната част и прикрепени два шнура към
облеклото от двете страни на талията с възли в
краищата, с информация за производител: Турция,
състав: 100 % памук, идентификационен № К221,
баркод 8 697558017752, марка „Bebettto“, не отго
варят на стандарт БДС ЕN 14682:2008, т. 3.1.1, тъй
като свободните краища на връзките имат възел
и не са осигурени срещу разнищване, например
чрез гореща спойка или с прикрепено тяло, и
на т. 3.4.1 – измерената дължина на свободните
краища на връзките в областта на талията е
над допустимите 140 мм, когато облеклото е
отворено в своята най-широка част, поставено
в хоризонтално положение, съществува риск от
наранявания;
– детски обувки тип кецове в розов цвят, бяла
подметка, с надпис: „girl 12 girl“ на стелката, с
три самозалепващи се ленти и с дребни сребристи
частици в задната част, с етикети с посочен арт.
№ 7386531 и арт. № 7386549 и надпис: „Primark“,
които представляват риск, тъй като съгласно
направена оценка на риска декоративните мал
ки елементи се отделят лесно и могат да бъдат
погълнати от дете, което да предизвика задавяне,
нареждам:
1. Забранявам вноса, износа, възмездното или
безвъзмездното пускане на пазара на следните
стоки, представляващи сериозен риск и опасност
за здравето на потребителите:
– плетено детско пончо в различни цветове
на райета, с качулка в бял цвят, с връзки в розов
цвят към качулката, с прикачени 3 бр. черни топ
чета и 8 бр. плетени цветчета на лицевата част,
с етикет с информация за производител: Бангла
деш, 100 % акрил, идентификационен № Т/42579,
баркод 8693468425793, марка „Silver Sun“;
– детски дънкови панталони, марка „Puledro“,
в светлосин цвят, с розова пришита лента на та
лията и с 2 бр. връзки в областта на талията със
свободни краища, с надпис: „Sport Seduction“ на
единия крачол, с пристягащи връзки под долния
край на панталоните, с етикет с информация за
производител: Ирландия, състав: 100 % памук;
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– детска рокля на черно-бели карета, с черве
ни тегели в краищата, с воланче в долния край,
2 пришити ширита в червен цвят и един в бял
цвят, с две връзки, които излизат на гърба и се
завързват на врата, с безопасна игла брошка на
лицевата част и е прикрепена червена панделка
със залепено бяло камъче, с етикет с информация
за производител: Турция, състав: 100 % памук,
марка „Lilax“;
– детска рокля (туника), бял цвят, с къс ръкав,
с две копчета за закопчаване на едното рамо,
със сребристи пайети в долната част, с дребни
сребристи малки елементи в горната част, раз
положени върху червен надпис: „Peachys“ и под
формата на две сърца на талията, с пристягащи
връзки, завършващи с възел, с етикети с инфор
мация за състав: 95 % памук, 5 % еластан, марка
„Hope star“, № ВС 9027;
– детска рокля с две завързани раменни
презрамки със свободни краища, с етикет с
информация за производител: Турция, състав:
100 % памук, марка „Moonstar“;
– детски поли в розово-бял и в червено-бял
цвят, с три розови волана на бели звездички и
райета, с етикети с информация за производи
тел: Бангладеш, състав: 100 % памук, баркод
8693468529019, арт. № FC-52901, марка „Silver Sun“;
– бебешки космонавти с качулка, с дълъг
ръкав на бяло-зелени райета, с две джобчета, с
тик-так копчета закопчаване отпред, като едното
джобче е зашито текстилно парче с изобразено
колело и надпис: „Bebetto“, на лицевата част е
прикачена с две копчета допълнителна тектилна
част, наподобяваща лигавник, в син цвят, с изобра
зени две мечета и бял надпис: „I like playing with
you“, има шнурове от двете страни на талията с
възли и с дължина над 140 мм в долния край на
текстилната част и прикрепени два шнура към
облеклото от двете страни на талията с възли в
краищата, с информация за производител: Турция,
състав: 100 % памук, идентификационен № К221,
баркод 8 697558017752, марка „Bebettto“;
– детски обувки тип кецове в розов цвят, бяла
подметка, с надпис: „girl 12 girl“ на стелката, с
три самозалепващи се ленти и с дребни сребристи
частици в задната част, с етикети с посочен арт.
№ 7386531 и арт. № 7386549 и надпис: „Primark“.
2. Вносителите и дистрибуторите да организи
рат незабавното и ефективно изтегляне от пазара
и изземването от потребителите на описаните в
заповедта стоки по реда, условията и в срокове
те, визирани в Наредбата за условията и реда за
изтегляне от пазара, изземване от потребителите
и унищожаване на опасни стоки и за реда за
обезщетяване на потребителите в случаите на
изземване на опасни стоки и да отправят пре
дупреждения към потребителите за рисковете,
които стоките съдържат.
3. На основание чл. 74 във връзка с чл. 60,
ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс
допускам предварително изпълнение на заповедта
с цел да не се допусне увреждане на здравето на
потребителите.
4. Разходите по складирането, транспорта,
изтеглянето от пазара, изземването от потреби
телите и тяхното обезщетяване са за сметка на
производителите, вносителите и дистрибуторите.
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Заповедта може да се обжалва чрез председа
теля на Комисията за защита на потребителите
в 14-дневен срок от съобщаването є по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.
10261

Председател: Д. Лазаров

ЗАПОВЕД № 602
от 11 юли 2011 г.
На основание чл. 8, ал. 1 и ал. 2, т. 9 от Ус
тройствения правилник на Комисия за защита на
потребителите към министъра на икономиката,
енергетиката и туризма и на нейната админи
страция, решение на Комисията за защита на
потребителите, прието с протокол № 29 от засе
дание, проведено на 4.07.2011 г., чл. 92, ал. 1, 2 и
5 във връзка с чл. 87, чл. 88, ал. 1, т. 2 и чл. 99 от
Закона за защита на потребителите, Наредбата за
условията и реда за изтегляне от пазара, изземване
от потребителите и унищожаване на опасни стоки
и за реда за обезщетяване на потребителите в
случаите на изземване на опасни стоки, чл. 73 от
Административнопроцесуалния кодекс, протокол
от изпитване № 06-5599 от 21.06.2011 г., издаден
от ИЦ „Алми тест“, София, удостоверяващ, че
в детските седалки за тоалетна, арт. № Р822.01,
без дръжка, производител „Bebetto bebe tekstil
San ve Tic. LTD“ – Турция, е установено наличие
на 26,6 % диетилхексил фталат (DENHP) при
стойност и допуск на показателя 0,1, поради
което съществува химически риск и са опасни
за здравето и безопасността на потребителите,
нареждам:
1. Забранявам вноса, износа, възмездното
или безвъзмездното пускане на пазара на детски
седалки за тоалетна, арт. № Р822.01, без дръжка
и арт. № 830.01 с дръжка, производител „Bebetto
bebe tekstil San ve Tic. LTD“ – Турция, представ
ляващи сериозен риск и опасност за здравето на
потребителите.
2. Вносителите и дистрибуторите да организи
рат незабавното и ефективно изтегляне от пазара
и изземването от потребителите на описаните в
заповедта стоки по реда, условията и в срокове
те, визирани в Наредбата за условията и реда за
изтегляне от пазара, изземване от потребителите
и унищожаване на опасни стоки и за реда за
обезщетяване на потребителите в случаите на
изземване на опасни стоки и да отправят пре
дупреждения към потребителите за рисковете,
които стоките съдържат.
3. На основание чл. 74 във връзка с чл. 60,
ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс
допускам предварително изпълнение на заповедта
с цел да не се допусне увреждане на здравето на
потребителите.
4. Разходите по складирането, транспорта,
изтеглянето от пазара, изземването от потреби
телите и тяхното обезщетяване са за сметка на
производителите, вносителите и дистрибуторите.
Заповедта може да се обжалва чрез председа
теля на Комисията за защита на потребителите
в 14-дневен срок от съобщаването є по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.
10262

Председател: Д. Лазаров
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ЗАПОВЕД № 645
от 18 юли 2011 г.
На основание чл. 8, ал. 1 и ал. 2, т. 9 от Ус
тройствения правилник на Комисията за защита
на потребителите към министъра на икономиката,
енергетиката и туризма и на нейната админи
страция, решение на Комисията за защита на
потребителите, прието с протокол № 30 от засе
дание, проведено на 11.07.2011 г., чл. 92, ал. 1, 2
и 5 във връзка с чл. 87, чл. 88, ал. 1, т. 2 и чл. 99
от Закона за защита на потребителите, Наред
бата за условията и реда за изтегляне от пазара,
изземване от потребителите и унищожаване на
опасни стоки и за реда за обезщетяване на по
требителите в случаите на изземване на опасни
стоки, чл. 73 АПК, протокол от изпитване № 055523 от 31.05.2011 г. на ИЦ „Алми тест“, София,
и експертно заключение от 28.06.2011 г., съгласно
които детски затворени обувки с надписи върху
стелката NIKAN, MRP – RS.80, не отговарят на
изискванията за безопасност съгласно БДС EN
71-1 „Безопасност на детски играчки: Част 1:
Механични и физични свойства“ – отделят се
малки части – метална пеперуда, които попадат в
цилиндъра за малки части, и на ASTM D 2124 – съ
държат забранен фталат – ди-етилхексилфталат
DEHP – 23,4%, което е концентрация, по-висока
от допустимата 0,1 масови %, поради което пред
ставляват опасност за здравето и безопасността
на потребителите, нареждам:
1. Забранявам вноса, износа, възмездното или
безвъзмездното пускане на пазара на детски за
творени обувки с надписи върху стелката NIKAN,
MRP – RS.80, със самозалепваща се каишка през
глезена, с украсителни елементи върху лицевата
част – кожена панделка с прикачена в средата
метална панделка (наподобяваща пеперуда) с
декоративни перли в средата и залепени малки
стъклени камъчета около тях, двуцветни, с ос
новен цвят розов и черен, като стоки, предста
вляващи сериозен риск и опасност за здравето
на потребителите.
2. Вносителите и дистрибуторите да организи
рат незабавното и ефективно изтегляне от пазара
и изземването от потребителите на описаните в
заповедта стоки по реда, условията и в срокове
те, визирани в Наредбата за условията и реда за
изтегляне от пазара, изземване от потребителите
и унищожаване на опасни стоки и за реда за
обезщетяване на потребителите в случаите на
изземване на опасни стоки, и да отправят пре
дупреждения към потребителите за рисковете,
които стоките съдържат.
3. На основание чл. 74 във връзка с чл. 60,
ал. 1 АПК допускам предварително изпълнение
на заповедта с цел да се защити животът и здра
вето на гражданите. Разпореждането, с което се
допуска предварителното изпълнение, може да
се обжалва чрез КЗП пред съда в тридневен срок
от съобщаването му независимо дали админи
стративният акт е бил оспорен.
4. Разходите по складиране, транспорт, изтег
ляне от пазара, изземването от потребителите и
тяхното обезщетяване са за сметка на вносителите
и дистрибуторите.
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5. Заповедта може да се обжалва чрез предсе
дателя на Комисията за защита на потребителите
в 14-дневен срок от съобщаването є по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.
10266

Председател: Д. Лазаров

ЗАПОВЕД № 646
от 18 юли 2011 г.
На основание чл. 8, ал. 1 и ал. 2, т. 9 от Ус
тройствения правилник на Комисията за защита
на потребителите към министъра на икономиката,
енергетиката и туризма и на нейната админи
страция, решение на Комисията за защита на
потребителите, прието с протокол № 30 от засе
дание, проведено на 11.07.2011 г., чл. 92, ал. 1, 2
и 5 във връзка с чл. 87, чл. 88, ал. 1, т. 2 и чл. 99
от Закона за защита на потребителите, Наред
бата за условията и реда за изтегляне от пазара,
изземване от потребителите и унищожаване на
опасни стоки и за реда за обезщетяване на по
требителите в случаите на изземване на опасни
стоки, чл. 73 АПК, протокол от изпитване № 055522 от 31.05.2011 г. на ИЦ „Алми тест“, София,
и експертно заключение от 28.06.2011 г., съгласно
които детски сандали с надпис върху стелката
„ATUZAI“ не отговарят на изискванията за без
опасност съгласно БДС EN 71-1 „Безопасност на
детски играчки: Част 1: Механични и физични
свойства“ – отделят се малки части – перли и
лъскави камъчета, които изцяло попадат в ци
линдъра за малки части, поради което представ
ляват опасност за здравето и безопасността на
потребителите, нареждам:
1. Забранявам вноса, износа, възмездното или
безвъзмездното пускане на пазара на детски сан
дали с надпис върху стелката „ATUZAI“, отворени
в областта на пръстите, със самозалепваща се
каишка през глезена, с украсителни елементи
върху лицевата част – 2 текстилни цветчета с
декоративни перли в средата и залепени малки
стъклени камъчета около тях, в комбинация от
розов и бял цвят, като стоки, представляващи
сериозен риск и опасност за здравето на потре
бителите.
2. Вносителите и дистрибуторите да организи
рат незабавното и ефективно изтегляне от пазара
и изземването от потребителите на описаните в
заповедта стоки по реда, условията и в срокове
те, визирани в Наредбата за условията и реда за
изтегляне от пазара, изземване от потребителите
и унищожаване на опасни стоки и за реда за
обезщетяване на потребителите в случаите на
изземване на опасни стоки, и да отправят пре
дупреждения към потребителите за рисковете,
които стоките съдържат.
3. На основание чл. 74 във връзка с чл. 60,
ал. 1 АПК допускам предварително изпълнение
на заповедта с цел да се защити животът и здра
вето на гражданите. Разпореждането, с което се
допуска предварителното изпълнение, може да
се обжалва чрез КЗП пред съда в тридневен срок
от съобщаването му независимо дали админи
стративният акт е бил оспорен.
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4. Разходите по складиране, транспорт, изтег
ляне от пазара, изземването от потребителите и
тяхното обезщетяване са за сметка на вносителите
и дистрибуторите.
5. Заповедта може да се обжалва чрез предсе
дателя на Комисията за защита на потребителите
в 14-дневен срок от съобщаването є по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.
10267

Председател: Д. Лазаров

ЗАПОВЕД № 647
от 18 юли 2011 г.
На основание чл. 8, ал. 1 и ал. 2, т. 9 от Ус
тройствения правилник на Комисията за защита
на потребителите към министъра на икономиката,
енергетиката и туризма и на нейната админи
страция, решение на Комисията за защита на
потребителите, прието с протокол № 30 от засе
дание, проведено на 11.07.2011 г., чл. 92, ал. 1, 2
и 5 във връзка с чл. 87, чл. 88, ал. 1, т. 2 и чл. 99
от Закона за защита на потребителите, Наред
бата за условията и реда за изтегляне от пазара,
изземване от потребителите и унищожаване на
опасни стоки и за реда за обезщетяване на по
требителите в случаите на изземване на опасни
стоки, чл. 73 АПК, Наредбата за забрана на пус
кането и предлагането на пазара на стоки, които
съдържат диметилфумарат, протокол от изпитва
не № 06-5621 от 4.07.2011 г. на ИЦ „Алми тест“,
София, и експертно заключение от 4.07.2011 г.,
съгласно които дамски домашни чехли с лицева
част от текстил в светлорозов, зелен, оранжев
и син цвят, стелка от текстил в червен цвят и
външно ходило от изкуствен материал в червен
цвят, с надпис „XIUXIAN“ на външното ходило
не отговарят на изискванията за безопасност по
отношение наличие на диметилфумарат – уста
новено е наличие на 23,14 мг/кг при максимално
допустимо съдържание 0,1 мг/кг, поради което
представляват опасност за здравето и безопас
ността на потребителите, нареждам:
1. Забранявам вноса, износа, възмездното
или безвъзмездното пускане на пазара на дам
ски домашни чехли с лицева част от текстил в
светлорозов, зелен, оранжев и син цвят, стелка
от текстил в червен цвят и външно ходило от
изкуствен материал в червен цвят, с надпис на
външното ходило на чехлите „XIUXIAN“ като
стоки, представляващи сериозен риск и опасност
за здравето на потребителите.
2. Вносителите и дистрибуторите да организи
рат незабавното и ефективно изтегляне от пазара
и изземването от потребителите на описаните в
заповедта стоки по реда, условията и в срокове
те, визирани в Наредбата за условията и реда за
изтегляне от пазара, изземване от потребителите
и унищожаване на опасни стоки и за реда за
обезщетяване на потребителите в случаите на
изземване на опасни стоки, и да отправят пре
дупреждения към потребителите за рисковете,
които стоките съдържат.
3. На основание чл. 74 във връзка с чл. 60,
ал. 1 АПК допускам предварително изпълнение
на заповедта с цел да се защити животът и здра
вето на гражданите. Разпореждането, с което се
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допуска предварителното изпълнение, може да
се обжалва чрез КЗП пред съда в тридневен срок
от съобщаването му независимо дали админи
стративният акт е бил оспорен.
4. Разходите по складиране, транспорт, изтег
ляне от пазара, изземването от потребителите и
тяхното обезщетяване са за сметка на вносителите
и дистрибуторите.
5. Заповедта може да се обжалва чрез предсе
дателя на Комисията за защита на потребителите
в 14-дневен срок от съобщаването є по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.
10268

Председател: Д. Лазаров

ЗАПОВЕД № 649
от 18 юли 2011 г.
На основание чл. 8, ал. 1 и ал. 2, т. 9 от Ус
тройствения правилник на Комисията за защита
на потребителите към министъра на икономиката,
енергетиката и туризма и на нейната админи
страция, решение на Комисията за защита на
потребителите, прието с протокол № 30 от засе
дание, проведено на 11.07.2011 г., чл. 92, ал. 1, 2
и 5 във връзка с чл. 87, чл. 88, ал. 1, т. 2 и чл. 99
от Закона за защита на потребителите, Наред
бата за условията и реда за изтегляне от пазара,
изземване от потребителите и унищожаване на
опасни стоки и за реда за обезщетяване на по
требителите в случаите на изземване на опасни
стоки, чл. 73 АПК и протокол от изпитване
№ 21938 от 13.06.2011 г., издадени от ИЦ „Глобал
тест“, София, съгласно който дамски сандали от
изкуствени материали, с декоративни катарами
на глезена и цип над петата, цвят черен, арт.
№ 10-80143 „MAT STAR“, съдържат 77,18 мг/кг
шествалентен хром при допустими стойности до
3 мг/кг (БДС EN ISO 17075-2008) и не отговарят
на нормативно установените изисквания за без
опасност, поради което представляват опасност
за здравето и безопасността на потребителите,
нареждам:
1. Забранявам вноса, износа, възмездното или
безвъзмездното пускане на пазара на дамски
сандали от изкуствени материали, с декоратив
ни катарами на глезена и цип над петата, цвят
черен, арт. № 10-80143 „MAT STAR“ като стоки,
представляващи сериозен риск и опасност за
здравето на потребителите.
2. Вносителите и дистрибуторите да организи
рат незабавното и ефективно изтеляне от пазара
и изземването от потребителите на описаните в
заповедта стоки по реда, условията и в срокове
те, визирани в Наредбата за условията и реда за
изтегляне от пазара, изземване от потребителите
и унищожаване на опасни стоки и за реда за
обезщетяване на потребителите в случаите на
изземване на опасни стоки, и да отправят пре
дупреждения към потребителите за рисковете,
които стоките съдържат.
3. На основание чл. 74 във връзка с чл. 60,
ал. 1 АПК допускам предварително изпълнение
на заповедта с цел да се защити животът и здра
вето на гражданите. Разпореждането, с което се
допуска предварителното изпълнение, може да

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 3

се обжалва чрез КЗП пред съда в 3-дневен срок
от съобщаването му независимо дали админи
стративният акт е бил оспорен.
4. Разходите по складиране, транспорт, изтег
ляне от пазара, изземването от потребителите и
тяхното обезщетяване са за сметка на вносителите
и дистрибуторите.
5. Заповедта може да се обжалва чрез предсе
дателя на Комисията за защита на потребителите
в 14-дневен срок от съобщаването є по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.
Председател: Д. Лазаров
10269

КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР
РЕШЕНИЕ № 515-ОЗ
от 17 август 2011 г.
На основание чл. 13, ал. 1, т. 6 от Закона за
Комисията за финансов надзор и чл. 118, ал. 3 от
Кодекса за застраховането Комисията за финан
сов надзор издава разрешение за преобразуване
чрез вливане на „Граве България Общо застра
ховане“ – ЕАД, ЕИК: 200004787, със седалище и
адрес на управление София, район „Средец“, бул.
Витоша 19, ет. 3, в едноличния собственик на ка
питала му – „Грацер Векселзайтиге Ферзихерунг
Акциенгезелшафт“, със седалище и адрес на уп
равление в държава – членка на ЕС – Република
Австрия, 8010 Грац, община Грац, ул. Херенгасе
18 – 20, регистрирано в търговския регистър на
Окръжен съд – Грац, с рег. № 37748 m.
Решението може да се обжалва пред Върховния
административен съд на Република България в
14-дневен срок от съобщаването му.
Председател: Ст. Мавродиев
10215
РЕШЕНИЕ № 516-ДФ
от 17 август 2011 г.
На основание чл. 177, ал. 2, чл. 185, ал. 2, т. 2
във връзка с ал. 1, т. 1, предл. второ ЗППЦК във
връзка с чл. 23 от Закона за пазарите на финан
сови инструменти Комисията за финансов надзор
разрешава на управляващо дружество „Адамант
Кепитъл Мениджмънт“ – ЕАД, със седалище и
адрес на управление София, ул. Никола Обрешков
1, прекратяването на договорен фонд „ЕйСиЕм
Опортюнити“ съгласно взето решение от съвета
на директорите на управляващото дружество на
заседание, проведено на 22.07.2011 г.
Отнема разрешението за организиране и
управление на договорен фонд „ЕйСиЕм Опор
тюнити“, издадено на управляващо дружество
„Адамант Кепитъл Мениджмънт“ – ЕАД, с Ре
шение № 563-ДФ от 25.08.2011 г. на Комисията
за финансов надзор.
Председател: Ст. Мавродиев
10216
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АГЕНЦИЯ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ
И СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН
КОНТРОЛ
РЕШЕНИЕ № 1507
от 25 август 2011 г.
На основание чл. 1, ал. 2, т. 5, чл. 4, ал. 3 и
чл. 22г, ал. 3 и 6 ЗПСК и протоколно решение
№ 1098 от 25.08.2011 г. на изпълнителния съвет
Агенцията за приватизация и следприватизацио
нен контрол открива процедура за приватизаци
онна продажба на урегулиран поземлен имот с
площ 6550 кв.м и построена в него сграда със
застроена площ 400 кв.м, кв. 12, УПИ ХХІІІ,
АДЧС № 4333 от 17.06.2010 г., с местонахождение
с. Голямо Ново, община Търговище.
Изпълнителен директор: Е. Караниколов
10270
РЕШЕНИЕ № 1508
от 25 август 2011 г.
На основание чл. 1, ал. 2, т. 5, чл. 4, ал. 3 и
чл. 22г, ал. 3 и 6 ЗПСК и протоколно решение
№ 1099 от 25.08.2011 г. на изпълнителния съвет
Агенцията за приватизация и следприватизацио
нен контрол открива процедура за приватиза
ционна продажба на поземлен имот с площ
29 316 кв.м – идентификатор 00895.502.4183, съ
гласно Акт за частна държавна собственост
№ 3109 от 17.10.2007 г., намиращ се в с. Айдемир,
община Силистра.
Изпълнителен директор: Е. Караниколов
10271

СТОЛИЧНА ОБЩИНСКА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ
РЕШЕНИЕ № 1826
от 22 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 № 363 от 9.06.2007 г. на
Столичния общински съвет Надзорният съвет на
Столичната общинска агенция за приватизация
реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване
на 13.10.2011 г. в 11 ч. в сградата на агенцията, пл.
Славейков 6, ет. 1, за продажбата на помещение
към трафопост, ул. Бесарабия 86, общински не
жилищен имот, стопанисван от район „Подуяне“,
със съответното му право на строеж.
2. Начална тръжна цена – 67 000 лв. Сделката
не се облага с ДДС.
3. Стъпка на наддаване – 2000 лв.
4. Депозитът за участие – 6700 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска аген
ция за приватизация при „Общинска банка“ – АД,
клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG
49 SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF). Кра
ен срок за внасяне на депозитите – всеки работен
ден, но не по-късно от деня, предхождащ търга.
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5. Срок на закупуване на тръжна докумен
тация – до 11.10.2011 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.
9877

Председател на Надзорния съвет: В. Чилова

РЕШЕНИЕ № 1830
от 22 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 № 577 от 9.10.2008 г. на
Столичния общински съвет Надзорният съвет на
Столичната общинска агенция за приватизация
реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване
на 12.10.2011 г. в 11 ч. в сградата на агенцията, пл.
Славейков 6, ет. 1, за продажбата на помещение
към трафопост с поземлен имот № 687, кв. 3,
гр. Банкя, в. з. Бели брег, общински нежилищен
имот, стопанисван от район „Банкя“, с право на
собственост върху ПИ № 687.
2. Начална тръжна цена – 50 000 лв., 18,68 %
от сделката се облага с ДДС.
3. Стъпка на наддаване – 5000 лв.
4. Депозитът за участие – 5000 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска аген
ция за приватизация при „Общинска банка“ – АД,
клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG
49 SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF). Кра
ен срок за внасяне на депозитите – всеки работен
ден, но не по-късно от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна докумен
тация – до 10.10.2011 г. вкл. в приемното време
на СОАП – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация – 480 лв. (с вкл. ДДС), е платима
в брой в сградата на СОАП, пл. Славейков 6,
ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – всеки работен ден, но не по-късно от
деня, предхождащ търга, в приемното време на
СОАП – от 14 до 16 часа, в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на документация.
9878

Председател на Надзорния съвет: В. Чилова

РЕШЕНИЕ № 1852
от 29 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 № 768 от 26.07.2007 г. на
Столичния общински съвет Надзорният съвет на
Столичната общинска агенция за приватизация
реши:
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1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване
на 11.10.2011 г. в 14 ч. в сградата на агенцията, пл.
Славейков 6, ет. 1, за продажбата на помещение
към трафопост, ж. к. Дружба 2, до бл. 224, об
щински нежилищен имот, стопанисван от район
„Искър“, със съответното му право на строеж.
2. Начална тръжна цена – 4000 лв. Сделката
не се облага с ДДС.
3. Стъпка на наддаване – 300 лв.
4. Депозитът за участие – 400 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска аген
ция за приватизация при „Общинска банка“ – АД,
клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG
49 SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF). Кра
ен срок за внасяне на депозитите – всеки работен
ден, но не по-късно от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна докумен
тация – до 7.10.2011 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.
Председател на Надзорния съвет: В. Чилова
9879
РЕШЕНИЕ № 1854
от 29 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 № 302 от 10.06.2010 г. на
Столичния общински съвет Надзорният съвет на
Столичната общинска агенция за приватизация
реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно надда
ване на 13.10.2011 г. в 14 ч. в сградата на аген
цията, пл. Славейков 6, ет. 1, за продажбата на
помещение към трафопост, кв. Челопечене, ул.
Ангел Маджаров, общински нежилищен имот,
стопанисван от район „Кремиковци“, със съот
ветното му право на строеж.
2. Начална тръжна цена – 29 000 лв. Сделката
не се облага с ДДС.
3. Стъпка на наддаване – 1000 лв.
4. Депозитът за участие – 2900 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска аген
ция за приватизация при „Общинска банка“ – АД,
клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG
49 SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF). Кра
ен срок за внасяне на депозитите – всеки работен
ден, но не по-късно от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна докумен
тация – до 11.10.2011 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 – 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.
9880

Председател на Надзорния съвет: В. Чилова

РЕШЕНИЕ № 1857
от 29 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 12.10.2011 г. в 14 ч. в сградата на агенцията,
пл. Славейков 6, ет. 1, за продажбата на техни
ческо помещение № 5, ж. к. Зона Б-5-3, бл. 24, I
сутерен, общински нежилищен имот, стопанис
ван от район „Възраждане“, със съответното му
право на строеж.
2. Начална тръжна цена – 15 000 лв. Сделката
не се облага с ДДС.
3. Стъпка на наддаване – 1000 лв.
4. Депозитът за участие – 1500 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска аген
ция за приватизация при „Общинска банка“ – АД,
клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG
49 SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF). Кра
ен срок за внасяне на депозитите – всеки работен
ден, но не по-късно от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна докумен
тация – до 10.10.2011 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.
9881

Председател на Надзорния съвет: В. Чилова

ОБЩИНА АЙТОС
РЕШЕНИЕ № 628
от 4 август 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Ай
тос, реши:
Одобрява подробен устройствен план – пар
целарен план за обекти на техническата ин
фраструктура извън границите на населените
места – „Кабелна линия 20 kV за имот № 7,
масив 276, землище на гр. Айтос“. Трасето на
подземния кабел с дължина 656,76 м преминава
през поземлени имоти: № 486001 (засолени земи,
общинска собственост), № 487006 (собственост на
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Тома Андреев Станев), № 000728 (път, общинска
собственост), № 716 (път І клас, Министерство на
транспорта), № 000754 (път, общинска собстве
ност) и достига имот № 276007 (собственост на
Недко Кънчев Недков).
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ решението
подлежи на обжалване в 30-дневен срок от об
народването му в „Държавен вестник“.
Председател: З. Али
10190
РЕШЕНИЕ № 629
от 4 август 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Ай
тос, реши:
Одобрява подробен устройствен план – пар
целарен план за обекти на техническата инфра
структура извън границите на населените мес
та – „Ел. кабел 20 kV за захранване на мобилна
базова станция в ПИ № 000157 в землището на
с. Караново, община Айтос“. Трасето на подзем
ния кабел с дължина 1511,40 м започва от нов
ЖР стълб в поземлен имот № 013019 (пасище,
мера, общинска собственост), преминава през
имоти № 000042 (полски път, общинска собстве
ност), № 000084 (дере, общинска собственост),
№ 000083 (овцеферма, общинска собственост),
№ 000122 (пасище, мера, общинска собственост),
№ 000040 (полски път, общинска собственост),
№ 000162 (пасище, мера, общинска собственост)
и достига ПИ № 000157 (пасище, мера, общинска
собственост).
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ решението
подлежи на обжалване в 30-дневен срок от об
народването му в „Държавен вестник“.
Председател: З. Али
10191

ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ
РЕШЕНИЕ № 473
от 3 август 2011 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ, чл. 21, ал. 1,
т. 11 и чл. 27, ал. 3 ЗМСМА Общинският съ
вет – гр. Белослав, реши:
Одобрява П У П – ПРЗ на поземлен имот
№ 00045 в местност Батаклията, землище Раздел
на, община Белослав, област Варна, с възложител
„Еколес“ – ЕООД, Варна, във връзка с преотреж
дането на имота „За складове за съхраняване на
дърва за огрев и дървен строителен материал“.
Решението подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ на
парцеларните планове чрез Община Белослав
пред Административния съд – Варна.
Председател: Ив. Сърмов
10113
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ОБЩИНА ГР. БЯЛА,
ОБЛАСТ ВАРНА
РЕШЕНИЕ № 81-627
от 21 юли 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съ
вет – гр. Бяла, одобрява подробен устройствен
план – парцеларен план за обект: „Изграждане
на подземна кабелна линия за пренос на елек
трическа енергия от УПИ ХІ-2, 3, 4, 7, 8 в кв. 43,
УПИ ХІ-2, 7, 8 в кв. 44 и УПИ ХІІ-3, 8 в кв. 44
по ПУП – ПР на местности Парцелите и Стара
махала в с. Господиново, община Бяла, област
Варна, до присъединяването є в п/ст „Бяла“
110/20 kV в гр. Бяла, област Варна“.
10217

Председател: С. Кирова

ОБЩИНА ГУЛЯНЦИ
РЕШЕНИЕ № 1058
от 29 юли 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и 23 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Гулян
ци, одобрява ПУП – ПРЗ (подробен устройствен
план – план за регулация и застрояване) и парцела
рен план на ветрогенератор Т 47 в поземлен имот
№ 105015 в местността Динов бряст, с. Ленково,
община Гулянци, област Плевен.
10114

Председател: Ем. Петрушева

ОБЩИНА ГУРКОВО
РЕШЕНИЕ № 451
от 28 юли 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Гур
ково, реши:
Одобрява ПУП – ПЗ (подробен устройствен
план – план за застрояване) за ПИ с идентифи
катор 22767.222.795 по КК на с. Паничерево за
изграждане на обект: „Къщи за гости“.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Гурково до Административния съд – Стара Загора.
10165

Председател: Ив. Димитрова

ОБЩИНА ЕЛЕНА
РЕШЕНИЕ № 14
от 11 март 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 3,
ал. 3, т. 2 ЗПСК, чл. 5, ал. 2, т. 5 от Наредбата за
възлагане извършването на дейности, свързани с
подготовката за приватизация или със следприва
тизационния контрол, включително процесуално
представителство и Решение № 12 от 21.02.2003 г.
Общинският съвет – гр. Елена, реши:
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1. Открива процедура за приватизация на
общински нежилищен имот, невключен в иму
ществото на общинско търговско дружество, а
именно: магазин-аперитив със застроена площ
103,63 кв.м и маза под него с площ 68,72 кв.м,
разположени в източната част на партерния
етаж в сграда, намираща се на ул. В. Левски
32 в гр. Елена, състоящ се от: търговска зала,
спомагателна площ и складови помещения, при
граници: изток – свободна площ, запад – мага
зин, север – свободна площ, юг – улица, заедно
с 19,46 % ид. части от общите части на сградата
и съответното право на строеж, върху УПИ VIII,
кв. 7 по плана на града, актуван с АОС № 89 от
26.08.1996 г., вписан на 4.05.2007 г. в Службата по
вписванията под № 74, том ІІІ, при РС – гр. Елена.
2. Упълномощава кмета на общината да възло
жи изготвянето на анализ на правното състояние,
информационен меморандум и приватизационна
оценка на посочения обект чрез процедура на
пряко договаряне съгласно изискванията на На
редбата за възлагане извършването на дейности,
свързани с подготовката на приватизация или
със следприватизационния контрол, включително
процесуално представителство.
10166

Председател: С. Кънчев

РЕШЕНИЕ № 27
от 7 април 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 3,
ал. 3, т. 2 ЗПСК, чл. 5, ал. 2, т. 6 от Наредбата
за възлагане извършването на дейности, свър
зани с подготовката за приватизация или със
следприватизационния контрол, включително
процесуално представителство Общинският съ
вет – гр. Елена, реши:
1. Открива процедура за приватизация на
обособена част от имуществото на „Елена ав
тотранспорт“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление гр. Елена, ул. Трети март 9, ЕИК
81489444, представляваща самостоятелен обект,
намираща се в гр. Елена, ул. Стоян Михайловски
36, а именно „Покрита колонада-изток“, разполо
жена в източната част на втори етаж в триетажна
масивна сграда – автогара, със ЗП – 104,20 кв.м,
заедно със съответните 6,6292 % ид.ч. от общите
части на сградата, равняващи се на 4,56 кв.м, и
съответното право на строеж върху 108,76 кв.м.
върху УПИ I „За автогара“, кв. 76 по плана на
гр. Елена, при граници на УПИ I от три страни
улица и УПИ XV „За общежитие и гаражи“, за
който имот е съставен АОС № 244 от 12.07.2000 г.,
вписан в Службата по вписванията на 28.02.2005 г.
под № 113, том II.
2. Упълномощава кмета на общината да възло
жи изготвянето на анализ на правното състояние,
информационен меморандум и приватизационна
оценка на посочения обект чрез процедура на
пряко договаряне съгласно изискванията на На
редбата за възлагане извършването на дейности,
свързани с подготовката на приватизация или
със следприватизационния контрол, включително
процесуално представителство.
10167

Председател: С. Кънчев
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РЕШЕНИЕ № 52
от 23 юни 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 1,
ал. 2, т. 2, чл. 31, ал. 1, чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК,
чл. 2, ал. 1, т. 3, чл. 3, ал. 1, т. 1, чл. 5, чл. 6, ал. 1
и чл. 9 от Наредбата за търговете и конкурсите,
чл. 5, ал. 3 и чл. 12, ал. 2 от Наредбата за анали
зите на правното състояние и приватизационните
оценки и за условията и реда за лицензиране на
оценители и Решение № 14 от 11.03.2011 г. Об
щинският съвет – гр. Елена, реши:
1. Да се извърши приватизационна продажба
чрез търг с явно наддаване на магазин-аперитив
със застроена площ 103,63 кв.м и маза под него
с площ от 68,72 кв.м, разположени в източната
част на партерния етаж в сграда, намираща се
на ул. В. Левски 32 в гр. Елена, състоящ се от:
търговска зала, спомагателна площ и складови
помещения, при граници: изток – свободна площ,
запад – магазин, север – свободна площ, юг – ули
ца, заедно с 19,46 % ид. части от общите части на
сградата и съответното право на строеж, върху
УПИ VIII, кв. 7 по плана на града, актуван с
АОС № 89 от 26.08.1996 г., вписан на 4.05.2007 г.
в Службата по вписванията под № 74, том ІІІ,
при РС – гр. Елена, чрез публичен търг с явно
наддаване при начална тръжна цена 68 500 лв.
2. Приема правния анализ и приватизационната
оценка на обекта, изготвена от фирма „Елетиф
Техноинвест“ – ООД, София, притежаващо сер
тификат с рег. № 900300017 от 14.12.2009 г. от
КНОБ, в размер 68 500 лв.
3. Утвърж дава тръжната документация и
проекта на договора за продажба като част от
нея съгласно чл. 9 от Наредбата за търговете и
конкурсите.
4. Стъпка на наддаване – 1000 лв.
5. Депозит за участие – в размер 5 % от на
чалната тръжна цена и се внася не по-късно
от 17 ч. на последния работен ден, предхож
дащ датата на провеждане на търга, по IBAN:
20CECB97903397002000, BIC: CECBBGSF, при
банка „ЦКБ“ –АД.
6. Начин на плащане – еднократно при под
писване на договора за приватизация.
7. До процедура за приватизация се допускат
юридически и/или физически лица, нямащи
задължения към Община Елена.
8. Тръжната документация на стойност 190 лв.
без ДДС се закупува до 17 ч. на 11-ия ден от да
тата на обнародване на решението в „Държавен
вестник“ в Центъра за информационно обслуж
ване на гражданите.
9. Предложението за участие се подава в срок
до 17 ч. на 15-ия ден от обнародване на решението
в „Държавен вестник“ в Центъра за информа
ционно обслужване на гражданите в общината
в запечатан непрозрачен плик, върху който се
отбелязват името на участника и цялостното
наименование на обекта на приватизация.
10. Търгът ще се проведе на 16-ия ден от об
народване на решението в „Държавен вестник“ в
15,30 ч. в стая 211 на общинската администрация,
гр. Елена.
11. Оглед на обекта може да се извършва всеки
работен ден до 5 дни преди провеждането на търга.
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12. Възлага на кмета на общината да назначи
комисия в 5-членен състав: един юрист, двама
представители на общинската администрация и
двама общински съветници и една резерва.
13. Упълномощава кмета на общината да ор
ганизира и проведе търга и да сключи договора
за продажба.
10168

Председател: С. Кънчев

РЕШЕНИЕ № 53
от 23 юни 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 3,
ал. 3, т. 2, чл. 31, ал. 1, чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК,
чл. 5, ал. 3 и чл. 12, ал. 2 от Наредбата за анали
зите на правното състояние и приватизационните
оценки и за условията и реда за лицензиране
на оценители, чл. 5, чл. 6, ал. 1, чл. 8, ал. 1 и
чл. 9 от Наредбата за търговете и конкурсите
и Решение № 27 от 7.04.2011 г. Общинският съ
вет – гр. Елена, реши:
1. Да се извърши приватизационна продажба
чрез търг с явно наддаване на обособена част от
имуществото на „Елена Автотранспорт“ – ЕООД,
намираща се в гр. Елена, ул. Стоян Михайловски
36, и представляваща „Покрита колонада-изток“,
разположена в източната част на втори етаж в
триетажна сграда – автогара, актувана с АОС
№ 244 от 12.07.2000 г., вписан в Службата по
вписванията на 28.02.2005 г. под № 113, том II,
построена в УПИ I, кв. 76 по плана на гр. Елена,
при граници на УПИ I от три страни улица и
УПИ XV „За общежитие и гаражи“, чрез публи
чен търг с явно наддаване при начална тръжна
цена 47 500 лв.
2. Приема правния анализ и приватизационната
оценка на обекта, изготвена от „Елетиф Техноин
вест“ – ООД, София, притежаващо сертификат
с рег. № 900300017 от 14.12.2009 г. от КНОБ, в
размер 47 500 лв.
3. Утвърждава тръжната документация и проек
та на договора за продажба като неразделна част
от нея съгласно чл. 9 от Наредбата за търговете
и конкурсите.
4. Стъпка на наддаване – 500 лв.
5. Депозит за участие – в размер 5 % от на
чалната тръжна цена и се внася не по-късно
от 17 ч. на последния работен ден, предхож
дащ датата на провеждане на търга, по IBAN:
20CECB97903397002000, BIC: CECBBGSF, при
банка „ЦКБ“ –АД.
6. Начин на плащане – еднократно при под
писване на договора за приватизация.
7. До процедура за приватизация се допускат
юридически и/или физически лица, нямащи
задължения към Община Елена.
8. Тръжната документация на стойност 210 лв.
без ДДС се закупува до 17 ч. на 11-ия ден от да
тата на обнародване на решението в „Държавен
вестник“ в Центъра за информационно обслуж
ване на гражданите.
9. Предложението за участие се подава в срок
до 17 ч. на 15-ия ден от обнародване на решението
в „Държавен вестник“ в Центъра за информа
ционно обслужване на гражданите на общината
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в запечатан непрозрачен плик, върху който се
отбелязват името на участника и цялостното
наименование на обекта на приватизация.
10. Търгът ще се проведе на 16-ия ден от об
народване на решението в „Държавен вестник“
в 14 ч. в стая 211 на общинска администрация,
гр. Елена.
11. Оглед на обекта може да се извършва
всеки работен ден до 5 дни преди провеждането
на търга.
12. Възлага на кмета на общината да назначи
комисия в 5-членен състав: един юрист, двама
представители на общинската администрация и
двама общински съветници и една резерва.
13. Упълномощава кмета на общината да ор
ганизира и проведе търга и да сключи договора
за продажба.
14. Средствата от приватизационната сделка
да бъдат използвани целево за закупуване на два
микробуса за „Елена автотранспорт“ – ЕООД.
10169

Председател: С. Кънчев

ОБЩИНА КАРЛОВО
РЕШЕНИЕ № 1260
от 28 юли 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 59, ал. 1 и чл. 110,
ал. 1, т. 5 и чл. 124, ал. 3 ЗУТ Общинският съ
вет – гр. Карлово, реши:
Одобря ва под робен ус т ройс т вен п ла н
(ПУП) – парцеларен план за елементи на тех
ническата инфраструктура – трасе за кабелно
захранване на УПИ № 342016 – складове, магази
ни и офиси, местност Харман тепе, кв. Сушица,
з-ще гр. Карлово, преминаващо през поземлени
имоти (ПИ) № 769 – път ІV клас – публична
общинска собственост, поземлен имот (ПИ)
№ 342014 – полски път – публична общинска соб
ственост, поземлен имот (ПИ) № 342014 – полски
път – публична общинска собственост, поземлен
имот (ПИ) № 342142 – комплексно малоетажно за
строяване – обществени организации, и поземлен
имот (ПИ) № 342016 – нива частна собственост,
при спазване на нормативните изисквания по
устройство на територията.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Карлово до Административния съд – Пловдив.
10219

Председател: Т. Стоев

РЕШЕНИЕ № 1261
от 28 юли 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 59, ал. 1 и чл. 110,
ал. 1, т. 5 и чл. 124, ал. 3 ЗУТ Общинският съ
вет – гр. Карлово, реши:
Одобрява проект за подробен устройствен
план (ПУП) – парцеларен план за елементи на
техническата инфраструктура – електропровод
за захранване на имот № 701.1955 по плана на
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новообразуваните имоти, местност Бадемлика,
землището на гр. Карлово, преминаващ през
поземлени имоти (ПИ) № 701.9534 – полск и
път – публична общинска собственост, и поземлен
имот (ПИ) № 701.9535 – полски път – публична
общинска собственост, при спазване на норматив
ните изисквания по устройство на територията.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Карлово до Административния съд – Пловдив.
10220

Председател Т. Стоев

ОБЩИНА КРИЧИМ
РЕШЕНИЕ № 288
от 3 август 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 18, ал. 1 ЗУТ Об
щинският съвет – гр. Кричим, реши:
Одобрява подробен устройствен план – план
за регулация и застрояване на част от кв. 80,
УПИ XIV – за стопанска и търговска дейност, и
УПИ XIII – зеленина и трафопост, по плана на
гр. Кричим с идентификатори № 39921.501.709 и
39921.501.708, за обособяване на нови УПИ XIV501.709 – за стопанска и търговска дейност, и
УПИ XIII-501.708 – зеленина и трафопост.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Общин
ския съвет – гр. Кричим, до Административния
съд – Пловдив.
10115

Председател: А. Хаджиева

ОБЩИНА КУБРАТ
РЕШЕНИЕ № 525
от 29 юли 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 1,
ал. 2, т. 6, чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4, чл. 31 и
чл. 32, ал. 3, т. 1 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 оценители, чл. 6, ал. 1 от
Наредбата за задължителната информация, пре
доставена на лицата, заявили интерес за участие
в приватизацията по Закона за приватизация и
следприватизационен контрол, и за документите
и сведенията, представляващи служебна тайна,
чл. 2, ал. 1, т. 3, чл. 3, ал. 1, т. 1, чл. 5, чл. 6, ал.1,
чл. 9 от Наредбата за търговете и конкурсите
и Решение № 481 от 21.02.2011 г. Общинският
съвет – гр. Кубрат, реши:
1. Приема анализа на правното състояние
и п ри ват иза ц ион ната оцен к а на общ и нск и
неж илищен имот – самостоятелно обособен
обект – „Кафе еспресо“, със застроена площ 48,20
кв.м и маза 24,75 кв.м от сграда с номер 201 в
с. Тертер, община Кубрат, с административен
адрес ул. Ал. Стамболийски 29. Съседи на обек
та в сградата: ляво – самостоятелно обособен
обект – църковен храм, останалите страни – сво
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бодна площ на парцела. Сградата с номер 201 е
построена в общински УПИ № III – „Парк“ от
кв. 20 по плана на с. Тертер, одобрен със Заповед
№ 232 от 1996 г., при съседи и граници: улица,
УПИ II – Здравна служба, УПИ I – фурна, улица,
земи извън регулация, УПИ XIII – за общински
нужди, УПИ XII-192, УПИ Х-193, улица, УПИ
VIII-196, УПИ VII-197, УПИ VI-198, УПИ V-199,
УПИ IV-200, улица, с приватизационна оценка
11 500 лв. без включен ДДС (освободена доставка
по смисъла на чл. 45, ал. 3 ЗДДС).
2. Продажбата на общинския нежилищен имот
по т. 1 ще се извърши при начална тръжна цена
11 500 лв. без включен ДДС (освободена доставка
по смисъла на чл. 45, ал. 3 ЗДДС), чрез публичен
търг с явно наддаване, който ще се проведе на
20-ия ден от датата на обнародване на решението
в „Държавен вестник“ от 10 ч. в заседателната
зала на административната сграда на Община
Кубрат. Отварянето на предложенията се из
вършва публично. При неявяване на кандидати
или неизлъчване на кандидат повторен търг да
се проведе на 30-ия ден от датата на обнародване
на решението в „Държавен вестник“ по същото
време и при същите условия.
3. Стъпка за наддаване – 150 лв. (1,03 % от
началната тръжна цена).
4. Тръжната документация се закупува в Цен
търа за услуги и информация, Община Кубрат,
всеки работен ден до 15-ия ден включително от
датата на обнародване на решението в „Държа
вен вестник“ за 50 лв. При евентуален повторен
търг тръжна документация се закупува до 25-ия
ден включително от датата на обнародване на
решението в „Държавен вестник“.
5. Условия за закупуване на тръжната доку
ментация и необходими документи:
а) по отношение на физическите лица: доку
мент за самоличност; нотариално заверено пъл
номощно, в случай че се закупува документация
от името на друго физическо лице;
б) по отношение на юридическите лица: ЕИК
за пререгистрирани в Агенцията по вписвания
та; заверено копие или оригинал от документа
за актуално състояние на юридическото лице,
което не е пререгистрирано; нотариално завере
но пълномощно, ако представителната власт на
лицето, закупуващо документацията, не може да
се установи от документа за регистрация; доку
ментите на чуждестранните лица се придружават
от официален превод на български език.
6. В срок до 17-ия ден включително от датата на
обнародване на решението в „Държавен вестник“
(при повторен търг – до 27-ия ден) лицата, заку
пили тръжната документация, могат да отправят
писмено искане до Община Кубрат за разяснения
по процедурата за провеждане на търга. Разясне
нията се изготвят в писмена форма в тридневен
срок и се предоставят на разположение на всички
лица, закупили тръжната документация.
7. Определя депозитната вноска в размер 10 %
от началната тръжна цена на имота по т. 2, която
да се внася по сметка на Община Кубрат – IBAN:
BG45IORT81163300700000, BIG: IORTBGSF, банка
„Инвестбанк“ – АД, гр. Кубрат, до 18-ия ден вклю
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чително от датата на обнародване на решението
в „Държавен вестник“ (при повторен търг – до
28-ия ден).
8. Участниците в търга изготвят предложенията
си в съответствие с тръжната документация и ги
подават в запечатан непрозрачен плик в Община
Кубрат, ул. Княз Борис I № 1, деловодство, ет. 2,
стая 25, до 16 ч. на 19-ия ден от датата на об
народване на решението в „Държавен вестник“
(при повторен търг – до 29-ия ден).
9. Оглед на обекта – от 10 до 17 ч. през всички
работни дни в срока за подаване на предложения
за участие.
10. Утвърждава тръжната документация – при
ложение № 1, неразделна част от това решение.
11. Лицата, закупили тръжна документация,
получават сертификат за регистрация и имат
право да подадат предложение за участие в търга.
12. Възлага на кмета на общината правомо
щията на орган за приватизация, регламентирани
в Наредбата за търговете и конкурсите.
10247

Председател: И. Яхов

ОБЩИНА НЕСЕБЪР
РЕШЕНИЕ № 1423
от 22 юли 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съ
вет – гр. Несебър, реши:
Одобрява ПУП – парцеларен план за обект:
„Довеждащи пътни връзки за претоварна станция
за неопасни битови отпадъци в ПИ 61056.21.2, м.
Мерата, землище с. Равда“.
Трасето е с дължина 2197 м и засяга следни
те имоти с идентификатори и начин на трайно
ползване: 61056.1.102 – полски път – общинска
частна собственост, преминава през имот с
идентификатор 61056.9.12 – депо за битови от
падъци – общинска частна собственост, имот с
идентификатор 61056.9.100 – местен път – общин
ска частна собственост, имот с идентификатор
61056.13.100 – полски път – общинска частна соб
ственост, имот с идентификатор 61056.13.101 – пол
ски път – общинска частна собственост, имот с
идентификатор 61056.13.102 – водни площи – дър
жавна частна собственост МЗГАР, имот с иден
т ифи к ат ор 61056.15.14 – паси ще – общ и нск а
публична собственост, имот с идентификатор
61056.15.101 – полски път – общинска частна соб
ственост, имот с идентификатор 61056.15.102 – пол
ски път – общинска частна собственост, имот с
идентификатор 61056.15.104 – пасище – общинска
публична собственост, имот с идентификатор
61056.15.105 – полски път – общинска частна соб
ственост, имот с идентификатор 61056.21.1 – па
сище – общинска частна собственост, имот с
идентификатор 61056.21.2 – урбанизирана – об
щинска частна собственост, имот с иденти
фикатор 61056.22.103 – полски път – общинска
част на собс т венос т, имо т с и ден т ификат ор
61056.33.100 – полски път – общинска частна соб
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ственост, имот с идентификатор 61056.34.24 – пол
ски път – общинска частна собственост, имот с
идентификатор 61056.34.100 – пасище – общин
ска частна собственост, имот с идентификатор
61056.34.101 – пасище – общинска частна собстве
ност, имот с идентификатор 61056.34.102 – местен
път – общинска частна собственост, имот с иден
тификатор 61056.35.100 – местен път – общин
ска частна собственост, имот с идентификатор
61056.83.101 – полски път – общинска частна соб
ственост, имот с идентификатор 61056.84.9 – пол
ски път – общинска частна собственост, имот с
идентификатор 61056.90.100 – полски път – об
щинска частна собственост, имот с идентифика
тор 61056.12.1 – нива – собственост на Димитър
Костадинов Колодеев, имот с идентификатор
61056.12.2 – нива, собственост на Цветана Младе
нова, Георги Божинов Йовчев, Мария Младенова
Драмчева, имот с идентификатор 61056.12.3 – нива,
собственост на „М. Питаджис енд п. Йона“ – ООД,
имот с идентификатор 61056.12.4 – нива, соб
ственост на Димитър Атанасов Бояджиев, имот
с идентификатор 61056.12.5 – нива, собстве
ност на Атанас Костадинов Колодеев, имот с
идентификатор 61056.12.6 – нива, собственост
на Георги Видев Ракаджийски, имот с иден
тификатор 61056.12.7 – нива, собственост на
Георги Видев Ракаджийски, имот с идентифи
катор 61056.13.3 – нива, собственост на Георги
Видев Ракад ж ийск и, имот с идентификатор
61056.13.4 – нива, собственост на Църковно насто
ятелство, имот с идентификатор 61056.13.5 – нива,
собственост на Ганчо Петров Иванов, имот с
идентификатор 61056.13.6 – нива, собственост
на Георги Видев Ракаджийски, имот с иден
тификатор 61056.15.15 – пасище, собственост
на Стоян Димитров Петров, имот с иденти
фикатор 61056.15.17 – пасище, собственост на
Донка Димитрова Ганева, имот с идентифика
тор 61056.15.18 – пасище, собственост на Стой
ко Димитров Петров, имот с идентификатор
61056.15.19 – пасище, собственост на Киро Ни
колов Стоянов, Събина Николова Златанова и
Паунка Кирова Стоянова, имот с идентификатор
61056.15.20 – урбанизирана, собственост на Ди
митър Георгиев Илчев, имот с идентификатор
61056.15.21 – пасище, собственост на Иванка
Липчева Липчева, Дойка Жекова Мерджано
ва, Димитър Маринов Мерджанов и Любомир
Маринчев Мерджанов, имот с идентификатор
61056.15.22 – пасище, собственост на Стоянка
Лип чева Недел чева, имот с и ден т ификатор
61056.15.23 – пасище, собственост на Гюрги
на Стойкова Славова, имот с идентификатор
61056.15.5 – друг вид нива, собственост на Андон
Георгиев Главов, съобразно приложените чертежи
и таблици със съответните цветове, сигнатури,
надписи и размери, неразделна част от решението.
Решението може да бъде оспорено в 30-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Бургас
Председател: Б. Филипов
10130
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РЕШЕНИЕ № 1425
от 22 юли 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съ
вет – гр. Несебър, реши:
Одобрява ПУП – ПРЗ за ПИ № 73571.31.57, м.
Бабини драки, землище с. Тънково, във връзка
с промяна предназначението му „За изграждане
на тържище за плодове и зеленчуци“.
Решението може да бъде оспорено в 30-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Бургас.
10131

Председател: Б. Филипов

Председател: Б. Филипов

РЕШЕНИЕ № 1436
от 22 юли 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съ
вет – гр. Несебър, реши:
Одобрява ПУП – парцеларен план за обект:
Външно кабелно ел. захранване на ресторант
„Ханска шатра“ в имот 51500.210.115, местност
Юрта – Балкана, землище гр. Несебър, премина
ващ през имоти с идентификатори и начин на трай
но ползване, както следва: 51500.200.2 – териротия
за нуждите на транспорта – държавна собственост;
51500.201.5 – кравеферма – собственост на ЕТ
„Надя – Дженко Атанасов“; 51500.201.13 – урба
низирана територия – собственост на „Г56 Диве
лъпмънтс“ – ЕООД; 51500.201.31 – територии за
нуждите на горското стопанство – собственост
на МЗГ; 51500.201.115 – територии за нуждите на
горското стопанство – собственост на ЕТ „М и сие
М – Димитър Митев“; 51500.201.148 – територии
за нуждите на горското стопанство – собственост
на Светлана Иванова Чандърова и Валентин
Панайотов Жеков; 51500.201.152 – територии за
нуждите на горското стопанство – собственост на
Светлана Иванова Чандърова и Валентин Панайо
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тов Жеков; 51500.203.16 – път ІV клас – собстве
ност на Министерството на транспорта, и имот
51500.506.621 – урбанизирана територия – соб
ственост на „Инвестмънт СП клуб“ – АД, „4
Уърдс“ – ООД.
Дължината на трасето е 680 м със сервитут
по 2 м от двете страни на кабела съобразно
приложените чертежи и таблици със съответните
цветове, сигнатури, надписи и размери, неразделна
част от решението.
Решението може да бъде оспорено в 30-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Бургас.
10133

РЕШЕНИЕ № 1434
от 22 юли 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съ
вет – гр. Несебър, реши:
Одобрява ПУП – парцеларен план за обект:
„Кабел 20 kV за претоварна станция за неопас
ни битови отпадъци в ПИ 61056.21.2, м. Мерата,
землище с. Равда“.
Трасето на кабела преминава през имот с
идентификатор 61056.30.101 – полски път – об
щина Несебър, и през имот с идентификатор
61056.22.103 – полски път – община Несебър,
съобразно приложените чертежи и таблици със
съответните цветове, сигнатури, надписи и раз
мери, неразделна част от решението.
Решението може да бъде оспорено в 30-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Бургас.
10132
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Председател: Б. Филипов

ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК
ЗАПОВЕД № 1499
от 12 юли 2011 г.
На основание влезлия в сила кадастрален и
регулационен план на с. Мирянци, одобрен със
Заповед № 1027 от 10.09.1996 г., и чл. 25, ал. 2 и
3 ЗОС нареждам:
Отчуждавам част от поземлен имот пл. № 39 за
изграждането на обект – публична общинска соб
ственост, а именно улица с о.т. 15-16-17-18-18а-18б18в-18г по плана на с. Мирянци за обслужване на
жилищностроителни имоти в кв. 6 и кв. 7 по плана
на същото село, представляваща празно дворно
място с площ 119 кв.м, собственост на Йордан
Георгиев Илиев и Божил Георгиев Христосков
от с. Мирянци и собственици по разписна книга.
Съгласно изготвената от лицензиран оценител
пазарна оценка на отчуждаваната част от имота
равностойното парично обезщетение е в размер
1370 лв.
Обезщетението в размер 1370 лв. се внася в
„ОББ“ – АД, клон Пазарджик, на името на Йордан
Георгиев Илиев и Божил Георгиев Христосков.
Изплащането на обезщетението да стане след
влизане в сила на заповедта.
Заповедта на основание чл. 27, ал. 1 ЗОС може
да се обжалва от заинтересованите страни пред
административния съд по местонахождението на
имота в 14-дневен срок.
10223

Кмет: Т. Попов

ЗАПОВЕД № 1500
от 12 юли 2011 г.
На основание влезлия в сила кадастрален и
регулационен план на с. Мирянци, одобрен със
Заповед № 1027 от 10.09.1996 г., и чл. 25, ал. 2 и
3 ЗОС нареждам:
Отчуждавам част от поземлен имот пл. № 38 за
изграждането на обект – публична общинска соб
ственост, а именно улица с о.т. 15-16-17-18-18а-18б18в-18г по плана на с. Мирянци за обслужване
на жилищностроителни имоти в кв. 6 и кв. 7 по
плана на същото село, представляваща празно
дворно място с площ 76 кв.м, собственост на
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наследници на Ганчо Христосков Илиев, бивш
жител на с. Мирянци и собственик по разписна
книга.
Съгласно изготвената от лицензиран оценител
пазарна оценка на отчуждаваната част от имота
равностойното парично обезщетение е в размер
890 лв.
Обезщетението в размер 890 лв. се внася в
„ОББ“ – АД, клон Пазарджик, на името на на
следници на Ганчо Христосков Илиев.
Изплащането на обезщетението да стане след
влизане в сила на заповедта.
Заповедта на основание чл. 27, ал. 1 ЗОС може
да се обжалва от заинтересованите страни пред
административния съд по местонахождението
на имота в 14-дневен срок от обнародването є в
„Държавен вестник“.
10224

Кмет: Т. Попов

ЗАПОВЕД № 1501
от 12 юли 2011 г.
На основание влезлия в сила кадастрален и
регулационен план на с. Мирянци, одобрен със
Заповед № 1027 от 10.09.1996 г., и чл. 25, ал. 2 и
3 ЗОС нареждам:
Отчуждавам част от поземлен имот пл. № 37 за
изграждането на обект – публична общинска соб
ственост, а именно улица с о.т. 15-16-17-18-18а-18б18в-18г по плана на с. Мирянци за обслужване
на жилищностроителни имоти в кв. 6 и кв. 7 по
плана на същото село, представляваща празно
дворно място с площ 22 кв.м, собственост на на
следници на Илия Кръстанов Илиев, бивш жител
на с. Мирянци и собственик съгласно нотариален
акт № 4, том I, дело № 12/1958 г.
Съгласно изготвената от лицензиран оценител
пазарна оценка на отчуждаваната част от имота
равностойното парично обезщетение е в размер
260 лв.
Обезщетението в размер 260 лв. се внася в
„ОББ“ – АД, клон Пазарджик, на името на на
следници на Илия Кръстанов Илиев. Изплащането
на обезщетението да стане след влизане в сила
на заповедта.
Заповедта на основание чл. 27, ал. 1 ЗОС може
да се обжалва от заинтересованите страни пред
административния съд по местонахождението
на имота в 14-дневен срок от обнародването є в
„Държавен вестник“.
10225

Кмет: Т. Попов

ЗАПОВЕД № 1502
от 12 юли 2011 г.
На основание влезлия в сила кадастрален и
регулационен план на с. Мирянци, одобрен със
Заповед № 1027 от 10.09.1996 г., и чл. 25, ал. 2 и
3 ЗОС нареждам:
От ч у ж давам част от позем лен имот п л.
№ 251 за изграж дането на обект – публична
общинска собственост, а именно улица с о.т.
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15-16-17-18-18а-18б-18в-18г по плана на с. Мирянци
за обслужване на жилищностроителни имоти в
кв. 6 и кв. 7 по плана на същото село, представ
ляваща празно дворно място с площ 802 кв.м,
собственост на наследници на Игнат Николов
Спасов, бивш жител на с. Мирянци и собственик
съгласно нотариален акт № 110, рег. № 2789, н.
дело № 64/1936 г.
Съгласно изготвената от лицензиран оценител
пазарна оценка на отчуждаваната част от имота
равностойното парично обезщетение е в размер
9223 лв.
Обезщетението в размер 9223 лв. се внася в
„ОББ“ – АД, клон Пазарджик, на името на на
следници на Игнат Николов Спасов. Изплащането
на обезщетението да стане след влизане в сила
на заповедта.
Заповедта на основание чл. 27, ал. 1 ЗОС може
да се обжалва от заинтересованите страни пред
административния съд по местонахождението
на имота в 14-дневен срок от обнародването є в
„Държавен вестник“.
Кмет: Т. Попов
10226

ОБЩИНА ПРАВЕЦ
РЕШЕНИЕ № 129
от 29 юли 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11, чл. 27, ал. 3
ЗМСМ А, чл. 12, ал. 2, чл. 59, ал. 1, чл. 109,
ал. 2 и чл. 129, ал. 1 ЗУТ и Решение № К-2 от
23.02.2011 г. на комисията по чл. 17, ал. 1, т. 1
ЗОЗЗ Общинският съвет – гр. Правец, одобрява
ПУП – ПЗ за застрояване за обект: „Жилищно
строителство“, до три етажа – кота корниз – до
10 м, плътност на застрояване – 40 %, Кинт. – 1,
минимална озеленена площ – 60 %, и начин
на застрояване – „е“, в ПИ № 11020.083.145 в
местност Мариновото, землище на с. Видраре,
община Правец, собственост на Искра Йорда
нова Хазан.
Председател: Н. Ненчев
10118
РЕШЕНИЕ № 130
от 29 юли 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11, чл. 27, ал. 3
ЗМСМ А, чл. 12, ал. 2, чл. 59, ал. 1, чл. 109,
ал. 2 и чл. 129, ал. 1 ЗУТ и Решение № К-2 от
23.02.2011 г. на комисията по чл. 17, ал. 1, т. 1
ЗОЗЗ Общинският съвет – гр. Правец, одобрява
ПУП – ПЗ за застрояване за обект: „Жилищно
строителство“, до три етажа – кота корниз – до
10 м, плътност на застрояване – 40 %, Кинт. – 1,
минимална озеленена площ – 60 %, и начин на
застрояване – „е“, в ПИ № 61807.014.048 в мест
ност Пърчашка, землище на с. Разлив, община
Правец, собственост на Валентин Пеков Панов.
10119

Председател: Н. Ненчев
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ОБЩИНА ПЛОВДИВ
РЕШЕНИЕ № 293
от 14 юли 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА във
връзка с чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 31, ал. 1, чл. 32, ал. 3,
т. 1 ЗПСК и предвид изложените в предложение
с вх. № 11ХІ-348 от 07.07.2011 г. фактически ос
нования Общинският съвет – гр. Пловдив, реши:
І. Допълва План за работа на ПОАП – 2011 г.,
приет с Решение № 496 от 16.12.2010 г. на Общин
ския съвет – Пловдив, с нов общински нежилищен
имот, представляващ: „Самостоятелен обект с
идентификатор 56784.523.2064.1.38 по КК и КР, с
площ 23,13 кв. м, намиращ се в сграда на адрес
бул. Христо Ботев 71, ет. 1, Пловдив.
ІІ. Открива процедура за приватизация чрез
публичен търг с явно наддаване на общински
нежилищен имот, представляващ ОНИ – самосто
ятелен обект с идентификатор 56784.523.2064.1.38
по кадастралната карта и кадастралните регистри,
одобрени със Заповед № РД-18-48 от 03.06.2009 г.
на изпълнителния директор на АГКК, с площ
23,13 кв. м и прилежащи части: 0, 5 % идеални
части от общите части на сградата и правото на
строеж с предназначение: Обекти със специално
предназначение (по ценообразуване – портиерна),
брой нива на обекта: 1, намиращ се в сграда № 1
на адрес бул. Христо Ботев 71, ет. 1, Пловдив,
разположена в поземлен имот с идентификатор
56784.523.2064, за който поземлен имот е отреден
УПИ XII-2064, кв. 331 по регулационния план на
трета градска част, одобрен със Заповед № 617 от
21.06.1984 г., при граници: от север – междубло
ково пространство, от изток – стълбищна клетка,
от юг – магазини.
ІІІ. Да се проведе търг с явно наддаване на
21-вия ден от обнародването на решението в
„Държавен вестник“ от 10 ч. в сградата на ПОАП,
Пловдив, ул. Железарска 1, за продажбата на
обекта по т. ІІ при следните условия:
1. Начална тръжна цена – 18 800 лв. Сделката
е освободена от ДДС.
2. Начин на плащане – достигнатата на търга
цена се заплаща в левове еднократно при сключ
ването на договора. От тази сума се приспада
внесеният депозит.
3. Стъпка на наддаване – 3000 лв.
4. Депозитът за участие е парична вноска
8000 лв., който трябва да е постъпил по банко
вата сметка на Пловдивската общинска агенция
за приватизация до 17-ия ден от обнародването
на решението в „Държавен вестник“.
5. Тръжната документация за участие в търга
се закупува в офиса на Пловдивската общинска
агенция за приватизация, ул. Железарска 1, до
17-ия ден от обнародването на решението в „Дър
жавен вестник“ до 16 ч. българско време на цена
за комплект 250 лв., без включен ДДС, платими
в брой на посочения адрес. При получаване на
тръжната документация представителят на съот
ветния кандидат трябва да представи документ
за самоличност и документ за актуално съдебно
състояние на юридическото лице, което пред
ставлява, а в случаите на упълномощаване – и
пълномощно в писмена форма. Документите по
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предходното изречение, които са съставени на
език, различен от българския, трябва да бъдат
придружени с превод на български език.
6. Оглед на обекта – всеки работен ден до деня,
предхождащ търга, от 9 до 17 ч. с предварител
но подадена писмена заявка в офиса на ПОАП,
Пловдив, ул. Железарска 1, и представен документ
за закупена тръжна документация.
7. Предложенията за участие в търга се подават
в офиса на ПОАП, ул. Железарска 1, до 16 ч. на
деня, предхождащ търга.
8. Начин на плащане – покупната цена се
заплаща в левове (след приспадане на внесения
депозит) по банковата сметка на Община Плов
див преди подписването на приватизационния
договор.
9. Утвърждава тръжна документация, със
тояща се от условия за провеждане на търга,
информационен меморандум, проект на договор
за приватизационна продажба.
10. Възлага на изпълнителния директор на
ПОАП да сключи приватизационен договор със
спечелилия търга участник в срока по Наредбата
за търговете и конкурсите.
10134

Председател: И. Илиев

ОБЩИНА РАЗГРАД
РЕШЕНИЕ № 990
от 26 юли 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 16 ЗМСМА,
чл. 14, ал. 1 и чл. 16, т. 1 и чл. 17, ал. 1, т. 4 и
5 във връзка с чл. 30 ЗАТУРБ Общинският съ
вет – Разград, реши:
1. Закрива следните кметства:
1.1. Балкански – с административен център
с. Балкански.
1.2. Недоклан – с административен център
с. Недоклан.
1.3. Побит камък – с административен център
с. Побит камък.
1.4. Пороище – с административен център
с. Пороище.
1.5. Просторно – с административен център
с. Просторно.
1.6. Ушинци – с административен център
с. Ушинци.
Решението подлежи на оспорване в срока по
АПК пред Административния съд – Разград.
10135

Председател: Д. Добрев

ОБЩИНА РАЗЛОГ
РЕШЕНИЕ № 151
от 28 юли 2011 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ и чл. 21, ал. 1,
т. 11 ЗМСМА Общинският съвет – гр. Разлог, одо
брява подробен устройствен план (ПУП) – ПРЗ с от
реждане и застрояване в поземлен имот № 001008,
местност Изток, землище на с. Баня, община
Разлог, с възложител „Пирин – Строй“ – ЕООД.
За имот № 001008, местност Изток, землище на
с. Баня, община Разлог, се обособява устройстве
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на зона за предимно производствени дейности,
а отреждането на имота става за „Фотоволтаич
на централа“, по определените ограничителни
линии на застрояване при плътност до 70 % и
интензивност (Кинт.) – 1,2 mах, в съответствие
с графичните указания и таблици в съпътства
щите чертежи.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ за
интересуваните лица могат да направят писмени
възражения чрез общината до Административния
съд – Благоевград.
10136

Председател: Р. Тумбев

РЕШЕНИЕ № 152
от 28 юли 2011 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ и чл. 21, ал. 1,
т. 11 ЗМСМА Общинският съвет – гр. Разлог, одо
брява подробен устройствен план (ПУП) – ПРЗ
с отреждане и застрояване в имот № 61813.196.2,
местност Бачевски уши, землище на гр. Разлог,
община Разлог, с възложител Димитър Иванов
Пелтеков.
За имот № 61813.196.2, местност Бачевски уши,
землище на гр. Разлог, се обособява устройствена
зона за курортни и рекреационни дейности, а
отреждането на имота става за „Жилищно стро
ителство“ по определените ограничителни линии
на застрояване при височина до 10 м, плътност
до 40 % и интензивност (Кинт.) – 1,2 mах, в съ
ответствие с графичните указания и таблици в
съпътстващите чертежи.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ за
интересуваните лица могат да направят писмени
възражения чрез общината до Административния
съд – Благоевград.
10137

Председател: Р. Тумбев

РЕШЕНИЕ № 153
от 28 юли 2011 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ и чл. 21, ал. 1,
т. 11 ЗМСМА Общинският съвет – гр. Разлог, одо
брява подробен устройствен план (ПУП) – ПРЗ с
отреждане и застрояване в имот № 002262, мест
ност Бръдото, землище на с. Добърско, община
Разлог, с възложител „Артискултура“ – ЕООД.
За имот № 002262, местност Бръдото, землище
на с. Добърско, община Разлог, се обособява
устройствена зона за курортни и рекреацион
ни дейности, а отреждането на имота става
за „Жилищно строителство“ по определените
ограничителни линии на застрояване при висо
чина до 10 м, плътност до 30 % и интензивност
(Кинт.) – 1,2 mах, в съответствие с графичните
указания и таблици в съпътстващите чертежи.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ за
интересуваните лица могат да направят писмени
възражения чрез общината до Административния
съд – Благоевград.
10138

Председател: Р. Тумбев
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РЕШЕНИЕ № 154
от 28 юли 2011 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ и чл. 21, ал. 1,
т. 11 ЗМСМА Общинският съвет – гр. Разлог, одо
брява подробен устройствен план (ПУП) – ПРЗ
с отреждане и застрояване в имот № 002263,
местност Ушите, землище на с. Добърско, община
Разлог, с възложител „Артискултура“ – ЕООД.
За имот № 002263, местност Ушите, землище
на с. Добърско, община Разлог, се обособява
устройствена зона за курортни и рекреацион
ни дейности, а отреждането на имота става
за „Жилищно строителство“ по определените
ограничителни линии на застрояване при висо
чина до 10 м, плътност до 30 % и интензивност
(Кинт.) – 1,2 mах, в съответствие с графичните
указания и таблици в съпътстващите чертежи.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ за
интересуваните лица могат да направят писмени
възражения чрез общината до Административния
съд – Благоевград.
10171

Председател: Р. Тумбев

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД
РЕШЕНИЕ № 910
от 31 март 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ и решение на ОЕСУТ Общин
ският съвет – Свиленград, реши:
Одобрява ПУП – парцеларен план за външно
електрозахранване на обект: „Фотоволтаичен
парк“, ПИ № 000013 по КВС на с. Пашово, об
щина Свиленград.
Неразделна част от решението са приложеният
план и графичната и текстовата част.
10254

Председател: Т. Коларова

ОБЩИНА СОЗОПОЛ
ЗАПОВЕД № 8-Z-826
от 17 август 2011 г.
На основание чл. 44, ал. 2 ЗМСМА, чл. 25, ал. 2
и 3 ЗОС и направената констатация за допусната
явна фактическа грешка в Заповед № 8-Z-367 от
28.03.2011 г. за извършено отчуждаване на част
от поземлен имот с площ 4367 кв. м от 7313 кв. м
площ на целия имот с идентификатор 67800.17.46
по ККР на гр. Созопол нареждам:
Допускам поправка в т. 1 от издадена Заповед
№ 8-Z-367 от 28.03.2011 г. (ДВ, бр. 31 от 2011 г.)
поради извършена техническа грешка, като вместо
„поземлен имот с идентификатор 67800.17.105 съ
гласно скица-проект за изменение на КККР“ да се
чете „поземлен имот с идентификатор 67800.17.109
съгласно скица-проект за изменение на КККР“.
Тази заповед е неразделна част от Заповед
№ 8-Z-367 от 28.03.2011 г.
Тази заповед се обявява на заинтересованите
лица по реда на чл. 62, ал. 2 АПК и подлежи на
обжалване по реда на АПК.
10176

Кмет: П. Рейзи

БРОЙ 69

ДЪРЖАВЕН
ЗАПОВЕД № 8-Z-827
от 17 август 2011 г.

На основание чл. 44, ал. 2 ЗМСМА, чл. 25, ал. 2
и 3 ЗОС и направената констатация за допусната
явна фактическа грешка в Заповед № 8-Z-369 от
28.03.2011 г. за извършено отчуждаване на част от
поземлен имот с площ 6962 кв. м от 37 305 кв. м
площ на целия имот с идентификатор 67800.17.59
по ККР на гр. Созопол нареждам:
Допускам поправка в т. 1 от издадена Заповед
№ 8-Z-369 от 28.03.2011 г. (ДВ, бр. 31 от 2011 г.)
поради извършена техническа грешка, като вместо
„поземлен имот с идентификатор 67800.17.105 съ
гласно скица-проект за изменение на КККР“ да се
чете „поземлен имот с идентификатор 67800.17.109
съгласно скица-проект за изменение на КККР“.
Тази заповед е неразделна част от Заповед
№ 8-Z-369 от 28.03.2011 г.
Тази заповед се обявява на заинтересованите
лица по реда на чл. 62, ал. 2 АПК и подлежи на
обжалване по реда на АПК.
Кмет: П. Рейзи
10177
ЗАПОВЕД № 8-Z-828
от 17 август 2011 г.
На основание чл. 44, ал. 2 ЗМСМА, чл. 25, ал. 2
и 3 ЗОС и направената констатация за допусната
явна фактическа грешка в Заповед № 8-Z-368 от
28.03.2011 г. за извършено отчуждаване на част
от поземлен имот с площ 22 кв. м от 4277 кв. м
площ на целия имот с идентификатор 67800.17.47
по ККР на гр. Созопол нареждам:
Допускам поправка в т. 1 от издадена Заповед
№ 8-Z-368 от 28.03.2011 г. (ДВ, бр. 31 от 2011 г.)
поради извършена техническа грешка, като вместо
„поземлен имот с идентификатор 67800.17.105 съ
гласно скица-проект за изменение на КККР“ да се
чете „поземлен имот с идентификатор 67800.17.109
съгласно скица-проект за изменение на КККР“.
Тази заповед е неразделна част от Заповед
№ 8-Z-368 от 28.03.2011 г.
Тази заповед се обявява на заинтересованите
лица по реда на чл. 62, ал. 2 АПК и подлежи на
обжалване по реда на АПК.
Кмет: П. Рейзи
10178
ЗАПОВЕД № 8-Z-829
от 17 август 2011 г.
На основание чл. 44, ал. 2 ЗМСМА, чл. 25, ал. 2
и 3 ЗОС и направената констатация за допусната
явна фактическа грешка в Заповед № 8-Z-370 от
28.03.2011 г. за извършено отчуждаване на част от
поземлен имот с площ 9038 кв. м от 9957 кв. м
площ на целия имот с идентификатор 67800.17.60
по ККР на гр. Созопол нареждам:
Допускам поправка в т. 1 от издадена Заповед
№ 8-Z-370 от 28.03.2011 г. (ДВ, бр. 31 от 2011 г.)
поради извършена техническа грешка, като вместо
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„поземлен имот с идентификатор 67800.17.105 съ
гласно скица-проект за изменение на КККР“ да се
чете „поземлен имот с идентификатор 67800.17.109
съгласно скица-проект за изменение на КККР“.
Тази заповед е неразделна част от Заповед
№ 8-Z-370 от 28.03.2011 г.
Тази заповед се обявява на заинтересованите
лица по реда на чл. 62, ал. 2 АПК и подлежи на
обжалване по реда на АПК.
Кмет: П. Рейзи
10179
ЗАПОВЕД № 8-Z-830
от 17 август 2011 г.
На основание чл. 44, ал. 2 ЗМСМА, чл. 25, ал. 2
и 3 ЗОС и направената констатация за допусната
явна фактическа грешка в Заповед № 8-Z-371 от
28.03.2011 г. за извършено отчуждаване на част от
поземлен имот с площ 1966 кв. м от 9298 кв. м
площ на целия имот с идентификатор 67800.16.2
по ККР на гр. Созопол нареждам:
Допускам поправка в т. 1 от издадена Заповед
№ 8-Z-371 от 28.03.2011 г. (ДВ, бр. 31 от 2011 г.)
поради извършена техническа грешка, като вместо
„поземлен имот с идентификатор 67800.17.105 съ
гласно скица-проект за изменение на КККР“ да се
чете „поземлен имот с идентификатор 67800.17.109
съгласно скица-проект за изменение на КККР“.
Тази заповед е неразделна част от Заповед
№ 8-Z-371 от 28.03.2011 г.
Тази заповед се обявява на заинтересованите
лица по реда на чл. 62, ал. 2 АПК и подлежи на
обжалване по реда на АПК.
Кмет: П. Рейзи
10180
ЗАПОВЕД № 8-Z-831
от 17 август 2011 г.
На основание чл. 44, ал. 2 ЗМСМА, чл. 25, ал. 2
и 3 ЗОС и направената констатация за допусната
явна фактическа грешка в Заповед № 8-Z-372 от
28.03.2011 г. за извършено отчуждаване на част
от поземлен имот с площ 50 кв. м от 5626 кв. м
площ на целия имот с идентификатор 67800.17.84
по ККР на гр. Созопол нареждам:
Допускам поправка в т. 1 от издадена Заповед
№ 8-Z-372 от 28.03.2011 г. (ДВ, бр. 31 от 2011 г.)
поради извършена техническа грешка като вместо
„поземлен имот с идентификатор 67800.17.105 съ
гласно скица-проект за изменение на КККР“ да се
чете „поземлен имот с идентификатор 67800.17.109
съгласно скица-проект за изменение на КККР“.
Тази заповед е неразделна част от Заповед
№ 8-Z-372 от 28.03.2011 г.
Тази заповед се обявява на заинтересованите
лица по реда на чл. 62, ал. 2 АПК и подлежи на
обжалване по реда на АПК.
Кмет: П. Рейзи
10181

С Т Р.

26

ДЪРЖАВЕН

ЗАПОВЕД № 8-Z-832
от 17 август 2011 г.
На основание чл. 44, ал. 2 ЗМСМА, чл. 25, ал. 2
и 3 ЗОС и направената констатация за допусната
явна фактическа грешка в Заповед № 8-Z-373 от
28.03.2011 г. за извършено отчуждаване на част от
поземлен имот с площ 3567 кв. м от 12 000 кв. м
площ на целия имот с идентификатор 67800.17.89
по ККР на гр. Созопол нареждам:
Допускам поправка в т. 1 от издадена Заповед
№ 8-Z-373 от 28.03.2011 г. (ДВ, бр. 31 от 2011 г.)
поради извършена техническа грешка, като вместо
„поземлен имот с идентификатор 67800.17.105 съ
гласно скица-проект за изменение на КККР“ да се
чете „поземлен имот с идентификатор 67800.17.109
съгласно скица-проект за изменение на КККР“.
Тази заповед е неразделна част от Заповед
№ 8-Z-373 от 28.03.2011 г.
Тази заповед се обявява на заинтересованите
лица по реда на чл. 62, ал. 2 АПК и подлежи на
обжалване по реда на АПК.
Кмет: П. Рейзи
10182
ЗАПОВЕД № 8-Z-833
от 17 август 2011 г.
На основание чл. 44, ал. 2 ЗМСМА, чл. 25, ал. 2
и 3 ЗОС и направената констатация за допусната
явна фактическа грешка в Заповед № 8-Z-374 от
28.03.2011 г. за извършено отчуждаване на част
от поземлен имот с площ 4712 кв. м от 6956 кв. м
площ на целия имот с идентификатор 67800.17.92
по ККР на гр. Созопол нареждам:
Допускам поправка в т. 1 от издадена Заповед
№ 8-Z-374 от 28.03.2011 г. (ДВ, бр. 31 от 2011 г.)
поради извършена техническа грешка, като вместо
„поземлен имот с идентификатор 67800.17.105 съ
гласно скица-проект за изменение на КККР“ да се
чете „поземлен имот с идентификатор 67800.17.109
съгласно скица-проект за изменение на КККР“.
Тази заповед е неразделна част от Заповед
№ 8-Z-374 от 28.03.2011 г.
Тази заповед се обявява на заинтересованите
лица по реда на чл. 62, ал. 2 АПК и подлежи на
обжалване по реда на АПК.
Кмет: П. Рейзи
10183
ЗАПОВЕД № 8-Z-834
от 17 август 2011 г.
На основание чл. 44, ал. 2 ЗМСМА, чл. 25, ал. 2
и 3 ЗОС и направената констатация за допусната
явна фактическа грешка в Заповед № 8-Z-375 от
28.03.2011 г. за извършено отчуждаване на част
от поземлен имот с площ 2168 кв. м от 2949 кв. м
площ на целия имот с идентификатор 67800.17.32
по ККР на гр. Созопол нареждам:
Допускам поправка в т. 1 от издадена Заповед
№ 8-Z-375 от 28.03.2011 г. (ДВ, бр. 31 от 2011 г.)
поради извършена техническа грешка, като вмес
то „поземлен имот с идентификатор 67800.17.105
съгласно скица-проекот за изменение на КККР“
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да се чете „поземлен имот с идентификатор
67800.17.109 съгласно скица-проект за изменение
на КККР“.
Тази заповед е неразделна част от Заповед
№ 8-Z-375 от 28.03.2011 г.
Тази заповед се обявява на заинтересованите
лица по реда на чл. 62, ал. 2 АПК и подлежи на
обжалване по реда на АПК.
Кмет: П. Рейзи
10184
ЗАПОВЕД № 8-Z-835
от 17 август 2011 г.
На основание чл. 44, ал. 2 ЗМСМА, чл. 25, ал. 2
и 3 ЗОС и направената констатация за допусната
явна фактическа грешка в Заповед № 8-Z-385 от
4.04.2011 г. за извършено отчуждаване на част от
поземлен имот с площ 3928 кв. м от 15 054 кв. м
площ на целия имот с идентификатор 67800.17.31
по ККР на гр. Созопол нареждам:
Допускам поправка в т. 1 от издадена Заповед
№ 8-Z-385 от 4.04.2011 г. (ДВ, бр. 31 от 2011 г.)
поради извършена техническа грешка, като вместо
„поземлен имот с идентификатор 67800.17.105 съ
гласно скица-проект за изменение на КККР“ да се
чете „поземлен имот с идентификатор 67800.17.109
съгласно скица-проект за изменение на КККР“.
Тази заповед е неразделна част от Заповед
№ 8-Z-385 от 4.04.2011 г.
Тази заповед се обявява на заинтересованите
лица по реда на чл. 62, ал. 2 АПК и подлежи на
обжалване по реда на АПК.
Кмет: П. Рейзи
10185
ЗАПОВЕД № 8-Z-836
от 17 август 2011 г.
На основание чл. 44, ал. 2 ЗМСМА, чл. 25, ал. 2
и 3 ЗОС и направената констатация за допусната
явна фактическа грешка в Заповед № 8-Z-386 от
4.04.2011 г. за извършено отчуждаване на част от
поземлен имот с площ 3202 кв. м от 4108 кв. м
площ на целия имот с идентификатор 67800.16.5
по ККР на гр. Созопол нареждам:
Допускам поправка в т. 1 от издадена Заповед
№ 8-Z-386 от 4.04.2011 г. (ДВ, бр. 31 от 2011 г.)
поради извършена техническа грешка, като вместо
„поземлен имот с идентификатор 67800.17.105 съ
гласно скица-проект за изменение на КККР“ да се
чете „поземлен имот с идентификатор 67800.17.109
съгласно скица-проект за изменение на КККР“.
Тази заповед е неразделна част от Заповед
№ 8-Z-386 от 4.04.2011 г.
Тази заповед се обявява на заинтересованите
лица по реда на чл. 62, ал. 2 АПК и подлежи на
обжалване по реда на АПК.
Кмет: П. Рейзи
10186
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ОБЩИНА СРЕДЕЦ
РЕШЕНИЕ № 626
от 28 юли 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Средец,
одобрява подробен устройствен план – парцеларен
план (ПУП – ПП) за линеен обект на техническа
та инфраструктура – трасе за външно подземно
ел. захранване – кабел 20 kV, ВЛ „Металург“ в
поземлен имот № 028032 през път Бургас – Сре
дец чрез хоризоннтален сондаж на път II-79 и
в обсега на ведомствен път „Промет“ – АД, по
БКТП в поземлен имот № 0280033, местността
Кривия вир, по КВС в землището на с. Дебелт,
община Средец, област Бургас. Трасето на кабела
се прокарва през имоти № 000493 – полски път,
№ 000259 – отводнителен канал, № 000678 – дър
жавен път II-79, № 000243 – отводнителен канал,
№ 000483 – полски път, и № 026032 – нива на
Плума Бонкова Терзиева.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Средец до Административния съд – Бургас.
Председател: Г. Георгиев
10221
РЕШЕНИЕ № 627
от 28 юли 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Средец,
одобрява подробен устройствен план – парцеларен
план (ПУП – ПП) за линеен обект на техническата
инфраструктура – трасе за външно подземно ел.
захранване – кабел 20 kV, от ПИ 046133 и ПИ
046135 в м. Пенжевишка по КВС на с. Дюлево и
кабел 20 kV от ПИ 036117 в м. Пенжевишка по
КВС на гр. Средец до разпределителна уредба
ЗРУ в ПИ 036120 м. Пенжевишка, гр. Средец,
община Средец, област Бургас. Трасето на кабе
ла се прокарва през ПИ 000143 – общински път
и ПИ 000008 – общински полски път по КВС в
землището на гр. Средец.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Средец до Административния съд – Бургас.
Председател: Г. Георгиев
10222

ОБЩИНА ТЕТЕВЕН
РЕШЕНИЕ № 1115
от 10 август 2011 г.
На основание чл. 14, 16, чл. 17, ал. 1, т. 4 и 5
във връзка с чл. 30 ЗАТУРБ и чл. 21, ал. 1, т. 16 и
23 ЗМСМА Общинският съвет – гр. Тетевен, реши:
1. Закрива следните кметства:
Васильово – с административен център с. Ва
сильово;
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Бабинци – с административен център с. Ба
бинци;
Д и вчово т о – с а д м и н ис т рат и вен цен т ър
с. Дивчовото.
2. След закриване на посочените кметства
настоящите кметове на кметства да продължат да
изпълняват своите задължения до приключване
на изборния процес.
10347

Председател: М. Ганев

ОБЩИНА ШУМЕН
РЕШЕНИЕ № 957
от 10 август 2011 г.
На основание чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 134,
ал. 2, т. 6, чл. 59, ал. 1 и чл. 60 ЗУТ, заявление
с вx. № 26-00-431 от 28.01.2011 г., Заповед № 27
от 18.02.2010 г. за разрешаване изработването
на ПУП, Решение № 3, т. 3 от 14.06.2011 г. за
утвърждаване площадка за проектиране от коми
сията по чл. 17, ал. 1, т. 1 ЗОЗЗ и становище на
ОбЕСУТ по т. 5 от протокол № 5 от 01.02.2011 г.
Общинският съвет – гр. Шумен, реши:
Одобрява проект за подробен устройствен
план – план за застрояване съгласно чл. 110, ал. l,
т. 3 ЗУТ за имоти с идентификатори 83510.10.997
и част от 83510.10.538 по кадастралната карта на
гр. Шумен в местността Куванлък.
С плана за застрояване се определя застро
яване със следните показатели: устройствена
зона – „Оод“, предназначение на имотите – „Об
сл у ж ващ и и ск ла дови дейност и“, начин на
застрояване – свободно, характер на застроява
не – високо, 10 – 18 м.
На основание чл. 213 и чл. 215, ал. l и 4 ЗУТ
решението може да бъде обжалвано по законо
съобразност в 30-дневен срок от обнародването
му в „Държавен вестник“ чрез Община Шумен
пред Административния съд – Шумен.
10144

Председател: Д. Русева

РЕШЕНИЕ № 958
от 10 август 2011 г.
На основание чл. 129, ал. 1 във връзка с
чл. 134, ал. 2, т. 6, чл. 59 ЗУТ и чл. 21, ал. 1 и 7
ЗОС, заявление с вх. № 08-00-273 от 5.11.2007 г.,
заявление с вх. № 04-00-133 от 05.04.2011 г., Заповед
№ 2 от 10.01.2008 г. за разрешаване на ПУП и
становище на ОбЕСУТ по т. 2 от протокол № 7
от 10.02.2009 г. Общинският съвет – гр. Шумен,
реши:
Одобрява проект за подробен устройствен
план – парцеларен план за елементите на тех
ническата инфраструктура за участъка извън
урбанизираната територия съгласно чл. 110, ал. 1,
т. 5 ЗУТ за:
1. „Довеж да щ к а на л иза ц ионен колек т ор
∅ 500 – отклонение от канализационната мрежа
на кв. Дивдядово до Градска пречиствателна
станция за отпадъчни води – гр. Шумен“.
2. „Електрозахранване: ВЕЛ 20 kV, МТП за
помпена станция и кабел НН до помпена стан
ция в имот 83510.464.1 по кадастралната карта
на Шумен“.
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На основание чл. 213 и чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ
решението може да бъде обжалвано по законо
съобразност в 30-дневен срок от обнародването
му в „Държавен вестник“ чрез Община Шумен
пред Административния съд – Шумен.
10145

Председател: Д. Русева

РЕШЕНИЕ № 959
от 10 август 2011 г.
На основание чл. 129, ал. 1 във връзка с
чл. 124, ал. 2 ЗУТ, заявление с вх. № 08-00-327 от
18.12.2006 г., задание за възлагане изработването
на ПУП – ЗОП 20 001 от 24.10.2005 г. и становище
на ОбЕСУТ по т. 7 от протокол № 25 от 12.07.2011 г.
Общинският съвет – гр. Шумен, реши:
Одобрява проект за подробен устройствен
план – план за регулация и застрояване съглас
но чл. 110, ал. 1, т. 1 ЗУТ за кв. 234, 234а, 234б
и 234в – местност Смесе по плана за регулация
на гр. Шумен.
С плана за регулация и застрояване са об
разувани нови квартали и за всички поземлени
имоти са определени нови УПИ, конкретно
предназначение, характер и начин на застрояване
при условията на чл. 16 ЗУТ.
На основание чл. 213 и чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ
решението може да бъде обжалвано по законо
съобразност в 30-дневен срок от обнародването
му в „Държавен вестник“ чрез Община Шумен
пред Административния съд – Шумен.
10146

Председател: Д. Русева

РЕШЕНИЕ № 960
от 10 август 2011 г.
1. Допълва раздел VІ. Обекти от първосте
пенно значение от програмата за управление и
разпореждане с имоти – общинска собственост,
за 2011 г., както следва: „Пристройка за телескоп“
към посетителски център „Паметник Създатели
на българската държава“ на територията на
Природен парк „Шуменско плато“ в проектен
имот 83510.96.14, обособен от поземлен имот с
идентификатор 83510.96.1 – публична държавна
собственост, по кадастралната карта на гр. Шумен
в местност Илчов баир.
2. На основание чл. 129, ал. 1 във връзка с
чл. 134, ал. 2, т. 6, чл. 59, ал. 1 и чл. 60 и чл. 119,
ал. 5 ЗУТ – писмо № ИАГ-1273 от 12.01.2011 г.
на МЗХ – ИАГ, и писмо с вх. № 24-00-934 от
5.07.2011 г. на ДПП „Шуменско плато“, заявление
с вх. № 08-00-239 от 12.07.2011 г., Заповед № РД25-1101 от 7.07.2011 г. за допускане изработва
нето на ПУП и становище на ОбЕСУТ по т. 6
от протокол № 25 от 12.07.2011 г. Общинският
съвет – гр. Шумен, одобрява проект за подробен
устройствен план – план за застрояване съгласно
чл. 110, ал. 1, т. 3 ЗУТ за проектен имот 83510.96.14,
обособен от поземлен имот с идентификатор
83510.96.1 – публична държавна собственост, по
кадастралната карта на гр. Шумен в местност
Илчов баир за „Пристройка за телескоп“ към
посетителски център „Паметник Създатели на
българската държава“ на територията на При
роден парк „Шуменско плато“.
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На основание чл. 213 и чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ
решението може да бъде обжалвано по законо
съобразност в 30-дневен срок от обнародването
му в „Държавен вестник“ чрез Община Шумен
пред Административния съд – Шумен.
Председател: Д. Русева
10147
РЕШЕНИЕ № 961
от 10 август 2011 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ, заявление с
вх. № 61-01-541 от 2.11.2010 г., Решение № 744 от
2.12.2010 г., Заповед № РД-25-675 от 10.05.2011 г. за
допускане изработването на ПУП и становище на
ОбЕСУТ по т. 5 от протокол № 24 от 5.07.2011 г.
Общинският съвет – гр. Шумен, реши:
Одобрява проект за подробен устройствен
план – план за улична регулация съгласно чл. 110,
ал. 1, т. 2 ЗУТ за включване в урбанизираната
територия на гр. Шумен след о.т. 23419 на четвър
токласен общински път SHU-1184, включително
площта на кръстовището му с път I-2 Русе – Варна
при км 117+289.
От о.т. 23419 до о.т. 23420 улицата е III „А“ клас,
а от о.т. 23420 до о.т. 23432 улицата е III „Б“ клас.
На основание чл. 213 и чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ
решението може да бъде обжалвано по законо
съобразност в 30-дневен срок от обнародването
му в „Държавен вестник“ чрез Община Шумен
пред Административния съд – Шумен.
Председател: Д. Русева
10148
РЕШЕНИЕ № 962
от 10 август 2011 г.
На основание чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 134,
ал. 2, т. 6, чл. 59, ал. 1 и чл. 60 ЗУТ, заявление
с вх. № 26-00-537 от 4.02.2011 г., Заповед № 248
от 12.09.2007 г. за разрешаване изработването на
ПУП, Решение № 3 от 14.06.2011 г. за утвърждаване
площадка за проектиране от комисията по чл. 17,
ал. 1, т. 1 ЗОЗЗ и становище на ОбЕСУТ по т. 17
от протокол № 23 от 28.06.2011 г. Общинският
съвет – гр. Шумен, реши:
Одобрява проект за подробен устройствен
план – план за застрояване съгласно чл. 110, ал. 1,
т. 3 ЗУТ за поземлен имот с № 000133 по картата
на възстановената собственост на землището на
с. Царев брод в местността Гьолджук, община
Шумен, и ПУП – парцеларен план за елементите
на техническата инфраструктура съгласно чл. 110,
ал. 1, т. 5 ЗУТ – „Водопроводно отклонение за
имот № 000133“.
С плана за застрояване се определя застро
яване със следните показатели: устройствена
зона – „Пп“ (предимно производствена устрой
ствена зона), предназначение на имота – „Паркинг
за автомобили“, начин на застрояване – свободно,
характер на застрояване – ниско, с максимална
височина до 6 м.
На основание чл. 213 и чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ
решението може да бъде обжалвано по законо
съобразност в 30-дневен срок от обнародването
му в „Държавен вестник“ чрез Община Шумен
пред Административния съд – Шумен.
Председател: Д. Русева
10149
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РЕШЕНИЕ № 963
от 10 август 2011 г.
На основание чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 134,
ал. 2, т. 6, чл. 59, ал. 1 и чл. 60 ЗУТ, заявление с
вх. № 26-00-218 от 13.01.2011 г., Заповед № 132 от
7.12.2010 г. за разрешаване изработването на ПУП,
писмо № Ш-1818 от 13.06.2011 г. на Областна ди
рекция „Земеделие“ – гр. Шумен, и становище на
ОбЕСУТ по т. 16 от протокол № 23 от 28.06.2011 г.
Общинският съвет – гр. Шумен, реши:
Одобрява проект за подробен устройствен
план – план за застрояване съгласно чл. 110, ал. 1,
т. 3 ЗУТ за поземлени имоти с идентификатори
52132.204.26 и 52132.204.29 по кадастралната карта
на с. Новосел в местността Черкезлик, община
Шумен.
С плана за застрояване се определя застро
яване със следните показатели: устройствена
зона – „Пп“ (предимно производствена устрой
ствена зона), предназначение на имотите – „Фото
волтаична електроцентрала“, начин на застроява
не – свободно, характер на застрояване – ниско,
с максимална височина до 10 м.
На основание чл. 213 и чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ
решението може да бъде обжалвано по законо
съобразност в 30-дневен срок от обнародването
му в „Държавен вестник“ чрез Община Шумен
пред Административния съд – Шумен.
10150

Председател: Д. Русева

27. – Българската народна банка на основание
чл. 35 от Закона за БНБ обявява въз основа на
приетата от Управителния съвет на БНБ с решение
№ 149 от 16.12.2004 г. методика основен лихвен
процент (проста годишна лихва) в размер 0.18 на
сто, считано от 1 септември 2011 г.
10359

СЪДИЛИЩА
Административният съд – Благоевград, на
основание чл. 218 ЗУТ обявява, че с жалба на
Соня Георгиева Чилева, Атанаска Георгиева
Смилянова и Цветанка Георгиева Каръкова се
оспорва Решение № 47 от 31.03.2011 г. на Общин
ския съвет – гр. Разлог, с което е одобрен ПУП.
По жалбата е образувано адм. д. № 452/2011 по
описа на съда, насрочено за разглеждане в открито
съдебно заседание на 13.10.2011 г. от 10 ч. в зала
002. Заинтересуваните лица могат да се конститу
ират като ответници в производството пред съда
в едномесечен срок от обявяване на оспорването
в „Държавен вестник“ чрез подаване на заявление
до съда, което трябва да съдържа: трите имена и
адреса, телефон, факс и електронен адрес, ако има
такъв – за българските граждани; трите имена
и личния номер за чужденец и адреса, заявен
в съответната администрация, телефон, факс и
електронен адрес, ако има такъв; фирмата на
търговеца или наименованието на юридическото
лице, изписани и на български език, седалището
и последния посочен в съответния регистър адрес
на управление и електронния му адрес; номер на
делото; акта, който се оспорва, и органа, който
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го е издал; изявление, че заинтересуваното лице
желае да бъде конституирано в производството
като ответник; подпис на заявителя. Към заявле
нието се прилагат писмени доказателства, удос
товеряващи качеството на заинтересувано лице
на заявителя. Със заявлението е недопустимо да
се правят искания за отмяна на индивидуалния
административен акт, както и за присъединяване
към подадени жалби в законоустановения срок.
10240
Административният съд – Благоевград, обя
вява, че по жалба на Иван Атанасов Червенков
от гр. Гоце Делчев, ул. Шипка 6, и Мария Ата
насова Партенова от гр. Гоце Делчев, ул. Даме
Груев 21, против Заповед № 118 от 20.02.2007 г.
на кмета на Община Гоце Делчев, с която е
одобрен ПУП за имот № 223002 в местността
Старите казарми, землището на гр. Гоце Делчев,
е образувано адм. дело № 686/2011 по описа на
съда и е насрочено за разглеждане в открито
съдебно заседание на 19.10.2011 г. от 10 ч. За
интересуваните лица могат да се конституират
като ответници в производството пред съда в
едномесечен срок от обявяване на оспорването в
„Държавен вестник“ чрез подаване на заявление
до съда, което трябва да съдържа: трите имена,
адреса, телефон, факс и електронен адрес, ако има
такъв – за българските граждани; трите имена
и личния номер за чужденец и адреса, заявен
в съответната администрация, телефон, факс и
електронен адрес, ако има такъв; фирмата на
търговеца или наименованието на юридическото
лице, изписани и на български език, седалището
и последния посочен в съответния регистър адрес
на управление и електронния му адрес; номер на
делото; акта, който се оспорва, и органа, който
го е издал; изявление, че заинтересуваното лице
желае да бъде конституирано в производството
като ответник; подпис на заявителя. Към заявле
нието се прилагат писмени доказателства, удос
товеряващи качеството на заинтересувано лице
на заявителя. Със заявлението е недопустимо да
се правят искания за отмяна на индивидуалния
административен акт, както и за присъединяване
към подадени жалби в законоустановения срок.
10335
Административният съд – Благоевград, обя
вява, че с жалба на Методи Георгиев Калаев се
оспорва Заповед № 120 от 20.02.2011 г. на кмета на
Община Гоце Делчев. По жалбата на Методи Ге
оргиев Калаев е образувано адм. д. № 685/2011 по
описа на съда, насрочено за разглеждане в от
крито съдебно заседание на 17.10.2011 г. от 10 ч.
в зала 002. Заинтересуваните лица могат да се
конституират като ответници в производството
пред съда в едномесечен срок от обявяване на
оспорването в „Държавен вестник“ чрез подаване
на заявление до съда, което трябва да съдържа:
трите имена и адреса, телефон, факс и електронен
адрес, ако има такъв – за българските гражда
ни; трите имена и личния номер за чужденец
и адреса, заявен в съответната администрация,
телефон, факс и електронен адрес, ако има такъв;
фирмата на търговеца или наименованието на
юридическото лице, изписани и на български език,
седалището и последния посочен в съответния
регистър адрес на управление и електронния му
адрес; номер на делото; акта, който се оспорва,
и органа, който го е издал; изявление, че заин
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тересуваното лице желае да бъде конституирано
в производството като ответник; подпис на за
явителя. Към заявлението се прилагат писмени
доказателства, удостоверяващи качеството на
заинтересувано лице на заявителя. Със заявле
нието е недопустимо да се правят искания за
отмяна на индивидуалния административен акт,
както и за присъединяване към подадени жалби
в законоустановения срок.
10290
Административният съд – Благоевград, на
основание чл. 218, ал. 1 ЗУТ обявява, че по жалба
на Мирослав Петров Иванов със съдебен адрес:
Благоевград, ул. Васил Априлов 5, ет. 3, против
Заповед № 877 от 19.07.2011 г. на кмета на Община
Благоевград, с която е одобрен работен устрой
ствен план за УПИ ІІ, имоти с идентификатори
04279.612.84 (общ.) и 04279.612.85, УПИ V, имот
с идентификатор 04279.612.86 и УПИ VІ, имот с
идентификатор 04279.612.87 в кв. 221, по плана
на централната градска част на Благоевград, е
образувано адм. дело № 656/2011, насрочено за
разглеждане в открито съдебно заседание на
18.10.2011 г. в 10 ч. в зала 002. Заинтересуваните
лица могат да се конституират като ответни
ци в производството пред съда в едномесечен
срок от обявяване на оспорването в „Държавен
вестник“ чрез подаване на заявление до съда,
което трябва да съдържа: трите имена и адре
са, телефон, факс и електронен адрес, ако има
такъв – за българските граждани; трите имена
и личния номер за чужденец и адреса, заявен
в съответната администрация, телефон, факс и
електронен адрес, ако има такъв; фирмата на
търговеца или наименованието на юридическото
лице, изписани и на български език, седалището
и последния посочен в съответния регистър адрес
на управление и електронния му адрес; номер на
делото; акта, който се оспорва, и органа, който
го е издал; изявление, че заинтересуваното лице
желае да бъде конституирано в производството
като ответник; подпис на заявителя. Към заявле
нието се прилагат писмени доказателства, удос
товеряващи качеството на заинтересувано лице
на заявителя. Със заявлението е недопустимо да
се правят искания за отмяна на индивидуалния
административен акт, както и за присъединяване
към подадени жалби в законоустановения срок.
10272
Административният съд – Пловдив, обявява,
че Божидар Иванов Бабунов е оспорил Заповед
№ 528 от 19.08.2002 г. на кмета на Община Кар
лово, с която е одобрено частично изменение на
ПУП – ПЗ и работен устройствен план и силуетно
оформяне за основно нискоетажно жилищно и
допълващо свързано застрояване на кв. 66А по
плана на гр. Сопот, частично урегулирани по
землени имоти УПИ ХІІІ-879, УПИ ХІV-880 и
УПИ ХV-881, за което е образувано адм.д. № 2132
по описа на съда за 2011 г., ХV състав. Заинте
ресуваните лица могат да се конституират като
ответници по делото в едномесечен срок от обна
родването в „Държавен вестник“ на обявлението
чрез заявление, което съдържа: 1. трите имена и
адреса, телефон, факс и електронен адрес, ако има
такъв – за българските граждани; 2. трите имена
и личния номер за чужденец и адреса, заявен
в съответната администрация, телефон, факс и
електронен адрес, ако има такъв; 3. фирмата на
търговеца или наименованието на юридическото
лице, изписани и на български език, седалището и
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последния посочен в съответния регистър адрес на
управление и електронния му адрес; 4. номер на
делото; 5. акта, който се оспорва, и органа, който
го е издал; 6. изявление, че заинтересуваното лице
желае да бъде конституирано в производството
като ответник; 7. подпис на заявителя. Към заяв
лението да се приложат писмени доказателства,
удостоверяващи качеството на заинтересувано
лице на заявителя. Дело № 2132/2011 е насрочено
за 20.10.2011 г. от 10 ч.
10241
Административният съд – Пловдив, на осно
вание чл. 181 във връзка с чл. 188 АПК съобщава,
че от областния управител на област Пловдив е
постъпило оспорване на Решение № 541 на Об
щинския съвет – гр. Първомай, взето с протокол
№ 59 от 15.07.2011 г., относно приемане на Наред
ба за изменение и допълнение на Наредбата за
определянето и администрирането на местните
такси и цени на услуги, предоставяни от Общи
на Първомай, по което е образувано адм. дело
№ 2202/2011 на Административния съд – Пловдив,
ІІ отделение, ХІІІ състав. Делото е насрочено за
24.11.2011 г. от 14,30 ч.
10336
Софийският окръжен съд на основание чл. 28,
ал. 2 ЗОПДИППД обявява, че е образувано гр.д.
№ 655/2011 по мотивирано искане на КУИППД
чрез председателя Тодор Коларов с адрес за при
зоваване София, бул. Дондуков 9, ет. 5, против
Здравка Найденова Илиева от Ихтиман, ул. Иван
Вазов 27, Дарина Боянова Илиева от Самоков, ж.к.
Възраждане № 3, ет. 2, ап. 8, Александър Боянов
Илиев от Самоков, бул. Софийско шосе 15, вх. А,
ет. 1, ап. 2, и Мая Боянова Илиева чрез законния
є представител Благовестка Миткова Андонова
от Самоков, ул. Ген. Раздишевски 18, за отнемане
в полза на държавата на основание чл. 28, ал. 1
ЗОПДИППД на следното имущество на обща стой
ност 106 863 лв.: 1/2 ид.ч. от двуетажна масивна
жилищна сграда в Самоков, ул. Ген. Раздишевски
18А, с идентификатор № 65231.903.128.1 със ЗП
52 кв. м, ведно със съответните идеални части от
общите части на сградата и правото на строеж
въху общински поземлен имот с идентификатор
№ 65231.903.128 с площ 355 кв. м; апартамент № 8
на ет. 3, вх. А, в блок „Слатина“, в сграда с иден
тификатор № 65231.901.221.1.25 със ЗП 60,77 кв. м,
ведно с избено помещение № 8 и 4,73 ид.ч. от
общите части на сградата и съответните идеални
части от правото на строеж върху мястото; лек авто
мобил „Мерцедес Ц 180“, рег. № СО 6454 ВВ, рама
№ WDB202181F2248, двигател № 11192010016865,
както и парични суми общо в размер 21 463 лв.
Указва на третите лица, които претендират самос
тоятелни права върху имуществото, че могат да
встъпят в делото, като предявят съответния иск
пред СОС в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“. Делото е насрочено за
1.12.2011 г. от 13,30 ч.
10273
Софийският районен съд, ІІІ гр. отделение, 88
състав, на основание чл. 560 – 568 ГПК издава
заповед от 22.08.2011 г. по гр.д. № 6212 по описа
за 2011 г., като взе предвид следното: Производ
ството е образувано по молба на „Интерсервиз
Узунови“ – АД, със седалище и адрес на управле
ние София, район „Красно село“, ул. 20 април 6,
представлявано от Гинка Петрова Узунова – из
пълнителен директор, с искане за обезсилване
на запис на заповед, издаден на 10.11.2008 г. във
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Виена, Австрия, съгласно който издателят „Ми
лър Мол Варна Уан“ – ЕАД, ЕИК 200169041, със
седалище и адрес на управление София, бул. Цар
Освободител 10, ет. 3, представлявано заедно от
Джули Мансфийлд Джаксън, британски гражданин,
родена на 31.12.1965 г., и Дейвид Томас Милой,
британски гражданин, роден на 1.05.1965 г., се
задължава да заплати неотменимо, безусловно,
без протест и без разноски, срещу представяне
на този запис на заповед на дата 30.09.2013 г. във
Варна, бул. Приморски 22, сумата 20 118 750 евро
на поемателя – дружеството молител, както и на
запис на заповед, издаден на 10.11.2008 г., който
е с идентичен текст в превод на английски език
на гореописания запис на заповед. В молбата се
сочи, че записите на заповед са били предадени
за отговорно пазене на „Райфайзен Централбанк
Австрия“ – АГ, с правоприемник „Райфайзен Банк
Интернационал“ – АГ, в качеството му на първи
по ред кредитор на дружеството длъжник по
силата на договор за заем от 28.07.2008 г., като
„Интерсервиз Узунови“ – АД, се явява втори по
ред кредитор по отложеното плащане, обективи
рано в ценните книги. Впоследствие дружеството
кредитор и молител в настоящото производство е
прехвърлило вземането си по записите на заповед
заедно с всички негови обезпечения на „Райфайзен
Банк Интернационал“ – АГ – правоприемник на
„Райфайзен Централбанк Австрия“ – АГ. Въз основа
на това се е оказало в невъзможност да изпълни
задължението си и да джироса записите на заповед,
тъй като същите били изгубени от дружеството,
на което били поверени за пазене. Съдът намира,
че молбата отговаря на формалните изисквания
на чл. 561 ГПК – посочено е всичко необходимо
за определяне тъждествеността на ценните книги,
изложени са обстоятелства, при които същите са
изгубени, и тези, от които произтича правото на
молителя върху тях, като молителят изрично е
декларирал истинността на своите твърдения. С
оглед на това съгласно чл. 562 и 563 ГПК следва
да бъде издадена настоящата заповед, като дър
жателят на ценната книга бъде поканен да заяви
правата си върху нея, предвид което молбата за
обезсилване на ценната книга трябва да се раз
гледа в открито съдебно заседание. На платеца
следва да бъде наредено да не извършва никакви
плащания на приносителя на ценната книга, чието
обезсилване се иска.
Така мотивиран, съдът нарежда:
Кани държателя на записа на заповед, изда
ден на 10.11.2008 г. във Виена, Австрия, съгласно
който издателят „Милър Мол Варна Уан“ – ЕАД,
ЕИК 200169041, със седалище и адрес на упра
вление София, бул. Цар Освободител 10, ет. 3,
представлявано заедно от Джули Мансфийлд
Д жаксън, бри танск и г ра ж данин, родена на
31.12.1965 г., и Дейвид Томас Милой, британски
гражданин, роден на 1.05.1965 г., се задължава да
заплати неотменимо, безусловно, без протест и
без разноски, срещу представяне на този запис
на заповед на дата 30.09.2013 г. във Варна, бул.
Приморски 22, сумата 20 118 750 евро на пое
мателя – „Интерсервиз Узунови“ – АД, както
и на запис на заповед, издаден на 10.11.2008 г.
с идентичен текст в превод на английски език
на гореописания запис на заповед, да заяви по
настоящото дело правата си върху тези записи
на заповед най-късно до откритото съдебно за
седание, насрочено на 10.11.2011 г. от 13,30 ч.,
когато ще се разгледа молбата на „Интерсервиз
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Узунови“ – АД, за обезсилване на гореописаните
записи на заповед. В случай че в указания срок
държателят не заяви своите права, ценните книги
ще бъдат обезсилени.
Нарежда да не се извършват никакви плащания
по гореописаните ценни книги.
Насрочва делото в открито съдебно заседание
на 10.11.2011 г. от 13,30 ч., за когато да се призове
молителят „Интерсервиз Узунови“ – АД.
Препис от заповедта да се изпрати на „Милър
Мол Варна Уан“ – ЕАД.
10248

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
20. – Управителният съвет на Асоциацията
на геодезическите фирми (АГФ), София, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно общо
събрание на 14.10.2011 г. в 11 ч. в сградата на
„Геопланпроект“ – ЕАД, София, бул. Цар Борис
ІІІ № 215, заседателна зала на ет. 2, при следния
дневен ред: 1. отчет на управителния съвет за
дейността и финансовото състояние на АГФ; 2.
приемане на отчет на контролния съвет на АГФ
и на становището му по отчета на управителния
съвет; 3. приемане и изключване на членове на
АГФ; 4. приемане на промени в устава на АГФ;
5. освобождаване на председателя и членовете
на управителния съвет и контролния съвет на
АГФ; 6. избор на председател и членове на ръ
ководните органи на АГФ; 7. приемане бюджет
на АГФ за 2012 г. Регистрацията на членовете
(пълномощниците) ще започне същия ден от
10 ч. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе същия
ден в 12 ч., на същото място и при същия дне
вен ред независимо от броя на присъстващите
членове. Материалите за общото събрание са на
разположение от 14.09.2011 г. в офиса на АГФ,
София, бул. Цар Борис ІІІ № 215, ет. 10, стая 13,
всеки работен ден от 11 до 16 ч.
10274
29. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Българска асоциация по неонатология“, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
и чл. 16 от устава на сдружението свиква общо
събрание на членовете на 15.10.2011 г. в 14,30 ч.
в Пловдив, новотел „Пловдив“, конферентна
зала, при следния дневен ред: 1. вземане на ре
шение за приемане на доклада на управителния
съвет за дейността на сдружението за периода
2006 – 2011 г.; 2. вземане на решение за приема
не на доклада на контролния съвет за периода
2006 – 2011 г.; 3. вземане на решение за приемане
на годишния финансов отчет на сдружението за
2010 г.; 4. вземане на решение за извършване на
промени в управителния съвет на сдружението
и за освобождаване от отговорност на члено
вете на управителния съвет за дейността им за
периода 2006 – 2011 г.; 5. вземане на решение за
извършване на промени в контролния съвет на
сдружението и за освобождаване от отговорност
на членовете на контролния съвет за дейността
им за периода 2006 – 2011 г.; 6. вземане на реше
ние за извършване на промяна на седалището и
адреса на управление на сдружението; 7. вземане
на решение за извършване на промени в устава
на сдружението; 8. други. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ и чл. 17 от устава на
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сдружението събранието ще се проведе същия ден
в 15,30 ч. на същото място и при същия дневен ред
независимо от броя на присъстващите членове.
10249
10. – Управителят на сдружение „Спортен
клуб Кънки на лед София“ на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членовете на
сдружението на 21.10.2011 г. в 10 ч. в София, район
„Младост“, ж.к. Младост 3, бл. 364, вх. 4, ап. 64,
при следния дневен ред: 1. приемане на решение
за промяна предмета на дейност на сдружението;
2. приемане на решение за изменение на устава на
сдружението. При липса на кворум на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия
ден в 14 ч. при същия дневен ред.
10243
2. – Управителният съвет на сдружение „Училищно настоятелство „П. Ю. Тодоров“ при 126
ОУ, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо отчетно-изборно събрание на 23.11.2011 г.
в 18 ч. в София, бул. България 43, сградата на
126 Основно училище „Петко Ю. Тодоров“, при
следния дневен ред: 1. отчет за дейността на
сдружение „Училищно настоятелство „П. Ю.
Тодоров“; 2. отчет за финансовото състояние
и приемане на бюджет за 2011 г.; 3. промяна в
състава на управителния съвет; 4. приемане на
нов устав на сдружение „Училищно настоятел
ство „П. Ю. Тодоров“; 5. приемане на насоки за
развитие на сдружение „Училищно настоятелство
„П. Ю. Тодоров“; 6. 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.
10260
7. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Клуб по бейзбол и софтбол
„Бизоните“ – Благоевград, на основание чл. 26,
ал. 3 ЗЮЛНЦ свиква извънредно общо събра
ние на 15.10.2011 г. в 18 ч. в малката зала на
Американския университет в Благоевград при
следния дневен ред: 1. приемане на нов устав на
сдружението; 2. освобождаване и избор на нови
ръководни органи: управителен съвет, председа
тел, контролен съвет. В случай че в 18 ч. не се
събере необходимият кворум, събранието ще се
проведе в 19 ч. на същата дата, на същото мяс
то и при същия дневен ред, независимо дали е
налице кворум.
10242
20. – Управителният съвет на сдружение с не
стопанска цел „Клуб на лозаря и винаря – гр. Гълъбово“ на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на членовете на клуба на 31.10.2011 г. в
10 ч. в голямата зала на Дома на културата – гр. Гъ
лъбово, област Стара Загора, при следния дневен
ред: 1. вземане на решение за промяна дейността
на сдружението; 2. приемане на нов устав, съо
бразен с разпоредбите на глава трета от ЗЮЛНЦ,
включително промяна на предмета на дейност на
сдружението, целите и средствата за постигането
им. Писмените материали, свързани с дневния ред
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на заседанието на общото събрание, са на разпо
ложение на всички членове. Поканват се всички
членове на клуба да присъстват на общото събрание
лично или чрез упълномощен представител.
10296
26. – Управителният съвет на фондация „Свети Йоан Кръстител“ – Петрич, юридическо лице
с нестопанска цел за осъществяване на обществе
нополезна дейност, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на 30.10.2011 г. в 10 ч. в
гр. Петрич, ул. Славянска 4, при следния дневен
ред: 1. приемане отчета на УС за дейността на
фондацията; 2. приемане на плана за дейността
на фондацията; 3. избиране на нов УС; 4. изби
ране на нов КС; 5. вземане решение за смяна
седалището на фондацията; 6. приемане реше
ние за изключване на членове на фондацията; 7.
избор на почетен председател на фондацията; 8.
разни. 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.
10250
22. – Управителният съвет на сдружение с
общественополезна дейност „Сдружение на директорите на математически и природоматематически гимназии в Р. България“, Пловдив, на
основание чл. 24 и 25 от устава на сдружението и
чл. 26 ЗЮЛНЦ по своя инициатива свиква общо
събрание на 17.10.2011 г. в 11 ч. в Пловдив, ул.
Чемшир 11, при следния дневен ред: 1. отчет на
управителния съвет за дейността на сдружението
през 2010 г.; 2. изменения и допълнения в устава
на сдружението; 3. освобождаване на управител
ния съвет; 4. избор на нов управителен съвет; 5.
изслушване на предложения за бъдещата работа
на сдружението; 6. разни. Писмените материали
по дневния ред на общото събрание ще бъдат на
разположение на членовете от 9 до 16 ч. всеки
ден до 17.10.2011 г. в седалището на сдружението
в Пловдив, ул. Чемшир 11.
10276
15. – Управителният съвет на сдружение с
общественополезна дейност „Училищно настоятелство „Архимед“ към Образцова математическа
гимназия „Академик Кирил Попов – гр. Пловдив“ – Пловдив, на основание чл. 23 и 25 от
устава на сдружението и чл. 26 ЗЮЛНЦ по своя
инициатива свиква общо събрание на 17.10.2011 г.
в 11 ч. в Пловдив, ул. Чемшир 11, при следния
дневен ред: 1. отчет на управителния съвет за
дейността на сдружението през 2010 г.; 2. изме
нения и допълнения в устава на сдружението;
3. освобождаване на управителния съвет; 4.
изключване на членове; 5. приемане на нови
членове; 6. избор на нов управителен съвет; 7.
изслушване на предложения за бъдещата работа
на сдружението; 8. разни. Писмените материали
по дневния ред на общото събрание ще бъдат на
разположение на членовете от 9 до 16 ч. всеки
ден в седалището на дружеството в Пловдив, ул.
Чемшир 11.
10275
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