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ПРЕЗИ ДЕН Т
Н А РЕП У БЛИК АТА
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Награждавам проф. д-р Анелия Димитрова
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МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 280
ОТ 17 ОКТОМВРИ 2011 Г.

за преобразуване на културен институт
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Преобразува Музикален център
„Борис Христов“ в Музей „Борис Христов“ – София, като юридическо лице със седалище
гр. София.
(2) Музей „Борис Христов“ – София, е
държавен култу рен институ т, второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към
министъра на културата.

Чл. 2. (1) Музей „Борис Христов“ – София,
е с предмет на дейност: издирване, изучаване, опазване и представяне на културни
ценности, свързани с живота и творчеството
на Борис Христов; издаване на научни, научнопопулярни и рекламни материали, както
и осъществяване на оценителна дейност на
културни ценности – собственост на други
юридически или физически лица; поддържане
на библиотечен фонд с литературни произведения, нотен материал и звуконосители с
изпълнения на Борис Христов.
(2) Му з ей „Б орис Х рис т ов“ – С о фи я ,
може да извършва допълнителни дейности,
включително стопански, когато са свързани
с основната му дейност.
Ч л. 3. По т емат и чен и т ери т ориа лен
обхват Музей „Борис Христов“ – София, е
специализиран национален музей.
Чл. 4. (1) Музей „Борис Христов“ – София, поема всички активи, пасиви, архив и
други права и задължения на „Музикален
център „Борис Христов“.
(2) Трудовите правоотношения на работниците и служителите от Музикален център
„Борис Христов“ се уреждат съгласно чл. 123
от Кодекса на труда.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 1. Отменя се Постановление № 102 на
Министерския съвет от 2003 г. за създаване
на Държавен културен институт „Музикален център „Борис Христов“ (ДВ, бр. 46 от
2003 г.).
§ 2. В Постановление № 14 на Министерския съвет от 2011 г. за определяне на първостепенния и второстепенните разпоредители
с бюджетни кредити в Министерството на
културата (обн., ДВ, бр. 11 от 2011 г.; изм.
и доп., бр. 25, 35 и 58 от 2011 г.) се правят
следните изменения и допълнения:
1. В чл. 2:
а) в ал. 2 числото „819“ се заменя с „822“;
б) в ал. 3 думите „по т. 78 – 106“ се заменят с „по т. 78 – 107“.
2. В приложението към чл. 2, ал. 1:
а) точка 74 се отменя;
б) създава се нова т. 83:
„83. Музей „Борис Христов“ – София“;
в) досегашните т. 83 – 106 стават съответно т. 84 – 107.
§ 3. В приложение № 1 към чл. 1, ал. 1
от Постановление № 67 на Министерския
съвет от 2010 г. за заплатите в бюджетните
организации и дейности (обн., ДВ, бр. 32
от 2010 г.; изм. и доп., бр. 52, 56, 58, 61, 74,
82, 84, 97 и 100 от 2010 г. и бр. 1, 27, 33, 36,
51, 60 и 71 от 2011 г.) ред с пореден № 8 се
изменя така:
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„
8.

Министерство на
културата – общо

533 304 533 304 533 304 533 304 533 304 533 304 533 304 533 304 533 304 535 404 535 404 535 407

§ 4. В срок два месеца от влизането в сила
на постановлението министърът на културата
издава правилник за дейността на Музей „Борис
Христов“ – София.
§ 5. Постановлението се приема на основание
чл. 5, ал. 1 от Закона за закрила и развитие на
културата и чл. 28, ал. 1 от Закона за културното
наследство.
§ 6. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на културата.
§ 7. Постановлението влиза в сила от 1 октомври 2011 г.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 281
ОТ 17 ОКТОМВРИ 2011 Г.

за изменение на Постановление № 207 на
Министерския съвет от 2011 г. за разпределение на средствата по т. 27 от приложение
№ 4 към чл. 9, ал. 1 от Закона за държавния
бюджет на Република България за 2011 г.
(ДВ, бр. 57 от 2011 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С ТА Н О В И :
Параграф единствен. В приложението към
чл. 1 се правят следните изменения:
1. Точка 2 се отменя.
2. На ред „Общо“, в графа „Сума (в лв.)“
числото „203 097,80“ се заменя със „167 948,65“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 282
ОТ 17 ОКТОМВРИ 2011 Г.

за изменение и допълнение на Постановление
№ 231 на Министерския съвет от 2007 г. за
приемане на детайлни правила за допустимост
на разходите по Оперативна програма „Административен капацитет“, съфинансирана
от Европейския социален фонд, за финансовата рамка 2007 – 2013 г. (обн., ДВ, бр. 78 от
2007 г.; изм., бр. 58 от 2010 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 2 се правят следните изменения
и допълнения:

“
1. В т. 1 думите „определени и извършени
под отговорността на“ се заменят с „одобрени
за финансиране от“.
2. В т. 5 думите „и по програма ФАР на
Европейския съюз“ и запетаята пред тях се
заличават.
3. В т. 8 накрая се добавя „и да са отразени в счетоводната и данъчна документация
на бенефициента чрез отделни счетоводни
аналитични сметки или в отделна счетоводна
система“.
4. Създава се т. 10:
„10. Извършени в съответствие с принципите на добро финансово управление, законосъобразност и прозрачност“.
§ 2. В чл. 3 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създават се ал. 2 и 3:
„(2) За допустими по Оперативната програма се считат разходите, извършени след
датата на сключване на договора, съответно
издаване на заповедта за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ, до изтичане
на срока за изпълнението, посочен в договора,
съответно в заповедта.
(3) В случаите на конкретни бенефициенти
по смисъла на § 1 от допълнителните разпоредби на Постановление № 121 на Министерския съвет от 2007 г. за допустими се считат
разходите, предвидени в бюджета на проекта
и извършени преди датата на сключване на
договора, съответно издаване на заповедта за
предоставяне на безвъзмездна помощ, но след
датата на подаване на проектното предложение, при условие че са посочени в Насоките
за кандидатстване.“
§ 3. Член 4 се изменя така:
„Чл. 4. (1) Разходи за организация и управление са допустими по договори с бенефициенти – структури на държавната администрация, на съдебната система и структури на
гражданското общество, ако се основават на
действителни разходи, които могат да бъдат
отнесени към осъществяването на съответната дейност, или на средните действителни
разходи, които могат да бъдат отнесени към
дейности от същия тип. Във всички случаи разходите за организация и управление не следва
да превишават 10 на сто от общите допустими
разходи по чл. 6 и 9 и включват: разходи за
възнаграждения, включително осигурителни
вноски на персонала по администриране на
проекта (ръководител на проект, технически
сътрудник, счетоводител и друг технически
персонал); командировъчни разходи на еки-
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па с цел мониторинг, разходи за оценителни
комисии, административни разходи, свързани
с изпълнението на проекта, както и всички
други разходи, необходими за изпълнението
на проекта, които не могат да бъдат отнесени
към основните дейности по проекта.
(2) Разходите за възнаграждения за извършена работа по ал. 1 се отчитат пропорционално
на изработеното по проекта време чрез отчет
за отработеното време по проекта.
(3) Разходите за доплащане към възнагражденията на служители за извършени дейности
по управление на проекта извън обхвата на
техните основни служебни задължения, както
и на други физически лица, наети във връзка
с управлението на проектите, се отчитат чрез
отчет за отработеното време по проекта.
(4) За проекти, изпълнявани в партньорство,
партньорите прилагат правилата за водещия
партньор.“
§ 4. В чл. 5 се създава ал. 3:
„(3) Разходи в парична форма на стойност
над 5000 лв. се извършват само по банков път.“
§ 5. В чл. 6 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В основния текст накрая се поставя
запетая и се добавя „свързани с изпълнението на дейностите по проекта, обобщени в
следните групи:“.
2. Точки 1 и 2 се изменят така:
„1. разходи за материали и консумативи,
необходими за изпълнението на дейностите
по проекта;
2. разходи, свързани с осигуряване на информация и публичност;“.
3. В т. 5, буква „г“ думите „по-изгоден от
лизинга“ се заменят с „по-изгоден от този“.
4. В т. 6 след думите „разходи за“ се добавя „анализи, проучвания, изследвания“ и се
поставя запетая.
5. В т. 8 думите „счетоводство и“ се заличават, а след думата „одит“ се поставя запетая и
се добавя „когато размерът на безвъзмездната
финансова помощ по сключените договори/
издадените заповеди е на стойност над 200
хил. лв., като разходите за одит не могат да
надвишават 1 на сто от размера на безвъзмездната финансова помощ“.
6. Точка 10 се изменя така:
„10. разходи за финансиране на възнаграждения и доплащане към възнаграждения на
физически лица, пряко ангажирани с изпълнението на дейности по проекта, включително
осигурителни вноски, съгласно националното
законодателство; разходите се отчитат пропорционално на отработеното по проекта време;“.
§ 6. В чл. 7 се правят следните изменения:
1. В т. 4 думите „по осигуряване на публичност и информираност“ се заменят със
„за осигуряване на информация и публичност“, а думите „популяризиращи материали;
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провеждане на информационни кампании;
разработ ване и под държане на ин тернет
страница“ се заменят с „информационни и
рекламни материали; разходи за провеждане
на информационни кампании, за разработване
и поддържане на интернет страница;“.
2. В т. 7 думата „обучаващи“ се заменя с
„обучители“.
3. Точка 13 се изменя така:
„13. разходи на управляващия орган за
оценителни комисии, свързани с оценка и
избор на проекти по ОПАК (включително за
външни експерти);“.
§ 7. В чл. 9, т. 1 думите „оперативна програма“ се заменят с „Оперативна програма
„Развитие на конк у рентоспособност та на
българската икономика 2007 – 2013 г.“.
§ 8. В § 1 от допълнителните разпоредби
се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 1 думите „т. 3 и 6“ се заменят с
„т. 6 и 9“, а думите „и по програма ФАР на
Европейския съюз“ и запетаята пред тях се
заличават.
2. Точка 2 се отменя.
3. В т. 5 думите „продажби, ренти, услуги“
и запетаята след тях се заличават и накрая
се добавя „с изключение на приходите, генерирани съгласно чл. 55 от Регламент (ЕО)
№ 1083/2006 на Съвета от 11 юли 2006 г. относно определянето на общи разпоредби за
Европейския регионален фонд, Европейския
социален фонд и Кохезионния фонд и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1260/1999“.
Заключителна разпоредба
§ 9. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
11543

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 283
ОТ 17 ОКТОМВРИ 2011 Г.

за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Изпълнителната агенция
по лек арс твата, п рие т с Пос та нов ление
№ 169 на Министерския съвет от 2009 г.
(обн., ДВ, бр. 52 от 20 09 г.; изм. и доп.,
бр. 69 от 2009 г. и бр. 5 от 2011 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 6, ал. 1, т. 3 буква „д“ се изменя
така:
„д) издава разрешения за търговия на дребно
с лекарствени продукти в аптека;“.
§ 2. В чл. 11, ал. 2 числото „172“ се заменя
със „187“.
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§ 3. В чл. 12 ал. 2 се изменя така:
„(2) Общата администрация е организирана
в две дирекции:
1. дирекция „Административно и стопанско
обслужване“;
2. дирекция „Правно-нормативно осигуряване и управление на качеството“.
§ 4. В чл. 13 т. 25 се отменя.
§ 5. Член 14 се изменя така:
„Чл. 14. Дирекция „Правно-нормативно
осигуряване и управление на качеството“:
1. осигурява правно-нормативното обслужване на агенцията, свързано със спазване на
националното и общностното право;
2. осъществява процесуалното представителство на агенцията;
3. участва в разработването на проекти
на нормативни актове и дава становища по
проекти на нормативни актове;
4. участва в разработването и/или съгласува
за законосъобразност проекти на актове на
изпълнителния директор;
5. дава предложения по правни въпроси във
връзка с дейностите и функциите на агенцията,
свързани с националните и международните
є ангажименти;
6. координира, контролира и участва в изпълнението на приетата политика по качество
в агенцията и свързаните с нея годишни цели;
7. организира прегледите от ръководството
на системата за управление на качеството, в
т.ч. актуализация на приетата политика по
качество;
8. консултира дирекциите в създаването,
внедряването и поддържането на процеси,
необходими за провежданата политика по
качество;
9. съдейства на дирекциите при потвърждаване или валидиране на процесите и тяхното
взаимодействие в рамките на агенцията;
10. подпомага изпълнителния директор
за поддържане на процеси на непрекъснато
подобряване на качеството в агенцията;
11. създава, поддържа и актуализира наръчника по качеството;
12. координира и/или участва в създаването на процедури, инструкции, формуляри
и други вътрешни документи от системата за
управление на качеството;
13. контролира разпространението и архивирането на вътрешните документи на
системата за управление на качеството;
14. съгласува доставянето на външни документи, свързани с качеството на дейностите
на агенцията;
15. работи за интеграция на системата за
управление на качеството с други системи
за управление, като сигурност на информацията, здраве и безопасност при работа,
околна среда;
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16. контролира и методически ръководи
работата на дирекциите на агенцията по
въпросите на наблюдение и измерване на
процесите, управление на несъответствия,
анализ на данни, управление на проекта/
разработката;
17. орга н изи ра и п ровеж да вът реш н и
проверки на системата за управление на
качеството;
18. поддържа връзки със специализираните
национални и международни организации по
качество и стандартизация.“
§ 6. Член 15 се отменя.
§ 7. В чл. 17 се създава т. 7:
„7. дирекция „Клинични изпитвания“.
§ 8. В чл. 18 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В т. 1 буква „в“ се изменя така:
„в) разрешения за търговия на дребно с
лекарствени продукти в аптека;“.
2. Точка 6 се изменя така:
„6. поддържа и води регистрите по чл. 19,
ал. 1, т. 1, 2, 4 и 5 от Закона за лекарствените
продукти в хуманната медицина (ЗЛПХМ) и
по чл. 81 от Закона за медицинските изделия
(ЗМИ);“.
3. В т. 8 се създава буква „в“:
„в) на производители, вносители и на
търговци на едро с медицински изделия във
връзка с надзора на пазара;“.
4. Точка 9 се изменя така:
„9. прави предложение до изпълнителния
директор за временно спиране, прекратяване
или отнемане на разрешения за употреба,
разрешения за производство, разрешения за
внос, разрешения за търговия на едро или на
дребно с лекарствени продукти, разрешения
за паралелен внос на лекарствени продукти
в предвидените в ЗЛПХМ случаи;“.
5. Създават се т. 12 и 13:
„12. контролира рекламата на лекарствените продукти и нейното разпространение;
13. съгласува даренията на лекарствени
продукти и изготвя информацията по чл. 268а,
ал. 5 ЗЛПХМ.“
§ 9. В чл. 19 се правят следните изменения:
1. В т. 6 думите „чл. 47, ал. 1, т. 1 – 3 и 5“
се заменят с „чл. 47, ал. 1 и 2“.
2. Точка 10 се изменя така:
„10. поддържа и води регистрите по чл. 19,
ал. 1, т. 3 и 7 ЗЛПХМ.“
§ 10. В чл. 20 се създава т. 7:
„7. извършва оценка на протоколите от
производството и качествения контрол за
издаване на сертификати за освобождаване
на партиди биологични продукти и на лекарствени продукти, получени от човешка кръв
или човешка плазма.“
§ 11. В чл. 21 т. 6 – 10, 17 и 19 се отменят.
§ 12. В чл. 22 т. 15 се отменя.
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§ 13. В чл. 23 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Точка 4 се изменя така:
„4. осъществява контрол върху съхранението, търговията на едро, безопасността и клиничните изпитвания с медицински изделия;“.
2. Създават се т. 14 – 16:
„14. оценява подадената документация за
издаване на разрешения за клинични изпитвания с медицински изделия;
15. прави предложение до изпълнителния
директор за спиране или прекратяване на
клинични изпитвания на медицински изделия
при установени нарушения;
16. поддържа и води регистрите по чл. 31,
ал. 2, чл. 58, ал. 1 и списъка по чл. 30а ЗМИ.“
§ 14. В глава трета се създава чл. 23а:
„Чл. 23а. Дирек ци я „К линични изпитвания“:
1. оценява подадената документация за
издаване на разрешения за провеждане на
клинични изпитвания с лекарствени продукти;
2. осъществява контрол за спазването на
Добрата клинична практика при провеждането на клинични изпитвания на лекарствени
продукти;
3. извършва инспекции на лечебни заведения и комисии по етика във връзка с провежданите клинични изпитвания;
4. прави предложение до изпълнителния
директор за спиране или прекратяване на
клинични изпитвания на лекарствени продукти при установени нарушения;
5. поддържа и води регистрите по чл. 19,
ал. 1, т. 6 и по чл. 103, ал. 3 ЗЛПХМ.“
§ 15. Приложението към чл. 11, ал. 3 се
изменя така:
„Приложение
към чл. 11, ал. 3
Численост на персонала в структурните звена
на Изпълнителната агенция по лекарствата –
187 щатни бройки
Изпълнителен директор
Главен секретар
Служител по сигурността на
информацията
Обща администрация
в т.ч.:
дирекция „Административно и стопанско обслужване“
дирекция „Правно-нормативно
осигуряване и управление
на качеството“
Специализирана администрация
в т.ч.:
дирекция „Контрол на лекарствените
продукти“
дирекция „Разрешения за употреба на
лекарствени продукти“

1
1
1
33

26

7
151

37
47
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дирекция „Анализи на лекарствените
продукти“
дирекция „Контрол на лекарствената
употреба“
дирекция „Контрол на трансфузионната
система“
дирекция „Медицински изделия“
Дирекция „Клинични изпитвания“

17
17
11
11
11“

Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
11544

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 284
ОТ 17 ОКТОМВРИ 2011 Г.

за одобряване на Тарифа за таксите, които
се събират в системата на Министерството
на икономиката, енергетиката и туризма по
Закона за подземните богатства
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Ч лен ед и нс т вен. Одобря ва Тарифа за
таксите, които се събират в системата на
Министерството на икономиката, енергетиката и туризма по Закона за подземните
богатства.
Заключителни разпоредби
§ 1. Отменят се:
1. Тарифа за таксите, които се събират
при подаване на заявления за издаване на
разрешения за търсене и/или проучване и за
предоставяне на концесии за добив на подземни богатства, одобрена с Постановление
№ 125 на Министерския съвет от 1999 г. (ДВ,
бр. 57 от 1999 г.).
2. Тарифа за годишните такси за площ,
които се събират от титулярите на разрешения за търсене и/или проучване на подземни
богатства, одобрена с Постановление № 125
на Министерския съвет от 1999 г. (ДВ, бр. 57
от 1999 г.).
3. Постановление № 125 на Министерския
съвет от 1999 г. за одобряване на Тарифа за
таксите, които се събират при подаване на
заявления за издаване на разрешения за търсене и/или проучване и за предоставяне на
концесии за добив на подземни богатства и
на Тарифа за годишните такси за площ, които
се събират от титулярите на разрешения за
търсене и/или проучване на подземни богатства (ДВ, бр. 57 от 1999 г.).
§ 2. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
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ТАРИФА
за таксите, които се събират в системата на
Министерството на икономиката, енергетиката и туризма по Закона за подземните
богатства
Чл. 1. (1) Размерът на таксата, която кандидатите за издаване на разрешение за търсене
и проучване или за проучване, както и кандидатите за предоставяне на концесия или за
прекратяване на предоставена концесия при
условията и по реда на Закона за подземните богатства (ЗПБ) дължат при подаване на
заявление, е 1450 лв.
(2) Размерът на таксата, която титулярите
и концесионерите дължат при подаване на
заявление за удължаване срока на предоставено разрешение за търсене и проучване
или за проучване, както и на предоставена
концесия, е 700 лв.
(3) Размерът на таксата, която титулярите и
концесионерите дължат при подаване на заявление за прехвърляне на права и задължения
по предоставени разрешение или концесия по
реда на чл. 25 ЗПБ, е 2500 лв.
Чл. 2. (1) Размерът на годишните такси за
площ, дължими от титулярите на разрешения
за търсене и проучване или за проучване
на подземни богатства, се определя, както
следва:
1. за метални полезни изкопаеми и твърди
горива – 100 лв. за кв. км;
2. за неметални полезни изкопаеми – индустриални минерали – 500 лв. за площ, помалка или равна на 1 кв. км, и по 100 лв. за
всеки следващ кв. км;
3. за нефт и природен газ – 40 лв. за кв. км;
4. за строителни и скалнооблицовъчни
материали – 500 лв. за площ, по-малка или
равна на 1 кв. км, и по 500 лв. за всеки следващ кв. км;
5. за минни отпадъци – в размер, определен за съответните подземни богатства
по т. 1 – 4.
(2) При удължаване срока на предоставено
разрешение за търсене и проучване или за
проучване на подземни богатства размерът
на годишните такси за площ, дължими от
титулярите, се определя, както следва:
1. за метални полезни изкопаеми, неметални
полезни изкопаеми – индустриални минерали,
и твърди горива – 250 лв. за кв. км;
2. за нефт и природен газ – 50 лв. за кв. км;
3. за минни отпадъци – в размер, определен за съответните подземни богатства в
т. 1 и 2.
Чл. 3. (1) Таксите по чл. 1 се внасят от
кандидатите за получаване на разрешение
или за предоставяне на концесия, както и
от титулярите или от концесионерите при
подаване на съответното заявление в Ми-
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нистерството на икономиката, енергетиката
и туризма, а документът за платената такса
се прилага към заявлението.
(2) Таксите по чл. 2 се внасят от титулярите
на разрешения за търсене и проучване или за
проучване в 30-дневен срок от сключването
на договора за търсене и проучване или за
проучване или от удължаването на срока на
разрешението. За всяка следваща година цялата дължима такса се заплаща предварително
до края на месеца, предхождащ периода, за
който се дължи.
(3) Внесени такси не подлежат на връщане.
Заключителна разпоредба
Параграф единствен. Тарифата се приема
на основание чл. 59, ал. 3 и чл. 60, ал. 3 от
Закона за подземните богатства.
11545

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 285
ОТ 17 ОКТОМВРИ 2011 Г.

за изменение и допълнение на Тарифата за
таксите, които се събират в системата на Министерството на икономиката, енергетиката
и туризма по Закона за държавните такси,
приета с Постановление № 118 на Министерския съвет от 1995 г. (обн., ДВ, бр. 55 от
1995 г.; изм. и доп., бр. 30 и 59 от 1996 г., бр. 92
от 1997 г., бр. 14 от 1998 г., бр. 31 от 2000 г.,
бр. 47 и 59 от 2001 г., бр. 57 от 2003 г., бр. 61
и 105 от 2004 г. и бр. 93 от 2009 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 1 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1 и в нея
се създават т. 14 – 34:
„14. за одобряване на:
а) планове за управление на
минните отпадъци, съхранявани в съоръжения от категория „Б“
200 лв.;
б) изменени я и ли допълнения на одобрени планове за
управление на минните отпадъци, съхранявани в съоръжения от категория „Б“
500 лв.;
15. за съгласуване на:
а) ц ялост ни и годишни раб о т н и п р о ек т и з а т ър с ене,
проучване, добив и първична
преработка на подземни богатства, както и за техническа ликвидация и/или консервация на геологопроучвателни
или миннодобивни обекти
200 лв.;
б) изменения и допълнения
на съгласувани цялостни и годишни работни проекти за търсене,
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проучване, добив и първична преработка на подземни богатства,
както и за техническа ликвидация и/или консервация на геологопроучвателни или миннодобивни обекти
16. за издаване на разрешителни
за дейности по управление на
минни отпадъци, съхранявани в
съоръжение от категория „А“,
и за тяхното преразглеждане
17. за ползване на геоложка
информация в читалните на
Националния геоложки фонд

500 лв.;

250 лв.;

20 лв./час;
18. за предоставяне на копие от стандартен
картен лист:
а) от геоложка карта на България
в мащаб (М) 1:100 000 с обяснителна записка
50 лв./картен
лист;
б) от геоложка карта на България в М 1:50 000 с обяснителна
записка
120 лв./картен лист;
в) от геоложка или тектонска
карта на България в М 1:500 000 65 лв.;
г) от карта на геоложката опасност в България (комплект)
50 лв.;
д) от металогенна карта на
България в М 1:1 000 000
15 лв.;
19. за предоставяне на копие от карта
на прогнозно-експлоатационните ресу рси
на пресните подземни води в България в
М 1:200 000:
а) за комплект карти с обяснителна записка
380 лв.;
б) за единичен картен лист
60 лв.;
20. за предоставяне на копие
от графични приложения към
доклади, като геоложки, геомор ф олож к и, ме т а лог ен но п р ог нозн и, х и д р ог е олож к и,
инженерно-геоложки, геофизи чни, геох ими чни и д ру г и
специализирани карти в
М 1:200 000, 1:100 000, 1:50 000,
1:25 000, 1:10 000 или 1:5 000
0,10 лв./кв. см от картата,
но не повече от 300 лв.;
21. за предоставяне на копие от текстовата
част на докладите:
а) от общата част
1,00 лв./стр.;
б) от специалната част и/или
от заключението
4 лв./стр.;
22. за предоставяне на копие от графични
приложения или от първична документация
към доклади за метални и неметални полезни
изкопаеми:
а) от описания на образци и
резултати от анализи на проби
(дюншлифи, аншлифи, сили-
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катен, гранулометричен, микрофауна, карбонатен и др.)
2,00 лв./образец;
б) от описания на зарисовки
на канави, разчистки, картировъчни шурфи, сондажи и разрези по тях и за описание на подземни минни изработки (галерия,
щолня, травербан, разсечка, шахти и шурфи, комин и др.)
0,20 лв./лин. м, но не повече от
100 лв. за едно описание;
в) от анализи:
аа) спектрален анализ за една
проба
0,20 лв./проба;
бб) спектрален анализ за злато
0,30 лв./проба;
вв) химичен анализ за една
проба
0,40 лв./проба;
гг) химичен анализ за злато
2,00 лв./проба;
г) от специализирани планове,
карти, разрези и проекции в
М 1:2 000 и по-едромащабни
2,00 лв./проба;
д) от резултати за качествени характеристики или данни от шлихово-минераложко опробване
1,00 лв./бр.;
е) от полеви точкови геофизични измервания
0,40 лв./измерване в
точката на регистрация;
23. за предоставяне на копие
от описание на геоложки разрез и конструкция по сондажи,
шурфи, галерии и др.
0,40 лв./лин. м, но не повече
от 400 лв. за едно описание;
24. за предоставяне на копие от инженерно-геоложка информация:
а) за данни от полеви изследвания (пенетрационни опити,
крилчатки, пресиометри, щампови натоварвания и др.)
20 лв./бр.;
б) от данни от лабораторни изследвания на земни и скални
проби
2,50 лв./проба;
25. за предоставяне на копие от хидрогеоложка информация:
а) за данни от режимни наблюдения на подземни води (ниво
или дебит)
0,20 лв./бр.;
б) за описание на геоложки
разрез и конструкция на хидрогеоложки сондажи
0,30 лв./лин. м, но не повече
от 500 лв. за едно описание;
в) за данни от полеви хидрогеоложки изследвания (водочерпения, водоналивания, водонагнетявания)
17 лв./бр.;
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г) за данни от лабораторни изследвания на водни проби
2,50 лв./проба;
26. за предоставяне на копие от информация, свързана с проучванията за нефт и
природен газ:
а) информация от сеизмични изследвания:
аа) от 2-Д полеви сеизмични
данни (в т.ч. записите на първи ч н и т е с еи зм и ч н и да н н и ,
дневника на оператора и навигационни данни)
40 лв./лин. км;
бб) от 3-Д полеви сеизмични
данни (в т.ч. записите на първичните сеизмични данни, дневника на оператора и навигационни данни)
100 лв./кв. км;
вв) от сумарен сеизмичен разрез на хартиен носител
10 лв./лин. км, но не повече
от 600 лв. за един разрез;
гг) от сумарен сеизмичен разрез от 2-Д сеизмични изследвания на магнитен носител
20 лв./лин. км;
дд) от обработени сеизмични
данни от 3-Д сеизмични изследвани я на магнитен носител
60 лв./кв. км;
б) информация от сондажно-геофизични
изследвания:
аа) сондажно-геофизична крива в аналогов вид
0,02 лв./лин. м;
бб) сондажно-геофизична крива в цифров вид
0,03 лв./лин. м;
вв) комплексно геолого-геофизично табло (каротаж, геоложка колонка, ядкови рейсове, изпитание, конструкция)
0,30 лв./лин. м, но не повече
от 1500 лв. за едно табло;
в) резултати от вертикалносеизмично профилиране или
сеизмокаротаж
300 лв./бр.;
г) полеви точкови геофизични измервания
0,30 лв./измерване в
точката на регистрация;
27. за предоставяне на копие от цифров
модел под управление на географска информационна система:
а) на геоложка карта на България в М 1:25 000 и М 1:100 000
90 лв./картен лист;
б) на геоложка карта на България в М 1:50 000
250 лв./картен лист;
в) на геоложка карта на България в М 1:500 000
800 лв.;
г) на магнитна карта на България в М 1:100 000 (изолинии)
100 лв./картен лист;
д) на магнитна карта на България в М 1:500 000
800 лв.;
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е) на гравиметрична карта на
България в М 1:100 000 (изолинии)
100 лв./картен лист;
ж) на геохимична карта на
България в М 1:100 000 (изолинии за един елемент)
50 лв./картен лист;
з) на г еох и м и ч на к ар та на
България в М 1:200 000 (изолинии за един елемент)
100 лв./картен лист;
28. за предоставяне на извадка от бази
данни (БД):
а) от БД „Аеромагнитна информация“ или БД „Аерограмаспек т р оме т ри ч на и нф ормация“
0,02 лв./запис;
б) от БД „Физични свойства
на скалите“
0,25 лв./запис;
в) от БД „Шлихово-минераложко опробване“
0,50 лв./запис;
г) от БД „Геохимия“ – съдържание на проба по ВГО
0,15 лв./запис;
д) от БД „Рудопроявления и
м и нера л иза ц и и на поле зн и
изкопаеми“
0,50 лв./обект;
е) от БД „Регистър и кадастър на проу чвателните сондажи и минни изработки“ 0,30 лв./запис;
ж) от БД „Каталожна информация за сондажи за нефт и
газ“
2,00 лв./сондаж;
з) от БД „Сондажи за нефт и
газ“
250 лв./сондаж;
29. за копиране на материали в Националния геоложки фонд:
а) за копие във формат А4:
аа) едностранно
0,07 лв./стр.;
бб) двустранно
0,14 лв./стр.;
б) за копие във формат А3:
аа) едностранно
0,14 лв./стр.;
бб) двустранно
0,30 лв./стр.;
в) за плотиране във формат А0 черно-бяло:
аа) на нормална хартия или
на паус
25 лв./лин. м;
бб) на утежнена хартия
38 лв./лин. м;
г) за цветно плотиране във формат А0
цените по т. „в“ се завишават с 20 на сто;
30. за ползване на геоложка информация
чрез предоставяне на веществен материал за
изследвания и анализи:
а) от сондажна ядка от сондаж за нефт и газ
1000 лв./кг;
б) от сондажна ядка и проби
от подземни минни изработки 200 лв./кг;
31. за предоставяне върху хартиен или магнитен носител на информация за находища на
подземни богатства или за площи за търсене
и проучване или за проучване:
а) от Специализираната карта
и Регистъра на разрешенията
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за търсене и проучване и за
проучване
20 лв. за един запис;
б) от Националния баланс на
запасите
20 лв. за един участък от
находище на подземно богатство;
в) от Регистъра и Специализираната карта на находищата
40 лв. за участък
от находище;
г) за обобщена информация
в ъ в в и д н а с п и с ъ к и /и л и
схематична карта в рамките на
една община или координатно
определен участък не по-голям
от 500 кв. км
30 лв.;
д) за извършване на справка за
наличие на находища на подземни богатства и/или разрешения
за търсене и проучване или за
проучване за територията на
поземлен имот или група поземлени имоти за конкретно инвестиционно намерение
30 лв./справка;
е) за извършване на справка
за наличие на находища на подземни богатства и/или разрешения за търсене и проучване
или за проучване за територията на линеен обект
40 лв./справка;
32. за регистриране и издаване на удостоверение за откритие на подземни богатства по
Закона за подземните богатства 600 лв.;
33. за издаване на дубликат на
удостоверение за откритие на
подземни богатства
30 лв.;
34. за съгласуване на техникоикономическа оценка за изчисляване на запаси от подземни
богатства
200 лв.“
2. Създава се ал. 2:
„(2) Държавните такси по ал. 1, т. 14-16
и 32 – 34 се заплащат при предявяване на
искането за предоставяне на усл у гата, а
тези по ал. 1, т. 17 – 31 – при подписване на
протокола по чл. 18, ал. 4 от Наредбата за
Националния геоложки фонд, приета с Постановление № 264 на Министерския съвет от
1999 г. (обн., ДВ, бр. 6 от 2000 г.; изм. и доп.,
бр. 54 от 2006 г. и бр. 43 от 2011 г.).“
Заключителна разпоредба
§ 2. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
11546
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 286
ОТ 18 ОКТОМВРИ 2011 Г.

за възлагане на военновременни задачи по
отбраната на страната на държавните органи, органите на местното самоуправление и
местната администрация и на юридическите
лица – бюджетни организации
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С ТА Н О В И :
Чл. 1. Възлага военновременни задачи по
отбраната на страната на държавните органи,
органите на местното самоуправление и местната
администрация и на юридическите лица – бюджетни организации, и определя продължителност
на военновременния период съгласно приложение
№ 1 (поверително).
Чл. 2. Приема Списък на основните отбранителни способности на страната (граждански
компонент) съгласно приложение № 2.
Чл. 3. Държавните органи, органите на местното самоуправление и местната администрация
и юридическите лица – бюджетни организации,
във военно време продължават да изпълняват
мирновременните си функции и задачи, като с
приоритет изпълняват военновременните задачи,
съгласно приложение № 1 (поверително) към
чл. 1.
Чл. 4. Държавните органи, на които не са
възложени специфични военновременни задачи,
разработват военновременните си планове въз
основа на мирновременните си функции и общите
военновременни задачи съгласно приложение
№ 1 (поверително) към чл. 1.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 1. В Постановление № 90 на Министерския
съвет от 2008 г. за утвърждаване на военновременните потребности на страната за производство и доставка на основна военна и гражданска
продукция (ДВ, бр. 47 от 2008 г.) чл. 3 се отменя.
§ 2. В Наредбата за планиране на граждански
ресурси за отбрана, приета с Постановление № 267
на Министерския съвет от 2010 г. (ДВ, бр. 93 от
2010 г.), чл. 7 се изменя така:
„Чл. 7. Планирането на граждански ресурси
за отбрана включва следните етапи:
1. възлагане на военновременни задачи на
държавните органи, органите на местното самоуправление и местната администрация и на
юридическите лица – бюджетни организации;
2. определяне на военновременните потребности на въоръжените сили от граждански ресурси
на базата на утвърдените им стратегически и
оперативни планове и определяне на военновременните потребности на другите сили от
системата за национална сигурност;
3. определяне, по компетентност, на военновременните потребности от граждански ресурси от
министерствата, ведомствата, областните управи
(Столичната община) и общините (районите),
необходими за населението, поддържането на
инфраструктурата и функционирането на икономиката и администрацията във военно време;
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4. обобщаване на военновременните потребности на страната в Министерството на отбраната и изпращане на заявки до компетентните
държавни органи за осигуряване на граждански
ресурси за отбрана;
5. проучване, по компетентност, на възможностите на юридически лица и еднолични търговци за производство/доставка на стоки и услуги
за военно време за определяне на потенциални
изпълнители на военновременни задачи;
6. разработване на държавен военновременен
план;
7. провеждане на обществени поръчки за
определяне на изпълнители на военновременни
задачи и сключване на договори или рамкови
споразумения с избраните за изпълнители юридически лица;
8. разработване на военновременни планове
от юридическите лица с възложени военновременни задачи;
9. разработване на военновременни планове от
министерствата, ведомствата, областните управи
(Столичната община) и общините (районите) в
съответствие с приетия държавен военновременен план и плановете на юридическите лица с
възложени военновременни задачи;
10. разработване на номенклатурни списъци
и нормативи (количества) на военновременните
запаси, програми за усвояване на изделия по военновременните планове, програми за изработване
на контролни (тренировъчни) серии на военни
изделия, заявки към ресорните министерства
за ресурсно осигуряване на военновременните
планове и други.“
§ 3. Постановлението се приема на основание чл. 22, ал. 2, т. 22 от Закона за отбраната и
въоръжените сили на Република България.
§ 4. Държавните органи, органите на местното
самоуправление и местната администрация и
юридическите лица – бюджетни организации, да
определят военновременните си потребности и
да ги изпратят в Министерството на отбраната
в срок до 31 октомври 2011 г.
§ 5. Постановлението влиза в сила от деня на
обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
Приложение № 2
към чл. 2
СПИСЪК
на основните отбранителни способности на
страната (граждански компонент)
А) Управление
1.

Държавно управление и административен
капацитет (военновременно)

2.

Разузнавателно осигуряване

3.

Контраразузнавателно осигуряване

4.

Ранно предупреждение
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5.

Вътрешна сигурност и обществен ред

6.

Контрол на изпълнението на законите

7.

Граничен контрол и охрана на държавната
граница

8.

Информационно осигуряване (обществено
осведомяване)

9.

Мобилизация и военновременно окомплектоване

10.

Контрадиверсионна и контратерористична
борба

11.

Охрана на органите на държавната власт
(VIP) и държавните институции
Б) Защита

12. Защита на личния състав (администрации
на държавните органи и на стопанските
субекти)
13.

Защита на населението

14.

Защита на обекти от критичната инфраструктура

15.

Защита на инфраструктурата

16.

Екологична защита

17.

Санитарен контрол

18.

Защита и съхранение (опазване) на културните ценности
В) Осигуряване (производство и услуги)

19.

Изхранване на населението

20. Отбранителна индустрия (ОИТБ)
21.

Производство на топло- и електроенергия
и добив на енергоносители

22. Пренос и разпределение на топло- и електроенергия и доставка на енергоносители
23.

Осигуряване с питейна вода

24. Геодезично и топографско осигуряване
25.

Транспортно осигуряване

26. Транспортна логистика (обслужване на
пътници; съхранение, обработка, спедиция
на товари)
27.

Комуникационно осигуряване (пренос на
данни)

28. Пощенско осигуряване
29.

Здравеопазване и медицински услуги

30.

Ветеринарномедицински услуги

31.

Финансово осигуряване (Устойчивост на
публичните финанси)

32.

Устойчивост на банковата система

33.

Митнически услуги и митнически контрол

34.

Социално подпомагане

35.

Социалноосигурителни дейности

36.

Спасяване, евакуация и временна закрила

37.

Съдопроизводство и функциониране на
съдебната система, вкл. за военнопрестъпници
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38.

Осигуряване и логистика на местата за
лишаване от свобода

39.

Обучение и квалификация

40. Научна поддръжка на сигурността и отбраната
Г) Поддържане, възстановяване и
изграждане
41.

Поддържане, възстановяване и изграждане
на транспортна инфраструктура

42.

Поддържане, възстановяване и изграждане
на енергийната инфраструктура

43.

Поддържане, възстановяване и изграждане
на комуникационната инфраструктура

44. Поддържане, възстановяване и изграждане
на ВиК инфраструктура
45.

Възстановяване на урбанизирана инфраструктура

46. Изграждане и поддържане на полева хуманитарна инфраструктура
47.
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3. В длъжностно ниво Б5 се създава допълнителен ред:
„
Б5 Младши разслед- маващ митнически гисинспектор в пър- тър
во ниво администрации

V
не се слумлад- изис- жебши
ква
но

“
§ 2. В приложение № 3 към чл. 2, т. 2 от
Постановление № 67 на Министерския съвет
от 2010 г. за заплатите в бюджетните организации и дейности (обн., ДВ, бр. 32 от 2010 г.;
изм. и доп., бр. 52, 56, 58, 61, 74, 82, 84, 97 и
100 от 2010 г. и бр. 1, 27, 33, 36, 51, 60 и 71 от
2011 г.) се създават редове 11 – 13:
„
11. Б3 – само за длъжността главен 1100 1500
разследващ митнически инспектор в Агенция „Митници“

Поддържане и възстановяване на основни
административни и икономически инфраструктурни обекти

12. Б4 – само за длъжността старши 900
разследващ митнически инспектор в Агенция „Митници“

1300

48. Изграждане и поддържане на военнопленническа инфраструктура и логистика

13. Б5 – само за длъжността млад- 700
ши разследващ митнически инспектор в Агенция „Митници“

1100

11565

“

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 287
ОТ 19 ОКТОМВРИ 2011 Г.

за допълнение на нормативни актове на Министерския съвет
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В Единния класификатор на длъжностите в администрацията, приет с Постановление
№ 47 на Министерския съвет от 2004 г. (обн.,
ДВ, бр. 18 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 46 от
2004 г., бр. 58, 74 и 78 от 2005 г., бр. 24, 40 и
46 от 2006 г., бр. 11, 46, 61, 88 и 100 от 2007 г.,
бр. 3, 34, 37, 52, 64, 71, 91 и 108 от 2008 г., бр.
2, 3, 18, 34, 44, 80, 83, 84, 85 и 90 от 2009 г.,
бр. 4, 25 и 74 от 2010 г. и бр. 15, 29, 47 и 71
от 2011 г.), се правят следните допълнения:
1. На ред 1 от длъжностно ниво Б3, в
колона 2 след думите „главен сътрудник по
управление на европейски проекти и програми“ се поставя точка и запетая и се добавя
„главен разследващ митнически инспектор“.
2. В длъжностно ниво Б4 се създава допълнителен ред:
„
Б4 С т а р ш и р а з - маследващ митни- гисче ск и и нспек- тър
тор в първо ниво
администрации

ІІІ
младши

4 го- слудини жебно

“

Заключителна разпоредба
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
11603

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 288
ОТ 20 ОКТОМВРИ 2011 Г.

за изменение на Постановление № 229 на
Министерския съвет от 2009 г. за приемане
на Устройствен правилник на Министерския
съвет и на неговата администрация (обн.,
ДВ, бр. 78 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 83 и 102
от 2009 г., бр. 15, 30 и 88 от 2010 г.; Решение
№ 2357 на Върховния административен съд
от 2011 г. – бр. 17 от 2011 г.; изм. и доп., бр.
29 от 2011 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 2, ал. 4 се създават т. 8 – 10:
„8. Центърът за превенция и противодействие на корупцията и организираната
престъпност;
9. Централната комисия за борба срещу
противообществените прояви на малолетните
и непълнолетните;
10. Спортно-оздравителен комплекс „Лозенец“.“
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§ 2. В приложението към § 1 числото „455“
се заменя с „416“, а думите „Почивна база
„Банско“ се заличават.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
11657

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 289
ОТ 20 ОКТОМВРИ 2011 Г.

за изменение и допълнение на Устройствения
правилник на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, приет
с Постановление № 271 на Министерския
съвет от 2009 г. (обн., ДВ, бр. 94 от 2009 г.;
изм. и доп., бр. 74 и 102 от 2010 г. и бр. 16 и
52 от 2011 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 4, ал. 1 думата „трима“ се заменя
с „четирима“.
§ 2. Член 7 се изменя така:
„Чл. 7. (1) Министърът образува на свое
пряко подчинение политически кабинет, който
го подпомага при формулирането и разработването на конкретни решения за провеждане
на правителствената политика в сферата на
неговите правомощия, както и при представянето на тази политика пред обществото.
(2) Политическият кабинет има съвещателни, информационни и аналитични функции,
в изпълнение на които:
1. подпомага министъра при изготвянето
на решения, осигуряващи провеждането на
правителствената политика в сферата на
правомощията му;
2. осъществява връзките на министъра
и на министерството с другите органи на
държавното управление, както и със законодателната власт;
3. отговаря за представянето на решенията
на министъра и за довеждането им до знанието на обществеността;
4. организира и осъществява връзките на
министъра с обществеността.
(3) Политическият кабинет осъществява
съвещателните си функции чрез провеждане
на заседания под ръководството на министъра.
(4) На заседанията на политическия кабинет
могат да присъстват и експерти, включени в
състава му, както и специално поканени за
становище държавни служители.
(5) Работата на политическия кабинет се
подпомага от експертни и технически сътрудници.“
§ 3. Член 8 се изменя така:
„Чл. 8. (1) Началникът на политическия
кабинет организира работата на политическия
кабинет на министъра.
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(2) Началникът на политическия кабинет
може да участва в съвещанията, ръководени
от началника на политическия кабинет на
министър-председателя.
(3) Началникът на политическия кабинет
координира подготовката на работната програма на министъра.
(4) Началникът на политическия кабинет
организира връзките на министъра с другите
членове на Министерския съвет, с другите
държавни органи и с органите на местното
самоуправление, с политически и обществени
организации и с граждани.
(5) Началникът на политическия кабинет
организира и контролира работата на съветниците, експертите и техническите сътрудници
към политическия кабинет.“
§ 4. В чл. 10 се правят следните изменения:
1. Думите „дирекция „Европейска координация, връзки с обществеността и анализи“
се заменят с „дирекция „Европейска координация, връзки с обществеността и протокол“.
2. Точка 10 се отменя.
§ 5. В чл. 11, ал. 2 ду мите „дирек ци я
„Европейска координация, връзки с обществеността и анализи“ се заменят с „дирекция
„Европейска координация, връзки с обществеността и протокол“.
§ 6. В чл. 13 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Министерството е структурирано в 4
главни дирекции, 17 дирекции и инспекторат.“
2. В ал. 2 числото „641“ се заменя с „650“.
§ 7. Член 15 се изменя така:
„Чл. 15 (1) Главният секретар осъществява
административното ръководство на администрацията на министерството в изпълнение
на законите.
(2) Главният секретар ръководи, координира
и контролира функционирането и дейността
на администрацията, като:
1. осъществява изрично делегираните му
от министъра с писмена заповед правомощия;
2. организира разпределянето на задачите
за изпълнение между административните звена
в министерството;
3. създава условия за нормална и ефективна
работа на звената в министерството;
4. осъществява общия контрол за изпълнението на възложените задачи;
5. осъществява вътрешноведомствената
организация на работа на администрацията,
за което може да издава заповеди;
6. контролира и отговаря за работата с
документите, за съхраняването им и за опазването на класифицираната информация;
7. ръководи, координира и контролира
подготовката на становища на министъра
по материали за заседания на Министерския
съвет;
8. координира и контролира дейността по
управлението на държавната собственост,
предоставена на министерството;
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9. осъществява координация и контрол в
процеса на подготовката и изпълнението на
бюджета и отговаря за законосъобразното и
целесъобразното разходване на средствата по
бюджета на министерството;
10. координира и контролира дейностите
по управление на човешките ресурси в министерството;
11. координира и контролира дейностите
в областта на информационните технологии
и системи в министерството;
12. организира дейностите по подготовката на министерството за работа във военно
време, при управление при кризи и по защита
при бедствия;
13. осъществява и други дейности, възложени му от министъра.“
§ 8. В раздел ІІІ се правят следните изменения:
1. В наименованието думите „дирекция
„Инспекторат“ се заменят с „Инспекторат“.
2. В чл. 16:
а) думите „дирекция „Инспекторат“ се
заменят с „Инспекторат“;
б) точка 9 се изменя така:
„9. изпраща информация до Комисията за
предотвратяване и установяване на конфликт
на интереси съгласно Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси;“.
§ 9. В чл. 19 се правят следните изменения:
1. Точка 2 сe изменя така:
„2. дирекция „Финансово-стопански дейности;“.
2. Точка 4 се изменя така:
„4. дирекция „Европейска координация,
връзки с обществеността и протокол;“.
§ 10. В чл. 21 се правят следните изменения:
1. Думите „Дирекция „Финанси и управление на собствеността“ се заменят с „Дирекция
„Финансово-стопански дейности“.
2. В т. 3:
а) буква „е“ се изменя така:
„е) организира и осъществява контрол
за ефективното стопанисване и управление
на движимото имущество – собственост на
министерството;“
б) буква „и“ се отменя.
§ 11. В чл. 23 думите „дирекция „Европейска координация, връзки с обществеността и
анализи“ се заменят с „дирекция „Европейска координация, връзки с обществеността
и протокол“.
§ 12. В чл. 24а ал. 2 се отменя.
§ 13. В чл. 26 се правят следните изменения:
1. Точка 5 се изменя така:
„5. дирекция „Европейски инфраструктурни проекти и благоустройствени дейности;“.
2. Точка 11 се изменя така:
„11. дирекция „Водоснабдяване и канализация;“.
§ 14. В чл. 28, ал. 1 се правят следните
допълнения:
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1. Създава се т. 2:
„2. организира и ръководи процеса на
програмиране на Оперативната програма за
регионално развитие по линия на политиката
за сближаване на Европейския съюз.“
2. В ал. 4 след думите „ал. 1“ се поставя
запетая и се добавя „т. 1“.
§ 15. В чл. 29, ал. 1 се създават т. 6 и 7:
„6. функциите на Програмен оператор
съгласно Меморандума за разбирателство по
Норвежкия финансов механизъм с програмна
област 25: Изграждане на капацитет и институционално сътрудничество с норвежки
публични институции, местни и регионални
власти;
7. функциите на Подкрепящо звено на Министерството на културата в качеството му
на Програмен оператор съгласно Финансовия
механизъм на Европейското икономическо
пространство с програмна област: Консервация и възстановяване на културно и природно
наследство и стимулиране на разнообразието
в културата и изкуството в рамките на европейското културно наследство.“
§ 16. В чл. 30, ал. 1, т. 2 се правят следните
изменения и допълнения:
1. Буква „а“ се изменя така:
„а) организира работата по изпълнение
на мерките от Програмата за изпълнение на
Стратегията за децентрализация и подпомага
експертно дейността на Съвета по административна реформа (САР) при изпълнение
на функциите му в областта на децентрализацията;“.
2. В буква „г“ абревиатурата „СДДУ“ се
заменя със „САР и изготвя проекта на ежегоден доклад за изпълнение на Стратегията за
децентрализация на държавното управление“.
3. Буква „з“ се изменя така:
„з) подпомага поддържането и актуализацията на Единния класификатор на административно-териториалните и териториалните
единици и на Националния регистър на населените места и осъществява дейностите по
създаването, поддържането и съхраняването
на регистър на агломерациите по Закона за
защита от шума в околната среда;“.
4. Създава се буква „п“:
„п) осъществява функции на Секретариат
на Комисията за присъждане на етикета за
иновации и добро управление на местно ниво.“
§ 17. В чл. 31 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Думите „Европейски инфраструктурни
проекти“ се заменят с „Европейски инфрастру кт у рни проекти и благоустройствени
дейности“.
2. Създават се т. 14 – 29:
„14. осъществява комплекс от дейности за
регистриране, мониторинг и превенция на
застрашени и засегнати територии от свлачи-
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ща, срутища, морска абразия, речна ерозия и
неблагоприятни техногенни процеси;
15. планира и реализира инвестиционни
проекти за геозащита, финансирани от републиканския бюджет;
16. създава и поддържа регистър на свлачищата по райони и информира органите на
местното самоуправление за необходимостта
от мерки за ограничаване на свлачищни,
ерозионни и абразионни процеси;
17. контролира спазването на техническите
изисквания при проектиране на строежи и съоръжения в свлачищни райони, като подготвя
предварителни разрешения на постъпили за
съгласуване инвестиционни намерения по
реда на чл. 96, ал. 5 от Закона за устройство
на територията;
18. съдейства на общините за благоустрояване на населените места, като участва в
подготовката и реализацията на инвестиционни проекти, финансирани със средства от
републиканския бюджет;
19. съдейства на общините, като участва
в подготовката и реализацията на инвестиционни проекти в областта на инженерната
инфраструктура, финансирани със средства
от републиканския бюджет;
20. участва в подготовката и реализацията
на програми за благоустрояване на територията и на социални проекти, финансирани
със средства от международни финансови
институции;
21. съдейства на общините за ликвидиране
на последиците от стихийни бедствия, аварии и
катастрофи, засегнали инженерно-технически
съоръжения, със средства от републиканския
бюджет;
22. организира, координира и участва в
изпълнението на Националната програма за
подобряване на жилищните условия на ромите
в Република България 2005 – 2015 г.;
23. участва в състава на звена за изпълнение на проекти към други ведомства по
програми, свързани с подобряване на състоянието и интеграция на малцинствени групи
в неравностойно положение;
24. организира дейностите, свързани с
управлението на проектите за граничните
контролно-пропускателни пунктове и граничните преходи и обслужващата ги инженерна
инфраструктура, финансирани със средства
от републиканския бюджет;
25. участва в изпълнението на проекти,
финансирани от ЕС, като изпълнява функции
на звено за изпълнение на проекти по отношение на граничните контролно-пропускателни пунктове и свързаните с тях довеждащи
инфраструктурни връзки;
26. изпълнява инвестиционни дейности,
свързани с граничните контролно-пропускателни пунктове и граничните преходи, в съот-
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ветствие с решенията на Междуведомствения
съвет по въпросите на граничния контрол;
27. съдейства за изпълнението на ангажиментите на Република България по Националния план за действие за пълното прилагане
на разпоредбите, на достиженията на правото
от Шенген и за премахването на контрола
по вътрешните граници от компетентността
на министерството, свързани с граничните
контролно-пропускателни пунктове и граничните преходи;
28. участва при разработването на нормативни и други административни актове,
свързани с нейната дейност;
29. изпълнява и други функции от компетентността на министерството в областта на
геозащитата, благоустрояването, граничните
контролно-пропускателни пунктове и граничните преходи.“
§ 18. Член 32 се изменя така:
„Чл. 32. Дирекция „Търговски дружества
и държавни предприятия“:
1. подпомага министъра при изпълнението
на правата и задълженията му като представител на държавата собственик в търговските
дружества и в държавните предприятия;
2. подготвя актовете и документите по упражняване от министъра правото на собственост на държавата в търговските дружества
и в държавните предприятия;
3. организира изпълнението на възложените
задачи по отношение на държавното участие
в търговските дружества и в държавните
предприятия, като осъществява методическо
ръководство по въпросите, свързани с финансово-икономическото състояние, счетоводната
отчетност и данъчното облагане; организира
предварителната подготовка и приемането от
работни групи на годишните финансови отчети
за съответната календарна година на търговските дружества и държавните предприятия;
4. осигурява участието на представители на
държавата в общите събрания на съдружниците и на акционерите в търговските дружества
с над 50 на сто държавно участие;
5. подготвя актовете за образуване, преобразуване, преструктуриране и прекратяване
на търговските дружества и на държавните
предприятия, включително на техните поделения, участието им в други дружества,
за въвеждане на чуждестранни инвестиции
и п ублично-частни партньорства; оказва
съдействие на търговските дружества и на
държавните предприятия за повишаване на
конкурентоспособността им и за извършване
на дейност в чужбина;
6. организира изпълнението на възложените
задачи по отношение на придобиването и разпореждането с недвижими имоти, дълготрайни
материални и финансови активи на търговските дружества и на държавните предприятия,
както и предоставянето на недвижими имоти
на ведомства и други държавни структури;
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7. изготвя договорите за управление на органите на управление и контрол на търговските
дружества с над 50 на сто държавно участие
и на държавните предприятия и извършва
мониторинг за изпълнението на правата и
задълженията им;
8. извършва мониторинг върху финансово-икономическото състояние и пазарните перспективи на търговските дружества
съгласно постановление на Министерския
съвет, предоставя тримесечно информация
в Министерството на финансите и ежегодно
разработва за представяне на доклад-анализ
от министъра на регионалното развитие и
благоустройството до министър-председателя;
9. извършва обработка на финансовите отчети на търговски дружества с над 50 на сто
държавно участие, изготвя анализ – годишно
и по тримесечия, и го предоставя за информация на ръководството на министерството;
10. изпълнява задачите по преструктуриране
на търговските дружества от сектор ВиК с
държавно или държавно-общинско участие,
произтичащи от Закона за водите, като отговаря за него и го координира; отговаря и за:
а) оценката на финансово-икономическата
ефективност от въвеждането на модели за
публично-частно партньорство при предоставяне на ВиК услуги;
б) създаването, поддържането и актуализирането на информация и данни за активите – публична държавна, публична общинска
и корпоративна собственост, управлявани от
В и К операторите;
в) участието във ведомствени и междуведомствени работни групи при разработването
и актуализацията на нормативната уредба в
отрасъл ВиК, на концепции и стратегии за
развитие на отрасъла;
г) създаване на финансово-икономически
механизми, осигуряващи възможности на
всеки ВиК оператор за участие при съфинансиране на проекти, свързани с ВиК инфраструктурата, финансирани със средства от
Кохезионния фонд на ЕС, и за изпълнение
на инвестиционните програми към бизнес
плановете;
д) у частието съвместно с Държавната
комисия за енергийно и водно регулиране
(ДКЕВР) при обсъждане цените на ВиК услугите за отделните оператори;
11. организира провеждането на политиката
на министерството по отношение на търговските дружества и държавните предприятия,
обявени в ликвидация и несъстоятелност,
относно назначаване и освобож даване на
ликвидатори и тяхната дейност, процесите
за осребряване на имуществото и покриване
на задълженията към кредиторите, приключването на ликвидациите и заличаването на
дружествата от търговския регистър;
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12. подпомага дейността на одитните комитети в търговските дружества от сектор
ВиК, създадени съгласно Закона за независимия финансов одит, като изготвя решения
за избор на членове на одитните комитети
и осъществява мониторинг на дейността и
функционирането им чрез представяните от
тях годишни доклади;
13. координира дейността, организира и
участва в заседанията на отрасловия съвет
за тристранно сътрудничество и свързаните
с него помощни консултативни органи и работни групи:
а) свързани с прилагането на Закона за
здравословни и безопасни условия на труд;
б) при приемането на решения за минималните осигурителни доходи по квалификационни групи професии и специалности
в икономическите дейности „строителство“,
„събиране, пречистване и разпределение на
вода“ и „строителство на пътища, самолетни
писти и спортни съоръжения“;
14. осъществява методическо ръководство, организация и контрол по въпросите,
касаещи професионалната квалификация и
преквалификация на техническия персонал,
ангажиран от ВиК операторите;
15. осъществява контакти и координация
с органите на Агенцията за държавна финансова инспекция във връзка с постъпващите в
дирекцията доклади за финансова инспекция,
както и с Националната агенция за приходите
и с Националния осигурителен институт;
16. осигурява контакти и координация с
органите на Министерството на вътрешните
работи, следствените органи и прокуратурата и подготвя документите за предявяване
на искове срещу органите за управление и
контрол в търговските дружества и в държавните предприятия и за назначаването на
представител за водене на процес срещу тях;
17. поддържа и актуализира регистър на
търговските дружества с държавно участие и
на държавните предприятия в съответствие
с нормативната уредба;
18. създава и поддържа регистър с досиета
на недвижимите имоти на търговските дружества и на държавните предприятия;
19. подпомага министъра при изпълнение
на задълженията му, произтичащи от чл. 18
на отменения Закон за преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия относно въпросите за определяне дела
на правоимащите лица, и води регистър по
чл. 6, ал. 9 ЗОСОИ, като предоставя информация по отношение на наличието/липсата
на реституционни претенции, обезщетения с
акции/дялове и подготвя кореспонденцията
във връзка с промяната на обстоятелствата
по реституционни преписки;
20. съхранява и носи отговорност за цялата
документация на сделките по раздържавява-
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нето след тяхното приключване, за документите, получени като платежни средства, и на
заложните джира и предоставя информация
на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол, на органите на съда, прокуратурата и на полицията по тяхно искане.“
§ 19. В чл. 33 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В т. 1 думата „общо“ се заменя с „методическо“.
2. В т. 6 буква „г“ се изменя така:
„г) организира и провеж да т ъргове за
учредяване на ограничени вещни права върху
имоти – частна държавна собственост, чиято
данъчна оценка е над 500 хил. лв.;“.
3. Създават се т. 9 и 10:
„9. организира, отговаря и осъществява
контрол за правилното, законосъобразното
и ефективното ползване и управление на
недвижимите имоти, предоставени на министерството;
10. предлага предприемане на разпоредителни действия по отношение на недвижимите
имоти на министерството с оглед постигане
на максимална ефективност.“
§ 20. Член 36 се изменя така:
„Чл. 36. Дирекция „Технически правила
и норми“:
1. подпомага министъра при осъществяването на държавната политика по разработването на нормативни актове (издавани самостоятелно или съвместно с други компетентни
министри) в областта на проектирането, изпълнението, експлоатацията и разрушаването на
строежите и тяхното хармонизиране с правото
на Европейския съюз с оглед създаване на
условия за изграждането на безопасни, енергоефективни и достъпни строежи с устойчиво
използване на природните ресурси;
2. подпомага министъра при провеждането на държавната политика по оценяване
съответствието на строителните продукти
съгласно Директива 89/106/ЕИО на Съвета
от 21 декември 1998 г. за хармонизиране на
законите, наредбите и административните
разпоредби на страните членки по отношение
на строителните продукти, оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните
показатели на строителните продукти съгласно
Регламент (ЕС) № 305/2011 на Европейския
парламент и на Съвета от 9 март 2011 г. за
определяне на хармонизирани условия за предлагането на пазара на строителни продукти и
за отмяна на Директива 89/106/ЕИО на Съвета
от 21 декември 1998 г. за хармонизиране на
законите, наредбите и административните
разпоредби на страните членки по отношение
на строителните продукти и прилагането на
национална система за оценяване на съответствието, оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на
строителните продукти, за които все още няма
хармонизирани технически спецификации;
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3. организира и ръководи цялостната дейност по прилагането на Директива 89/106/
ЕИО и Регламент (ЕС) № 305/2011;
4. организира и ръководи разработването
на техническите нормативни актове по т. 1,
извършва мониторинг и анализ по прилагането
им и определя нови изисквания по отношение
на безопасността на строежите, на здравето,
дълготрайността, икономията на енергия,
опазването на околната среда и аспектите
от икономически и обществен интерес, като
се отчитат съществените характеристики на
строителните продукти, и координира взаимната им съгласуваност с цялостната дейност
в областта на инвестиционното проектиране
и строителство;
5. координира предоставянето на проектите на технически нормативни актове на
министерството за нотифициране пред ЕК;
6. изпълнява функциите на орган, отговорен
за уведомяване и провеждане на необходимите процедури за оценка и нотифициране
пред ЕК и държавите – членки на ЕС, за
органи, оправомощени да изпълняват задачи
като трети страни в процеса на оценяване и
проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителните продукти
в съответствие с Регламент (ЕС) № 305/2011;
7. изпълнява функциите на звено за контакт относно продукти в строителството в
съответствие с изискванията на Регламент
(ЕС) № 305/2011, предоставящо информация
относно националните изисквания, приложими за предвидената употреба на всеки
строителен продукт;
8. определя национални нива на безопасност
на сградите и съоръженията и технически класове на строителните продукти по отношение
на носимоспособността, огнеустойчивостта,
дълготрайността и др. на конструкциите на
строежите за прилагането на европейските
кодове за проектиране на строителни конструкции;
9. осигурява ръководство на научноизследователската дейност, необходима за изработване
на националните разпоредби за въвеждане и
прилагане на европейските стандарти и норми;
10. представлява министерството и участва в национални органи по акредитация,
мет рологи я и стан дартизаци я, у частва в
работни групи по европейска интеграция и
в технически комитети по стандартизация
към Българския институт за стандартизация
и изработва становища по проекти на европейски стандарти с оглед прилагането им в
техническите подзаконови нормативни актове;
11. организира и разработва механизми
и правила за прилагане на Регламент (ЕС)
№ 305/2011: процедури за оценка, контрол
и нотифициране на органи, правила за определяне на национални изисквания за експлоатационните показатели на строителните
продукти и механизми за предоставяне на
тази информация;
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12. организира и осъществява общо ръководство на лицата за оценяване на съответствието,
на органите за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели
на строителните продукти и на органите за
техническо оценяване и провежда постоянен
контрол върху дейността им;
13. организира, координира и ръководи
дейност та за оп редел яне на нац иона лни
изисквания към експлоатационните показатели на строителните продукти, за деклариране
на нива, класове или гранични нива във връзка
с предвидената им употреба, преди да бъдат
предоставени на българския пазар;
14. предоставя информация за националните
изисквания за деклариране на експлоатационни
показатели на строителните продукти във връзка
с тяхната предвидена употреба преди пускането/предоставянето им на българския пазар;
15. представлява министерството в Постоянния комитет по строителство съгласно
Регламент (ЕС) № 305/2011, изработва и съгласува позиции на Република България по
обсъжданите въпроси, изработва становища по
обсъжданите решения, мандати и стандарти;
16. участва в работна група „Техническа
хармонизация“ към Съвета на Европа и изготвя национални позиции по проекти на
европейски актове, свързани с прилагането на
Регламент (ЕС) № 305/2011; участва и изготвя информация и становища в AdCo групата
по прилагане на Директива 89/106/ЕИО за
строителните продукти;
17. изработва становища по нормативни
актове на други ведомства и за прилагане
на нормативните актове от компетентността на министерството; оказва методическо
ръководство за прилагане на техническата
нормативна уредба и за популяризирането є;
18. проучва и изготвя отговори на предложения, запитвания и писма на физически и
юридически лица по въпроси, свързани с прилагането на техническата нормативна уредба;
19. извършва техническа и стилова редакция за обнародване на нормативните актове
в „Държавен вестник“.“
§ 21. Член 37 се изменя така:
„Чл. 37. Дирекция „Водоснабдяване и канализация“:
1. подпомага министъра при провеждане
на държавната политика в отрасъл „Водоснабдяване и канализация“ на национално ниво;
2. разработва стратеги я за развитие и
управление на водоснабдяването и канализацията в Република България с основните
цели, приоритетите, етапите и необходимите
средства и източниците на финансиране за
изграждане и развитие на ВиК системите и
за повишаване качеството на ВиК услугите;
3. разработва нормативни и подзаконови
нормативни актове, свързани с развитието и
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управлението на водоснабдяването и канализацията;
4. координира планирането и управлението
на ВиК системите на национално ниво;
5. дава методически указания за разработването на регионалните генерални планове
на ВиК системите и генералните планове на
агломерации над 10 000 еквивалентни жители, на ВиК системите и инвестиционните
програми към тях;
6. осигурява обединяването на регионалните генерални планове на ВиК системите
в сборен документ на национално ниво за
нуждите на управление на отрасъл ВиК;
7. дава методически указания на асоциациите по ВиК, на местни и териториални
власти във връзка със стратегията за развитие
на отрасъла, управлението, планирането и
развитието на ВиК системите и предоставяне
на ВиК услугите;
8. оказва методическа помощ на ВиК операторите при вземането на технологични и
технически решения по въпроси, свързани с
предоставяне на ВиК услугите;
9. подпомага и контролира дейностите на
ВиК операторите по изпълнение на задълженията им във връзка с проекти за водоснабдяване и канализация;
10. разработва и реализира мерки за изграждане и укрепване на административния капацитет на структурите, участващи в реформата
на отрасъл „Водоснабдяване и канализация“;
11. осъществява комуникация и координация с Министерството на околната среда и
водите, Централното координационно звено
към Министерския съвет, Европейската комисия, международни финансови институции,
ДКЕВР, областните администрации, общините, ВиК операторите, асоциациите по ВиК
във връзка с изпълнението на дейностите по
осъществяване на реформата в отрасъла;
12. създава и поддържа Единна информационна система на ВиК услугите като подсистема към Единната информационна система
за управление на регионалното развитие и
подпомага и координира действията на ВиК
операторите по създаване, разработване и
развитие на информационни системи на ВиК
мрежите на населените места, както и събирането на бази данни за създаване на модели
на водоснабдителните и канализационните
системи на съответните територии;
13. създава и поддържа регистър на асоциациите по ВиК и ВиК операторите;
14. изготвя становища, предложения и
позиции до министъра във връзка със стратегически документи, разработени от други
ведомства, институции, структури, касаещи
развитието на ВиК отрасъла, управлението,
поддържането и разширението на ВиК инфраструктурата;
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15. планира и реализира инвестиционни
проекти за реконструкция, модернизация и
изграждане на водоснабдителни и канализационни системи и съоръжения, финансирани
от държавния бюджет;
16. управлява проекти, свързани с водоснабдяването и канализацията, финансирани
от международни финансови институции;
17. осъществява и координира съвместни
програми и проекти с други ведомства и юридически лица с нестопанска цел в областта
на водоснабдяването и канализацията;
18. координира и контролира проектирането
и изграждането на санитарно-охранителни
зони около питейните водоизточници и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване;
19. координира действията по събиране
на информация, свързана с водоснабдяването и канализацията, при ликвидиране на
последиците от стихийни бедствия, аварии
и катастрофи;
20. участва в работни групи и осъществява
координация при създаването на публичночастни партньорства при предоставяне на
ВиК услуги;
21. осигурява информация и публичност
на държавната политика за развитие на водоснабдяването и канализацията;
22. участва в организирането и провеждането на тръжни процедури по управляваните
проекти в съответствие с изискванията на
българското законодателство, ЕК и международните финансови институции.“
§ 22. В чл. 37а се създават т. 12 – 14:
„12. подпомага министъра при:
а) осъществяване на държавната политика
за развитието на пътната инфраструктура,
за разработването на проект на стратегия за
развитие на пътната инфраструктура и средносрочна програма за изпълнението є;
б) осъществяване на контролните му функции по чл. 21, ал. 4 от Закона за пътищата;
в) осъществяване на дейности, свързани с
подготовката за внедряването на система за
събиране на такси за ползване на пътна инфраструктура на базата на изминато разстояние;
13. подпомага министъра при подготовката
на предложения за утвърждаване на промени
в списъка на общинските пътища по чл. 3,
ал. 4 от Закона за пътищата;
14. подава своевременна информация в
информационната система за управление и
наблюдение на структурните инструменти
на Европейския съюз и България (ИСУН) за
проекти по „Техническа помощ“ на Оперативна
програма „Транспорт“, за които бенефициент
е Министерството на регионалното развитие
и благоустройството.“
§ 23. В чл. 37б т. 7 се изменя така:
„7. проучва, анализира и изготвя отговори
на запитвания и предложения, свързани с
жилищната политика;“.
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§ 24. Приложението към чл. 13, ал. 3 се
изменя така:
„Приложение
към чл. 13, ал. 3
Численост на персонала в организационните
структури и административните звена на
Министерството на регионалното развитие и
благоустройството – 650 щатни бройки
Политически кабинет

12

в т.ч.:
съветници, експерти и технически
сътрудници

6

Инспекторат

8

Финансови контрольори

2

дирекция „Вътрешен одит“

10

Представител в Постоянното представителство на Република България
към Европейския съюз в Брюксел

2

Главен секретар

1

Обща администрация

121

в т.ч.:
дирекция „Административна“

24

дирекция „Финансово-стопански
дейности“

42

дирекция „Правна“

19

дирекция „Европейска координация,
връзки с обществеността и протокол“

9

дирекция „Сигурност“

11

дирекция „Информационни и комуникационни системи“

6

дирекция „Обществени поръчки“

10

Специализирана администрация

494

в т.ч.:
Главна дирекция „Гражданска регистра- 104
ция и административно обслужване“
Главна дирекция „Програмиране на
регионалното развитие“

163

Главна дирекция „Управление на
териториалното сътрудничество“

69

Главна дирекция „Стратегическо плани- 36
ране на регионалното развитие и административно-териториално устройство“
дирекция „Европейски инфраструктурни 25
проекти и благоустройствени дейности“
дирекция „Търговски дружества и държав- 11
ни предприятия“
дирекция „Държавна собственост“

12

дирекция „Концесии“

13

дирекция „Устройство на територията“

15

дирекция „Технически правила и норми“ 13
дирекция „Водоснабдяване и канализация“ 11
дирекция „Пътни проекти“

11

дирекция „Жилищна политика“

11“.
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Заключителни разпоредби
§ 25. В приложението към чл. 2, ал. 3 от
Постановление № 271 на Министерския съвет
от 2009 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на регионалното
развитие и благоустройството (обн., ДВ, бр.
94 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 102 от 2010 г. и
бр. 52 от 2011 г.) се правят следните изменения:
1. В т. 2 числото „1530“ се заменя с „1524“.
2. В т. 3 числото „422“ се заменя с „419“.
§ 26. В приложението към чл. 4, ал. 2
от Правилника за структурата, дейността и
организацията на работа на Агенция „Пътна инфраструктура“, приет с Постановление
№ 295 на Министерския съвет от 2009 г. (обн.,
ДВ, бр. 100 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 102 от
2010 г. и бр. 52 от 2011 г.), се правят следните
изменения:
1. В наименованието числото „1530“ се
заменя с „1524“.
2. На ред „Централна администрация“
числото „319“ се заменя с „318“.
3. На ред „Областни пътни управления“
числото „1151“ се заменя с „1146“.
§ 27. В Устройствения правилник на Дирекцията за национален строителен контрол,
приет с Постановление № 5 на Министерския
съвет от 2010 г. (обн., ДВ, бр. 7 от 2010 г.; изм.,
бр. 3 от 2011 г.), се правят следните изменения:
1. В чл. 7, ал. 2 числото „422“ се заменя
с „419“.
2. В приложението към чл. 7, ал. 3:
а) в наименованието числото „422“ се заменя с „419“;
б) на ред „Специализирана администрация“
числото „384“ се заменя с „381“;
в) на ред „Регионални дирекции за национален строителен контрол (РДНСК)“ числото
„324“ се заменя с „321“.
§ 28. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
11658

РЕШЕНИЕ № 755
ОТ 17 ОКТОМВРИ 2011 Г.

за обявяване на населеното място село Крън,
община Казанлък, област Стара Загора,
за град
На основание чл. 33 от Закона за административно-териториалното устройство на
Република България
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Обявява населеното място село Крън
(40292), община Казанлък (SZR12), област
Стара Загора (SZR), за град.
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2. Изпълнението на решението се възлага
на кмета на община Казанлък и на областния
управител на област Стара Загора.
3. Решението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
11547

МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
Правилник за изменение и допълнение на
Устройствения правилник на Контролнотехническата инспекция към министъра на
земеделието и храните (обн., ДВ, бр. 20 от
2001 г.; изм., бр. 64 от 2001 г., бр. 4 от 2002 г.,
бр. 52 и 88 от 2003 г., бр. 11 и 37 от 2006 г.,
бр. 78 от 2008 г., бр. 32 и 56 от 2009 г. и бр. 47
от 2010 г.)
§ 1. В чл. 2 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 в края на изречението се добавя
„и териториални звена за изпитване и сертифициране в гр. Пловдив и гр. Русе“.
2. В ал. 2:
а) в т. 7, буква „а“ в края на изречението
се добавя „за които е влязло в сила изискването за одобрение на типа“;
б) в т. 9 числото „7“ се заменя с „10“;
в) създават се т. 11 – 13:
„11. удостоверяване на безопасността на
употребявана техника;
12. изпитване, сертифициране и оценяване
на съответствието на нова техника;
13. изпитване и проверки във връзка с
одобрение на типа на нови колесни трактори.“
§ 2. В чл. 7, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 3, буква „а“ се отменя.
2. Създава се т. 24:
„24. издава удостоверения за съответствие
за безопасност на употребявана техника.“
§ 3. В чл. 9, ал. 3 числото „104“ се заменя
със „134“.
§ 4. В чл. 12, ал. 1 в края на изречението
се добавя „и Главна дирекция „Изпитване и
сертифициране“ – гр. Пловдив, с териториални звена в гр. Русе и гр. Пловдив“.
§ 5. Създава се чл. 14а:

БРОЙ 83

ДЪРЖАВЕН

„Ч л. 14а Главна ди рек ц и я „Изпи т ва не
и сертифициране“ осъщест вява следни те
функции:
1. удостоверяване на безопасност та на
употребявана техника;
2. изпитване, сертифициране и оценяване
на съответствието на нова техника;
3. изпитване и проверки във връзка с одобрение на типа на нови колесни трактори.“
§ 6. В чл. 32 думите „от 8 до 17 ч. с почивка от 12 ч. до 13 ч.“ се заменят с „и Главна
дирекция „Изпитване и сертифициране“ от
8 ч. и 30 мин. до 17 ч. с почивка от 12 ч. до
12 ч. и 30 мин.“
§ 7. Приложение № 1 към чл. 9, ал. 3 се
изменя така:
„Приложение № 1
към чл. 9, ал. 3
Обща численост на персонала в
Контролно-техническата инспекция –
134 щатни бройки
Изпълнителен директор
Главен секретар
Обща администрация
в т.ч.:
Дирекция „Правно, информационно,
стопанско и финансово обслужване“
Специализирана администрация
в т.ч.:
Главна дирекция „Регистрация,
контрол и правоспособност за
работа с техниката“
в т.ч.:
Регионални служби
Главна дирекция „Изпитване и
сертифициране“

1
1
10
10
122

97
92
25“.

Заключителна разпоредба
§ 8. Правилник ът за изменение и допълнение на Устройствения правилник на
Кон т рол но - т ех н и ческ ата и нспек ц и я к ъм
министъра на земеделието и храните отменя Устройствения правилник на Центъра за
изпитване на земеделска, горска техника и
резервни части – Пловдив (обн., ДВ, бр. 86
от 2000 г.; изм., бр. 4 от 2002 г., бр. 88 от
2003 г., бр. 56 от 2006 г. и бр. 79 от 2008 г.)
и Устройствения правилник на Центъра за
изпитване на земеделска, горска техника и
резервни части – Русе (обн., ДВ, бр. 86 от
2000 г.; изм., бр. 4 от 2002 г., бр. 88 от 2003 г.,
бр. 56 от 2006 г. и бр. 89 от 2008 г.).
За министър: Цв. Димитров
11499
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Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 9 от 2008 г. за условията и реда за
предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ по мярка „Създаване на стопанства на
млади фермери“ по Програмата за развитие
на селските райони за периода 2007 – 2013 г.
(обн., ДВ, бр. 42 от 2008 г.; изм., бр. 107 от
2008 г. и бр. 9 от 2009 г.)
§ 1. В чл. 4 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) Финансова помощ не се предоставя в
случай, че е установено изкуствено създаване на условия, включително функционална
несамостоятелност, с оглед получаване на
предимство за полу чаване на помощта в
противоречие на целите на мярката.“
§ 2. В чл. 6, т. 2 думата „цяла“ се заличава.
§ 3. В чл. 7, ал. 2 след думите „плащане
и/или“ се добавя „размера на“.
§ 4. В чл. 8, ал. 1 се създава т. 10:
„10. е установено изкуствено създаване
на услови я, вк л юч и т ел но фу н к ц иона л на
несамостоятелност, с оглед получаване на
предимство за полу чаване на помощта в
противоречие на целите на мярката.“
§ 5. В чл. 9, ал. 1 се правят следните
изменения:
1. Точка 4 се изменя така:
„4. не по-рано от 14 месеца преди датата на
подаване на заявлението за подпомагане са
подали заявление по схемата за единно плащане на площ и/или за необлагодетелствани
райони, и/или за националните доплащания
за животни в случай, че са подали такова;“.
2. В т. 9 думите „която участва“ се заменят
с „чийто размер се взема предвид“.
3. В т. 12 думите „и/или ще развиват“ се
заличават.
§ 6. В чл. 14в след думата „площите“ се
добавя „в размер над 3 %“.
§ 7. Създава се чл. 14г:
„Чл. 14г. Периодът за създаване на трайни
насаждения е от 1 ноември до 14 април на
стопанската година съгласно технологии за
създаване и отглеждане на трайни насаждения.“
§ 8. Създава се чл. 14д:
„Чл. 14д. Заложените за отглеждане животни и основни култури в бизнес плана (с
изключение на трайни насаждения) могат
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да бъдат променени при условие, че не се
преминава от отглеждане на животни към
отглеждане на култури и обратното.“
§ 9. В чл. 18 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) В срок до четири месеца от подаване
на заявлението за подпомагане РА:
1. извършва административна проверка на
представените документи, заявените данни и
други обстоятелства, свързани със заявлението
за подпомагане;
2. извършва проверка и анализ за установяване на фактическото съответствие с
представените документи;
3. одобрява или мотивирано отхвърля заявлението за подпомагане след извършен анализ
за установяване на фактическо съответствие
и съответствие по представени документи.“
2. В ал. 3 се правят следните изменения
и допълнения:
а) създава се нова т. 2:
„2. когато се провежда контролна проверка
въз основа на Приложение I, т. 4 от Регламент
(ЕО) № 885/2006 на Комисията от 21 юни
2006 г. относно реда и начина на прилагане
на Регламент (ЕО) № 1290/2005 на Съвета по
отношение на акредитирането на агенциите
платци и други стопански субекти, както и
по отношение на клиринга на счетоводните сметки на ЕФГЗ и ЕЗФРСР (ОВ L 171,
23.06.2006 г.), той се удължава с един месец;“
б) досегашната т. 2 става т. 3.
§ 10. В чл. 21, ал. 3 след думата „включително“ се добавя „условията за извършване
на допълнителни проверки при съмнения за
изкуствено създадени условия и“.
§ 11. В чл. 24 се създават ал. 4, 5 и 6:
„(4) Ползвателите на помощта, отглеждащи само животни и/или трайни насаждения
и многогодишни култури, засадени/засети
през предходните стопански години, подават
заявката за второ плащане съгласно сроковете
по ал. 1, 2 и 3.
(5) За ползвателите на помощта извън
ал. 3 и 4 подаването на заявката за второ
плащане следва да се извърши не по-рано от
приключване на засаждането/засяването на
всички култури, включени при изчисляване
на икономическия размер на земеделското
стопанство, и не по-късно от приключване
на прибирането на последната от тях.
(6) В случаите по ал. 5 заявката за второ
плащане не може да бъде подадена преди
изтичане на срока по чл. 7, ал. 1.“
§ 12. В чл. 26, ал. 3 се правят следните
изменения и допълнения:
1. Създава се нова т. 2:
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„2. когато се провежда контролна проверка
въз основа на Приложение I, т. 4 от Регламент
(ЕО) № 885/2006 на Комисията от 21 юни
2006 г. относно реда и начина на прилагане
на Регламент (ЕО) № 1290/2005 на Съвета по
отношение на акредитирането на агенциите
платци и други стопански субекти, както и
по отношение на клиринга на счетоводните сметки на ЕФГЗ и ЕЗФРСР (ОВ L 171,
23.06.2006 г.), той се удължава с един месец;“
2. досегашната т. 2 става т. 3.
§ 13. Създава се чл. 26а:
„Чл. 26а. Плащанията се изчисляват след
осъществяване на проверките по чл. 26, ал. 1,
т. 1 и 2 и при спазване на разпоредбите на
чл. 30 от Регламент (ЕО) № 65/2011 на Комисията за определяне на подробни правила
за прилагане на Регламент (ЕО) № 1698/2005
на Съвета по отношение на прилагането на
процедури за контрол, както и кръстосано
спазване по отношение на мерките за подпомагане на развитието на селските райони
(ОВ L бр. 25 от 28 януари 2011 г.) (Регламент
(ЕО) № 65/2011).“
§ 14. Създава се чл. 26б:
„Чл. 26б. (1) Разплащателната агенция може
да откаже изплащането на част или цялата
помощ, когато:
1. установи нередовност на документите
или непълнота или неяснота на заявените
данни и посочените факти по реда на чл. 26,
ал. 1, т. 1 и 2;
2. ползвателят на помощта не отстрани
непълнотите и пропуските в срока по чл. 26,
ал. 2;
3. се приложи правилото по чл. 30 от Регламент (ЕО) № 65/2011.
(2) В случаите на отказ за изплащане на
финансовата помощ ползвателят на помощта
не може да подаде друга заявка за плащане
за същия проект.“
§ 15. Член 28 се изменя така:
„Чл. 28. (1) Ползвателят на помощта може
да подаде искане за промяна на договора в
РА съгласно приложение № 6, но не по-късно
от два месеца преди изтичане на срока му.
(2) Ползвателят на помощта може да подаде
в РА уведомително писмо съгласно приложение № 7 с искане за промяна по чл. 14д, но
не по-късно от два месеца преди изтичане на
срока на договора.
(3) Промените по ал. 1 и 2 трябва да са
в съответствие с изискванията и условията
по чл. 7, ал. 1 и 2, чл. 13, ал. 2 и 3 и чл. 14,
ал. 1 и 2.
(4) Не се допуска изменение и/или допълнение на договора, което:
1. води до несъответствие с целите, дейностите и изискванията, определени в тази
наредба;
2. води до увеличение на стойността на
договорената финансова помощ;
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3. не съответства на изискванията и условията по чл. 7, ал. 1 и 2, чл. 13, ал. 2 и 3 и
чл. 14, ал. 1 и 2.
(5) В срок до един месец от подаването
на искането за промяна по ал. 1 РА писмено
уведомява ползвателя на помощта за одобрение
или отказ на исканата промяна.
(6) В срока по чл. 27, ал. 1 ползвателят на
помощта може да се регистрира като едноличен
търговец по Търговския закон, който да стане
правоприемник на ползвателя на помощта по
тази наредба.“
§ 16. В чл. 34 ал. 1 и 2 се отменят.
§ 17. В § 1 от допълнителните разпоредби
се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 1 след думите „изискуеми документи“
се поставя запетая и се добавя „както и съвкупността от материални и нематериални активи и
свързаните с тях разходи, заявени от кандидата
и допустими за финансиране по ПРСР“.
2. Създават се т. 25 и 26:
„25. „Функционална несамостоятелност“ е
изкуствено разделяне на производствените и
технологичните процеси в различни проекти или
установяване ползване на обща инфраструктура,
финансирана от ПРСР, с цел осъществяване
на предимство в противоречие с целите на
мярката по ПРСР.
26. „Изкуствено създадени условия“ е всяко
установено условие по смисъла на чл. 4, т. 8
от Регламент (ЕС) № 65/2011.“
„
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§ 18. В приложение № 1 към чл. 13, ал. 1
думите „(Кандидатът посочва броя на животните в съответните категории съгласно
допълнителен опис, заверен от официален
ветеринарен лекар не по-рано от 4 месеца
преди датата на подаване на заявлението за
подпомагане.)“ от точка 3 „Животни“ от раздел I „Настоящо състояние на земеделското
стопанство“ се заменят със:
„(Кандидатът посочва броя на животните в
съответните категории съгласно:
Разпечатка от ВетИС за наличните в обекта
животни, подписана от официалния ветеринарен
лекар, контролиращ животновъдния обект, не
по-рано от един месец преди датата на подаване
на заявлението за подпомагане (в случай, че
кандидатът отглежда видове животни, които
трябва да се регистрират във ВетИС)
или
допълнителен опис, заверен от официален
ветеринарен лекар не по-рано от един месец
преди датата на подаване на заявлението за
подпомагане (в случай че кандидатът отглежда
видове животни, които не трябва да се регистрират във ВетИС).“
§ 19. В приложение № 2 към чл. 17, ал. 1
се правят следните изменения и допълнения:
1. В „Заявление за подпомагане по мярка
112 – „Създаване на стопанства на млади фермери“, навсякъде думите „ОРА“ се заместват
с „ОПСМП“.
2. Раздел ІVА. се изменя така:

IV. А. 1. ДАННИ ЗА ЗЕМЯТА В ЗЕМЕДЕЛСКОТО СТОПАНСТВО
№ на
Местонахождение
Обща
имота
(област, община, площ на
(по скица)
населено
имота
място)
(дка)
Б

В

Г

Обработваема
(използвана)
земеделска
площ (дка)

Начин на ползване
(основна култура,
вкл. естествени
ливади и под угар,
вид)

Основание за ползване
(собствена, наем, аренда,
друго)

Д

Е

Ж

ОБЩО ПЛОЩ, ДКА
IV. А. 2. ДАННИ ЗА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ПЛОЩИ, КОИТО КАНДИДАТЪТ НЕ ОБРАБОТВА ИЛИ Е
ПРЕДОСТАВИЛ НА ДРУГИ ЛИЦА ЗА ОБРАБОТКА, НО ИМА ДОКУМЕНТ ЗА СОБСТВЕНОСТ И/ИЛИ
НАЕМ И/ИЛИ АРЕНДА В СИЛА НЕ ПО-МАЛКО ОТ 5 Г., И ЗА КОИТО НЕ ПОВЕЧЕ ОТ 14 МЕСЕЦА
ОТ СРОКА Е ИЗТЕКЪЛ КЪМ ДАТАТА НА ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕТО ЗА ПОДПОМАГАНЕ
№ на
Местонахождение
Обща
имота
(област,
площ на
(по скица) община, населено
имота
място)
(дка)

Б

В

Г

Обработваема
(използвана)
земеделска
площ (дка)

Вид и описание на
документа
(документ за
собственост/наем/
аренда)

Име/наименование
и адрес на лицето/
лицата, на което/които
е/са предоставен/и за
обработка (в случай, че
земята се обработва от
друго лице/други лица)

Д

Е

Ж

“
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3. В раздел VII. „Приложени документи“
се правят следните изменения и допълнения:
а) в т. 8 думите „която участва“ се заменят
с „чийто размер се взема предвид“;
б) в т. 9 след думата „плана“ се поставя
запетайка и се добавя „считано от датата на
подаване на заявлението за подпомагане“;
в) в т. 10 думите „копие от ветеринарномедицинска книжка (паспорт)“ се заменят
с „копие/я от паспорт/и“;
г) т. 11 се изменя така:
„11. Разпечатка от ВетИС (ветеринарноинформационната система по чл. 3, ал. 1 на
Наредба № 61 от 2006 г. за условията и реда
за идентификация на животните, регистрация на животновъдните обекти и достъпа
до базата данни за идентифицираните животни и регистрираните обекти (ДВ, бр. 47
от 2006 г.) за наличните в обекта животни,
подписана от официалния ветеринарен лекар, конт ролиращ ж ивотновъдни я обек т,
не по-рано от един месец преди датата на
подаване на заявлението за подпомагане
(в слу чай, че кандидатът отглеж да видове
животни, които трябва да се регистрират
във ВетИС)
или
Опис на животните, заверен от официален
ветеринарен лекар не по-рано от един месец
преди датата на подаване на заявлението
за подпомагане (в слу чай че кандидат ът
отглежда видове животни, които не трябва
да се регистрират във ВетИС);“
д) в т. 13 думите „Регионалната ветеринарномедицинска служба (РВМС)“ се заменят
с „Областната дирекция по безопасност на
храните“;
е) в т. 14 думите „Регионалната служба за
растителна защита“ се заменят с „Областната дирекция по безопасност на храните“;
ж) в т. 15 след думите „в заявените площи
по двете схеми“ се добавя „над 3 %“.
§ 20. В приложение № 3 към чл. 17, ал. 1
и чл. 18, ал. 2 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В наименованието на приложение № 3
думите „и чл. 18, ал. 2“ се заличават.
2. В т. 4 след думите „анкетни карти и“
се добавя „анкетни“.
3. В т. 9 думите „изисква се за земята,
която участва“ се заменят с „изисква се за
земята, чийто размер се взема предвид“.
4. В т. 10 след думите „съгласно бизнес
плана“ се поставя запетая и се добавя „считано от датата на подаване на заявлението
за подпомагане“.
5. В т. 11 думите „Копие от ветеринарномедицинска книжка (паспорт) на наличните
животни“ се заменят с „Копие/я от ветери-
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нарномедицински паспорт/и на наличните
животни“.
6. Точка 12 се изменя така:
„12. Разпечатка от ВетИС (ветеринарноинформационната система по чл. 3, ал. 1 на
Наредба № 61 от 2006 г. за условията и реда
за идентификация на животните, регистрация
на животновъдните обекти и достъпа до базата данни за идентифицираните животни и
регистрираните обекти (ДВ, бр. 47 от 2006 г.)
за наличните в обекта животни, подписана от
официалния ветеринарен лекар, контролиращ
животновъдния обект, не по-рано от един
месец преди датата на подаване на заявлението за подпомагане (в случай, че кандидатът
отглежда видове животни, които трябва да
се регистрират във ВетИС)
или
Опис на животните, заверен от официален
ветеринарен лекар не по-рано от един месец
преди датата на подаване на заявлението за
подпомагане (в случай че кандидатът отглежда видове животни, които не трябва да
се регистрират във ВетИС).“
7. В т. 14 думите „Регионалната ветeринарномедицинска служба (РВМС)“ се заменят
с „Областната дирекция по безопасност на
храните“.
8. В т. 15 думите „Регионалната служба за
растителна защита“ се заменят с „Областната
дирекция по безопасност на храните“.
9. В т. 16 след думите „в заявените площи
по двете схеми“ се добавя „над 3 %“.
§ 21. Приложение № 4 към чл. 24, ал. 1 и
чл. 26, ал. 2 се изменя, както следва:
„Приложение № 4
към чл. 24, ал. 1 и чл. 26, ал. 2
Документи при подаване на заявка за
второ плащане
1. Заявка за плащане, включително формата
за наблюдение и оценка на проектите.
2. Копие от документ за самоличност на
физическото лице или представляващия едноличния търговец.
3. Копие от регистрационна карта по реда
на Наредба № 3 от 1999 г. заедно с актуалните
анкетни карти и анкетни формуляри.
4. Удостоверение за наличие или липса на
изискуеми публични задължения към държавата,
издадено от съответната ТД на НАП не по-рано
от месеца, предхождащ датата на подаване на
заявката за плащане.
5. Декларация по образец, че земеделското
стопанство на ползвателя отговаря на здравословни и безопасни условия на труд съгласно Закона
за здравословни и безопасни условия на труд.
6. Декларация по образец, че земеделското
стопанство на ползвателя до 36 месеца от създаването му е отговорило на изискванията за
опазване компонентите на околната среда съгласно Закона за опазване на околната среда, на
изискванията за безопасност на труда съгласно
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Закона за здравословни и безопасни условия на
труд, на фитосанитарните, ветеринарно-санитарните изисквания, хигиена и хуманно отношение
към животните.
7. Копие от становище на Областната дирекция по безопасност на храните по местонахождение на земеделското стопанство, че то, както
и дейността му отговарят на изискванията в
областта на хигиената и хуманното отношение
към животните и ветеринарните изисквания,
включително и за новите животни, при увеличаване броя на отглежданите животни (изисква
се в случай, че ползвателят отглежда животни).
8. Копие/я от паспорт/и на наличните животни
(в случай, че кандидатът отглежда животни, за които се изисква по националното законодателство).
9. Разпечатка от ВетИС (ветеринарно-информационната система по чл. 3, ал. 1 на Наредба
№ 61 от 2006 г. за условията и реда за идентификация на животните, регистрация на животновъдните обекти и достъпа до базата данни за
идентифицираните животни и регистрираните
обекти (ДВ, бр. 47 от 2006 г.) за наличните в
обекта животни, подписана от официалния ветеринарен лекар, контролиращ животновъдния
обект, не по-рано от един месец преди датата
на подаване на заявлението за подпомагане (в
случай, че кандидатът отглежда видове животни, които трябва да се регистрират във ВетИС)
или опис на животните, заверен от официален
ветеринарен лекар не по-рано от един месец
преди датата на подаване на заявлението за
подпомагане (в случай, че кандидатът отглежда
видове животни, които не трябва да се регистрират във ВетИС).
10. Копие от становище на Областната дирекция по безопасност на храните по местонахождение на земеделското стопанство, че то,
както и дейността му отговарят на изискванията
на Закона за защита на растенията (изисква се,
в случай, че ползвателят отглежда растителни
земеделски култури).
11. Първични счетоводни документи (например фактури), доказващи извършените разходи
на обща стойност най-малко левовата равностойност на 3000 евро.
12. Платежен документ, прикрепен към всяка
фактура (платежно нареждане), който да доказва
плащане по банков път от страна на ползвателя.
13. Банково извлечение от деня на извършване
на плащането, доказващо плащане от страна на
ползвателя.
14. Документ/документи от общината/кметството/общините/к метствата,удостоверяващ/
удостоверяващи адресната регистрация на физическото лице в съответното населено място от
датата на сключване на договора за финансова
помощ, издаден не по-рано от месеца, предхождащ датата на подаване на заявката за плащане.
15. Декларация по образец, че ползвателят
не работи повече от 4 часа дневно на трудови
или служебни правоотношения, заедно с копие
на всички договори, по които има трудови или
служебни правоотношения (изисква се за периода
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от 3 месеца след датата на сключване на договора
за финансово подпомагане до датата на подаване
на заявката за плащане).
16. Копие от удостоверение за регистрация
по Закона за ДДС в случай, че ползвателят е
регистриран по ЗДДС.
17. Копие от диплома за завършено образование в областта на селското стопанство и/или
копие от удостоверение за завършен курс на
обучение с продължителност 150 часа, и/или
копие от удостоверение за завършен курс на
обучение с продължителност 150 часа по мярка „Професионално обучение, информационни
дейности и разпространение на научни знания“.
18. Счетоводен баланс за последната финансова година и към датата на подаване на заявката
за плащане (в случаите, когато се изискват по
Закона за счетоводството).
19. Отчет за приходите и разходите за последната финансова година и към датата на
подаване на заявката за плащане (в случаите,
когато се изискват по Закона за счетоводството)
и/или Книга за приходите и книга за разходите
в случай на водене на едностранно счетоводство.
20. Справка за дълготрайните активи към
счетоводния баланс, изготвена към датата на
подаване на заявката за плащане (в случаите,
когато се изискват по Закона за счетоводството),
или Инвентарна книга и книга за материалните запаси в случай на водене на едностранно
счетоводство.
21. Копие от удостоверение за завършен курс,
включващ обучение по основните проблеми
по опазване компонентите на околната среда
в земеделския сектор, или копие от документ
за участие в информационна дейност относно
тези проблеми.
22. Копие от документ за собственост на земя
и/или земеделска земя и/или копие от вписан
в службата по вписванията към съответния
районен съд договор за наем, и/или копие от
вписан в службата по вписванията към съответния районен съд и регистриран в съответната
общинска служба на МЗХ договор за аренда със
срок не по-малък от 3 г. от датата на подаване
на заявката за плащането (изисква се за земята,
чийто размер се взема предвид при определяне на
икономическия размер на стопанството).
23. Удостоверение за семейно положение на
ползвателя на помощта, издадено от съответната
община по постоянен адрес не по-рано от месеца, предхождащ датата на подаване на заявката
за плащане.
24. Удостоверение за родствените връзки на
ползвателя на помощта, издадено от съответната
община по постоянен адрес не по-рано от месеца, предхождащ датата на подаване на заявката
за плащане.
25. Удостоверение за родствените връзки на
съпруга/съпругата на ползвателя на помощта,
издадено от съответната община по постоянен
адрес не по-рано от месеца, предхождащ датата
на подаване на заявката за плащане (в случай,
че ползвателят на помощта е женен/омъжена).

С Т Р.

26

ДЪРЖАВЕН

26. Разрешение за производство на посевен
и посадъчен материал, издадено от Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация
и семеконтрол и удостоверение за вписване в
регистъра на Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол (в случай
на създаване на разсадник).
СПЕЦИФИЧНИ ДОКУМЕНТИ
Увеличаване обработваемата земеделска площ
на земеделското стопанство
1. Копие от документ за собственост на земя
и/или земеделска земя и/или копие от вписан в
службата по вписванията към съответния районен
съд договор за наем, и/или копие от вписан в
службата по вписване към съответния районен
съд и регистриран в съответната общинска служба
на МЗХ договор за аренда с минимален срок 3
години от датата на подаване на заявката за плащането ведно с копие от скица на имота (изисква
се за закупените и/или наетите или арендуваните
обработваеми земеделски площи след сключване
на договора за отпускане на финансовата помощ
по чл. 21, ал. 2).
2. Удостоверение за данъчна оценка на новозакупената земя към датата на закупуване, включена при определяне на минималната стойност
на инвестицията (в случай на закупуване на земя).
Създаване, презасаждане и възстановяване
на трайни насаждения и ягодоплодни
1. При овощен посадъчен материал в зависимост от категорията – сертификат за сертифициран посадъчен материал, издаден от ИАСАС, а при
стандартен (САС) материал – фирмен документ,
издаден от производителя. При лозов посадъчен
материал – сертификат за сертифициран посадъчен материал или документ за одобрение на
стандартен лозов посадъчен материал, издаден
от ИАСАС. При декоративен посадъчен материал – фирмен документ, издаден от производителя.
2. Фитосанитарен паспорт, издаден от Областна дирекция по безопасност на храните или
от друго лице, отговарящо на изискванията на
Наредба № 1 от 1998 г. за фитосанитарен контрол.
3. Констативен протокол и декларация за
презасаждане на лозя, издадени от Изпълнителната агенция по лозата и виното (в случай на
засаждане/презасаждане на винени лозя).
Подобряване на сградния фонд чрез строителство, покупка, реконструкция и/или ремонт
на сгради, пряко свързани с дейността на стопанството
1. Разрешение за ползване на строеж, протокол
образец 16 (съгласно Наредба № 3 от 2003 г. за
съставяне на актове и протоколи по време на
строителството (ДВ, бр. 72 от 2003 г.) – в зависимост от характера на инвестицията.
2. Разрешително за въвеждане в експлоатация,
протокол образец 15 (съгласно Наредба № 3 от
2003 г. за съставяне на актове и протоколи по
време на строителството) – в зависимост от
характера на инвестицията.
3. Копие от документ за собственост на новозакупени сгради – в зависимост от характера
на инвестицията.
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4. Удостоверение за данъчна оценка на новозакупени сгради към датата на закупуване,
вк лючена п ри оп редел яне на минима лната
стойност на инвестицията – в зависимост от
характера на инвестицията.
5. Обобщен приемно-предавателен протокол за предаване на строежа от строителя на
инвеститора – в зависимост от характера на
инвестицията.
Подобряване механизацията на стопанството
чрез закупуване на селскостопанска техника,
машини, съоръжения и оборудване за нуждите
на земеделското стопанство
1. Договор за покупка на селскостопанска
техника, машини, съоръжения и оборудване.
2. Приемно-предавателен протокол.
3. Свидетелство за регистрация на земеделска и горска техника или на моторно превозно
средство (в случаите, когато се изисква съгласно
действащата нормативна уредба).
4. Протокол образец 17 за проведена 72-часова проба на машините при експлоатационни
условия (в случаите, когато се изисква съгласно
действащата нормативна уредба).
Увеличаване броя на животните в стопанството
1. Копие от док у мент за собственост на
животновъден обект и/или копие от вписан в
службата по вписванията към съответния районен съд договор за наем на животновъден обект.
2. Удостоверение от Областната дирекция по
безопасност на храните по местонахождение на
земеделското стопанство за регистрацията на
животновъден обект, включително за пчелини.
3. Разпечатка от ВетИС (ветеринарно-информационната система по чл. 3, ал. 1 на Наредба
№ 61 от 2006 г. за условията и реда за идентификация на животните, регистрация на животновъдните обекти и достъпа до базата данни за
идентифицираните животни и регистрираните
обекти (ДВ, бр. 47 от 2006 г.) за наличните в
обекта животни, подписана от официалния ветеринарен лекар, контролиращ животновъдния
обект, не по-рано от един месец преди датата
на подаване на заявлението за подпомагане (в
случай, че кандидатът отглежда видове животни,
които трябва да се регистрират във ВетИС)
или
Опис на животните, заверен от официален
ветеринарен лекар не по-рано от един месец
преди датата на подаване на заявлението за
подпомагане (в случай, че кандидатът отглежда
видове животни, които не трябва да се регистрират във ВетИС).
4. Копие/я от паспорти на закупените животни
(в случай, че ползвателят отглежда животни, за които се изисква по националното законодателство).
Преминаване към биологично производство
Копие от договор за контрол по смисъла на
чл. 18, ал. 3 от Закона за прилагане на Общите
организации на пазарите на земеделски продукти
на Европейския съюз (ЗПООПЗПЕС) с контролиращо лице, получило разрешение от министъра
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на земеделието и храните за осъществяване на
контрол за спазване правилата на биологичното
производство по реда на чл. 19 и 20 ЗПООПЗПЕС, заедно с копие от сертификационно писмо
от контролиращото лице, удостоверяващо, че е
проведена най-малко първа инспекция, или копие
от сертификат от контролиращо лице, удостоверяващ, че ползвателят на помощта е производител
на продукт/и, сертифициран/и като биологични.

за подпомагане/заявката за плащане (в случай, че кандидатът отглежда видове животни,
които не трябва да се регистрират в БАБХ);
г) данните за втори и междинни култури
не се включват с изключение на случаите на
отглеждане на полски зеленчуци.“
§ 23. Създава се приложение № 6 към
чл. 28, ал. 1:

Отглеждане на крави за производство на мляко

„Приложение № 6
към чл. 28, ал. 1

Копие от удостоверение за индивидуална
млечна квота, в случай че при определяне на
икономическия размер на земеделското стопанство на младия фермер по чл. 6, т. 2 са включени
крави за производство на мляко.“

§ 22. В приложение № 5 към § 2 се правят
следните изменения:
1. В Таблица за изчисляване на икономическия размер на земеделското стопанство
се правят следните изменения и допълнения:
а) след ред „код 4021“ се създава нов ред
„код 4023“:
„
Щрауси – общо

бр.

Щрауси, отглеждани
4023 за яйца

бр.

Щрауси, отглеждани
за месо

бр.

///

///

619
153

“
б) ред „код 4022+4023+4111“ се изменя така:
„
4022+4111

Пъдпъдъци и
други птици

бр.

26

“
2. След Таблица за изчисляване на икономическия размер на земеделското стопанство
в точка 1 „Изчисляване на общата стандартна
разлика на стопанството“ от раздел „Начин
на изчисляване на икономическия размер на
даденото земеделско стопанство“ при попълването на данните в колона 4 букви „в“ и „г“
се изменят така:
„в) когато стопанството отглежда животни, трябва да посочи броя на животните в
съответните категории в колона 4 съгласно:
аа) разпечатка от ВетИС за наличните в
обекта животни, подписана от официалния ветеринарен лекар, контролиращ животновъдния
обект, не по-рано от един месец преди датата
на подаване на заявлението за подпомагане/
заявката за плащане (в случай, че кандидатът
отглежда видове животни, които трябва да се
регистрират във ВетИС)
или
бб) допълнителен опис, заверен от официален ветеринарен лекар не по-рано от един
месец преди датата на подаване на заявлението

Програма за развитие на селските райони
2007 – 2013 г.
Мярка 112 „Създаване на стопанства на млади
фермери“
ДО
ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР
НА ДЪРЖ АВЕН ФОНД „ЗЕМЕДЕЛИЕ“–
РАЗПЛАЩАТЕЛНА АГЕНЦИЯ
ИСК АНЕ ЗА ПРОМЯНА
Вх. №…../……201…г.
(попълва се служебно)
от
……………………………………………………………………………………….
(трите имена на ползвателя на помощта)
УРН:__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/
№ на договора: __/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/
Дата на сключване на договора
Относно: Искане за промяна във:
 срок за изпълнение на договора
 индикация за кандидатстване с проект по
мярка 121, мярка 122, мярка 123 и/или мярка
311 от ПРСР
 заложените в бизнес плана избираеми основни
дейности, инвестиции и цели
У В А Ж А Е М И Г О С ПОД И Н / Г О С ПОЖО
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР,
Във връзка с чл. 28, ал. 1 от Наредба № 9
от 2008 г. за условията и реда за предоставяне
на безвъзмездна финансова помощ по мярка
„Създаване на стопанства на млади фермери“
моля да ми бъде разрешено да извърша следните промени на:
 срок за изпълнение на договора
 индикация за кандидатстване с проект по
мярка 121, мярка 122, мярка 123 и/или
мярка 311 от ПРСР
 основните дейности, инвестиции и цели за
развитие на стопанството до избраната година за проверка на бизнес плана:
І. Специфични измерими цели и основни
дейности
 без промяна (не се попълва таблицата подолу, ако се отбележи тази възможност);
 следните промени (попълва се само за годините, за които има промени):
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Таблица. Специфични измерими цели и основни дейности
№

Вид

Индикация
û/ü
към периода на към края
проверка изна петапълнението на та година
бизнес плана

А

Б

В
ü

В

1

Увеличаване икономическия размер на земеделското стопанство
минимум с 3 ИЕ

2

Достигане на съответствие със стандартите на Общността по отношение на ветеринарните и фитосанитарните изисквания, хуманното
отношение към животните, опазването компонентите на околната
среда, хигиената, безопасността и условията на труд



3

Увеличаване обработваемата земеделска площ на земеделското
стопанство





4

Създаване, презасаждане и възстановяване на трайни насаждения,
ягодоплодни и лозя, включително винени





5

Подобряване на сградния фонд чрез извършване на строителство,
реконструкция и/или ремонт на сгради, пряко свързани с дейността
на стопанството





6

Подобряване механизацията на стопанството чрез закупуване на
селскостопанска техника, машини, съоръжения и оборудване за
нуждите на земеделското стопанство





7

Увеличаване броя на животните в стопанството





8

Придобиване на професионална квалификация в областта на земеделието



9

Завършване на курс, включващ обучение по основни проблеми по
опазване компонентите на околната среда в земеделския сектор или
участие в информационна дейност относно тези проблеми

ü

10

Преминаване към биологично производство





Забележка. Основни цели № 1 и № 9 са задължителни за всички бенефициенти .

ІІ. Инвестиции в дълготрайни материални и нематериални активи:
 без промяна (не се попълва таблицата по-долу, ако се отбележи тази възможност);
 следните промени (попълва се само за годините, за които има промени):
Таблица. Описание на всички инвестиции в дълготрайни материални и нематериални активи
№ Инвестиция, вид (изброяват се Инвестицията е част
посочените в бизнес плана инвес- от: А1; А2; А3; А4;
тиции до годината за проверка А5 (отбелязва се
на неговото изпълнение)
правилното)
А

Б

В

Брой

Ед.
цена,
лв.

Обща
стойност,
лв.

Обща
стойност,
евро

Г

Д

Е

Ж

Общо:

0,00

Забележка. Бизнес планът показва, че най-малко 3000 евро ще бъдат инвестирани към избрания период за проверка на изпълнението му за една или повече от описаните по-долу дейности за нуждите на
земеделското стопанство:
А1. закупуване на движими дълготрайни материални активи (машини, съоръжения, оборудване
или специализирани транспортни средства);
А2. закупуване, строителство, модернизиране на недвижими дълготрайни материални активи;
А3. закупуване на селскостопански животни;
А4. закупуване на земя за земеделска дейност;
А 5. създаване, презасаж дане и възстановяване на трайни насаж дения (вк л. винени лозя).

ІІІ. Срокът на сключения договор:
 б е з п р ом я н а (не с е поп ъ л ва т аб л и цат а по -дол у, а ко с е о т б е леж и т а зи в ъ зможност);
 следните промени:
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 3-та година от сключване на договора
 4-та година от сключване на договора
 в рамките на месец преди края на 5-а година от сключване на договора.
Декларирам, че в годината, избрана за проверка изпълнението на бизнес плана, икономическият
размер на стопанството ми ще бъде ……… ИЕ, което е с ……. ИЕ повече спрямо първоначалния ми
икономически размер.
Предлаганите промени са в съответствие с изискванията и условията по чл. 7, ал. 1 и 2, чл. 13,
ал. 2 и 3 и чл. 14, ал. 1 и 2 на Наредбата № 9 от 2008 г.
Мотивите за исканата промяна са следните:
1.

…………………………

2.

…………………………

3.

…………………………

С уважение,

……………………………………..
(име и подпис)“.

§ 24. Създава се приложение № 7 към чл. 28, ал. 2:
„Приложение № 7
към чл. 28, ал. 2
Програма за развитие на селските райони 2007 – 2013 г.
Мярка 112 „Създаване на стопанства на млади фермери“
ДО
ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР
НА ДЪРЖ АВЕН ФОНД „ЗЕМЕДЕЛИЕ“ –
РАЗПЛАЩАТЕЛНА АГЕНЦИЯ
УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО
Вх. №…../……201… г.
(попълва се служебно)
от
………………………………………………………………………………………................................................................................................
(трите имена на ползвателя на помощта)
УРН: _ _/_ _/_ _/_ _/_ _/_ _/_ _/_ _/_ _/_ _/_ _/_ _/
№ на договора: __/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/
Дата на сключване на договора
Относно: Уведомление за промяна:
 отглеждани животни
 основни култури (вкл. естествени ливади и под угар)
УВАЖ АЕМИ ГОСПОДИН/ГОСПОЖО ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР,
Във връзка с чл. 28, ал. 2 от Наредба № 9 от 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Създаване на стопанства на млади фермери“ Ви уведомявам
за извършване на следните промени във:
І. Отглежданите земеделски култури:
 без промяна (не се попълва таблицата по-долу, ако се отбележи тази възможност);
 следните промени (попълва се само за годините, за които има промени):
№

Основна култура (вкл.
естествени ливади и
под угар)

Площ за съответната година
I година
20…/20…

II година
20…/20…

вид

дка

дка

III година
20…/20…
дка

IV година
20…/20…

V година
20…/20…

дка

дка

Общо площ, дка
*Забележки:
– Първата година е годината, през която е сключен договорът за отпускане на финансова помощ.
– Площта на отглежданите гъби се отбелязва в м 2 .

С Т Р.
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ІІ. Отглежданите животни:
 без промяна (не се попълва таблицата по-долу, ако се отбележи тази възможност);
 следните промени (попълва се само за годините, за които има промени):

№

Животни

I година
20…/20…

II година
20…/20…

III година
20…/20…

IV година
20…/20…

V година
20…/20…

вид

бр.

бр.

бр.

бр.

бр.

*Забележка. Първата година е годината, която започва да тече след сключването на договора за отпускане
на финансова помощ. Количеството на отглежданите калифорнийски червеи и охлюви се отбелязва в м 2 .

Декларирам, че в годината, избрана за проверка изпълнението на бизнес плана, икономическият
размер на стопанството ми ще бъде ……… ИЕ, което е с ……. ИЕ повече спрямо първоначалния ми
икономически размер.
Предлаганите промени са в съответствие с изискванията и условията по чл. 7, ал. 1 и 2, чл. 13,
ал. 2 и 3 и чл. 14, ал. 1 и 2 на Наредбата № 9 от 2008 г.
Мотивите за исканата промяна са следните:
1.
…………………………
2.
…………………………
3.
…………………………
С уважение,
……………………………………..
(име и подпис)“.

Преходни и заключителни разпоредби
§ 25. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
§ 26. За бенефициенти, за които е започнала стопанската година, през която трябва да бъде
подадена заявката за второ плащане, срокът по чл. 24 е до 2 месеца от влизане в сила на измененията в тази наредба.
За министър: Цв. Димитров
11509
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО,
МЛАДЕЖТА И НАУКАТА
ЗАПОВЕД № РД-14-90
от 10 октомври 2011 г.
На основание чл. 10, ал. 6 от Закона за народната просвета, чл. 14, ал. 2, т. 2 и чл. 25, ал. 1,
т. 1 от Правилника за прилагане на Закона за
народната просвета във връзка със Заповед № РД11-02 от 07.02.2007 г., изменена и допълнена със
Заповед № РД-11-10 от 21.06.2011 г. на министъра
на образованието, младежта и науката, акт за
държавна собственост № 4160 от 12.07.2011 г. и
писмо с изх. № 83 от 16.09.2011 г. за промяна на
адреса на Ресурсния център за подпомагане на
интегрираното обучение и възпитание на деца и
ученици със специални образователни потребности – гр. Търговище, изменям Заповед № РД-14-180
от 13.09.2006 г., както следва:
В т. 25 текстът „ул. Трапезица 66, в сградата на
закрития Техникум по строителство – гр. Търговище“, се заменя с „ул. Кюстенджа 89а“.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ пред
Върховния административен съд.
11599

Министър: С. Игнатов

ЗАПОВЕД № РД-14-91
от 11 октомври 2011 г.
На основание чл. 14, ал. 3 във връзка с чл. 25,
ал. 1, т. 1 от Правилника за прилагане на Закона
за народната просвета, по мотивирано предложение
от министъра на земеделието и храните с приложено предложение от директора на ПГ по селско
стопанство – гр. Попово, решения по протоколи
№ 14 от 29.06.2011 г. и № 15 от 15.07.2011 г. на
педагогическия съвет и становище на експертната
комисия, назначена със Заповед № РД-09-448 от
20.04.2010 г. на министъра на образованието, младежта и науката поради необходимостта от даване име
на държавното училище определям Професионална
гимназия по селско стопанство – гр. Попово, да се
именува, както следва: Професионална гимназия
по селско стопанство „Никола Пушкаров“ – гр.
Попово, община Попово, област Търговище.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ пред
Върховния административен съд.
11600

Министър: С. Игнатов

ЗАПОВЕД № РД-14-92
от 11 октомври 2011 г.
На основание чл. 10, ал. 6 и чл. 14, ал. 2, т. 2 от
Правилника за прилагане на Закона за народната
просвета след подписване на приемателно-преда-

вателен протокол за прехвърляне на натурални
и стойностни показатели на ПГ по търговия и
ресторантьорство – гр. Враца, чрез бюджета на
община Враца, подписан от министъра на образованието, младежта и науката и кмета на община
Враца, писмо с изх. № 04-16-623 от 07.09.2011 г.
от министъра на финансите за извършване на
корекция по бюджета на Министерството на
образованието, младежта и науката и бюджета
на община Враца и становище на експертната
комисия, назначена със Заповед № 09-448 от
20.04.2010 г. на министъра на образованието,
младежта и науката, поради възможностите на
общината да решава въпроси с местно значение
в региона, считано от 01.09.2011 г. определям
Професионална гимназия по търговия и ресторантьорство – гр. Враца, община Враца, област
Враца, със статут на общинско училище по смисъла на чл. 10, ал. 4 ЗНП.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Върховния административен съд.
11601

Министър: С. Игнатов

ЗАПОВЕД № РД-09-1431
от 11 октомври 2011 г.
На основание чл. 10, ал. 6 от Закона за народната просвета, чл. 14, ал. 2, т. 2 и чл. 25, ал. 1,
т. 1 от Правилника за прилагане на Закона за
народната просвета във връзка с предложение
от кмета на община Бургас след Решение по
протокол № 24 от 17.09.2009 г. на Общинския
съвет – гр. Бургас, и становище на експертната
комисия, назначена със Заповед № РД-09-448
от 20.04.2010 г. на министъра на образованието,
младежта и науката, предвид осигуряването на
общински сграден фонд за училището определям
официален адрес и адрес за провеждане на обучението на Спортно училище „Юрий Гагарин“ – гр.
Бургас, както следва: гр. Бургас, к-с Зорница 46.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Върховния административен съд.
11602

Министър: С. Игнатов

МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО
РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
ЗАПОВЕД № РД-02-14-2072
от 13 октомври 2011 г.
На основание чл. 129, ал. 4 във връзка с
чл. 110, ал. 1, т. 5 ЗУТ, писмо на Агенция „Пътна
инфраструктура“ с изх. № 04-16-1898 от 5.10.2011 г.
(вх. № 90-03-954 от 5.10.2011 г.); извършено съобщаване за изработения парцеларен план в
„Държавен вестник“; протоколи за непостъпили
възражения, проведени обществени обсъждания
в общини Първомай и Братя Даскалови; писмо
на МОСВ № 04-00-1767 от 5.10.2011 г.; Решение от
2.07.2010 г. на МОСВ за изменение и допълнение на
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Решение по ОВОС № 37 от 1994 г. и Решение по
оценка за съвмесимостта на МОСВ № 04-ОС от
2007 г. по Закона за биологичното разнообразие;
писмо № КД-06-112 от 4.10.2011 г. на Басейнова
дирекция „Източнобеломорски район“ с център
Пловдив; протокол от 10.04.1987 г. на комисия,
назначена със Заповед № 521 от 27.03.1987 г.
на председателя на ИК на Окръжния народен
съвет – гр. Стара Загора, за избор на трасе
за изграждане на Автомагистрала „Марица“,
участък „Оризово – Зетьово“ от км 0+000 до км
15+177; Решение на Комисията за земеделските
земи (КЗЗ) № КЗЗ-13 от 23.12.1992 г.; Решение
№ КЗЗ-6 от 3.06.1993 г. по т. Д за изменение
на Решение на КЗЗ № КЗЗ-13 от 23.12.1992 г. в
участъка от км 3+880 до км 15+126 за промяна
предназначението за земята за изграждане на
АМ „Марица“ и двустранна площадка за отдих и
паркиране при км 9+700; съгласувания на: Министерството на културата с писма № 33-НН-0287
от 7.04.2011 г. и № 12-00-0063 от 26.05.2011 г.,
Министерството на отбраната с писмо № 0410 -34 о т 15.06.2011 г. и Минис т ерс т во т о на
вътрешните работи № ДС-28255 от 20.06.2011 г.
и съгласуване с експлоатационните дружества,
стопанисващи територията, през която минава
трасето на обекта; протокол на Националния
експертен съвет по устройство на територията и регионална политика (НЕСУТРП) при
МРРБ № УТ-01-02-22 от 7.10.2011 г., одобрявам
парцеларен план за АМ „Марица“ от км 5+000
до км 5+100 – основно трасе, намиращо се в
землищата на с. Градина, община Първомай,
област Пловдив, и с. Плодовитово, община
Братя Даскалови, област Стара Загора, съгласно
приетите и одобрени графични части, представляващи неразделна част от заповедта.
На основание чл. 60, ал. 1 АПК и предвид
това, че се налага да се подобрят организацията и експлоатационните условия на пътната
инфраструктура, за да се намалят пътнотранспортните произшествия, което ще гарантира
живота и здравето на гражданите, и за да се
защитят особено важни държавни и обществени
интереси, допускам предварително изпълнение
на заповедта.
Мотиви:
1. Автомагистрала „Марица“ представлява
едно от основните трасета на републиканската пътна мрежа и е част от Общоевропейски
транспортен коридор № IV, както и от Трансевропейската автомагистрала „Север – Юг“ на
международен път Е80 и свързва както България
с Турция, така и Европа с Азия.
2. Допускането на предварително изпълнение ще ускори реализацията на неизградените
участъци на магистралата. Това ще допринесе за
осигуряване на модерни експлоатационни условия, ще подобри функционирането и стандарта на
транспортното обслужване на международния и
вътрешния трафик и ще подобри безопасността
и сигурността на движението.
Предварителното изпълнение може да се
обжалва пред Върховния административен съд
в 3-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ чрез министъра на регионалното развитие и благоустройството.
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На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ заповедта
подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 30-дневен срок от обнародването
є чрез министъра на регионалното развитие и
благоустройството.
11620

Министър: Л. Павлова

НАЦИОНАЛЕН
СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ
ЗАПОВЕД № РД-07-334
от 17 октомври 2011 г.
На основание чл. 12, ал. 1, т. 1, чл. 18 и 19 от
Закона за статистика на вътрешнообщностната
търговия със стоки нареждам:
I. Определям праговете за деклариране по
системата Интрастат за 2012 г., както следва:
1. За поток „Изпращания“ – 230 000 лв.
2. За поток „Пристигания“ – 200 000 лв.
II. Определям праговете за статистическа
стойност по системата Интрастат за 2012 г.,
както следва:
1. За поток „Изпращания“ – 9 500 000 лв.
2. За поток „Пристигания“ – 4 000 000 лв.
III. Определям праг за опростено деклариране
на единични сделки с ниска стойност по системата Интрастат за 2012 г. – 390 лв.
IV. Определям видовете данни, които подлежат на деклариране по системата Интрастат за
2012 г., както следва:
1. Код на стоката.
2. Страна партньор от ЕС:
а) изпращания – страна на получаване;
б) пристигания – страна на изпращане и
страна на произход.
3. Вид на сделката.
4. Условия на доставка.
5. Вид транспорт.
6. Националност на транспортното средство.
7. Регион на:
а) произход (при изпращания);
б) потребление (при пристигания).
8. Нето тегло – килограми.
9. Количество по допълнителна мярка.
10. Фактурна стойност.
11. Статистическа стойност.
11569

Председател: М. Коцева

КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР
РЕШЕНИЕ № 623-ГФ
от 6 октомври 2011 г.
На основание чл. 287, ал. 3 от Кодекса за застраховането Комисията за финансов надзор реши:
1. Определя размера на вноската на застрахователите, предлагащи в Република България
задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите по чл. 249, т. 1 от
Кодекса за застраховането на 8,50 лв. за всяко
отделно моторно превозно средство, за отговорността, във връзка с чието използване е сключена задължителна застраховка „Гражданска
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отговорност“ на автомобилистите (включително
гранична застраховка „Гражданска отговорност“
на автомобилистите).
2. Определя размера на вноската на застрахователите, предлагащи в Република България
задължителна застраховка „Злополука“ на пътниците по чл. 249, т. 2 от Кодекса за застраховане
на 0,15 лв. за всяко място, без мястото на водача,
за което е сключена задължителна застраховка.
3. Определя следните срокове за превеждане
на вноските по сметка на Гаранционен фонд:
– ежемесечно до 10-о число на втория месец
след месеца на сключването на застраховките.
4. Застрахователите събират и внасят пълния
размер на вноската по т. 1 или 2 в сроковете
по т. 3 независимо от разсрочено плащане на
премията, когато такова е предвидено съгласно
застрахователния договор.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от
датата на обнародването му в „Държавен вестник“.
11510

Председател: Ст. Мавродиев

АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ,
КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР
ЗАПОВЕД № РД-18-47
от 27 септември 2011 г.
На основание чл. 35, ал. 3 и чл. 49, ал. 1 ЗКИР
нареждам:
Одобрявам кадастралната карта и кадастралните регистри за землището на с. Ръжево, община
Калояново, област Пловдив.
Кадастралната карта и кадастралните регистри
са приети с протокол от 17.05.2007 г. на Службата
по геодезия, картография и кадастър – Пловдив.
Заповедта подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“ по
реда на чл. 49, ал. 2 ЗКИР пред административния
съд по местонахождението на имота.
Кадастралната карта и кадастралните регистри
влизат в сила за имотите, които не са засегнати
от подадените до съда жалби, след изтичане на
срока за обжалване на заповедта.
11570

Изпълнителен директор: Ал. Лазаров

СТОЛИЧНА ОБЩИНА
РЕШЕНИЕ № 387
от 23 юни 2011 г.
В Направление „Архитектура и градоустройство“ на Столичната община е постъпило заявление вх. № ГР-94-М-9/2009 г. от Мая Милчева
Василева с искане за допускане на устройствена
процедура – изработване на изменение на плана
за регулация за кв. 16, местност Дебело гуно,
изменение на улица от о.т. 41 – о.т. 41а до о.т.
41г, създаване на нови УПИ XII-2878, XIII-1603,
XIV-2067, XV-1250, XVI-2112, XVII-2991 и план
за застрояване за УПИ XII-2878, ХІІІ-1603, XIV2067, XV-1250, XVI-2112, XVII-2991. Изработването
на плана за изменение на плана за регулация и
плана за застрояване е допуснато със заповед
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№ РД-09-50-370/2010 г. на главния архитект на
Столичната община. Проек т ът отговаря на
предвижданията на общия устройствен план на
Столичната община.
Предложеният проект за изменение на плана
за регулация за кв. 16, местност Дебело гуно,
изменение на улица от о.т. 41 – о.т. 41а до о.т.
41г, създаване на нови УПИ XII-2878, ХІІІ-1603,
XIV-2067, XV-1250, XVI-2112 и XVII-2991 и план
за застрояване за УПИ XII-2878, ХІІІ-1603, XIV2067, XV-1250, XVI-2112 и XVII-2991, предвижда
регулационните линии да покрият имотните
граници и създаване на нови УПИ. Предвиденият проект за изменение на плана за регулация
и създаване на нова улица представлява мероприятие от публичен характер съгласно чл. 21,
ал. 1 ЗОС, поради което компетентен да одобри
проекта за изменение на плана за регулация и
застрояване в случая на основание чл.21, ал.7
ЗОС е Столичният общински съвет.
Проектът е обявен на заинтересованите лица,
като с писмо № 320043/4 от 4.05.2011 г. главният
архитект на район „Панчарево“ удостоверява,
че в законоустановения срок няма постъпили
възражения.
Представено е съгласуване с „ЧЕЗ Електроразпределение“ – ЕАД, „Софийска вода“ – АД,
и Дирекция „Зелена система“ – СО.
Предложеният проект за изменение на плана
за регулация и плана за застрояване е в съответствие с изискванията на закона и е спазена
процедурата по допускане и обявяване.
Проектът е разгледан и приет в заседание на
ОЕСУТ с протокол № ЕС- Г-40 от 17.05.2011 г.,
т. 42.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 21, ал. 7 ЗОС, чл. 129, ал. 1, чл. 130, ал. 1,
чл. 134, ал. 2, т. 6 във връзка с чл. 134, ал. 1,
т. 1 и чл. 110, ал. 1 ЗУТ, § 6, ал. 7 ПРЗУТ, т. 8 от
приложение към чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО и протокол
№ ЕС-Г-40 от 17.05.2011 г., т. 42, Столичният
общински съвет реши:
1. Одобрява проект за изменение на плана за
регулация за кв. 16, местност Дебело гуно. Изменение на улица от о.т. 41 – о.т. 41а. Откриване
на задънена улица от о.т. 41а до о.т. 41г. Създаване на нови УПИ XII-2878, XIII-1603, XIV-2067,
XV-1250, XVI-2112 и XVII-2991 по кафявите и
зелените линии и цифри и зачертавания съгласно
приложения проект.
2. Одобрява проект за план за застрояване
за УПИ XII-2878, ХІІІ-1603, XIV-2067, XV-1250,
XVI-2112 и XVII-2991, кв. 16, местност Дебело
гуно, съгласно приложения проект.
Решението може да бъде обжалвано по реда
на чл. 215 ЗУТ пред Административния съд – София-град, в 30-дневен срок от съобщаването.
Жалбите се подават до район „Панчарево“ и се
изпращат в Административния съд – София-град,
от отдел „Правен“ на Направление „Архитектура
и градоустройство“ на Столичната община.
Контролът по изпълнение на решението се
възлага на Постоянната комисия по устройство
на територията, архитектура и жилищна политика
на Столичния общински съвет.
11500

Председател: А. Иванов
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РЕШЕНИЕ № 572
от 15 септември 2011 г.
В Направление „Архитектура и градоустройство“ на Столичната община е постъпило заявление вх. № ГР-94-К-70/19.06.2008 г. от Кирил
Йорданов Марчинков с искане за допускане на
устройствена процедура – изменение на план за
регулация за кв. 31а, местност с. Герман, откриване
на задънена улица о.т. 131а – о.т. 131б, отреждане
на УПИ VIII-48053 и план за застрояване за нов
УПИ VІІІ-48053, кв. 31а, местност с. Герман.
Изработването на изменение на плана за регулация и плана за застрояване е допуснато с мотивирано предписание № ГР-94-К-70/30.12.2008 г.
на главния архитект на Столичната община.
Проектът е обявен след корекции по протокол
на ОЕСУТ № ЕС-Г-25/22.03.2011 г., т. 46, на основание чл. 128, ал. 10 ЗУТ на заинтересованите лица,
като с писмо № 6602-4/6/26.05.2011 г. главният
архитект на район „Панчарево“ удостоверява,
че в законоустановения срок няма постъпили
възражения.
Представено е съгласуване с „ЧЕЗ Електроразпределение“ – ЕАД, „Софийска вода“ – АД,
дирекция „Зелена система“ – СО, и становище
от „Напоителни системи“ – ЕАД, клон София.
Проектът отговаря на предвижданията на
общия устройствен план на Столичната община.
Предложеният проект за изменение на плана
за регулация и застрояване е в съответствие с
изискванията на закона и е спазена процедурата
по допускане и обявяване.
Мотиви за издаването на решението се съдържат в доклад № ГР-94-К-70/2011 г. на главния
архитект на СО, които административният орган
изцяло споделя и приема за свои.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА, чл. 21,
ал. 7 ЗОС, чл. 130, ал. 1, чл. 136, чл. 134, ал. 2 във
връзка с чл. 134, ал. 1, т. 1; чл. 14, ал. 4 ЗУТ, § 6,
ал. 7 ПР, чл. 110, ал. 1, т. 1 и чл. 17, ал. 1 ЗУТ, т. 4
от приложение към чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО, протоколи
на ОЕСУТ № ЕС-Г-86/29.09.2009 г., т. 3, № ЕСГ-107/24.11.2009 г., т. 28, № ЕС-Г-25/22.03.2011 г.,
т. 46, № ЕС-Г-43/31.05.2011 г., т. 62, и доклад
№ ГР-94-К-70/2011 г. на главния архитект на СО
Столичният общински съвет реши:
1. Одобрява проект за изменение на план за
регулация за кв. 31а, местност с. Герман. Откриване на задънена улица о.т. 131а – о.т. 131б.
Създаване нов УПИ VIII-48053 по кафявите и
зелените линии, цифри и зачертавания съгласно
приложения проект.
2. Одобрява проект за план за застрояване на
нов УПИ VIII-48053, кв. 31а, местност с. Герман,
съгласно приложения проект без допускане на
намалени отстояния към съседни имоти и/или
сгради, включително през улица.
Въз основа на одобрения план за застрояване
не може да се издава виза за проектиране, да се
одобрява (съгласува) инвестиционен проект или
да се издава разрешение за строеж с допускане
на намалени отстояния към съседни имоти и/
или сгради, включително през улица.
Решението може да бъде обжалвано пред Административния съд – София-град, в 30-дневен
срок от съобщаването му.
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Жалбите се подават до район „Панчарево“ и се
изпращат в Административния съд – София-град,
от отдел „Правен“ на Направление „Архитектура
и градоустройство“ на Столичната община.
Контролът по изпълнение на решението се
възлага на Постоянната комисия по устройство
на територията, архитектура и жилищна политика
на Столичния общински съвет.
11501

Председател: А. Иванов

РЕШЕНИЕ № 634
от 6 октомври 2011 г.
В Направление „Архитектура и градоустройство“ на Столичната община е постъпило заявление № ГР-70-00-704 от 20.12.2005 г. от собственика на УПИ V – „За търговия и озеленяване“, и
VI – „За паркинг и КОО“ – „ИРИС – 2000“ – АД,
с искане за допускане ИПУП за същите.
С писмо № ГР-70-00-704/05/19.01.2006 г. на
главния архитект на Столичната община е допусната устройствена процедура.
Със заявление вх. № ГР-70-00-704 от 03.07.2006 г.
е внесен проект, предвиждащ високо жилищно
строителство. Проектът е обявен по реда на
чл. 128, ал. 3 ЗУТ. Постъпило е едно възражение.
Със заявление вх. № ГР-70-00-704 от 22.12.2008 г.
е внесен преработен проект във връзка с влизане
в сила на ЗУЗСО. Проектът е обявен по реда на
чл. 128, ал. 3 ЗУТ. Постъпили са 5 възражения и
становище на РЕСУТ по протокол № 3/26.01.2010 г.
Във връзка с постъпилите възражения и
становището на РЕСУТ на заявителя е указано
да преработи проекта при спазване на чл. 22
ЗУТ – писмо изх. № ГР-70-00-704 от 20.04.2010 г.
Със заявление № ГР-70-00-704/05/14.02.2011 г.
новият собственик на УПИ V – „За търговия
и озеленяване“, и УПИ VI – „За паркинги и
КОО“ – „Александра Естейст“ – ЕАД, е поискал
допускане на устройствена процедура с цел обединение на двата УПИ и изграждане на средноетажен търговски обект с к.к. до 15 м. Заявлението
е придружено от мотивирано предложение за
ПУП (ИПРЗ), включително и мотивирано предложение за вход-изход на новопредвидения обект,
съгласувано с ОПП – СДВР и отдел „ОБД“ към
Столичната община.
С протокол на ОЕСУТ № ЕС-Г-34 от 19.04.2011 г.
мотивираното предложение е прието.
В и з п ъ л н е н и е н а п и с м о № Г Р -7 0 - 0 0 704/05/12.04.2011 г. на главни я арх и тек т на
Столичната община е представено положително
становище на район „Овча купел“ относно новата инвестиционна инициатива за изграждане на
търговски обект с паркинг.
Със Заповед № РД-09-50-609 от 21.04.2011 г.
на главния архитект на Столичната община е
допуснато изработване на ПУП – ИПРЗ (планизвадка) за изграждане на търговски обект в
обхвата на целия квартал, поради това, че УПИ
V – „За търговия и озеленяване“, и VI – „За
паркинги и КОО“, съгласно ОУП на СО/2009 г.
попадат в зона „Жк“, въпреки че са предвидени
за индивидуално застрояване.
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Със заявление № ГР-70-00-704 от 08.06.2011 г.
в НАГ е внесен проект за ПУП – ИПРЗ (план-извадка) за кв. 113, УПИ V-9361, 9362 – „За търговски
център“, УПИ II – „За озеленяване“; кв. 113а, УПИ
I – „За културен център“, и улици от о.т.72 – о.т.72а
и улица тупик от о.т.111а – о.т.111б, м. ж. к. Овча
купел 1, от „Ван холдинг“ – ЕООД, като собственик
на ПИ с идентификатор 68134.4334.9362, идентичен
с УПИ V, и ПИ с идентификатор 68134.4334.9361,
идентичен с УПИ VI, съгласно нотариален акт
№ 14, том I, дело № 13 от 16.03.2011 г.
Проектът е съгласуван по чл. 133, ал. 1 ЗУТ
от главния проектант на ПУП – ПР и режим на
застрояване за преструктуриране на жилищен
комплекс Овча купел 1 – 4, 5, 6 м.р.
Проектът е съобщен на заинтересованите лица
с обявление, обнародвано в „Държавен вестник“,
бр. 51 от 2011 г.
Представени са следните съгласувателни писма: Дирекция „Зелена система“ – СО № 7000-СП535 от 28.06.2011 г.; „Улично осветление“ – ЕАД;
„ЧЕЗ – Разпределение“ – А Д, от 05.07.2011 г.;
„Топлофикация – София“ – ЕООД, с вх. № СГ-685
от 15.06.2011 г.; „Софийска вода“ – АД, с вх. № ТУ1374 от 11.04.2011 г.; БТК – АД, от 25.07.2011 г.;
ОБД – СО, от 09.03.2011 г.; ОПП – СДВР, от
10.03.2011 г.; СРЗП с № 634 от 20.08.2011 г.;
СУП – БЗН – София.
В изпълнение на заповед № РД-09-113 от
11.08.2011 г. на кмета на район „Овча купел“ е
извършено обществено обсъждане в съответствие
с изискванията на чл. 22, ал. 4 ЗУТ и Наредбата
за реда и начина за провеждане на обществено
обсъждане, приета с Решение № 950 по протокол
№ 120/2007 г. на СОС.
Съгласно представените в НАГ резултати от
общественото обсъждане с писмо № АБ-660245/2011 г. на район „Овча купел“ – вх. № ГР70-00-704/205/07.09.2011 г. в НАГ към проекта
няма допълнително поставени изисквания и
забележки.
Съгласно писмо на ра йон „Овча к у пел“
№ АБ-66-02-45 от 19.08.2011 г. – вх. № ГР-70-00704/05/19.08.2011 г. в НАГ обявяването на проекта
е приключило без възражения.
Проектът е разгледан и е приет на заседание
на ОЕСУТ с протокол № ЕС-Г-70 от 13.09.2011 г.,
т. 36.
Предвид описаната фактическа обстановка се
установява от правна страна следното:
Проектът отговаря на изискванията на т. 2 от
приложение към чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО за съответствие с предвижданията на ОУП на СО/2009 г.,
с което е спазена разпоредбата на чл. 103, ал. 4
и чл. 104, ал. 1 ЗУТ.
Проектът е съобразен с предвижданията на
проектоплана на м. ж. к. Овча купел 1, което се
удостоверява от съгласуването с проектанта на
ПУП по чл. 133, ал. 1 ЗУТ. Проектът е изработен
като изменение на действащия ПУП.
Проектното решение е целесъобразно и отговаря на изискванията на чл. 108, ал. 5 ЗУТ.
Исканото изменение на плана за регулация и
застрояване е в съответствие със ЗУТ и актовете
по прилагането му и е спазена процедурата по
допускане и обявяване.
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Проектът е изработен с цел обединяване в
общ УПИ на УПИ V и VI по искане на собственика на същите с предвиждане на средноетажен
търговски център с к.к. до 15 м. Мотивираното
предложение за вход-изход на новопредвидения
обект е съгласувано с ОПП – СДВР и отдел „ОБД“
към Столичната община. Спазени са изискуемите
разстояния към дъно, странична и външна регулационна линия. Паркирането е осигурено в
рамките на УПИ V-нов в съответствие с чл. 43,
ал. 1 ЗУТ.
ПРЗ на УПИ I, III, IV не се изменя; отразени
са действащите ПУП.
В съответствие с проектоплана на ж. к. Овча
купел се предвижда улица от о.т.72 до о.т.72а, като
по този начин се обособяват кв.113 и кв. 113а.
От УПИ ІІ – „За културен център“, се обособяват УПИ ІІ – „За озеленяване“, в кв. 113 и УПИ
I – „За културен център“, в кв. 113а.
Улица тупик от о.т.111а-о.т.111б е предвидена
със съгласието на собственика на имот № 9361 и
с оглед съществуването на прозорци на северната
фасада на съществуващия блок в УПИ I.
С проекта се предвиждат отчуждаване на
имоти – частна собственост, за изграждане на
обекти – публична общинска собственост – улица
тупик от о.т.111а-о.т.111б, улица от о.т.72-о.т.72а и
озеленяване, поради което и на основание чл. 21,
ал. 1 и ал. 7 ЗОС компетентен да одобри проекта
е Столичният общински съвет.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 21, ал. 7 ЗОС, чл. 130, ал. 1, чл. 133, ал. 1 и 4,
чл. 22, чл. 134, ал. 2, т. 6 и ал. 1, т. 1, чл. 81, ал. 1
ЗУТ, т. 2 от приложение към чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО
и протокол на ОЕСУТ № ЕС-Г-70 от 13.09.2011 г.,
т. 36, Столичният общински съвет реши:
1. Одобрява проект за изменение на план за
регулация (план-извадка) на м. ж. к. Овча купел
1, като от кв. 113, УПИ VI – „За паркинг и КОО“,
УПИ V – „За търговия и озеленяване“, и УПИ
II – „За културен център“, се създават: кв. 113,
УПИ V-9361,9362 – „За търговски център“, и УПИ
II – „За озеленяване“; нов кв. 113а, УПИ I – „За
културен център“; изменение профила на улица
от о.т.70 до о.т.111; изменение профила на улица
от о.т.111 до о.т.111а; създаване на улица от о.т.72
до о.т.72а и задънена улица от о.т.111а до о.т.111б
по кафявите и зелените линии, букви, цифри,
текст и защриховки съгласно приложения проект.
2. Одобрява проект за изменение на план за
застрояване (план-извадка) на м. ж. к. Овча купел
1, като от кв. 113 отпада предвиденото застрояване
в УПИ VI – „За паркинг и КОО“, и УПИ V – „За
търговия и озеленяване“, и се предвижда застрояване в нов УПИ V-9361, 9362 – „За търговски
център“; отпада предвиденото застрояване в кв.
113, УПИ II – „За културен център“, и се предвижда застрояване в нов кв. 113а, УПИ I – „За
културен център“, съгласно приложения проект.
Въз основа на одобрения план за застрояване
не може да се издава виза за проектиране, да се
одобрява или съгласува инвестиционен проект или
да се издава разрешение за строеж с допускане
на намалени разстояния към съседни имоти или
сгради, включително през улица.
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Решението може да бъде обжалвано по реда
на чл. 215 ЗУТ пред Административния съд – София-град в 30-дневен срок от обнародването му
в „Държавен вестник“.
Жалбите се подават до район „Овча купел“ и се
изпращат в Административния съд – София-град,
от отдел „Правен“ на Направление „Архитектура
и градоустройство“ на Столичната община.
Контролът по изпълнение на решението се
възлага на Постоянната комисия по устройство
на територията, архитектура и жилищна политика
на Столичния общински съвет.
11556

Председател: А. Иванов

ЗАПОВЕД № РД-09-50-1240
от 6 октомври 2011 г.
Със Заповед № РД-09-50-600 от 21.04.2011 г.
на главния архитект на Столичната община е
одобрено задание за изработване на подробен
устройствен план в обхвата на ПИ № 31006, 16001
и 119041 по КВС, землище с. Връбница.
Със Заповед № РД-09-50-636 от 03.05.2011 г. на
главния архитект на Столичната община е допуснато да се изработи ПРЗ за посочените имоти.
Заповедите са изпратени за сведение на
кмета на район „Връбница“ с писмо изх. № ГР94-Б-15/04.05.2011 г.
Със заявление вх. № ГР-94-Б-15/31.05.2011 г.
е внесен за одобряване проект за подробен устройствен план (ПУП) – план за регулация и
застрояване (ПРЗ) за м. Ломско шосе, кв. 4, УПИ
XІІІ и кв. 5а, УПИ І с обяснителна записка.
Към проекта са приложени следните съгласувателни писма: „БТК“ – АД, Експлоатация
№ 851/21.06.2011 г.; „ЧЕЗ – Разпределение България“ – АД, от 24.06.2011 г.; „Софийска вода“ – АД,
дирекция „Зелена система“ при Столичната
община от 11.07.2011 г.
В изпълнение на чл. 128, ал. 2 ЗУТ проектът е
обявен с обявление в „Държавен вестник“ (бр. 46
от 2011 г.). Няма постъпили възражения.
Въ з о с нов а н а За пов ед № РД- 0 9 -14 8 о т
11.07.2011 г. на кмета на район „Връбница“ е
проведено обществено обсъждане на 18.07.2011 г.
на основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ и Наредбата за
реда и начина за провеждане на обществени
обсъждания, приета с Решение № 950, протокол
№ 120/2007 г. на Столичния общински съвет. Съгласно протокол от 18.07.2011 г. от общественото
обсъждане към проекта няма допълнителни
изисквания и няма възражения.
Проектът е разгледан и приет с протокол на
ОЕСУТ № ЕС-Г-70/13.09.2011 г., т. 40, със служебно предложение да не се одобрява улица от о.т.
42г – о.т. 42е, която следва да бъде разработка
на следващ ПУП в целия обхват до Мраморско
шосе по инициатива на собственици, намиращи
се източно от разработката.
С протокол на ОЕСУТ № ЕС-Г-73/20.09.2011 г.,
т. 4, е допълнено предходното решение за коригиране номерацията на имотите с оглед влизане
в сила на кадастрална карта за землището на
район „Връбница“.
Корекциите по протокол на ОЕСУТ № ЕСГ-70/13.09.2011 г., т. 40, и № ЕС-Г-73/20.09.2011 г.,
т. 4, са нанесени в проекта с виолетов цвят.
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При горната фактическа обстановка се установи от правна страна следното:
Искането за одобряване на ПРЗ е направено от
заинтересовано лице по чл. 124, ал. 3 във връзка
с чл. 131, ал. 1 и ал. 2, т. 1 ЗУТ като собственик
на ПИ № 31006 и 16001 (землище Връбница) и
ПИ № 19041 (землище Мрамор) – предмет на плана, съгласно приложените в административната
преписка документи за собственост.
Спазени са административнопроизводствените правила при издаване на акта – сезиране
на административния орган от заинтересовано
лице по чл. 131, ал. 2, т. 1 ЗУТ със заявление
по образец, одобрено е задание, като е спазен
чл. 124, ал. 7 ЗУТ, допуснато е изработването на
проект за ПУП от компетентния за това орган,
внесен е проект и са изпълнени предписанията
в допускането, проектът е съобщен на всички
заинтересовани лица, като същият е разгледан
и приет от ОЕСУТ.
Спазени са материалноправните разпоредби
на ЗУЗСО, ЗУТ и актовете по прилагането му.
Имотът попада в устройствена зона „Смф2“, в
която съгласно приложение към чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО
т. 14, е допустимо конкретното предназначение
на УПИ да е „За обществено обслужване, търговия и безвредно производство“. Показателите
в матрицата върху графичната част на плана
отговарят на нормативите в приложението към
чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО.
С горното е спазено изискването на чл. 103,
ал. 4 и чл. 104, ал. 1, изр. 2 ЗУТ.
Новообразу вани те У ПИ Х ІІІ-2813.1 – „За
обществено обслужване, търговия и безвредно
производство“, кв. 4, и I-2684.100, 2813.153 – „За
обществено обслужване, търговия и безвредно
производство“, са отредени по имотни граници
с достъп към улица, влязла в сила със Заповед
№ РД-09-50-1919 от 02.12.2010 г. на главния архитект на Столичната община, с което е спазено
изискването на чл. 17, ал. 1 и чл. 14, ал. 3 ЗУТ.
Планът е изработен върху влязла в сила кадастрална карта.
В проекта е отразена възможността за осъществяване на връзка на бъдеща улица о.т. 42г – о.т.
42е с Мраморско шосе в съответствие с ТКП
към ПЗ за УПИ 119004200, одобрен и влязъл
в сила със Заповед № РД-09-50-1722/2007 г. на
главния архитект на Столичната община. Планът
е съобразен със задължителната застроителна
линия към Мраморско шосе с цел осигуряване
на строителството при бъдеща регулация.
Предвиденото застрояване с Н ≤ 15 м е допустимо, тъй като в устройствена зона „Смф2“
няма ограничение за макс. кота корниз.
Сградите са свободностоящи, като проектът
се одобрява при спазване на чл. 35, ал. 2 ЗУТ
за разстояние до вътрешна регулационна линия – мин. 3 м.
Прилежащата на УПИ I и XIII улица е от
второстепенната улична мрежа, поради което
и на основание чл. 26, ал. 1 ЗУТ изискване за
установяване на външната линия на застрояване
към нея няма.
Няма изискване за разстояние между сградите в УПИ І, тъй като предназначението му е за
нежилищно застрояване – чл. 33 ЗУТ.

БРОЙ 83

ДЪРЖАВЕН

Предвид горното с проекта за изменение на
плана за застрояване не се допускат намалени
разстояния към съседни имоти и/или сгради,
включително през улица.
Изпълнени са изискванията в мотивираното
предписание за съгласуване на проекта със „Софийска вода“ – АД, „ЧЕЗ Разпределение България“ – АД, „БТК“ – АД, както и изискването на
чл. 19, ал. 4 ЗУЗСО.
С оглед на изложените мотиви събраните в
административното производство доказателства и
на основание Заповед № РД-09-3345 от 29.05.2008 г.
на кмета на Столичната община, т. 14 от приложението към чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО, чл. 110, ал. 1,
т. 1 и 3, чл. 124, ал. 3, чл. 17, ал. 1, чл. 14, ал. 3,
чл. 129, ал. 2 и чл. 130, ал. 2 ЗУТ и протоколи на
ОЕСУТ № ЕС-Г-70/13.09.2011 г., т. 40, и № ЕС-Г73/20.09.2011 г., т. 4, нареждам:
1. Одобрявам план за регулация на м. Ломско
шосе, кв. 4, УПИ XІІІ-2813.1 – „За обществено
обслужване, търговия и безвредно производство“; създаване на нов кв. 5а, УПИ І-2813.153;
2684.100 – „За обществено обслужване, търговия и безвредно производство“, по червените и
сините линии, цифри и букви с корекциите във
виолетов цвят.
2. Одобрявам план за застрояване на м. Ломско
шосе, кв. 4, УПИ XІІІ-2813.1 – „За обществено
обслужване, търговия и безвредно производство“,
и кв. 5а, УПИ І-2813.153, 2684.100 – „За обществено
обслужване, търговия и безвредно производство“,
с корекцията във виолетов цвят.
Въз основа на одобрения план за застрояване
не може да се издава виза за проектиране, да се
одобрява или съгласува инвестиционен проект или
да се издава разрешение за строеж с допускане
на намалени разстояния към съседни имоти или
сгради, включително през улица, както и преди
провеждане на процедури по ЗОЗЗ.
Заповедта подлежи на обжалване по реда на
чл. 215 ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването
є в „Държавен вестник“.
Жалбите се подават до район „Връбница“ и се
изпращат в Административния съд – София-град,
от отдел „Правен“ на Направление „Архитектура
и градоустройство“ на Столичната община.
11502

За кмет: П. Диков

ОБЩИНА АНТОНОВО
РЕШЕНИЕ № 353
от 29 септември 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Антоново, одобрява план-схема на елементите на
техническата инфраструктура към ПУП – план
за застрояване на ПИ № 023056 и ПИ № 023068
и план-схема на елементите на техническата
инфраструктура към ПУП – план за застрояване на ПИ № 023057 и ПИ № 023084, землище с.
Длъжка поляна.
11520

Председател: Н. Салиева
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ОБЩИНА БАНСКО
ЗАПОВЕД № 03-80
от 11 октомври 2011 г.
На основание чл. 21 и чл. 25, ал. 2 и 3 ЗОС,
чл. 16, ал. 1 ЗУТ във връзка с реализиране на
обществени мероприятия – изграждането на новопроектирани улици и озеленяване – публична
общинска собственост, в гр. Банско, нареждам:
1. Да бъде извършено отчуждаване на част
от имот с пл. 3493 в кв. 131 по предшестващия
кадастрален план на гр. Банско, одобрен със
Заповед № 65 от 1994 г. и Заповед № 01-55 от
16.03.2009 г. за допълване на кадастралния план,
за изграждането на ул. Иконом Чучулайн в гр.
Банско – публична общинска собственост. Целият имот е с площ 850 кв. м, а частта, която се
отчуждава – 745 кв. м.
2. Част от имот с пл. № 3493 по плана на гр.
Банско с площ 745 кв. м е собственост на Катерина Методиева Терзиева и Благой Методиев
Терзиев съгласно решение № 212 от 12.07.1995 г.
на Разложкия районен съд при следните квоти:
2. 1. Катерина Методиева Терзиева – притежаваща ½ идеална част;
2. 2. Благой Методиев Терзиев – притежаващ
½ идеална част.
3. Пазарната стойност на частта от отчуждавания имот по т. 1 с площ 745 кв. м е определена
от лицензиран оценител – Красимир Стайков
(лиценз № 2879/28.03.1994 г.). Същата възлиза на
73 700 лв. и е определена за обезщетение на собствениците. Средствата са осигурени от собствени
приходи и разходът е одобрен с Решение № 1004
по протокол № 49 от 28.07.2011 г. на Общинския
съвет – гр. Банско.
4. Директорът на дирекция „ФСД“ при Община Банско да организира изплащането на
обезщетението, посочено в т. 3 от заповедта, на
собствениците, както следва;
4. 1. Катерина Методиева Терзиева – 36 850 лв.
4. 2. Благой Методиев Терзиев – 36 850 лв.
5. Изплащането на обезщетението на собствениците на отчуждавания имот по плана на гр.
Банско да започне в 7-дневен срок от влизане
на заповедта в сила в „Първа инвестиционна
банка“ – АД, клон Банско, като Община Банско
представи допълнителен списък с имената на
правоимащите, които не са обжалвали заповедта.
Ако има съдебно решение, изплащането започва
от датата, определена в него.
6. В случай че възникне спор между няколко
лица за правото върху дължимата сума или за
права върху отчуждавания имот, обезщетението
се внася в търговската банка по сметка на общината. В този случай банката изплаща сумата на
лицето, което установи правата си по съдебен ред.
7. Заповедта подлежи на обжалване пред административен съд по местонахождение в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“.
Конт рола по изпълнението на заповедта
възлагам на Веселинка Дурчова – секретар на
Община Банско.
11522

За кмет: П. Баряков
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ЗАПОВЕД № 03-81
от 11 октомври 2011 г.
На основание чл. 25, ал. 2 и 3 ЗОС, чл. 16,
ал. 1 ЗУТ и Решение № 886 по протокол № 43
от 10.03.2011 г. на Общинският съвет – гр.
Банско, за одобряване на подробен устройствен
план – частично изменение на плана за уличната
регулация на южната курортна зона Грамадето в
землището на гр. Банско, касаещ точно изграждането на улици – публична общинска собственост,
нареждам:
1. Да бъде извършено отчуждаване на имот с
идентификатор 02676.16.1518 по КК на гр. Банско,
стар идентификатор пл. № 000518, намиращ се в
местността Гуровица в землището на гр. Банско,
с площ 610 кв. м, попадащ изцяло в улица между
о.т. 1170 и о.т. 1164.
2. Имот с идентификатор 02676.16.1518 по КК на
гр. Банско с площ 610 кв. м, стар идентификатор
пл. № 000518 в местността Гуровица е собственост
на н-ци на Димитър Атанасов Кадев (б. ж. на гр.
Банско) съгласно решение № 1891 от 08.08.2006 г.,
издадено от ОСЗГ – Банско, удостоверение за
наследници № АОС-00-177/28.07.2011 г., № АОС271/11.10.2011 г., № 000927/17.09.2005 г., презаверено на 19.09.2011 г., № 00-00-4642/09.07.2009 г., презаверено на 19.09.2011 г., № АОС-268/11.10.2011 г.,
№ 0 0 - 0 0 - 4643/09.07.20 09 г., п резаверено к ъм
19.09.2011 г., № 00-00-4426/03.04.2009 г., презаверено към 27.09.2011 г., № 001316/19.09.2011 г.,
№ 0 01 0 75/ 2 7. 0 5. 2 0 0 8 г. , п р е з а в е р е н о к ъ м
19.09.2011 г., № АОС-00-176/28.07.2011 г., № 000 0 - 6115/26.08.2011 г., № 0 0 020 0/26.08.2011 г.,
№ 0 0 0 4 52 /1 5. 0 2 . 2 0 0 7 г. , п р е з а в е р е н о к ъ м
24.08.2011 г., № 00-00-6100/18.08.2011 г., № 0000-6098/18.08.2011 г., № 00-00-698/12.03.2007 г.,
п р е з а в е р е н о к ъ м 0 3 .10 . 2 011 г. , № 0 0 - 0 0 699/12.03.2007 г., презаверено към 03.10.2011 г.,
№ 0 0 - 0 0 - 697/12 .03.2 0 07 г., п р е за вер ено к ъм
03.10.2011 г., № 00-00-6121/01.09.2011 г., № 000 0 - 6122/01.09.2 011 г., № 0 016 48/29.0 8.2 011 г.,
№ 0 0 - 0 0 - 4714/05.08.20 09 г., п резаверено к ъм
07.10.2011 г., № АОС-00-199/10.08.2011 г., № АОС00-200/10.08.2011 г., при следните квоти:
2. 1. Борис Благоев Тодоров, притежаващ 1/24
идеални части – 1804,17 лв.;
2. 2. Георги Благоев Тодоров, притежаващ
1/24 идеални части – 1804,17 лв.;
2. 3. Мария Великова Тодорова, притежаваща
1/72 идеални части – 601,39 лв.;
2. 4. Благовест Александров Тодоров, притежаващ 1/72 идеални части – 601,39 лв.;
2. 5. Стоян Александров Тодоров, притежаващ
1/72 идеални части – 601,39 лв.;
2. 6. Вера Димитрова Тодорова, притежаваща
1/72 идеални части – 601,39 лв.;
2. 7. Магдалена Димитрова Николова, притежаваща 1/72 идеални части – 601,39 лв.;
2. 8. Саша Димитрова Коларова, притежаваща
1/72 идеални части – 601,39 лв.;
2. 9. Райна Костадинова Кирева, притежаваща
1/24 идеални части – 1804,17 лв.;
2. 10. Веселка Георгиева Кадева, притежаваща
1/72 идеални части – 601,39 лв.;
2. 11. Георги Димитров Кадев, притежаващ
1/72 идеални части – 601,39 лв.;
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2. 12. Костадин Димитров Кадев, притежаващ
1/72 идеални части – 601,39 лв.;
2. 13. Костадин Иванов Кадев, притежаващ
1/48 идеални части – 902,08 лв.;
2. 14. Сашка Иванова Петрова, притежаваща
1/48 идеални части – 902,08 лв.;
2. 15. Атанас Спасов Келешов, притежаващ
1/72 идеални части – 601,39 лв.;
2. 16. Спас Атанасов Спасов, притежаващ 1/72
идеални части – 601,39 лв.;
2. 17. Людмила Иванова Спасова, притежаваща
1/288 идеални части – 150,35 лв.;
2. 18. Пламен Руменов Спасов, притежаващ
1/288 идеални части – 150,35 лв.;
2. 19. Мария Руменова Кръстева, притежаваща
1/288 идеални части – 150,35 лв.;
2. 20. Румяна Руменова Спасова, притежаваща
1/288 идеални части – 150,35 лв.;
2. 21. Мария Димитрова Дамянова, притежаваща 1/24 идеални части – 1804,17 лв.;
2. 22. Костадин Александров Рупчин, притежаващ 1/72 идеални части – 601,39 лв.;
2. 23. Ангел Тодоров Левтеров, притежаващ
1/144 идеални части – 300,70 лв.;
2. 24. Тодор Ангелов Левтеров, притежаващ
1/144 идеални части – 300,70 лв.;
2. 25. Петър Борисов Кирев, притежаващ 1/216
идеални части – 200,46 лв.;
2. 26. Борис Петров Кирев, притежаващ 1/216
идеални части – 200,46 лв.;
2. 27. Росица Петрова Кирева-Бучкова, притежаваща 1/216 идеални части – 200,46 лв.;
2. 28. Мария Сириджанова Лефтерова, притежаваща 1/48 идеални части – 902,08 лв.;
2. 29. Иван Сириджанов Цаков, притежаващ
1/48 идеални части – 902,08 лв.;
2. 30. Иван Йорданов Шанин, притежаващ
1/72 идеални части – 601,39 лв.;
2. 31. Зорница Иванова Радонова, притежаваща
1/72 идеални части – 601,39 лв.;
2. 32. Елена Иванова Делчева, притежаваща
1/72 идеални части – 601,39 лв.;
2. 33. Димитър Костадинов Колчагов, притежаващ 1/18 идеални части – 2405,56 лв.;
2. 34. Лазар Петров Терзиев, притежаващ 1/54
идеални части – 801,85 лв.;
2. 35. Милка Лазарова Мацурева, притежаваща
1/54 идеални части – 801,85 лв.;
2. 36. Петър Лазаров Терзиев, притежаващ
1/54 идеални части – 801,85 лв.;
2. 37. Райна Георгиева Колчагова, притежаваща
1/54 идеални части – 801,85 лв.;
2. 38. Костадин Борисов Колчагов, притежаващ
1/54 идеални части – 801,85 лв.;
2. 39. Георги Борисов Колчагов, притежаващ
1/54 идеални части – 801,85 лв.;
2. 40. Райна Николова Кирова, притежаваща
1/18 идеални части – 2405,56 лв.;
2. 41. Мария Асенова Златева, притежаваща
1/54 идеални части – 801,85 лв.;
2. 42. Николай Григоров Златев, притежаващ
1/54 идеални части – 801,85 лв.;
2. 43. Даниела Григорова Павловска, притежаваща 1/54 идеални части – 801,85 лв.;
2. 44. Стоянка Колева Златева, притежаваща
1/54 идеални части – 801,85 лв.;
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2. 45. Николай Георгиев Златев, притежаващ
1/54 идеални части – 801,85 лв.;
2. 46. Катерина Георгиева Димитрова, притежаваща 1/54 идеални части – 801,85 лв.;
2. 47. Елена Георгиева Янчовичина, притежаваща 1/12 идеални части – 3608,33 лв.;
2. 48. Райна Иванова Кадева, притежаваща
1/48 идеални части – 902,08 лв.;
2. 49. Анета Михайлова Кадева, притежаваща
1/48 идеални части – 902,08 лв.;
2. 50. Иван Михайлов Кадев, притежаващ 1/48
идеални части – 902,08 лв.;
2. 51. Георги Михайлов Кадев, притежаващ
1/48 идеални части – 902,08 лв.
3. Пазарната стойност на отчуждавания имот по
т. 1 е определена от лицензиран оценител – Красимир Стайков (лиценз № 2879/28.03.1994 г.).
Същата възлиза на 43 300 лв. и е определена за
обезщетение на собствениците на имот с идентификатор № 02676.16.1518, стар идентификатор пл.
№ 000518, в местността Гуровица в землището на
гр. Банско. Средствата са осигурени от собствени
приходи и разходът е одобрен с решение № 1012
по протокол № 49 от 28.07.2011 г. на Общинския
съвет – Банско.
4. Директор на дирекция „ФСД“ при Община
Банско да организира изплащането на обезщетението на собствениците на имот с идентификатор
02676.16.1518, стар идентификатор пл. № 000518,
в местността Гуровица на гр. Банско, както е
посочено в т. 2 от заповедта.
5. Изплащането на обезщетението на собствениците на отчуждавания поземлен имот с
идентификатор № 02676.16.1518, стар идентификатор пл. № 000518, в местността Гуровица на
гр. Банско да започне в 7-дневен срок от влизане
на заповедта в сила в „Първа инвестиционна
банка“ – АД, клон Банско, като Община Банско
представи допълнителен списък с имената на
правоимащите, които не са обжалвали заповедта.
Ако има съдебно решение, изплащането започва
от датата, определена в него.
6. В случай че възникне спор между няколко
лица за правото върху дължимата сума или за
права върху отчуждавания имот, обезщетението
се внася в търговската банка по сметка на общината. В този случай банката изплаща сумата на
лицето, което установи правата си по съдебен ред.
7. Заповедта подлежи на обжалване пред административен съд по местонахождение в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“.
Конт рола по изпълнението на заповедта
възлагам на Веселинка Дурчова – секретар на
Община Банско.
11523

За кмет: П. Баряков

ОБЩИНА БЕЛОВО
РЕШЕНИЕ № 752
от 29 септември 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ, решение ІІІ от протокол № 1 от
08.02.2011 г. на Общинския експертен съвет – гр.
Белово, Общинският съвет – гр. Белово, одобрява проекта на ПУП – ПЗ (план за застрояване)
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за МВЕЦ „Тевани 1 местност Висока могила“,
землище с. Габровица, община Белово, област
Пазарджик, с отреждане „За МВЕЦ“ със следните показатели: устройствена зона – Пч (чисто
производствена зона) с максимална плътност на
застрояване 70%; Кинт – 1,5, и ниска височина
на застрояване – до 10 м.
11557

За председател: Г. Генов

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ
С АДМИНИСТРАТИВЕН ЦЕНТЪР
БЛАГОЕВГРАД
ЗАПОВЕД № ОА-РР-600
от 7 октомври 2011 г.
На основание чл. 129, ал. 3 ЗУТ във връзка с
преписка вх. № 30-00-119 (2) 27.09.2011 г. на Областната администрация – Благоевград, от „Кабел –
Сат – Запад“ – ООД, Благоевград, нареждам:
Одобрявам подробен устройствен план – парцеларен план за обект: „Магистрален оптичен
кабел от гр. Гоце Делчев до с. Гърмен“ на територията на общините Гоце Делчев и Гърмен,
област Благоевград.
Заповедта подлежи на обжалване от заинтересуваните лица по реда на чл. 215 ЗУТ пред Административния съд – Благоевград, в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“.
11521

Областен управител: В. Смиленов

ОБЩИНА БОЛЯРОВО
РЕШЕНИЕ № 521
от 16 септември 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Болярово, одобрява проект за ПУП – парцеларен
план на кабелно трасе – подземна кабелна електропроводна линия 1 kV от УПИ УП-88, кв. 16 по
ПУП на с. Попово, до ТП № 1 в ПИ 10 по КВС
на селото, засягащо улици, ПИ ХІІІ общ., кв.
12 по плана на с. Попово, за жил. строителство,
поземлен имоти 46 по КВС – пасище, мера, поземлен имот 220 по КВС – дере, поземлен имот
10 по КВС – пасище, мера, всички собственост
на Община Болярово.
11441

Председател: Ат. Дженков

РЕШЕНИЕ № 523
от 16 септември 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Болярово, одобрява проект на ПУП – парцеларен
план на трасе на кабел НН 1 kV за захранване
на ретранслатор Болярово, с. Мамарчево, община
Болярово, намиращ се в ПИ 000539 по КВС на с.
Мамарчево, преминаващо през ПИ 000628 – полски път, собственост на Община Болярово, ПИ
000294 – пасище, мера, собственост на Община
Болярово, ПИ 000293 – полски път, собственост на
Община Болярово, ПИ 000362 – храсти, собстве-
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ност на Община Болярово, ПИ 000539 – дървопроизводствена площ, собственост на МЗГ, и ПИ
000539 – дървопроизводствена площ, собственост
на МЗГ, с обща дължина 658,40 м.
11442

Председател: Ат. Дженков

ОБЩИНА БОТЕВГРАД
РЕШЕНИЕ № 279
от 20 септември 2011 г.
На основание чл. 20 във връзка с чл. 17, ал. 1,
т. 2, чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА, чл. 129, ал. 1 във
връзка с чл. 124, ал. 3, чл. 8, т. 1, чл. 12, ал. 2,
чл. 59, ал. 1 и чл. 109, ал. 2 ЗУТ Общинският
съвет – Ботевград, реши:
1. Одобрява проект за подробен устройствен
план (ПУП) на имот № 063004 в м. Широко
ливаде в землището на гр. Ботевград с цел промяна предназначението на същия „За жилищно
строителство“, разположено свободно съгласно
приложения проект.
2. Възлага на кмета на общината да организира
извършването на произтичащите от решението
процедури.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Ботевград пред Административния съд – София
област.
11431

Председател: М. Кирова

РЕШЕНИЕ № 280
от 20 септември 2011 г.
На основание чл. 20 във връзка с чл. 17, ал. 1,
т. 2, чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА, чл. 129, ал. 1 във
връзка с чл. 124, ал. 3, чл. 8, т. 1, чл. 12, ал. 2,
чл. 59, ал. 1 и чл. 109, ал. 2 ЗУТ Общинският
съвет – Ботевград, реши:
1. Одобрява проект за подробен устройствен
план (ПУП) на имот № 015038 в м. Йошовски
трап в землището на гр. Ботевград с цел промяна предназначението на същия „За вилно
строителство“, разположено свободно съгласно
приложения проект.
2. Възлага на кмета на общината да организира
извършването на произтичащите от решението
процедури.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването решението подлежи на
обжалване чрез Община Ботевград пред Административния съд – София област.
11432

Председател: М. Кирова

ОБЩИНА БУРГАС
РЕШЕНИЕ № 52-37
от 13 септември 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 16 и чл. 59, ал. 1
ЗУТ Общинският съвет – гр. Бургас, реши:
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1. Одобрява ПУП – план за регулация и застрояване на имот пл. № 31, масив 19, местност
Келеман, землище с. Твърдица, с който за имота
се обособява УПИ I, отреден за „мотел и заведение
за хранене“, и УПИ II – „за инфраструктура“, с
предвидени показатели за застрояване в съответствие с ОУП на землището на с. Твърдица:
плътност до 10 %, Кинт. до 0,5, озеленяване мин.
60 %, височина до Н = 7 м, с приложена редукция
по чл. 16 ЗУТ – 3,68%.
2. Одобрява ПУР на нова обслужваща улица
с габарит 9 м от о.т. 5 до о.т. 6.
Заинтересованите лица могат да обжалват
решението в 30-дневен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ чрез Община Бургас пред
Административния съд – Бургас.
11489

Председател: С. Маджарова

РЕШЕНИЕ № 52-38
от 13 септември 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 16 и чл. 59, ал. 1
ЗУТ Общинският съвет – гр. Бургас, реши:
1. Одобрява ПУП – план за регулация и застрояване на имот пл. № 25, масив 44, местност
Батаклията, землище с. Твърдица, с който за имота
се обособява УПИ II, отреден „за обслужване и
рекреация за 6р. сгради“ с показатели за застрояване: плътност до 30 %, Кинт. до 1,0, озеленяване мин.
50 %; височина до Н = 10 м (3 ет.), в съответствие
с действащ ОУП на землището на с. Твърдица
и с приложена редукция по чл. 16 ЗУТ – 2,60 %.
2. Одобрява ПУП – план за улична регулация
на нова обслужваща улица с габарит 9 м с о.т. 12,
о.т. 52, о.т. 51, о.т. 50 и о.т. 49 между масиви 39, 40
и 44, местност Батаклията, землище с. Твърдица.
Заинтересованите лица могат да обжалват
решението в 30-дневен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ чрез Община Бургас пред
Административния съд – Бургас.
11490

Председател: С. Маджарова

РЕШЕНИЕ № 52-39
от 13 септември 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Бургас,
одобрява изменението на ПУП – план за улична
регулация на улица с о.т. 3 – о.т. 4 до о.т. 12 и
изменение на ПУП – план за регулация и застрояване на кв. 1, 2, 4 и 5 по плана на с. Драганово.
Заинтересованите лица могат да обжалват
решението в 30-дневен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ чрез Община Бургас пред
Административния съд – Бургас.
11491

Председател: С. Маджарова

РЕШЕНИЕ № 52-40
от 13 септември 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Бургас, одобрява ПУП – парцеларен план за трасе
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на кабел 20 kV за захранване на имот пл. № 204,
Стопански двор, с. Димчево.
Заинтересованите лица могат да обжалват
решението в 30-дневен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ чрез Община Бургас пред
Административния съд – Бургас.
Председател: С. Маджарова
11492
РЕШЕНИЕ № 52-75
от 13 септември 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Бургас,
одобрява ПУП – парцеларен план за водоснабдителна система на с. Маринка, с. Твърдица и
с. Димчево – първи етап за трасето от мястото
на включване при пътя Бургас – Созопол до с.
Маринка и с. Твърдица, извън границите на урбанизираната територия.
Заинтересованите лица могат да обжалват
решението в 30-дневен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ чрез Община Бургас пред
Административния съд – Бургас.
Председател: С. Маджарова
11493
РЕШЕНИЕ № 52-76
от 13 септември 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 16 и чл. 59, ал. 1
ЗУТ Общинският съвет – гр. Бургас, одобрява
П У П – план за рег улаци я и заст рояване за
част от имот пл. № 8, масив 24, местност Шосе
Бою – землище Ветрен, с който се обособява
УПИ II-общ. – отреден за инфраструктура и КПС,
както и обслужваща новообразувания УПИ улица
с габарит 13,95 м.
Заинтересованите лица могат да обжалват
решението в 30-дневен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ чрез Община Бургас пред
Административния съд – Бургас.
Председател: С. Маджарова
11494

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ
НА ОБЛАСТ ВАРНА
ЗАПОВЕД № РД-11-7706-303
от 4 октомври 2011 г.
На основание чл. § 4к, а л. 6 ПЗРЗСПЗЗ,
чл. 28б, ал. 8 ППЗСПЗЗ и чл. 32, ал. 1 ЗА одобрявам плана на новообразуваните имоти в
мащаб 1:1000 на м. Студен кладенец (Сюнек
пунар), включващ селищно образувание по § 4,
ал. 2 ПЗРЗСПЗЗ, представляващо кадастрален
район 503, и земеделски земи, представляващи
кадастрален район 502 и кадастрален район 504,
землище с. Орешак, община Аксаково, област
Варна, който е изложен в административната
сграда на Община Аксаково, ритуалната зала.
Заповедта подлежи на обжалване пред Районния съд – Варна, в 14-дневен срок от обнародването є в „Държавен вестник“.
11400

Областен управител: Д. Симеонов
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ЗАПОВЕД № РД-11-7706-308
от 5 октомври 2011 г.
На основание § 4к, ал. 6 ПЗРЗСПЗЗ, чл. 28б,
ал. 8 ППЗСПЗЗ и чл. 32, ал. 1 ЗА нареждам:
І. Одобрявам плана на новообразуваните имоти
на селищно образувание м. Акчелар, землище гр.
Варна, община Варна, в частта относно новообразувани имоти и регистри към тях, както следва:
1. В изпълнение на съдебно решение № 352
от 14.03.2008 г. по адм. дело № 371/2007 на Административния съд – Варна, влязло в сила на
09.04.2008 г., и съдебно определение № 1622 от
13.07.2007 г. по адм. дело № 1147/2007 на Административния съд – Варна, влязло в сила на
07.08.2007 г.:
За НИ 53 с площ 984 кв. м в регистъра се
заличава „наследниците на Наталия Афанасиева“, като собствеността се записва на Правда
Георгиева Витанова-Зайед съгласно н. а. № 93,
том V, дело № 1775 от 17.05.1988 г.
2. В изпълнение на влязло в сила съдебно
решение № 311 от 10.03.2008 г. по адм. дело
№ 404/2007 на Административния съд – Варна:
Заличава се НИ 482, като се новообразуват
следните имоти:
НИ 899 с площ 756 кв. м за Детелина Стефанова Монева-Димитрова и Димитър Видов
Димитров, съгласно н.а. № 188, том ХХХІІІ, дело
7665, вх. рег. № 10487 от 28.05.2004 г.
НИ 900 с площ 758 кв. м за Тоня Гюрова Гюрова и Стилиян Гюров Гюров съгласно н.а. № 145,
том ХХХІХ, дело 9624 от 07.09.1993 г.
ІІ. Одобрявам плана на новообразуваните
имоти на селищно образувание м. Акчелар, землище Виница, община Варна, в частта относно
новообразувани имоти и регистри към тях, както
следва:
В изпълнение на съдебно решение № 141 от
28.02.2008 г. по адм. дело № 1815/2006 на ВОС,
влязло в сила на 24.03.2009 г., и съдебно решение
№ 11486 от 31.10.2008 г. по адм. дело № 6692/2008
на ВАС на РБ:
Заличава се НИ 2353, като се новообразуват
следните имоти:
НИ 3019 с площ 600 кв. м за Анка Иванова
Павлова и Ангел Костадинов Павлов съгласно н.а.
№ 180, том ІІ, рег. 9799, дело 380 от 05.12.2001 г.
НИ 3020 с площ 250 кв. м за Еленка Димитрова
Мумджиева съгласно решение на ПК – Варна,
№ 792 от 02.05.2001 г.
ІІІ. Одобрявам плана на новообразуваните
имоти на селищно образувание м. Ален мак,
землище Виница, община Варна, в частта относно новообразувани имоти и регистри към тях,
както следва:
1. В изпълнение на съдебно решение № 544 от
08.06.2007 г. по адм. дело № 799/2004 на Окръжния съд – Варна, влязло в сила на 14.11.2007 г.:
Заличават се НИ 933, 934 и 935, като се новообразуват следните имоти:
НИ 3606 с площ 600 кв. м за Иван Александров Драганов съгласно н.а. № 186, том ХХІV,
дело 11469 от 1994 г.
НИ 3607 с площ 600 кв. м за Анка Стоянова
Стефанова, Роза Йорданова Железова и Татяна
Йорданова Стефанова съгласно н.а. № 2, том
ХХХV, рег. 15846 от 18.10.1994 г.
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НИ 3608 с площ 600 кв. м за Михаил Димитров Малчев съгласно н.а. № 124, том ХІХ, дело
№ 2005 от 10.06.1994 г.
НИ 3609 с площ 600 кв. м – за наследниците
на Костадин Димитров Ганев за 504 кв. м ид.
части съгласно решение на ПК – Варна, № 567
от 29.10.1998 г.; за наследниците на Костадин Николов Баналиев за 18 кв. м ид. части; за Община
Варна за 78 кв. м ид. части.
НИ 3610 с площ 431 кв. м – за наследниците
на Костадин Димитров Ганев за 280 кв. м, ид.
части съгласно решение на ПК – Варна № 567 от
29.10.1998 г.; за наследниците на Костадин Николов Баналиев за 79 кв. м ид. части; за Община
Варна за 72 кв. м ид. части.
НИ 3611 с площ 936 кв. м – за наследниците
на Костадин Димитров Ганев за 600 кв. м ид.
части съгласно решение на ПК – Варна, № 567 от
29.10.1998 г.; за наследниците на Костадин Николов Баналиев за 209 кв. м ид. части; за Община
Варна за 97 кв. м ид. части; за наследниците на
Димитър Ганев Димитров за 30 кв. м ид. части.
2. В изпълнение на съдебно решение № 85 от
19.01.2006 г. по адм. дело № 841/2004 на ВОС,
потвърдено с решение № 7248 от 30.06.2006 г. по
адм. дело № 2742/2006 на ВАС на Република България, и съдебно решение № 275 от 19.03.2007 г.
по адм. дело № 770/2004 на Варненския окръжен
съд, потвърдено с решение № 8575 от 20.09.2007 г.
по адм. дело № 4712/2007 на ВАС на Република
България:
Заличават се НИ 2034, НИ 2136 и НИ 3557,
като се новообразуват следните имоти:
НИ 3632 с площ 150 0 к в. м за Маринка
Алексиева Делистоянова съгласно н.а. № 167, том
V, дело 1541 от 12.03.1992 г. (в съответствие със
скица № 163 от 25.02.1992 г. на Община Варна).
НИ 3633 с площ 1023 кв. м в съсобственост,
както следва: за 912 кв. м ид. части на „Държавно лесничейство“ – Варна, съгласно АДС (ч)
№ 4765 от 24.10.2003 г. и съдебно решение № 85
от 19.01.2006 г. по адм. дело № 841/2004 на ВОС;
за 111 кв. м ид. части на Тодорка Митева Клинос
и Николай Петров Николов съгласно н.а. № 176
от 01.03.1995 г., т. VІ, д. 2096.
Изменя се НИ 2849, който става с площ 4716
кв. м, като запазва характеристиките и собствеността си (начин на трайно ползване: дерета;
собственик: общинска собственост).
ІV. Одобрявам плана на новообразуваните
имоти на селищно образувание м. Боровец-юг,
землище Галата, община Варна, в частта относно новообразувани имоти и регистри към тях,
както следва:
1. В изпълнение на съдебно решение от
16.07.2004 г. по адм. дело № 744/2003 на Варненския окръжен съд:
Заличава се НИ 3916, кадастрален район 403,
като се създават новообразувани имоти:
НИ 403.235 с площ 1322 кв. м, като собствеността в регистъра се записва на Ирина Стоянова
Иванова, Милена Стоянова Иванова и Мартин
Стоянов Иванов, съгласно н.а. № 127, том V, рег.
10355, дело 913 от 20.11.2009 г., вписан в СВ акт
№ 195, том LХVІ, дело 14334, вх. рег. № 23489 от
20.11.2009 г. за 1000 кв. м.
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НИ 403.4566 с площ 1464 кв. м за неидентифициран собственик.
2. В изпълнение на влязло в сила съдебно
решение № 363 от 06.04.2005 г. по адм. дело
№ 1397/2003 на Варненския окръжен съд, потвърдено със съдебно решение № 10167 от 21.11.2005 г.
по адм. дело № 6888/2005 на Върховния административен съд на Република България:
Заличава се НИ 3633.
Образуват се нови граници за НИ 403.501,
който става с площ 1141 кв. м, за Михаил Калинов Калинов съгласно удостоверение № 16 от
02.01.1986 г., оценителен протокол и извършено
плащане за 600 кв. м.
3. В изпълнение на съдебно решение № 1108 от
21.10.2005 г. по адм. дело № 794/ 2003 на Варненския окръжен съд, влязло в сила на 15.11.2005 г.:
Заличава се НИ 4252 (образуван след предходно заличаване на 3876), като се новообразуват
следните имоти:
НИ 404.1587 с площ 945 кв. м за наследниците
на Панайот Илиев Панайотов съгласно н.а. № 42,
том ІV, дело 1133 от 09.04.1965 г.
НИ 404.4608 с площ 825 кв. м за неидентифициран собственик.
V. Одобрявам плана на новообразуваните имоти на селищно образувание м. Ваялар, землище
Варна, община Варна, в частта относно новообразувани имоти и регистри към тях, както следва:
1. В изпълнение на влязло в сила съдебно решение № 448 от 28.03.2008 г. по адм. дело № 1032/
2007 на Административния съд – Варна:
За НИ 235 в регистъра се заличава „Росица
Йорданова Лечева и Мариела Йорданова Лечева“,
като собствеността се записва на Нели Николова
Георгиева съгласно н.а. № 42, том ХХХ, дело
6811, вх. рег. № 9350 от 15.05.2004 г.
2. В изпълнение на решение № 82 от 18.01.2008 г.
по адм. дело № 376/2007 на Административния
съд – Варна, и решение № 6771/06.05.2008 г. по
адм. дело № 3341/2008 на Върховния административен съд на Република България:
Заличават се НИ 501, 503 и 504, като се новообразуват следните имоти:
НИ 899 с площ 969 кв. м за Сергей Василев
Георгиев съгласно н.а. № 1, том LХХХVІІ, дело
19616, вх. рег. № 15846 от 16.11.2004 г. и н.а. № 153,
том LVІІ, вх. рег. № 18487 от 28.06.2007 г.
НИ 900 с площ 1312 кв. м – за н-ци Пенка
Георгиева Мандарджиева за 1/2 ид. части и
за Марийка Маринова Петрова съгласно н. а.
№ 152/1995, т. ХLІ, дело 12527 за 1/2 ид. части
(НИ 900 е образуван от НИ 501 и собствеността
не се променя).
3. В изпълнение на съдебно решение № 114 от
05.02.2008 г. по адм. дело № 842/2007 на Административния съд – Варна, потвърдено с решение
№ 10665 от 17.10.2002 г. по адм. дело № 5759/2008
на Върховния административен съд на Република
България:
Заличава се НИ 294, като се новообразуват
следните имоти:
НИ 971 с площ 623 кв. м за София Веселинова Димитрова съгласно н.а. № 112, том ІІ,
вх. рег. № 3675, дело 291 от 29.08.2003 г., вписан
в СВ акт № 196, том ХLІV, дело 16143, вх. рег.
№ 14668/29.08.2003 г.
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НИ 972 с площ 1165 кв. м за Красимира Рафаилова Николова съгласно договор за делба
№ 174, том І, рег. № 3350 от 26.05.2003 г., вписан
на 26.05.2003 г., том VІІІ, вх. рег. № 8220.
VІ. Одобрявам плана на новообразуваните
имоти на селищно образувание м. Виница-север, землище Виница, община Варна, в частта
относно новообразувани имоти и регистри към
тях, както следва:
1. В изпълнение на влязло в сила съдебно
решение № 449 от 09.05.2007 г. по адм. дело
№ 1543/2006 на Варненския окръжен съд:
Образуват се нови граници за 226, който
става с площ 797 кв. м, за наследниците на
Андон Панайотов Анастасов съгласно съдебно
решение № 449 от 09.05.2007 г. на ВОС по адм.
дело № 1543/2006.
Образуват се нови граници за 551, който
става с площ 413 кв. м, за наследниците на
Андон Панайотов Анастасов съгласно съдебно
решение № 449 от 09.05.2007 г. на ВОС по адм.
дело № 1543/2006.
2. В изпълнение на влязло в сила съдебно
решение № 409 от 12.06.2008 г. по адм. дело
№ 1789/2006 на Варненския окръжен съд:
В ПКП се извършват следните промени:
Променят се границите на имот 466 (стар)
по ПКП, който става с площ 3771 кв. м, като
се заличават „наследниците на Архонди Иванов
Георгиев“ и собствеността се записва на наследниците на Георги Иванов Панайотов съгласно
решение № 511 от 01.06.1998 г. на ПК – Варна.
Променят се границите на имот 467 (стар)
по ПКП, който става с площ 3460 кв. м, като
собствеността не се променя (Община Варна);
За ПИ 464 (стар) в регистъра се заличават
„наследниците на Георги Иванов Панайотов“,
като собствеността се записва на наследниците
на Архонди Иванов Георгиев съгласно решение
на ПК – Варна, № 509 от 26.05.1998 г.
В ПНИ се извършват следните промени:
Заличава се НИ 601.
Образуват се нови граници за НИ 245, който
става с площ 2280 кв. м, като собствеността се
записва на наследниците на Георги Иванов Панайотов съгласно решение на ПК – Варна, № 511
от 01.06.1998 г., като се заличават „наследниците
на Архонди Иванов Георгиев“.
За НИ 549 с площ 1253 кв. м в регистъра се
заличават „наследниците на Георги Иванов Панайотов“, като собствеността се записва на наследниците на Архонди Иванов Георгиев съгласно
решение на ПК – Варна, № 509 от 26.05.1998 г.
VІІ. Одобрявам плана на новообразуваните
имоти на територията по § 4, ал. 3 ПЗРЗСПЗЗ,
включена в строителните граници на м. Зеленика, землище кв. Галата, община Варна, в частта
относно новообразувани имоти и регистри към
тях, както следва:
1. В изпълнение на съдебно решение № 507
от 28.05.2005 г. по адм. дело № 1103/2006 на Варненския окръжен съд:
Образуват се нови граници за НИ 3333, който
става с площ 603 кв. м, записан в регистъра на
Милка Георгиева, Антонина Георгиева Недева,
Любов Георгиева Бошнакова, Любомир Георгиев
Бошнаков, като собствеността не се променя.
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Образуват се нови граници за НИ 204, който
става с площ 860 кв. м, записан в регистъра на
Петко Стефанов Василев съгласно н.а. № 40 от
18.08.1964 г., том VІІІ, дело 2721, като собствеността не се променя.
2. В изпълнение на съдебно решение № 710
от 21.06.2006 г. по адм. дело № 1922/2002 на
Варненския окръжен съд, потвърдено с решение
№ 3183 от 27.03.2007 г. по адм. дело № 520/2007
на Върховния административен съд на Република
България.
За НИ 3674 с площ 736 кв. м в регистъра се
заличава „неидентифициран собственик“, като
собствеността се записва на наследниците на Асен
Николов Семов съгласно решение на ПК – Варна,
№ 879 от 08.05.2002 г.
VІІІ. Одобрявам плана на новообразуваните
имоти на селищно образувание м. Горна Трака,
землище Виница, община Варна, в частта относно новообразувани имоти и регистри към тях,
както следва:
1. В изпълнение на влязло в сила съдебно
решение № 452 от 01.07.2008 г. по адм. дело
№ 1526/2006 на Варненския окръжен съд:
Заличава се НИ 105, чиято площ се присъединява към улична отсечка 9553, която става с площ
1652 кв. м, за Община Варна, като се осигурява
достъп до имоти 39 и 40.
За НИ 39 с площ 600 кв. м в регистъра за
документ за собственост се записва н.а. № 25,
том ХV, дело 3298, вх. рег. № 5332 от 24.04.2002 г.
2. В изпълнение на съдебно решение № 169
от 11.03.2008 г. по адм. дело № 1809/2006 на
Варненския окръжен съд, потвърдено с решение
№ 12355 от 17.11.2008 г. по адм. дело № 6727/2008
на Върховния административен съд на Република
България:
Заличават се НИ 22, 23 и 24, като се новообразуват следните имоти:
НИ 8895 с площ 740 кв. м, записан на Йорданка Ангелова Тодорова съгласно н.а. № 123 от
14.01.1994 г., том І, дело 332.
НИ 8896 с площ 851 кв. м – за Пенка Христова Атанасова за 1/3 ид. част, Анка Христова
Зоицова за 1/3 ид. част и Параскева Христова
Русева за 1/3 ид. част съгласно н.а. № 42, том
ХL, дело 18423 от 05.12.1994 г. за 700 кв. м и на
наследниците на Христо Калчев Димитров с
решение № 121 от 15.10.1993 г. за 151 кв. м.
НИ 8897 с площ 600 кв. м за Христо Борисов
Тодоров съгласно н.а. № 67, том Х, дело 15267
от 20.12.1993 г.
ІХ. Одобрявам плана на новообразуваните
имоти на селищно образувание м. Манастирски
рид, Бялата чешма и Дъбравата, землище Виница,
община Варна, в частта относно новообразувани
имоти и регистри към тях, както следва:
1. В изпълнение на влязло в сила съдебно
решение № 288 от 25.02.2009 г. по адм. дело
№ 2139/2008 на Административния съд – Варна:
За НИ 516.133 в регистъра се заличава „н-ци
на Георги Панайотов Кълчиклиев“, като собствеността се записва на Тинко Пенчев Стойнешки
съгласно н.а. № 188, том ХХІІ, дело 10555 от
13.07.1994 г.
2. В изпълнение на влязло в сила съдебно
решение № 375 от 13.03.2009 г. по адм. дело
№ 2381/2008 на Административния съд – Варна:
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За НИ 517.2751 с площ 943 кв. м в регистъра
собствеността се записва на Димитър Георгиев
Димитров съгласно н.а. № 183, том LІІІ, дело
14672 от 22.09.1997 г. за ½ ид. част и Иван Атанасов Сървански съгласно н.а. № 109, том ІІ, рег.
5832, дело 253 от 10.05.2006 г., вписан в СВ акт
№ 114, том ХХХІІІ, дело 7849, вх. рег. № 10832
от 11.05.2006 г. за ½ ид. част.
3. В изпълнение на влязло в сила съдебно
решение № 1090 от 22.06.2009 г. по адм. дело
№ 3349/2008 на Административния съд – Варна:
За НИ 517.1663 с площ 741 кв. м в регистъра
собствеността се записва на Венцислав Георгиев Филипов и Димитричка Нейкова Филипова
съгласно н.а. № 42, том V, рег. 4580, дело 716 от
27.10.2005 г., вписан в СВ акт № 171, том LХХХVІІ,
дело 20706, вх. рег. № 27484 от 27.10.2005 г.
4. В изпълнение на влязло в сила съдебно
решение № 1034 от 15.06.2009 г. по адм. дело
№ 3340/2008 на Административния съд – Варна:
За НИ 517.847 с площ 489 кв. м в регистъра
собствеността се записва на Кирил Георгиев Янчев
съгласно н.а. № 76, том ІІ, дело 782 от 19.01.1994 г.
5. В изпълнение на влязло в сила съдебно
решение № 878 от 26.05.2009 г. по адм. дело
№ 2401/2008 на Административния съд – Варна:
За НИ 517.1593 с площ 702 кв. м в регистъра
собствеността се записва на Таня Константинова
Станева съгласно н.а. № 157, том ІV, рег. 6596,
дело 602 от 01.12.2006 г., вписан в СВ акт № 114,
том СVІІІ, дело 25641, вх. рег. 33420 от 01.12.2006 г.
за 600 кв. м ид. части.
6. В изпълнение на влязло в сила съдебно
решение № 708 от 27.04.2009 г. по адм. дело
№ 2186/2008 на Административния съд – Варна:
За НИ 517.1227 в регистъра собствеността се
записва на Стефан Марков Станев съгласно н.а.
№ 17, том ІV, рег. 6207, дело 276 от 14.05.2002 г.,
вписан в СВ акт № 3, том ХVІІІ, дело 3957, вх. рег.
№ 6198 от 14.05.2002 г.
7. В изпълнение на влязло в сила съдебно решение № 778 от 12.05.2009 г. по адм. дело № 3246/
2008 на Административния съд – Варна:
За НИ 517.1033 в регистъра собствеността се
записва на Петър Емилов Кирязов съгласно н.а.
№ 70, том ІV, рег. 8324, дело 583 от 13.09.2006 г.,
вписан в СВ акт № 108, том LХХІV, дело 17613,
вх. рег. 23264 от 13.09.2006 г.
Х. Одобрявам плана на новообразуваните
имоти на селищно образувание м. Прибой, землище Галата, община Варна, в частта относно
новообразувани имоти и регистри към тях, както
следва:
В изпълнение на съдебно решение № 1368 от
29.12.2005 г. по адм. дело № 757/2004 на Варненския окръжен съд, потвърдено с решение № 6983
от 26.06.2006 г. по адм. дело № 3693/2006 на
Върховния административен съд на Република
България:
Заличават се НИ 1926 и 1927, като се новообразуват имоти:
НИ 2218 с площ 1270 кв. м, собственост на
Иван Димитров Русев (вписан като собственик
на заличения НИ № 1926).
НИ 2219 с площ 1269 кв. м, като собствеността
се записва на Атанас Иванов Атанасов и Калушка Стоянова Атанасова съгласно н.а. № 61, том
ХХІV, дело № 6434 от 16.06.1996 г.
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ХІ. Одобрявам плана на новообразуваните
имоти на селищно образувание м. Ракитника,
землище Галата, община Варна, в частта относно новообразувани имоти и регистри към тях,
както следва:
В изпълнение на влязло в сила съдебно решение
№ 2437 от 12.03.2007 г. по адм. дело № 11743/2006
на Върховния административен съд на Република
България:
Образуват се нови граници за НИ 415 с площ
600 кв. м, собственост на Начо Славов Славов, с
н.а. № 115, том ХХVІ, дело № 12183 от 16.08.1994 г.
Образуват се нови граници за НИ 416, който
става с площ 700 кв. м, записан на Злати Атанасов Коларов, като собствеността не се променя.
Образуват се нови граници за НИ 2404, който става с площ 1021 кв. м, записан на Невяна
Александрова Чакърова, като собствеността не
се променя.
ХІІ. Одобрявам плана на новообразуваните
имоти на м. Свети Никола – строителни граници
по § 4, ал. 3 ПЗРЗСПЗЗ, землище Варна, община
Варна, в частта относно новообразувани имоти
и регистри към тях, както следва:
1. В изпълнение на съдебно решение № 1519
от 14.11.2008 г. по адм. дело № 124/2008 на Административния съд – Варна, влязло в сила на
13.12.2008 г.:
Заличават се НИ 1362 и 1363, като се новообразува имот № 1772 с площ 775 кв. м за Ирена
Радоева Александрова и Румен Иванов Александров съгласно н.а. № 49, том ХІ, дело № 2348,
вх. рег. № 3926 от 18.03.2003 г. на СВ и н.а. № 25,
том СVІІІ, дело № 25340105, вх. рег. № 33460 от
15.12.2005 г. за поправка.
2. В изпълнение на влязло в сила съдебно
решение № 1028 от 15.07.2008 г. по адм. дело
№ 2753/2007 на Административния съд – Варна:
Заличават се НИ 1320 и 1512, като се новообразуват следните имоти:
НИ 1753 с площ 858 кв. м за Пламен Стайчев
Стаев съгласно н.а. № 155, том VІІІ, дело № 1789,
вх. рег. № 3039 от 04.03.2003 г.
НИ 1754 с площ 499 кв. м за неидентифициран
собственик.
ХІІІ. Одобрявам плана на новообразуваните
имоти на селищно образувание м. Сотира, землище Варна, община Варна, в частта относно
новообразувани имоти и регистри към тях, както
следва:
В изпълнение на влязло в сила съдебно решение
№ 855 от 16.06.2008 г. по адм. дело № 2089/2007
на Административния съд – Варна:
Заличават се НИ 1059 и 659, като се новообразуват следните имоти:
НИ 1120 с площ 674 кв. м за Христо Николов Колев съгласно оценителен протокол от
23.11.1993 г., удостоверение № 158 от 16.12.1988 г.
и извършено плащане.
НИ 1121 с площ 683 кв. м за наследниците на
Ганка Ганчева Русева съгласно решение на ПК
№ 76 от 09.06.1993 г.
НИ 1122 с площ 696 кв. м за Иван Симеонов Петров съгласно удостоверение № 166 от
16.12.1988 г. и извършено плащане.
Изменя се пътна отсечка 9541, която става с
площ 3682 кв. м.
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ХІV. Одобрявам плана на новообразуваните
имоти на м. Старите лозя, землище с.Тополи,
община Варна, в частта относно новообразувани
имоти и регистри към тях, както следва:
В изпълнение на влязло в сила съдебно решение
№ 820 от 06.11.2007 г. по адм. дело № 966/2005
на Варненския окръжен съд, влязло в сила на
26.02.2008 г.:
Заличава се ПИ 66 (стар) по ПКП, като се
образуват нови имоти:
ПИ 90 (стар) с площ 2043 кв. м за неидентифициран собственик.
ПИ 91 (стар) с площ 1205 кв. м за наследниците на Стефан Георгиев Мирославов съгласно
решение на ПК – Варна, № 480 от 18.03.1998 г.
ПИ 92 (стар) с площ 2100 кв. м за неидентифициран собственик.
В ПНИ се извършват следните промени:
Заличава се НИ 205 с площ 3305 кв. м, като
се образуват нови имоти:
НИ 239 с площ 1205 кв. м за наследниците на
Стефан Георгиев Мирославов съгласно решение
на ПК – Варна, № 480 от 18.03.1998 г.
НИ 240 с площ 2100 кв. м за неидентифициран
собственик.
ХV. Одобрявам плана на новообразуваните
имоти на селищно образувание Траката, землище
Виница, община Варна, в частта относно новообразувани имоти и регистри към тях, както следва:
1. В изпълнение на влезлите в сила съдебни
решения № 1493 от 19.12.2006 г. по адм. дело
№ 659/2006 на Варненския окръжен съд и № 4497
от 07.05.2007 г. по адм. дело № 1758/2007 на
Върховния административен съд на Република
България:
За НИ 3243 с площ 600 кв. м в регистъра се
заличава „Пеню Димитров Илиев“, като собствеността се записва на Иван Георгиев Иванов
съгласно н.а. № 141, том ХХVІІІ, дело 8638 от
25.08.1995 г.
2. В изпълнение на влязло в сила съдебно
решение № 614 от 29.06.2007 г. по адм. дело
№ 773/2006 на Варненския окръжен съд, влязло
в сила на 26.01.2008 г.:
В ПНИ се извършват следните промени:
Заличава се НИ 244, като се новообразуват
следните имоти:
НИ 6873 с площ 600 кв. м за Георги Иванов
Чернев съгласно н.а. № 55, том ХІХ, вх. рег.
№ 6769, дело 4361 от 04.06.2001 г.
НИ 6874 с площ 314 кв. м за Михаил Иванов
Михалев съгласно н.а. № 156, том ХІІІ, вх. рег.
№ 4836, дело 3026 от 25.05.2000 г.
3. В изпълнение на влязло в сила съдебно
решение № 462 от 14.05.2007 г. по адм. дело
№ 745/2006 на Варненския окръжен съд:
В ПНИ се извършват следните промени:
Заличават се НИ 3269 и НИ 6205, като се
новообразуват следните имоти:
НИ 6858 с площ 640 кв. м за Васил Николов
Шидеров съгласно съдебно решение № 462 от
14.05.2007 г. на ВОС по адм. дело № 745/2006.
НИ 6859 с площ 600 кв. м за Пенчо Матев
Иванов съгласно съдебно решение № 462 от
14.05.2007 г. на ВОС по адм. дело № 745/2006.
4. В изпълнение на влязло в сила съдебно
решение № 16 от 09.01.2007 г. на ВОС по адм.
дело № 716/2006, влязло в сила на 27.02.2007 г.:
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За НИ 30 с площ 537 кв. м в регистъра се
заличава „н-ци на Атанас Андреев Парашкевов“, като собствеността се записва на Ефтим
Еремиев Янев съгласно оценителен протокол
№ 70 от 30.09.1993 г. и съдебно решение № 16 от
09.01.2007 г. на ВОС по адм. дело № 716/2006,
влязло в сила на 27.02.2007 г.
5. В изпълнение на влязло в сила съдебно
решение № 516 от 22.07.2008 г. по адм. дело
№ 775/2006 на Варненския окръжен съд:
В ПНИ се извършват следните промени:
Заличават се НИ 6263, НИ 6264 и НИ 6208,
като се новообразуват следните имоти:
НИ 6904 с площ 598 кв.м за наследниците
на Пауна Костадинова Юрданова за 429 кв. м
ид. части и за наследниците на Иван Йорданов
Христов за 169 кв. м ид. части.
НИ 6905 с площ 600 кв. м за Димитра Иванова
Михова, съдебно решение от 29.12.1996 г. на ВОС
по адм. дело № 576/1996, оценителен протокол
№ 2101 от 06.02.1997 г. и извършено плащане.
НИ 6906 с площ 583 кв. м – за Пауна Костадинова Юрданова за 411 кв. м ид. части и за
наследниците на Иван Йорданов Христов за 172
кв. м ид. части.
НИ 6907 с площ 1333 кв. м за Марин Петков
Маринов съгласно н.а. № 86, том ІІ, рег. № 2935,
дело № 909 от 22.04.2005 г.
Проектите за ПНИ са изложени в Община
Варна, отдел „Земеделие“, стая 1309.
Заповедта подлежи на обжалване пред Районния съд – Варна, в 14-дневен срок от обнародването є в „Държавен вестник“.
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Областен управител: Д. Симеонов

ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО
РЕШЕНИЕ № 1466
от 29 септември 2011 г.
На основание чл. 4, ал. 4, чл. 31, ал. 1 и
чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК, чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА,
чл. 45, ал. 5, т. 1 ЗДДС, чл. 5, 6 и чл. 14, ал. 4 от
Наредбата за търговете и конкурсите във връзка с решения № 1184 от 20.01.2011 г. и № 1336
от 26.05.2011 г. Общинският съвет – гр. Велико
Търново, реши:
1. Намалява с 15 на сто приетите с Решение
№ 1215 от 24.01.2011 г. на общинския съвет начални
цени и определя нови начални цени за продажба
на общински нежилищни имоти, както следва:
незастроен поземлен имот с идентификатор
№ 10447.501.4 по КККР на гр. Велико Търново,
целият с площ 6158 кв.м, за който имот е отреден УПИ І – „За производствени и складови
дейности“ от кв. 2 по ПУП – ПР на гр. Велико
Търново, Западна промишлена зона – 193 996 лв.
(без ДДС); незастроен поземлен имот с идентификатор № 10447.501.173 по КККР на гр. Велико
Търново, целият с площ 3449 кв.м, за който имот
е отреден УПИ ХІІІ – „За обслужващи и производствени дейности“ от кв. 4 по ПУП – ПР на
гр. Велико Търново, Западна промишлена зона –
114 249 лв. (без ДДС).
2. За посочените в т. 1 обекти ще се проведат
търгове с явно наддаване със стъпка, както следва:
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за незастроен поземлен имот с идентификатор
№ 10447.501.4 по КККР на гр. Велико Търново,
целият с площ 6158 кв.м, за който имот е отреден
УПИ І – „За производствени и складови дейности“
от кв. 2 по ПУП – ПР на гр. В. Търново, Западна
промишлена зона“ – 19 300 лв.; за незастроен
поземлен имот с идентификатор № 10447.501.173
по КККР на гр. Велико Търново, целият с площ
3449 кв.м, за който имот е отреден УПИ ХІІІ – „За
обслужващи и производствени дейности“ от кв.
4 по ПУП – ПР на гр. Велико Търново, Западна
промишлена зона – 11 400 лв.
3. Търговете да се проведат при следните
условия: дата на търга – 21 дни след датата на
обнародване на решението в „Държавен вестник“;
начало на търга – 14 ч.; място на търговете – голямата зала на общината.
4. Утвърждава тръжна документация и договори за продажба на посочените обекти. Определя цена за продажба на комплект тръжна
документация за отделен обект в размер 300 лв.
(с ДДС), която се заплаща по сметка № BG93
SOMB 9130 3224 7614 52 на Общинската агенция за
приватизация при „Общинска банка“ – АД, клон
Велико Търново, BIC код SOMB BGSF. Тръжната
документация се получава от Общинска агенция
за приватизация – стая 419 на общината, след
представяне в агенцията на документ за извършено плащане.
5. За допускане до участие в търговете кандидатите да внесат депозит, както следва: за незастроен
поземлен имот с идентификатор № 10447.501.4
по КККР на гр. Велико Търново, целият с площ
6158 кв.м, за който имот е отреден УПИ І – „За
производствени и складови дейности“ от кв. 2
по ПУП – ПР на гр. Велико Търново, Западна
промишлена зона – 58 100 лв.; за незастроен поземлен имот с идентификатор № 10447. 501.173 по
КККР на гр. Велико Търново, целият с площ 3449
кв.м, за който имот е отреден УПИ ХІІІ – „За
обслужващи и производствени дейности“ от кв.
4 по ПУП – ПР на гр. Велико Търново, Западна
промишлена зона – 34 200 лв.
Депозитът се внася до 16 ч. на последния работен ден, предхождащ датата на търга, по сметка
№ BG59 SOMB 9130 3324 7614 01 на Общинската
агенция за приватизация при „Общинска банка“ – АД, клон Велико Търново, BIC код SOMB
BGSF.
6. Заплащането на договорената цена и сключването на договор за продажба се извършват в
30-дневен срок от датата на заповедта за определяне на купувач. Дължимата сума заедно с
начисления ДДС и представляваща разлика между
договорената цена и внесения депозит се заплаща
в левове по сметка № BG50 SOMB 9130 3224 7614
50 на Общинската агенция за приватизация, при
„Общинска банка“ – АД, клон Велико Търново,
BIC код SOMB BGSF. Непарични платежни средства не се приемат.
За обектите се допуска и разсрочено плащане
при следните условия: начална вноска – не помалка от 30 на сто от определената цена; срок
за издължаване на остатъка – не по-голям от
24 месеца считано от датата на сключване на
договора, като купувачът издължава остатъка по
договореност на равни вноски, всяка от които
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е дължима през не повече от шест месеца; при
закъснение от графика върху неиздължената част
започва да се начислява законна лихва (основен
лихвен процент плюс 10), а при забава с повече
от 30 дни продавачът има право едностранно
да развали договора, без да дължи връщане на
получените до развалянето на договора суми; в
случаите на разсрочено плащане и когато имотът
е облагаем с ДДС, заедно с началната вноска
купувачът заплаща пълния размер на дължимия
ДДС; при посочените условия в случаите на
разсрочено плащане собствеността на имота се
прехвърля на купувача с подписването на договора,
като за периода до окончателното изплащане на
определената цена имотът се ипотекира в полза
на продавача.
7. Закупуване на тръжна документация – до
10 ч. на деня, предхождащ датата на търга; срок за
оглед на обектите – до 12 ч. на деня, предхождащ
датата на търга. Срок за подаване на документи за
участие в търга – до 17,30 ч. на деня, предхождащ
датата на търга, в стая 419 на общината.
8. Възлага на Общинската агенция за приватизация да организира приватизационните сделки за
обектите по установения от закона ред и взетите
решения от общинския съвет.
9. При неявяване на купувачи повторни търгове
за непродадените обекти се провеждат 14 дни след
датата на съответния търг при същите условия.
10. В случай на неявяване на купувачи и
за обявените повторни търгове да се проведат
последващи поредни търгове на 28-ия ден след
обявената датата за съответния повторен търг
при условията на решението.
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Председател: Ал. Чокойски

ОБЩИНА ВРАЦА
РЕШЕНИЕ № 1111
от 14 септември 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 3,
ал. 3, т. 2, предл. 3 ЗПСК, чл. 5 и 6 от Наредбата
за търговете и конкурсите, Решение № 867 от
25.01.2011 г. за включване на обектите в програмата за приватизация за 2011 г. Общинският
съвет – гр. Враца, реши:
І. Приема оценката за определяне на справедлива пазарна стойност и правния анализ на
юриста за срок 6 месеца на: урегулиран поземлен
имот с ид. № 12259.1024.288 по кадастралната
карта на гр. Враца – УПИ ХХХVІІІ, кв. 317, ж. к.
Толбухин – юг, с площ 4410 кв. м, АОС – частна
№ 1265/18.07.2007 г.
ІІ. Обявява публичен търг с явно наддаване
за продажба при следните условия:
1. Наименование на обекта на търга с начална
тръжна цена (без ДДС) и стъпка на наддаване:
урегулиран поземлен имот с ид. № 12259.1024.288
по кадастралната карта на гр. Враца – УПИ
ХХХVІІІ, кв. 317, ж. к. Толбухин – юг, с АОС –
частна № 1265/18.07.2007 г., с площ 4410 кв. м.
Начална тръжна цена без ДДС – 195 000 лв. (върху
крайната цена се начислява ДДС) и стъпка за
наддаване 5000 лв.
2. Тръжна документация се закупува и получава срещу 240 лв. (с включен ДДС), платими
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на касата в Центъра за услуги и информация на
гражданите в сградата на Община Враца, ет. 1.
Срок за закупуване на документацията за участие
в търга – 13 дни от деня, следващ датата на обнародването на решението в „Държавен вестник“.
3. Размер на депозита за участие в явния търг –
10 % от началната тръжна цена. Депозитната
вноска се внася в „ОББ“, клон Враца, по сметка
на Община Враца: BG13UBBS80023300146537, код
BIC UBBSBGSF – ТБ „ОББ“ – АД, клон Враца.
4. Краен срок за внасяне на депозита – до
17 ч. на 15-ия ден от датата на обнародването на
решението в „Държавен вестник“.
5. Срок за извършване на оглед на обекта – 16
дни от деня, следващ датата на обнародването
на решението в „Държавен вестник“.
6. Срок за подаване на предложенията за
участие в търга – до 17 ч. на 16-ия ден от този,
следващ датата на обнародването на решението
в „Държавен вестник“, на касата на Центъра за
услуги и информация на гражданите в сградата
на Община Враца.
7. Търгът ще се проведе на 17-ия ден от обнародването на решението в „Държавен вестник“
от 14 ч. в стая № 72, ет. 3 на общината.
ІІІ. Повторен търг ще се проведе след 14 дни,
като всички посочени срокове се удължават също
с 14 дни. Трети и следващи търгове, до продаване
на обекта, ще се провеждат на всеки 14 дни до
изтичане на шестмесечния срок по т. 1.
ІV. Възлага на кмета на общината да сключи
договор със спечелилия търга участник.
11525

Председател: И. Костов

ОБЩИНА ВЪРБИЦА
РЕШЕНИЕ № 5-1
от 1 септември 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Върбица, одобрява проект за подробен устройствен план
(ПУП) – план за застрояване (ПЗ) на поземлен
имот № 036212 по КВС на землището на с. Ловец
с площ 574 кв.м, намиращ се в м. До язовира,
като се променя от земеделска в „за жилищно
застрояване с малка височина – вила за сезонно
ползване“ и санитарноохранителна зона – пояс ІІ.
11438

ВЕСТНИК

т. 15, на На ц иона л н и я а г рарно -п ром и ш лен
съюз, Комисия за земята, в „За Център за професионална подготовка на риболовци, ПСОВ и
санитарноохранителна зона – пояс ІІ“ – смесена
устройствена зона, територия за рекреационни
дейности, обособени като устройствени зони извън границите на населените места, определена
като други рекреации и санитарноохранителна
зона – пояс II, означена като (СодзІІ). Устройствени нормативи:
1. максимална височина на застрояване – до
10 м, етажност < 3 ет.;
2. плътност (процент) на застрояване (П застр.) – до 30 на сто;
3. интензивност на застрояване (К инт.) – до 0,6;
4. минимална озеленена площ (П озел.) – 50
на сто, като половината от нея трябва да бъде
осигурена за дървесна растителност;
5. начин на застрояване – свободно.
2. Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за сервитута на трасе за външно
ел. захранване на обект: „За Център за професионална подготовка на риболовци, ПСОВ“ в ПИ
70398.84.24 по КК на с. Сушина, община Върбица,
със следните засегнати имоти:
№

№
на
ПИ
по
КК

Площ Площ
(дка)
на
сервитута
(дка)

1.

83.3

4,621

0,049

2. 64.20

5,650

0,390

3. 84.11

5,652

0,213

Начин
на
трайно
ползване

Вид
собственост

дере

общинска
(П)

ведомобщинска
ствен път
(П)

селскообщинска
стопан(П)
ски път
Всичко сервитут: 0,652 дка.
3. Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план със сервитут на трасе за външен
водопровод на обект „За Център за професионална подготовка на риболовци, ПСОВ“ в ПИ
70398.84.24 по КК на с. Сушина, община Върбица,
със следните засегнати имоти:
№

№
на
ПИ
по
КК

Площ Площ
(дка)
на
сервитута
(дка)

Начин
на
трайно
ползване

Вид
собственост

1.

83.3

4,621

0,074

дере

общинска
(П)

2. 64.20 5,650

0,038

ведомствен път

общинска
(П)

3. 84.11

0,171

селскстопански
път

общинска
(П)

Председател: К. Хасан

РЕШЕНИЕ № 11-1
от 1 септември 2011 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският
съвет – гр. Върбица, реши:
1. Одобрява изменение на подробен устройствен план – план за застрояване – (ПЗ) в обхват: поземлени имоти с идентификатор (стар №
70398.84.18) нов № 70398.84.24 с площ 7000 кв. м,
от която 4000 кв. м е придадена от ПИ с идентификатор (стар № 70398.84.8), нов № 70398.84.22,
от „за курортен хотел, почивен дом“ – „за База
за краткотраен отдих край яз. „Тича“ – с. Сушина, 30 дка“, съгласно Решение № КЗ-21 от
29.12.1984 г., т. 18, протокол № КЗ-5 от 29.12.1984 г.,

С Т Р. 4 7

5,652

Всичко сервитут: 0,283 дка.
11439

Председател: К. Хасан

С Т Р.
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РЕШЕНИЕ № 12-1
от 1 септември 2011 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският
съвет – гр. Върбица, реши:
1. Одобрява подробен устройствен план – план
за застрояване като част от комплексен проект
за инвестиционна инициатива в обхват: поземлен имот с № 000210 по КВС в землището на
с. Менгишево, община Върбица, област Шумен, като се промени предназначението му от
„земеделска (пасище, мера)“ в „за претоварна
станция за неопасни отпадъци и инсталация за
сепариране в община Върбица“, „Чисто производствена зона“ – означена като (Пч). Устройствени
нормативи: етажност < 3 ет. (< 10 м); плътност
(процент) на застрояване (Пзастр.) – до 80 %;
интензивност на застрояване (Кинт.) – до 2,5;
минимална озеленена площ (Позел.) – 20 %;
начин на застрояване – свободно. Площ на ПИ
№ 000210 – 10 дка.
2. Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за сервитута на трасе за външно
ел. захранване на обект: „Претоварна станция за
неопасни отпадъци и инсталация за сепариране
в община Върбица“ в ПИ 000210 по КВС на с.
Менгишево, община Върбица, област Шумен, със
следните засегнати имоти:

№

№
на
ПИ
по
КВС

Площ Площ
На- Вид соб(дка) на сер- чин ственост
витута
на
(дка) трайно
ползване

1. 043002 363,621

0,322

нива

общинска
частна

2. 000219 10,552

1,837

паси- земи по
ще,
чл. 19
мера ЗСПЗЗ,
стопанисвани
от общината

Всичко сервитут: 2,159 дка
3. Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план със сервитут на трасе за външен
водопровод на обект: „Претоварна станция за
неопасни отпадъци и инсталация за сепариране
в община Върбица“ в ПИ 000210 по КВС на с.
Менгишево, община Върбица, област Шумен, със
следните засегнати имоти:
№

№
на
ПИ
по
КВС

Площ
(дка)

Площ
на
сервитута
(дка)

1

2

3

4

1. 000241 27,048

0,096

Начин Вид собна
ственост
трайно
ползване
5

6

път IV общинска
клас
публична

ВЕСТНИК
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2. 000107 19,947

1,154

пасище,
мера

земи по
чл. 19
ЗСПЗЗ,
стопанисвани от
общината

3. 000088 2,583

0,237

полски общинска
път
публична

4. 000061 1,739

0,099

полски общинска
път
публична

5.

000069 1,158

1,029

полски общинска
път
публична

6. 000089 2,564

2,412

полски общинска
път
публична

Всичко сервитут: 5,027 дка.
№

№ на
ПИ
по
КВС

Площ Площ Начин на Вид соб(дка)
на
трайно
ственост
сер- ползване
витута
(дка)

1. 043002 363,621 2,422

ниви

общинска
частна

Всичко сервитут: 2,422 дка.
11440

Председател: К. Хасан

ОБЩИНА КАЗАНЛЪК
РЕШЕНИЕ № 756
от 14 септември 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 32,
ал. 3, т. 1 ЗПСК, чл. 5, чл. 6, ал. 1 и чл. 8, ал. 1,
2 и 3 от Наредбата за търговете и конкурсите
Общинският съвет – гр. Казанлък, реши:
I. Утвърждава правния анализ и оценката на
общински нежилищен имот: магазин, разположен
на първи етаж от сграда в УПИ XVI в кв. 33, с.
Ръжена, община Казанлък.
II. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на общински нежилищен
имот: обект „Магазин“, със застроена площ 116,5
кв. м, състоящ се от: търговска зала, коридор,
склад и санитарен възел, при граници на обекта:
север – УПИ XIV-377, изток – улица, юг, запад,
долу и горе – обект „Читалище“, разположен на
първи етаж, вход от североизток, от масивна
сграда, построена в УПИ XVI-374, кв. 33, с. Ръжена, община Казанлък, съгласно кадастрален
план, одобрен със Заповед № 300-465 от 2002 г.,
и ПР, одобрен със Заповед № 1005 от 2009 г., при
граници на урегулирания поземлен имот: север и
запад – УПИ XIV-377, изток – улица, юг – УПИ
XIII-375, заведно с 24 % ид. части от общите части
на сградата и правото на строеж върху терена,
при следните условия:
1. Начална тръжна цена – 15 200 лв. без ДДС.
Цената се оферира в левове и се заплаща от спечелилия участник в левове до деня на подписване
на договора за продажба по сметка: BG 79 SOMB
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9130 3221727350 в „Общинска банка“ – АД, клон
Пловдив, офис Казанлък, б. код SOMBBGSF.
Върху цената не се дължи ДДС.
2. Стъпка за наддаване – 10 % от началната
тръжна цена.
3. Депозитът за участие е парична вноска в
размер 50 % от началната тръжна цена, която
се внася по сметка BG 88 SOMB 9130 3321727301
в „Общинска банка“ – АД, клон Пловдив, офис
Казанлък, б. код SOMBBGSF, до изтичане срока
за подаване на предложения за участие. Валидни
са вноски от името и за сметка на кандидата за
участие в търга.
4. Закупуване на тръжна документация – стая
19 на Община Казанлък срещу квитанция за
платена такса за тръжна документация в размер
200 лв. (без дължимия ДДС) в брой в касата в
ЦИУ при Община Казанлък до изтичане на срока
за подаване на предложения за участие. Валидни
са такси от името и за сметка на кандидата за
участие в търга.
5. При получаване на тръжната документация
кандидатите представят:
а) заверено от кандидата копие на актуално
удостоверение за вписване в търговския регистър
(не се прилага за кандидати – физически лица,
които нямат качества на търговец);
б) нотариално заверен документ за представителната власт на лицето, което закупува тръжната
документация и подписва декларацията за неразгласяване на информация (ако представителната
власт не може да се установи от удостоверението
за вписване в търговския регистър или кандидатът
се представлява от пълномощник);
в) документ за самоличност на лицето, което
закупува тръжната документация.
6. При получаване на тръжната документация
кандидатите попълват декларация по чл. 11, ал. 1
от Наредбата за задължителната информация,
предоставяна на лицата, заявили интерес за
участие в приватизацията по ЗПСК и сведенията,
представляващи служебна тайна.
7. Предложения за участие се приемат до
12,30 ч. в последния работен ден, предхождащ
датата на търга, в деловодството на Община
Казанлък.
8. Оглед на обекта – 10 – 17 ч. през всички
работни дни в срока за подаване на предложения
за участие.
9. Търгът да се проведе на 35-ия ден от датата
на обнародване на решението в „Държавен вестник“ от 13,20 ч. в стая 14 в сградата на общината.
III. Утвърждава тръжна документация за продажба на имота по т. I ведно с информационния
меморандум като част от нея.
IV. За провеждането на търга по т. I се назначава комисия.
V. Упълномощава кмета на общината да извърши всички действия по организация и провеждане на търговете, подготовка и сключване
на договори за приватизация, регламентирани в
чл. 31, ал. 3 ЗПСК, раздел I на глави V и VII от
Наредбата за търговете и конкурсите.
11487

Председател: В. Самарски

ВЕСТНИК
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ОБЩИНА КОТЕЛ
РЕШЕНИЕ № 702
от 30 септември 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Котел,
одобрява проект за изменение на ПУП за кв. 14
и 15 по устройствения план на с. Филаретово,
община Котел.
Председател: В. Андреева
11488

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ
НА ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ
ЗАПОВЕД № 261
от 14 октомври 2011 г.
На основание § 4к, ал. 6 ПЗРЗСПЗЗ, чл. 28б,
а л. 8 П ПЗСПЗЗ във вр ъ зк а с п ро т окол о т
02.02.2011 г., протокол от 10.05.2011 г., протокол
от 09.09.2011 г. на комисията по чл. 28б, ал. 6
ППЗСПЗЗ и доклад от 12.10.2011 г. нареждам:
Одобрявам плана на новообразуваните имоти
в М 1:1000 на земеделските земи, предоставени
за ползване на граждани въз основа на актове по
§ 4 ПЗРЗСПЗЗ за землището на гр. Рила, община
Рила, област Кюстендил.
Одобреният план може да бъде обжалван чрез
областния управител на област Кюстендил, пред
Административния съд – Кюстендил, в 14-дневен
срок от обнародването на заповедта в „Държавен
вестник“.
Областен управител: Л. Анчев
11558

ОБЩИНА ЛУКОВИТ
РЕШЕНИЕ № 464
от 19 септември 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА и
чл. 3, ал. 2, ал. 3, т. 2 и чл. 4, ал. 4 ЗПСК Общинският съвет – гр. Луковит, възлага на кмета
на Община Луковит да започне процедура за
продажба на 599 дяла, собственост на Община
Луковит, представляващи 20 % от капитала на
„Строител“ – ООД.
Председател: Г. Стоянова
11575
ЗАПОВЕД № 312
от 6 октомври 2011 г.
На основание чл. 17, ал. 1, т. 3, чл. 20 и чл. 21,
ал. 1, т. 12 ЗМСМА във връзка с чл. 10, ал. 8
ЗНП, чл. 15, ал. 1 ППЗНП, приложение № 1
към чл. 3, ал. 6 от Наредба № 3 от 2008 г. на
МОН за нормите за преподавателска работа и
реда за определяне на числеността на персонала
в системата на народната просвета и Решение
№ 470 от 19.09.2011 г. на Общинския съвет – гр.
Луковит, нареждам:
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1. Да се преобразува чрез вливане към ЦДГ
„Славейче“, с. Дерманци, ЦДГ – с. Бежаново, с
филиал в с. Ъглен като изнесени групи в с. Бежаново и с. Ъглен считано от 01.09.2011 г.
2. Обучението на децата от населените места
на вливащата се детска градина по т. 1 до 6-годишна възраст да се осъществява в съответните
населени места, като групите функционират като
изнесени групи.
3. Задължителната документация на ЦДГ – с.
Бежаново, с филиал в с. Ъглен да се приеме за
съхранение от ЦДГ „Славейче“, с. Дерманци.
4. Да се извърши инвентаризация на наличната
материално-техническа база на преобразуваната
чрез вливане детска градина и се изготвят необходимите приемно-предавателни протоколи между
преобразуваната чрез вливане детска градина и
приемащата детска градина.
5. Числеността на персонала на ЦДГ „Славейче“ – с. Дерманци, да се определи съгласно
разпоредбите на чл. 12, ал. 1 от Наредба № 3 от
2008 г. на МОН.
6. Трудовите правоотношения с персонала на
преобразуваните детски градини да бъдат уредени
при условията на чл. 123 и чл. 328, ал. 1, т. 2 от
Кодекса на труда.
Заповедта да се сведе до знанието на директорите на ЦДГ „Славейче“, с. Дерманци, и ЦДГ
с. Бежаново, с филиал с. Ъглен за изпълнение.
Контролът по изпълнение на заповедта ще се
осъществява от кмета на Община Луковит.
Кмет: П. Нинчев
11443

ОБЩИНА ПЕРНИК
РЕШЕНИЕ № 835
от 20 септември 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр.
Перник, реши:
Одобрява проекта за изменение на подробен
устройствен план – план за регулация и план за
застрояване на част от кв. 33 и кв. 34 по плана
на с. Големо Бучино, община Перник, като:
1. С плана за регулация се закрива улица с о.т.
170 – о.т. 175 – о.т. 176. Намалява се широчината
на улица с о.т. 174 – о.т. 175. По имотните граници
на ПИ № 713, 714, 746, 747 и 748 се обособяват
УПИ ІІ-713, ХVІІ-714, УПИ ІV-746, УПИ ІІІ-747
и УПИ ХVІІІ-748, при което се променя регулацията на УПИ І-447 в кв. 34 и УПИ ІV в кв.
33 и се унищожават УПИ V, УПИ VІ, УПИ VІІ,
УПИ VІІІ-713, 714 в кв. 33.
2. С плана за застрояване се определя устройствена зона с показатели за Жм (ниско етажно
застрояване) и начин на застрояване (свободно) в
УПИ І-447, УПИ ІІ-713, УПИ IV-746, УПИ ІІІ-747 в
кв. 34 и УПИ ХVІІ-714 и УПИ ХVІІІ-748 и кв. 33.
Председател: Д. Митрев
11436
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ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ
РЕШЕНИЕ № 579
от 14 октомври 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1, чл. 128, ал. 13 и чл. 134, ал. 1, т. 1
ЗУТ и при условията на чл. 60 АПК Общинският съвет – гр. Първомай, одобрява проект за
ПУП – ПРЗ „Производствено-складова дейност
и Фотоволтаичен парк“ в УПИ І-000434, кв. 119,
по плана на с. Караджалово, община Първомай,
област Пловдив, който е изложен в сградата на
общинската администрация в стая 107.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания до
общинската администрация.
11587

Председател: Д. Петков

ОБЩИНА СЛИВЕН
РЕШЕНИЕ № 1379
от 29 септември 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Сливен, реши:
1. Одобрява проекта за подробен устройствен
план – парцеларен план за линейни обекти на
техническата инфраструктура извън границите
на урбанизираните територии за изграждане на
подземен електропровод 1 kV от ТП „Юг“, с. Голямо Чочовен, община Сливен, до ПИ 082005, м.
Синия камък, землище с. Селиминово, община
Сливен, за захранване на базова станция GSM/
UMTS № 5429, тип „COSMOSITE SMALL“. Трасето
преминава през ПИ 000056, 000055, 000299, 000059,
000266, 000272, 000264 и 000286 в землището на с.
Голямо Чочовен, община Сливен, и ПИ 086001,
082017 и 082005 в землището на с. Селиминово,
община Сливен.
2. Одобрява проекта за подробен устройствен
план – парцеларен план за линейните обекти на
техническата инфраструктура извън границите на
урбанизираните територии за изграждане на подземен електропровод 20 kV до ПИ 060071, отреден
„За цех за преработка на мед и пчелни продукти“,
местност Коджа ада, землище с. Селиминово, община Сливен. Трасето преминава през ПИ 071038,
000556, 000636, 000030 и 000280 в същото землище.
3. Одобрява проекта за подробен устройствен
план – парцеларен план за линейните обекти на
техническата инфраструктура извън границите
на урбанизираните територии за изграждане на
подземен електропровод – ниско напрежение,
от ТП в ПИ 67338.301.208, з-ще гр. Сливен, до
мобилен радиотелевизионен ретланслатор в ПИ
67338.301.215, з-ще гр. Сливен. Трасето преминава
през имоти 67338.301.41, 67338.301.42, 67338.301.191
и 67338.301.192 – държавен горски фонд, в същото
землище.
4. Одобрява проекта за изменение на подробен
устройствен план – парцеларен план за линейните
обекти на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за изграждане
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на подземен електропровод 110 kV в землищата на
селата Селиминово, Гавраилово, Голямо Чочовен и
Бяла, община Сливен, в участъците от т. 72 до т. 79
и от т. 87 до т. 96 по трасето на електропровода в
землището на с. Голямо Чочовен и от т. 1 до т. 2 по
трасето в землището на с. Бяла, община Сливен.
5. Одобрява проекта за подробен устройствен
план – парцеларен план за линейните обекти на
техническата инфраструктура извън границите на
урбанизираните територии за изграждане на подземни електропроводи 1 kV до поземлен имот 000051,
отреден „За фотоволтаична система“, местност
Гергевец, з-ще с. Камен, община Сливен. Трасето
преминава през поземлен имот 000060 – полски
път в същото землище.
Решението подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез
общинската администрация до Административния
съд – Сливен.
11526

Председател: М. Григорова

ОБЩИНА СМОЛЯН
РЕШЕНИЕ № 778
от 20 септември 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Смолян, реши:
1. Одобрява изменение на действащия подробен
устройствен план – план за регулация от осова
точка 928 до осова точка 934 между кв. 97, кв.
109 и кв. 95 по плана на гр. Смолян, кв. Райково.
2. Допуска предварително изпълнение на
решението на основание чл. 60, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс.
11435

Председател: Ив. Апостолов

ОБЩИНА ХАСКОВО
ЗАПОВЕД № 1361
от 5 октомври 2011 г.
На основание чл. 10, ал. 8 ЗНП, чл. 15, ал. 1
и чл. 27, ал. 4 ППЗНП, чл. 44, ал. 2 ЗМСМА във
връзка с Решение № 807 от 16.09.2011 г. на Общинския съвет – гр. Хасково, нареждам:
Преобразувам считано от 6.10.2011 г. Целодневна детска градина № 7 „Здравец“ – Хасково,
в Обединено детско заведение № 7 „Здравец“,
Хасково, със следните групи:
– 1 яслена група за деца от 3 месеца до 3 години;
– 4 групи за деца от 3 до 7 години.
Щатният персонал на Обединеното детско
заведение да се приведе съгласно изискванията
на Наредба № 3 от 2008 г. на Министерството на
образованието и науката за нормите на преподавателска работа и реда за определяне числеността
на персонала в системата на народната просвета.
Педагогическият и помощният персонал да
се преназначат по чл. 119 КТ.
Заповедта да се доведе до знанието на заинтересованите лица за сведение и изпълнение.
11476

За кмет: Н. Станева
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7. – Висшият дисциплинарен съд при Висшия
адвокатски съвет на основание чл. 133, ал. 1, т. 4
от Закона за адвокатурата обявява, че с решение
по д. д. № 33/2011 на Висшия дисциплинарен съд
Надежда Владимирова Брашлянова – адвокат
от Адвокатската колегия – София, се лишава
от право да упражнява адвокатска професия за
срок от три месеца.
11548
77. – Националната агенция за приходите,
Териториална дирекция – Бургас, на основание
чл. 239, ал. 2 и чл. 253 ДОПК с Постановление за
възлагане на недвижим имот изх. № 0248-000168
от 9.09.2011 г. възлага на Асен Димитров Асенов
с постоянен адрес Перник, кв. Твърди ливади,
бл. 50, вх. А, ет. 2, ап. 3, следната недвижима вещ,
представляваща самостоятелен обект в четириетажна сграда, „Ателие за творческа дейност“ № 9,
с идентификатор № 02676.19.130.1.13, със застроена
площ 49,40 кв.м във ваканционно селище „Сидер
Лодж 1“ в гр. Банско, местността Грамадето, състоящ се от антре, една баня с тоалетна, спалня и
дневна с място за готвене и хранене, намиращ се на
първи етаж при граници: от североизток – магазин
кафе, от северозапад – двор, от югоизток – общ
коридор, от югозапад – ап. № 8, отгоре – ап. № 18,
отдолу – гараж, както и 1,039 %, равняващи се
на 7,97 кв.м идеални части от общите части на
сградата, или обща застроена площ 57,37 кв.м,
за сумата 30 510 лв. На основание чл. 246, ал. 8
ДОПК собствеността преминава у купувача от
датата на постановлението.
11484
78. – Националната агенция за приходите,
Териториална дирекция – Бургас, на основание
чл. 239, ал. 2 и чл. 253 ДОПК с Постановление
за възлагане на недвижим имот изх. № 0248000169 от 09.09.2011 г. възлага на Асен Николаев
Ненчев с постоянен адрес София, ул. Загоре 12,
ет. 4, ап. 12, следната недвижима вещ, представляваща самостоятелен обект в четириетажна
сграда, „А партамент“ № 9 с идентификатор
№ 02676.19.52.1.17, със застроена площ 47,60 кв.
м, във ваканционно селище „Сидер Лодж 2“ в
гр. Банско, местността Грамадето, състоящ се от
антре, една баня с тоалетна, спалня и дневна с
място за готвене и хранене, намиращ се на втори
етаж при граници: от североизток – апартамент
№ 8, от северозапад – общ коридор и ап. № 8, от
югоизток – двор, от югозапад – ап. № 10, отгоре – ап. № 17, отдолу – ап. № 2, както и 1,8929 %,
равняващи се на 7,78 кв. м идеални части от
общите части на сградата, или обща застроена
площ 55,38 кв. м, за сумата 29 000 лв. На основание
чл. 246, ал. 8 ДОПК собствеността преминава у
купувача от датата на постановлението.
11485
79. – Националната агенция за приходите,
Териториална дирекция – Бургас, на основание
чл. 239, ал. 2 и чл. 253 ДОПК с Постановление
за възлагане на недвижим имот изх. № 0248000170 от 09.09.2011 г. възлага на Асен Николаев
Ненчев с постоянен адрес София, ул. Загоре 12,
ет. 4, ап. 12, следната недвижима вещ, представляваща самостоятелен обект в четириетажна
сграда, „Апартамент“ № 12 с идентификатор
№ 02676.19.52.1.20 със застроена площ 84,50 кв.м, във
ваканционно селище „Сидер Лодж 2“ в гр. Банско,
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местността Грамадето, състоящ се от антре, две
бани с тоалетни, две спални, дневна с място за
готвене и хранене, намиращ се на втори етаж,
при граници: от североизток – апартамент № 11,
от северозапад – ап. № 13, от югоизток – двор,
от югозапад – двор, отгоре – ап. № 20, отдолу – ап. № 4, както и 3,289%, равняващи се на
13,52 кв.м идеални части от общите части на
сградата, или обща застроена площ 98,02 кв.м,
за сумата 51 000 лв. На основание чл. 246, ал. 8
ДОПК собствеността преминава у купувача от
датата на постановлението.
11486
36. – Националната художествена академия
обявява конкурси за: доцент по 05.08.04 изкуствознание и изобразителни изкуства (шрифт) за
нуждите на катедра „Книга и печатна графика“
със срок 3 месеца; главен асистент по 05.08.04
изкуствознание и изобразителни изкуства (художествено проектиране и анализ и компютърно
моделиране) към катедра „Дизайн за детската
среда“ със срок 2 месеца от обнародването в
„Държавен вестник“. За справки: Учебно-методичен отдел, тел. 988-17-02.
11503
5208. – Лесотехническият университет – Софи я, обя вя ва кон к у рси за п рофесори: к ъм
катедра „Дендрология“ във ФГС, в област на
висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина; професионално направление
6.5. Горско стопанство; специалност „Горско
стопанство“; дисциплина „Дендрология“ – един,
със срок 2 месеца; към катедра „Управление на
ресурсите и природоползването“ в научна област 3. „Социални, стопански и правни науки“;
професионално направление 3.7. „Администрация и управление“; дисциплината „Икономика
и управление на горското стопанство“ – един,
със срок 3 месеца; към катедра „Икономика“ в
научна област 3. „Социални, стопански и правни
науки“; професионално направление 3.7. „Администрация и управление“; дисциплината „Макроикономика“ – един, със срок 3 месеца; по научна област 6. „Аграрни науки и ветеринарна
медицина“; професионално направление 6.4.
„Ветеринарна медицина“; научна специалност
„Патология на животните (Вътрешни незаразни
болести)“ – един, със срок 3 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи
се приемат всеки работен ден от 9 до 12 ч. и от
13 до 16 ч. в общата канцелария на ЛТУ, стая
№ 6, партер, бул. Климент Охридски 10, София.
11478
3. – Университетът за национално и световно
стопанство – София, на основание чл. 68, ал. 1 и
7 от Закона за висше образование, чл. 3 и чл. 7,
ал. 1 от Закона за развитието на академичния
състав в Република България, чл. 5 от Правилника за прилагане на ЗРАСРБ и Решение № 320
на Министерския съвет от 19.05.2011 г. обявява
конкурси за докторанти в редовна и задочна
форма на обучение, финансирано от държавата,
за учебната 2011/2012 г. – съгласно приложението.
I. За докторантура могат да кандидатстват лица,
които: 1. притежават българско гражданство;
2. са граждани на държави – членки на Европейския съюз или Европейското икономическо
пространство; 3. са чужди граждани със статут
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на постоянно пребиваващи на територията на
Република България; 4. имат статут на бежанци.
Кандидатите са длъжни да притежават завършена
образователно-квалификационна степен „магистър“ със среден успех от дипломата не по-нисък
от „добър“ (4,00). II. Кандидатите за докторанти
подават молба до ректора по образец в срок до
два месеца от датата на обнародването на обявата
за конкурсите в „Държавен вестник“. Молбата се
депозира в сектор „Докторантури“ към дирекция
„Наука“ (каб. 2039), придружена от следните
документи: 1. автобиография; 2. диплома за завършено висше образование – магистърска степен
(с приложението) или нотариално заверено копие
от нея; 3. списък на публикации, на патенти и
други документи, удостоверяващи интересите и
постиженията в съответната научна област (ако
има такива); 4. документ за платена такса за
участие в кандидатдокторантски конкурс в съответствие с ПМС № 127 от 2011 г. III. Чуждите
граждани със статут на постоянно пребиваващи
на територията на страната и тези със статут на
бежанци представят и документ, удостоверяващ
статута им в Република България, медицинско
свидетелство, издадено от лечебно заведение в
Република България, и две снимки. IV. Кандидатите се уведомяват писмено за допускането
или недопускането им до участие в конкурса в
20-дневен срок след изтичането на срока за подаване на документи. V. Конкурсните изпити по
специалността и избран чужд език (английски,
немски, френски, испански, руски) се провеждат
през март 2012 г.
Приложение
Специалност
(тематично
направление)

Брой докторантури
по форми
на обучение

Катедра

резадов- дочно
но
1

2

3

Политическа икономия (Микроикономика и макроикономика)

1

2

Икономикс

Народно стопанство
(Регионална икономика и администрация)

1

1

Публична админист рац и я
и регионално
развитие

Организация и управление извън сферата на материалното производство

1

Финанси, парично
обръщение, кредит
и застраховка (Банково дело)
Финанси, парично
обръщение, кредит и
застраховка (Парична теория и парична
политика)

Публична админист рац и я
и регионално
развитие
1

1

4

Финанси

Финанси
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ДЪРЖАВЕН
2

Финанси, парично
обръщение, кредит
и застраховка (Корпоративни финанси)

3
1

4
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1

2

Финанси

Икономика и управление (Управление
на фирмените инвестиции)

1

Индустриален
бизнес

Финанси

Икономика и управление (Управление
на фирмите в условия на криза)

1

Индустриален
бизнес

Икономика и управление (Управление
на растящи МСП)

1

Пред п риемачество

Икономика и управление (Стратегия
за избор на бизнес
модел на МСП)

1

Пред п риемачество

Финанси, парично
обръщение, кредит
и застраховка (Финанси на социалното
осигуряване)

1

Статистика и демография

1

1

Статистика и
иконометрия

Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската
дейност

1

2

Счетоводство
и анализ

Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската
дейност (Финансов
контрол)

1

2

Финансов контрол

Приложение на изчисли телната техника в икономиката

1

С ве т овно с т опа нство и МИО (Международно икономическо развитие)

1

С ве т овно с т опа нство и МИО (Международен бизнес)

2

ВЕСТНИК

Информационни технологии и комуникации

Икономика и управление (Икономическо поведение на
предприемача)

3

4

1

Пред п риемачество

1

Стопанска
логистика

Икономика и управление (Стопанска
логистика)

1

МИО и бизнес

И коном и ка и у правление (Стратегически алианси в
туризма)

1

Икономика на
туризма

1

МИО и бизнес

1

Икономика на
туризма

С ве т овно с т опа нство и МИО (Международни икономически отношения)

1

МИО и бизнес

Икономика и управление (Финансова
и и н в е с т и ц ион н а
политика в туризма)

1

Икономика на
туризма

С ве т овно с т опа нство и МИО (Международни пазари и
цени)

1

МИО и бизнес

И коном и ка и у правление (Възможности за аутсорсинг
в туризма)

1

Икономика на
туризма

Икономика и организация на труда

1

Човеш к и р е сурси и социална защита

Икономика и управление (Култура и
етика на организационното поведение
в туризма)

Планиране

1

Марке т и н г и
стратегическо
планиране

Икономика и управление (Икономика
на транспорта)

Маркетинг

1

Марке т и н г и
стратегическо
планиране

И коном и к а и у правление (Аграрна
политика)

1

Икономика на
природните
ресурси

И коном и ка и у правление (Маркетинг на недвижими
имоти)

И коном и к а и у правление (Аграрен
мениджмънт)

1

Икономика и управление (Екоикономика)

1

Икономика на
природните
ресурси

И коном и к а и у правление (Пазарна
ориентация)

1

Индустриален
бизнес

1

Икономика на
природните
ресурси

2

Икономика на
транспорта
1

Икономика на
недви ж имата
собственост

Икономика и управление (Финансов
анализ на фирмите
за недвижими имоти)

1

Икономика на
недви ж имата
собственост

Икономика и управление (Управление
на човешк ите ресурси в сферата на
недвижимата собственост)

1

Икономика на
недви ж имата
собственост

С Т Р.

54

ДЪРЖАВЕН
1

2

Икономика и управление (Търговия с
недвижими имоти)
Икономика и управление (Икономика
на отбраната и сигурността)

4

1

2

1

Икономика на
недви ж имата
собственост

С ве т овно с т опа нство и МИО (Европейско сътрудничество и интеграция)

1

Политология

2

1

Политология

Гра ж данско и семейно право

1

1

Частноправни
науки

А д м и н ис т рат и вно
право и административен процес

1

1

Публичноправни науки

45

30

2

Национална
и регионална
сигурност
1

Икономика и управление (Управление
на търговския асортимент)

1

1

Организация и управление извън сферата на материалното производство
(Интелектуална
собственост)

Икономика на
търговията

Икономика на
търговията

Интелектуална собственост
1

Интелектуална собственост

Организация и управление извън сферата на материалното производство
(Медии и комуникации)

2

1

Медии и об ществени комуникации

История на България (Стопанска история)

1

1

Пол и т и ческ а
икономия

1

Икономическа социология

Социология (Социа лно предприемачество и организационно поведение в
условията на икономическа криза)
Социология (Социална оценка на интеграционните политики за имигрантите в България)

1

Икономическа социология

Социология (Социолог и ческ и изме рения на икономиче ск ат а к ри з а н а
предприятията)

1

Икономическа социология

Социологи я (Корпоративният имидж
кат о кон к у рен т ен
пазарен фактор)
Политология (Международни отношения и външна политика)

1
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3

Икономика и управление (Ценова конкурентоспособност
на търговската фирма)

Икономика и управление (Интелектуална собственост)

ВЕСТНИК

1

Икономическа социология

1

Меж д у народни отношения

3

4
Меж д у народни отношения

11549
72 . – ВВМ У „ Н. Й. Ва п ц ар ов“ – Варн а ,
обявява конкурс за доценти по професионално
направление 5.5 Транспорт, корабоплаване и
авиация, специалност „Приложна механика“
за ну ж дите на факултет „Ин женерен“ – две
длъжности за цивилни служители със срок 2
месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Справки и документи – в училището, тел.
052/552-243; 552-230; 552 222 (16 704).
11560
18. – Университетът по хранителни технологии – Пловдив, обявява конкурс за професор по
5. Технически науки, 5.12 Хранителни технологии
(Основи на кулинарната технология; Създаване
на нов продукт в хрането и туризма) със срок
2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в университета – Пловдив,
бул. Марица 26, тел. 603 603, до седем работни
дни след изтичане на срока на обявлението в
„Държавен вестник“.
11468
60. – А г рарни ят у ниверси те т – П ловдив,
обявява конкурси за академичните длъжности:
професори по: 04.01.10 Растителна защита (Ентомология), професионално направление 6.2
Растителна защита – един; 04.02.01 Развъждане
на селскостопански животни, биология и биотехника на размножаването, професионално направление 6.3 Животновъдство – един; доценти
по: 04.01.10 Растителна защита (Ентомология),
професиона лно направление 6.2 Растителна
защита – един; 04.01.10 Растителна защита (Микробиология), професионално направление 6.2
Растителна защита – един; 02.16.07 Земеустройство (вкл. кадастър и оценка на недвижимите
имоти), професионално направление 5.7 Архитектура, строителство и геодезия – един; 04.01.14
Растениевъдство, професионално направление
6.1 Растениевъдство – един, всички със срок
3 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи се подават в отдел „Човешки
ресурси“, тел. 032/654-454.
11469
91. – Аграрният университет – Пловдив, на
основание Решение № 320 от 19.05.2011 г. на
Министерския съвет на Република България и
Заповед на ректора № РД-16-718 от 20.09.2011 г.
обявява конкурси за докторанти – български
г ра ж да н и и г ра ж да н и на ЕС, за у чебнат а
2011/2012 г. по следните специалности:
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№
по
ред

Шифър

ДЪРЖАВЕН
Научни области,
групи специалности
и специалности

Образователна
и научна
степен
„доктор“
резадов- дочно
но

01.00.00

ЕСТЕСТВЕНИ
НАУКИ

1.

01.05.02 Неорганична химия

1

2.

01.06.16 Физиология на растенията

1

02.00.00

ТЕХНИЧЕСКИ
НАУКИ

3.

02.18.01 Механизация и електрификация на растениевъдството

3

4.

02.22.01 Екология и опазване
на екосистемите

1

04.00.00

СЕЛСКОСТОПАНСКИ НАУКИ

5.

04.01.10 Растителна защита
(хербология)

1

6.

04.01.10 Растителна защита
(фитопатология)

1

7.

04.01.10 Растителна защита
(ентомология)

1

8.

04.01.13 Мелиорации

1

9.

04.02.04 Хранене на селскостопанските животни и технология на
фуражите

1

10.

04.02.07 Овцевъдство и козевъдство

1

05.00.00
11.

1

ОБЩЕСТВЕНИ
НАУКИ

05.02.18 Икономика и управление (аграрна икономика)
Общо:

1

1

13

2

Срок за подаване на документите – 2 месеца
от обнародването в „Държавен вестник“. Приемно време: 9 – 12 ч., 13 – 16 ч. Необходими
документи: 1. молба (по образец); 2. автобиография; 3. диплома за придобита образователно-квалификационна степен „магистър“ с
приложението или нотариално заверено копие
от нея; 4. удостоверение за признато висше
образова н ие, а ко д и п ломата е изда дена о т
чуждестранно висше училище; 5. кандидатите
могат да прилагат и други документи, удостоверяващи техни постижения в съответната
научна област; 6. документ за платена такса

ВЕСТНИК
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за кандидатстване – 35 лв.; 7. плик с марка и
адрес за обратна информация. За справки: тел.
032/654 278.
11535
80. – Институтът по микробиология „Стефан
Ангелов“ към БАН – София, обявява конкурс за
професор по 4.3. Биологически науки (01.06.12.
Микробиология) за нуждите на Департамента по
инфекциозна микробиология със срок 2 месеца
от обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в Института по микробиология, София
1113, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 26, тел. 979-31-26.
11460
181. – Инс т и т у т ът за д ърж а вата и п раво т о п ри БА Н – Софи я, обя вя ва кон к у рси
за: доценти по: 05.05.15 международно право
и меж д у народни отношени я за н у ж дите на
секция „Международноправни науки“ – един;
05.05.20 криминология за нуждите на секция
„На к а зат ел ноп ра вн и нау к и“ – ед и н; гла вен
асистент по 05.05.22 правна социалогия; правна информатика – един, за нуждите на секция
„Публичноправни науки“, всички със срок 2
месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Справки и документи – в Института за
държавата и правото, София 1000, ул. Сердика
4, ет. 3, тел. 02/987 4902.
11477
530. – Институтът по органична химия с
Център по фитохимия при БАН обявява конкурс по 4.2 направление химически науки за
професор по 02.10.23 технология на природните
и синтетични горива за нуждите на лаборатория
„ХТГ“ със срок 2 месеца от обнародването в
„Държавен вестник“. Справки и документи – в
института, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 9, стая 206,
тел. 02/872-48-17.
11504
289. – Институтът по електрохимия и енерг и й н и сис т ем и п ри БА Н – Софи я, обя вя ва
конкурс за професор по 01.05.14 електрохимия
(вкл. химически източници на тока) със срок
2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в канцеларията на ИЕЕС, ул.
Акад. Г. Бончев, бл. 10, стая 214, тел. 979 27 50.
11538
58. – Инстит у т ът по физикохимия „ А кадемик Ростислав Каишев“ при БАН – София,
обявява конкурс за главен асистент по 01.05.05
физикохимия със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Справки и документи – 1113 София, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 1,
ет. 4, канцелария, тел. 872 7550.
11571
35. – Националният археологически институт с музей на БАН – София, обявява конкурси
за доценти по: 05.03.12 археология (специалност 2.2. история и археология) за нуждите на
Сек ци ята за трак ийска археологи я – трима;
05.03.01 стара история/праистория (специалност 2.2. история и археология) за нуж дите
на Секцията за праистория – един, със срок 2
месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Документи – в института, ул. Съборна 2, тел.
02/988-24-06.
11572

С Т Р.
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СЪДИЛИЩА
Административният съд – Варна, ХХ състав,
на основание чл. 218, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е
образувано адм. дело № 3223/2011 по жалба на
Михаил Янчев Илиев срещу Решение № 3409-7
от протокол № 35 от 22, 23 и 29.06.2011 г. на
Общинския съвет – гр. Варна, с което е одобрен
подробен устройствен план – план за улична
регулация на СО „Зеленика“, в т. ч. и схеми: водоснабдяване и канализация, електрозахранване,
идейна план-схема за вертикално планиране и
комуникационно-транспортна схема, относно ПИ
с идентификатор № 10135.5545.3095. Заинтересованите страни имат право да подадат заявление
за конституиране като ответници в едномесечен
срок от обнародване на съобщението в „Държавен
вестник“, като представят заявление до Административния съд – Варна, което да съдържа: трите
имена и адреса, телефон, факс и електронен адрес,
ако има такъв – за българските граждани; трите
имена и личния номер за чужденец и адреса, заявен в съответната администрация, телефон, факс
и електронен адрес, ако има такъв; фирмата на
търговеца или наименованието на юридическото
лице, изписани и на български език, седалището
и последния посочен в съответния регистър адрес
на управление и електронния му адрес; номер на
делото; акта, който се оспорва, и органа, който
го е издал; изявление, че заинтересуваното лице
желае да бъде конституирано в производството
като ответник; подпис на заявителя. Към заявлението да се приложат писмени доказателства, удостоверяващи качеството на заявителя
като заинтересовано лице. Със заявлението е
недопустимо да се правят искания за отмяна
на индивидуалния административен акт, както
и за присъединяване към подадената жалба от
Михаил Янчев Илиев.
11465
Административният съд – Варна, на основание чл. 218, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е образувано
адм.д. № 3231/2011 по описа на ХVІ състав, по
жалба от Дарина Михайлова Петкова-Арсениева
срещу Решение № 3409-7 от протокол № 35/2011 г.
на Общинския съвет – гр. Варна, за одобряване
на ПУП – ПУР на СО „Зеленика“ в частта за
поземлен имот 10135.5545.555. Съдът указва на
заинтересованите лица, че в срок 1 месец от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“
могат да подадат заявление до Административния
съд – Варна, със съдържание съобразно чл. 218,
ал. 4, т. 1 – 7 ЗУТ за конституирането им като
ответници в производството.
11466
Административният съд – Варна, ХХ състав,
на основание чл. 218, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е
образувано адм. дело № 3452/2011 по жалба на
Мария Петрова Петрова срещу Решение № 3408-7
от 22, 23 и 29.06.2011 г. на Общинския съвет – гр.
Варна, обнародвано в „Държавен вестник“, бр. 59
от 2011 г., с което е одобрен подробен устройствен
план – план за улична регулация: водоснабдяване
и канализация, електрозахранване, идейна плансхема за вертикално планиране и комуникационно-транспортна схема за к.к. Чайка, относно
имот с идентификатор № 10135.2571.494, кв. 38.
Заинтересованите страни имат право да подадат
заявление за конституиране като ответници в
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едномесечен срок от обнародване на съобщението
в „Държавен вестник“, като представят заявление до Административния съд – Варна, което да
съдържа: трите имена и адреса, телефон, факс
и електронен адрес, ако има такъв – за българските граждани; трите имена и личния номер
за чужденец и адреса, заявен в съответната
администрация, телефон, факс и електронен
адрес, ако има такъв; фирмата на търговеца
или наименованието на юридическото лице,
изписани и на български език, седалището и
последния посочен в съответния регистър адрес
на управление и електронния му адрес; номер на
делото; акта, който се оспорва, и органа, който
го е издал; изявление, че заинтересуваното лице
желае да бъде конституирано в производството
като ответник; подпис на заявителя. Към заявлението да се приложат писмени доказателства, удостоверяващи качеството на заявителя
като заинтересовано лице. Със заявлението е
недопустимо да се правят искания за отмяна
на индивидуалния административен акт, както
и за присъединяване към подадената жалба от
Мария Петрова Петрова.
11578
Административният съд – Варна, на основание чл. 218, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е образувано
адм. д. № 3238/2011 по описа на ХVІ състав
по жалба от Цвета Иванова Атанасова срещу
Решение № 3409-7 от протокол № 35 от 22, 23 и
29.06.2011 г. на Общинския съвет – гр. Варна, за
приемане на ПУП – ПУР на СО „Зеленика“ в
частта за поземлен имот № 459. Съдът указва на
заинтересованите лица, че в срок 1 месец от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“
могат да подадат заявление до Административния
съд – Варна, със съдържание съобразно чл. 218,
ал. 4, т. 1 – 7 ЗУТ за конституирането им като
ответници в производството.
11579
Административният съд – Варна, на основание чл. 218, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е образувано
адм. дело № 3492/2011 по описа на ХVІ състав
по жалба от Димитър Николов Митишев срещу
Решение № 3408-7 от 22, 23 и 29.06.2011 г. на
Общинския съвет – гр. Варна, с което е одобрен
ПУП и ПУР: водоснабдяване и канализация,
електрозахранване, идейна план-схема за вертикално планиране и комуникационно-транспортна
схема за к. к. Чайка, в частта за имот № 259,
кв. 12. Съдът указва на заинтересованите лица,
че в срок 1 месец от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“ могат да подадат
заявление до Административния съд – Варна,
със съдържание съобразно чл. 218, ал. 4, т. 1 – 7
ЗУТ за конституирането им като ответници в
производството.
11580
Административният съд – Варна, ХХ състав,
на основание чл. 218, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е
образувано адм. дело № 3419/2011 по жалба на
Станислав Митков Русев срещу Решение № 3408-7
от 22, 23 и 29.06.2011 г. на Общинския съвет – гр.
Варна, с което е одобрен подробен устройствен
план – план за улична регулация: водоснабдяване
и канализация, електрозахранване, идейна плансхема за вертикално планиране и комуникационно-транспортна схема за к.к. Чайка, относно

БРОЙ 83

ДЪРЖАВЕН

ПИ 160. Заинтересованите страни имат право
да подадат заявление за конституиране като
ответници в едномесечен срок от обнародване
на съобщението в „Държавен вестник“, като
представят заявление до А дминистративни я
съд – Варна, което да съдържа: трите имена и
адреса, телефон, факс и електронен адрес, ако има
такъв – за българските граждани; трите имена
и личния номер за чужденец и адреса, заявен
в съответната администрация, телефон, факс и
електронен адрес, ако има такъв; фирмата на
търговеца или наименованието на юридическото
лице, изписани и на български език, седалището
и последния посочен в съответния регистър адрес
на управление и електронния му адрес; номер на
делото; акта, който се оспорва, и органа, който
го е издал; изявление, че заинтересуваното лице
желае да бъде конституирано в производството
като ответник; подпис на заявителя. Към заявлението да се приложат писмени доказателства, удостоверяващи качеството на заявителя
като заинтересовано лице. Със заявлението е
недопустимо да се правят искания за отмяна
на индивидуалния административен акт, както
и за присъединяване към подадената жалба от
Станислав Митков Русев.
11581
Административният съд – Варна, на основание чл. 218, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е образувано
адм.д. № 3450/2011 по описа на ХХIX състав по
жалба от Георги Атанасов Илиев и Емил Атанасов Георгиев срещу Решение № 3408-7 от 22, 23
и 29.06.2011 г. на Общинския съвет – гр. Варна,
в частта за имот № 413 (стар № 546), к.к. Чайка,
гр. Варна, с което на основание чл. 21, ал. 1,
т. 11 ЗМСМА във връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ и
по предложение на кмета на Община Варна с
вх. № РД-11-9302/89 от 27.04.2011 г. Общинският
съвет – гр. Варна, одобрява подробен устройствен
план (ПУП) – план за улична регулация (ПУР):
водоснабдяване и канализация, електрозахранване, идейна план-схема за вертикално планиране и
комуникационно-транспортна схема за к.к. Чайка
без кв. 4, 6, 7, 60 и част от кв. 5 (източно от кв.
4, 6, 7 и 60), с изключение на улица от о.т. 34 до
о.т. 44. Съдът указва на заинтересованите лица,
че в срок от 1 месец от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“ могат да подадат
заявление до Административния съд – Варна,
със съдържание, съобразно чл. 218, ал. 4, т. 1 – 7
ЗУТ за конституирането им като ответници в
производството.
11582
Административният съд – Варна, тридесет и
трети състав, на основание чл. 188 във връзка
с чл. 181, ал. 1 АПК съобщава, че е постъпило
оспорване от Румен Георгиев Андонов, Цветанка
Костова Аламянова и Галина Костова Добрева
срещу Решение № 3409-7 от 22, 23 и 29 юни 2011 г.
на Общинския съвет – гр. Варна, с което е одобрен подробен устройствен план (ПУП) – план
за улична регулация и застрояване (ПРЗ) на СО
„Зеленика“ в частта относно имот № 3515, по
повод на което е образувано адм. д. № 3352/2011
по описа на Административния съд – Варна,
насрочено за 07.12.2011 г. от 13,30 ч., второ отделение, тридесет и трети състав.
11583
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Административният съд – Варна, съобщава
за направено оспорване от Мария Стоянова Стоянова-Шолц с постоянен адрес Варна, ул. Княз
Батенберг 39, на Заповед № Г-58 от 04.04.2006 г. на
зам.-кмета на Община Варна, с която е одобрен
ПУП – ПЗ и РУП за УПИ ІІ 1649, кв. 53 по плана
на 8 м. р. на гр. Варна. Заинтересованите лица
могат да подадат заявление за конституирането
им като ответници по адм. дело № 2861/2011 в
едномесечен срок от деня на обнародване на съобщението в „Държавен вестник“, към което да
приложат писмени доказателства, удостоверяващи
качеството им на заинтересовани страни. Към
заявлението е недопустимо да се правят искания
за отмяна на обжалваната заповед, както и за
присъединяване към подадената от Мария Стоянова Стоянова-Шолц жалба.
11584
Административният съд – Варна, съобщава
за направено оспорване от Диан Василев Иванов
от Варна срещу Решение № 3409-7 от протокол
№ 35 от 22, 23 и 29.06.2011 г. на Общинския
съвет – гр. Варна, с което е приет ПУП – ПУР
на СО „Зеленика“ в частта относно ПИ 3522.
Заинтересованите лица могат да подадат заявление по чл. 218, ал. 4 ЗУТ за конституирането
им като ответници по адм. дело № 3249/2011 на
Административния съд – Варна, в едномесечен
срок от деня на обнародване на съобщението в
„Държавен вестник“, към което да приложат писмени доказателства, удостоверяващи качеството
им на заинтересовани лица. Със заявлението е
недопустимо да се правят искания за отмяна на
обжалвания административен акт, както и за
присъединяване към подадени жалби.
11589
Административният съд – Варна, съобщава
за направено оспорване от Карчо Койчев Грудев
на Решение № 3409-7 от 22, 23 и 29.06.2011 г. на
Общинския съвет – гр. Варна, с което е одобрен
ПУП – ПУР на СО „Зеленика“ в частта на ПИ
545.19. Заинтересованите лица могат да подадат
заявление за конституирането им като ответници
по адм. дело № 3221/2011 в едномесечен срок от
деня на обнародване на съобщението в „Държавен вестник“, към което да приложат писмени
доказателства, удостоверяващи качеството им
на заинтересовани лица. Към заявлението е
недопустимо да се правят искания за отмяна на
обжалваното решение на Общинския съвет – гр.
Варна, както и за присъединяване към подадената
от Карчо Койчев Грудев жалба.
11590
Административният съд – Добрич, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 АПК
съобщава, че е постъпило оспорване от областния
управител на област Добрич срещу Наредбата за
определянето и администрирането на местните
данъци, такси и цени на услуги на територията на
община Балчик, приета от Общинския съвет – гр.
Балчик, и изменена с Решение № 869 по протокол № 67 от заседание на Общинския съвет – гр.
Балчик, проведено на 30.08.2011 г., в частта, с
която „При внасяне искане за разглеждане от
Общинския съвет – гр. Балчик, за изразяване на
предварително съгласие за смяна на предназначението на земи от общински поземлен фонд от
физически и юридически лица се заплаща такса
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от 20 лв. на декар“. По оспорването е образувано
адм.д. № 706/2011 по описа на Aдминистративния
съд – Добрич, насрочено за 15.11.2011 г. от 10 ч.
11467
А дминистративният съд – Кюстендил, на
основание чл. 181 във връзка с чл. 188 АПК
съобщава, че има образувано адм.д. № 295/2011
по постъпила Заповед № 225 от 30.08.2011 г. на
областния управител на област Кюстендил, с която се оспорват като незаконосъобразни следните
решения на Общинския съвет – гр. Бобов дол, от
заседание на 21.07.2011 г.: Решение № 118, с което
е прието изменение на чл. 16, ал. 1 от Наредбата
за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в община Бобов дол;
Решение № 119, с което е прието изменение на
приложение № 1 към Наредбата за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество
в община Бобов дол; Решение № 120, с което е
прието изменение на приложение № 1, т. 8 от
Наредбата за определяне и администриране на
местни такси и цени на услуги, и Решение № 121
в частта му, с която е прието, че измененията в
Наредбата за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество в община
Бобов дол и Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги на
територията на община Бобов дол и определяне
на годишен размер на местните такси и цени на
услуги влизат в сила от 21.07.2011 г. Конституирани страни по делото са: областният управител
на област Кюстендил в качеството на оспорващ;
Общинският съвет – гр. Бобов дол, в качеството
на ответник по оспорването, и Окръжна прокуратура – гр. Кюстиндил. Делото е насрочено за
23.11.2011 г. в 11 ч.
11591
Административният съд – Перник, на основание чл. 218, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е постъпило оспорване от Латин Величков Георгиев и
Юлий Латинов Величков, двамата от София,
кв. Редута, ул. Велчо Атанасов 27, вх. Б, ап. 20,
на Заповед № 1772 от 03.09.2010 г. на кмета на
община Перник, с която е одобрен проектът на
ПУП – ПР и ПЗ на част от кв. 29 по плана на
с. Дивотино, община Перник, като с плана за
регулация се изменя регулацията на УПИ VІ-644,
УПИ VІІІ-649, УПИ ІХ-645, УПИ Х-646, УПИ
ХІ-647 и УПИ ХІV-650. С плана за застрояване
се определя зона за застрояване с показатели за
Жм и начин за застрояване свободно и е образувано адм. д. № 286/2011 по описа на Административния съд – Перник. Заинтересованите лица
могат да подадат заявление в едномесечен срок
от обнародване на съобщението в „Държавен
вестник“, че желаят да бъдат конституирани в
производството по делото. Заявлението трябва
да има реквизитите по чл. 218, ал. 4 ЗУТ и да е
придружено с писмени доказателства, удостоверяващи качеството на заинтересувано лице на
заявителя.
11552
Административният съд – Русе, на основание
чл. 218, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е постъпило оспорване на Заповед № РД-01/2117 от 29.06.2011 г.
на кмета на Община Русе, с която е одобрен
комплексен проект за инвестиционна инициатива
(КПИИ), състоящ се от ПУП – изменение на
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план за регулация и застрояване в кв. 651-е, ж. к.
Изток, за УПИ V-746 за социална инфраструктура – ЦНСТ по плана на гр. Русе, и инвестиционен
технически проект, като е издадено Разрешение
за строеж № 353 от 29.06.2011 г. за обект: Център
за настаняване от смесен тип с капацитет 14 деца
с външни ВиК връзки, външно газоснабдяване
и ограда с обща височина 1,60 м с бетонов цокъл 0,40 м и метални пана, по което оспорване
е образувано адм. дело № 387/2011 по описа на
съда, 5-и състав, насрочено за 01.12.2011 г. от 14 ч.
Оспорваща страна по делото е „Електра“ – ООД,
със седалище и адрес на управление Русе, ул. Котовск 12, представлявано от управителя Милен
Антонов Антонов. Съдът на осноснование чл. 218
ал. 1 във връзка с ал. 4 ЗУТ обявява на заинтересованите лица, че могат да се конституират като
ответници в производството в едномесечен срок
от деня на обнародване в „Държавен вестник“
на съобщението за оспорване чрез подаване на
заявления до съда, които съдържат: трите имена
и адреса, телефон, факс и електронен адрес, ако
има такъв – за българските граждани; трите имена и личния номер за чужденец и адреса, заявен
в съответната администрация, телефон, факс и
електронен адрес, ако има такъв; фирмата на
търговеца или наименованието на юридическото
лице, изписани и на български език, седалището
и последния посочен в съответния регистър адрес
на управление и електронния му адрес; номер на
делото; акта, който се оспорва, и органа, който
го е издал; изявление, че заинтересованото лице
желае да бъде конституирано в производството
като ответник; подпис на заявителя. Към заявлението се прилагат писмени доказателства, удостоверяващи качеството на заинтересовано лице
на заявителя. Със заявлението е недопустимо да
се правят искания за отмяна на индивидуалния
административен акт, както и за присъединяване
към подадени жалби в законоустановения срок.
11577
Административният съд – Сливен, е образувал
адм.д. № 178/2011 по описа на съда и по което
предмет на оспорване е Заповед № РД-15-557 от
13.06.2011 г. на кмета на община Сливен, с която
е одобрен ПУП в част план за застрояване за ПИ
001752 (бивш стопански двор) и ПИ001745 (нива)
от землището на с. Глуфишево, община Сливен,
като се променя предназначението на втория имот
от земеделска земя в „База за селскостопанска
дейност“ и двата имота се обединяват в един нов
имот със същото отреждане съгласно показания
върху плана начин на застрояване. Заинтересуваните лица могат да подадат заявление до
Административния съд – Сливен, в едномесечен
срок от деня на обнародването в „Държавен вестник“ на съобщението за оспорването, за да бъдат
конституирани като ответници в производството.
Заявлението трябва да съдържа трите имена и
адреса, телефон, факс и електронен адрес, ако има
такъв – за българските граждани; трите имена
и личния номер за чужденец и адреса, заявен
в съответната администрация, телефон, факс и
електронен адрес, ако има такъв; фирмата на
търговеца или наименованието на юридическото
лице, изписани и на изписани и на български език,
седалището и последния посочен в съответния
регистър адрес на управление и електронния

БРОЙ 83

ДЪРЖАВЕН

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 заявлението да се приложат
писмените доказателства, удостоверяващи качеството на заинтересувано лице на заявителя. Със
заявлението е недопустимо да се правят искания
за отмяна на ИАА, както и за приесъединяване
към подадената жалба.
11592
Административният съд – Смолян, на основание чл. 218, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е образувано
адм. дело № 296/2011 по оспорването на Асан
Руфадов Карабулаклиев от с. Стоманово, община
Девин, срещу Заповед № РД-09-187 от 24.06.2011 г.,
с която е одобрено изменение на подробния
устройствен план – плана за регулация в кв. 7
по плана на с. Стоманово, като регулационните
линии на УПИ Х се поставят в съответствие
със съществуващата имотна граница на имот
с пл. № 76 съгласно корекциите със зелен цвят
на скицата. Съдът уведомява заинтересованите
лица, че в срок един месец от обнародването
на това съобщение в „Държавен вестник“ могат да подадат заявление в Административния
съд – Смолян, което да отговаря на изискванията
на чл. 218, ал. 4, т. 1 – 7 ЗУТ, за конституирането
им като ответници в съдебното производство.
Административно дело № 296/2011 е насрочено
за 1.12.2011 г. от 13,30 ч.
11464
Административният съд – София-град, съобщава, че е образувано адм. д. № 8141/2011 на
VІІІ тричленен състав, насрочено за 20.01.2012 г.,
по постъпило оспорване от Елена Атанасова
Танева от София против чл. 20, ал. 1 от Наредбата за преместваемите обекти, за рекламните,
информационните и монуметално-декоративните
елементи и за рекламната дейност на Столична
община (приета с Решение № 24 по протокол № 4
на СОС от 20.12.2007 г.; изм. и доп. с Наредбата
за изменение и допълнение, приета с Решение
№ 1 по протокол № 29 от 15.01.2009 г. (в частта
„но за не повече от 5 години“, чл. 20, ал. 2 изцяло и чл. 20, ал. 3 в частта „но за не повече от
максимално допустимия срок по ал. 1“.
11551
А дминистративният съд – София-град, ІІ
отделение, 28 състав, призовава Павел Николаев Чернаев с последен известен по делото адрес
Русе, алея Момина сълза № 6, бл. 31, вх. 1, ет. 3,
да се яви в съда на 23.11.2011 г. в 9,45 ч. като заинтересована страна по адм. дело № 2463/2011,
образувано по жалба на Николай Лазаров Болчев
срещу Заповед № РД-18-69 от 14.12.2010 г. на изпълнителния директор на АГКК. Жалбоподателят да
посочи съдебен адрес, в противен случай делото
ще се гледа при условията на ГПК.
11585
Административният съд – Хасково, на основание чл.188 във връзка с чл. 181 АПК, съобщава че
е постъпило оспорване от областния управител на
област Хасково на Решение № 580 от 25.08.2011 г.
на Общинския съвет – Минерални бани, с което
се приема Наредба за общинските жилища. По
оспорването е образувано адм. дело № 672/2011 по
описа на съда, насрочено за 09.11.2011 г. от 11 ч.
11588
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Добричкият районен съд, гражданска колегия,
призовава Махир Чепниоглу, роден на 02.02.1949 г.
в Република Турция, да се яви в Съдебната палата за връчване на искова молба с вх. № 16132
от 15.07.2011 г. с приложените към нея доказателства ведно със съобщението по чл. 131 ГПК
в качеството на ответник по гр. д. № 3551/2011
по описа на съда, предявена от Мария Христова
Чепниоглу от Добрич, ул. Надежда 11, за развод
на основание чл. 49, ал. 1 СК. Ответникът да
посочи съдебен адрес в страната, в противен
случай делото ще се гледа при условията на
чл. 48, ал. 2 ГПК.
11576
Софийският районен съд, ІІІ гр. отделение,
90 състав, уведомява Абдеррахим Мисбах, гражданин на Мароко, роден на 07.07.1978 г., че има
качеството на ответник по гр. д. № 9419/2011
по описа на СРС, ІІІ ГО, 90 състав, образувано
по предявен от Светла Кънчева Кънева иск за
развод, и му указва, че в двуседмичен срок от
публикацията следва да се яви в канцеларията
на СРС, ІІІ ГО, 90 състав, за връчване на съобщението по чл. 131 ГПК ведно с исковата молба
и приложенията към нея.
11554
Софийският районен съд, ГО, 31 състав,
призовава Юлиян Стефанов Кънев с последен
постоянен адрес София, ж. к. Младост, бл. 329,
вх. 7, ап. 195, сега с неизвестен адрес, да се яви
в съда на бул. Драган Цанков 6 като ответник
по гр. д. № 27413/2011, 31 състав, ГО, заведено от
„Топлофикация“ – София. Ответникът да посочи
съдебен адрес, в противен случай делото ще се
гледа при условията на чл. 48, ал. 2 ГПК.
11593
Софийският градски съд, I гр. отделение, 4
състав, на основание чл. 28, ал. 2 ЗОПДИППД
уведомява, че има образувано гр. д. № 12462/2011
въз основа на постъпило мотивирано искане от
Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност срещу Дуко Стефанов
Тодоров с постоянен и настоящ адрес София, ул.
Алабин 2, ет. 1, ап. 1, и Ивета Рашкова Тодорова,
с постоянен адрес София, ж. к. Света Троица
368, вх. В, ет. 9, ап. 79, и същото е насрочено за
първо открито съдебно заседание на 08.02.2012 г.
от 11 ч. Определя едномесечен срок от датата
на обнародване в „Държавен вестник“ на заинтересованите лица да предявят претенции върху
имуществото, притежавано от Дуко Стефанов
Тодоров и Ивета Рашкова Тодорова, описано, както
следва: Дуко Стефанов Тодоров и Ивета Рашкова
Тодорова: двуетажна сграда с трети тавански етаж
в София, район „Сердика“, ул. Калач 28А, с обща
разгърната площ 227,02 кв. м и сутерен с мазета
с разгърната площ 14,12 кв. м, която сграда е
разположена в дъното на двора и се състои от:
първи етаж с обща площ 79,56 кв. м, в който
етаж е обособено самостоятелно жилище – апартамент № 1, със застроена площ 60,07 кв. м,
състоящ се от стая, дневна, кухня, антре и баня с
тоалетна, заедно със складово помещение – мазе
№ 3, с площ 3,20 кв. м, заедно със съответните
идеални части от общите части на сградата и от
правото на строеж на сградата, съставляващо
урегулиран поземлен имот, парцел ХII-270 от
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кв. 83 по плана на гр. София, местност Орландовци – Малашевци, целият с площ 540 кв. м;
втори етаж с обща площ 76,75 кв. м, в който етаж
е обособено самостоятелно жилище – апартамент
№ 2, със застроена площ 62,02 кв. м, състоящ
се от две стаи, дневна, кухненски бокс, антре,
коридор и баня с тоалетна, заедно със складово
помещение – мазе № 2 с площ 3,80 кв. м, заедно
със съответните идеални части от общите части на
сградата и от правото на строеж на сградата върху
горепосоченото място; трети тавански подпокривен етаж с обща площ 70,71 кв. м, в който етаж е
обособено самостоятелно жилище – апартамент
№ 3, със застроена площ 60,24 кв. м, състоящ се
от две стаи, дневна с кухненски бокс, коридор,
баня с тоалетна и тераса към него с площ 14,70
кв. м, заедно със складово помещение – мазе
№ 1, с площ 3,60 кв. м, заедно със съответните
идеални части от общите части на сградата и от
правото на строеж на сградата върху посоченото
място; гараж № 3 с обща площ 17,80 кв. м заедно
със съответните идеални части от общите части
на сградата и от правото на строеж на сградата
върху посоченото място заедно със 190,40/540
идеални части от горепосоченото място, върху
която са построени сградата и гаражът, предмет
на настоящия договор, съставляващо урегулиран
поземлен имот, парцел XII-270 от квартал 83 по
плана на гр. София, местност Орландовци – Малашевци, целият с площ 540 кв. м; апартамент
в София, ул. Алабин 2, със застроена площ 51,79
кв. м, състоящ се от стая, кухня, коридор, баня,
тоалетна и тераса, заедно с тавански помещения
със застроена площ 16,50 кв. м и мазе със застроена площ 5,48 кв. м, заедно с приспадащите
се 0,047 % идеални части от общите части на
сградата, включително и от дворното място, съставляващо парцел VII-1 от квартал 299 по плана на
гр. София, местност ГГЦ зона Г-6 част 1 с площ
406 кв. м. В случай че събирането на посочената
сума се окаже невъзможно, на основание чл. 8,
ал. 1 да се обяви сключената между лицата Ивета
Рашкова Тодорова и Мария Тодорова Георгиева
сделка за недействителна; избено помещение
в София, ул. Алабин 2, с площ 8 кв. м; избено
помещение в София, ул. Алабин 2, вх. Б с площ
по план 24,51 кв. м; от Стефан Дуков Тодоров:
апартамент № 60 в София, ж. к. Хаджи Димитър,
бл. 98, вх. В, ет. 4, състоящ се от три стаи, кухня
и сервизни помещения, с площ 82,10 кв. м заедно
с избено помещение № 19, заедно с приспадащите
се 1,815 % идеални части от общите части на
сградата, включително и от правото на строеж;
Дуко Стефанов Тодоров: лек автомобил, марка
„Москвич“, модел: 412, държавен per. № С 4748
ВС, рама № 1808983, двигател № 486892, бананов,
дата на придобиване 03.11.2001 г., регистриран за
първи път на 16.06.1986 г., и лек автомобил, марка:
„ВАЗ“, модел: 2101, държавен peг. № С 5700 КТ,
рама № 21013608055, двигател № 4805259; зелен,
дата на придобиване – 16.11.2000 г.; следните суми
по банкови сметки: „Прокредит банк – България“ – АД, сумата 25,97 лв. по сметка № IBAN
BG 81 PRCB 9230 1003 2577 14 в левове; „Райфайзен банк – България“ – ЕАД, сумата 3 лв.
по сметка № IBAN BG 49 RZBB 9155 1058 6217
85 в левове; „Първа инвестиционна банка“ – АД,
сумата 12,11 лв. по сметка № IBAN BG 85 FINV
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9150 10BG N00R 5Е в левове; „Банка ДСК“ – АД,
сумата 6,94 лв. по сметка № IBAN BG 31 STSA
9300 0011 7325 55 в левове и сумата 0,66 лв. по
сметка № 17140387001069 в левове; „Юробанк И Еф
Джи България“ – АД, сумата 47,58 лв. по сметка
№ IBAN BG 77 BPBI 7940 1046 7645 01 в левове,
сумата 25,85 лв. по сметка № IBAN BG 23 BPBI
7940 1046 7645 03 в левове, сумата 7,01 в евро,
равняваща се на 13,71 лв. по сметка № IBAN BG
59 BPBI 7940 1446 7645 01 в евро и сумата 1,06
евро, равняваща се на 2,07 лв. по сметка № IBAN
BG 21BPBI 7940 4446 7645 01 в евро; от Ивета
Рашкова Тодорова – следните суми по банкови
сметки: „Райфайзен банк – България“ – ЕАД,
сумата 2 лв. по сметка № IBAN BG 75 RZBB 9155
1076 0434 87 в левове; „Уникредит Булбанк“ – АД,
сумата 7,11 лв. по сметка № 9660 1079 9802 07 в
левове и сумата 3,35 лв. по сметка № 7630 1021
3935 10 в левове; „Юробанк И Еф Джи България“ – АД, сумата 262,72 лв. по сметка № IBAN
BG 95 BPBI 7940 4040 1543 01 в левове и сумата
27 986 лв., изплатена от Ивета Рашкова Тодорова и Дуко Стефанов Тодоров за погасяване на
ипотечен кредит, отпуснат от „БПБ“ – АД, на
29.09.2000 г. за закупуване на недвижим имот от
Ивета Тодорова преди брака си с Дуко Стефанов
Тодоров и погасен впоследствие; сумата в размер
27 986 лв., изплатена от проверяваното лице и
съпругата му при изпълнение на сключения договор за отпуснат банков кредит.
11555
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 20834/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Си
тур“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Красна поляна“, ж.к. Красна поляна
1, ул. Одоровци, бл. 20, ет. 12, ап. 58, с предмет на
дейност: вътрешен и международен туризъм, туристическа туроператорска дейност, туристическа
турагентска дейност, хотелиерски, туристически,
екскурзоводни, езикови, преводачески, транспортни и импресарски услуги, вътрешно- и външнотърговска дейност, търговско представителство и
посредничество, ресторантьорство и хотелиерство,
рекламна дейност, представителство и агентство
на български и чуждестранни физически и юридически лица, сделки с недвижими имоти и други
вещни права върху тях, информационна, рекламна
и програмна дейност, сделки с интелектуална
собственост, както и всякаква друга търговска,
стопанска и консултантска дейност, позволена
със закон. Дружеството е с неопределен срок,
с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на
капитала Сия Тодорова Карагеоргиева, която го
управлява и представлява.
15117
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
4.III.2008 г. по ф.д. № 10891/96 вписва промени
за „Диалог – плюс“ – ООД: вписва промяна във
фамилното име на Михаела Михайлова Берова на
Митева; вписва прехвърляне на 2 дружествени дяла
от Веселка Йосифова Делибалтова на Михаела
Михайлова Митева; заличава като съдружник и
управител Веселка Йосифова Делибалтова; вписва
промени в дружествения договор.
15118
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Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 11.III.2008 г.
по ф.д. № 13033/96 вписва промени за „Балканфон“ – ЕООД: допълва решение от 25.II.2008 г.,
като вписва преместване на седалището и адреса
на управление в София, район „Слатина“, ж.к.
Яворов, бл. 73, ет. 4, ап. 7.
15119
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
4.III.2008 г. по ф.д. № 3991/2003 вписва промени
за „Дизайнер консептс“ – ООД: вписва прехвърляне на 50 дружествени дяла от Райна Димитрова
Гиргинова на „Джи Би Ес Галлинаро Байинг
сървис“ – ООД; заличава като съдружник Райна
Димитрова Гиргинова; дружеството продължава
дейността си като „Дизайнер консептс“ – ЕООД,
с едноличен собственик „Джи Би Ес Галлинаро
Байинг сървис“ – ООД; премества седалището
и адреса на управление в София, ул. Позитано
15, ет. 3, ап. 9; дружеството ще се управлява и
представлява от управителя Невена Димитрова
Рускова; вписва нов учредителен акт.
15120
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 154, ал. 1, т. 2 и чл. 266, ал. 3
ТЗ с решение от 13.XII.2007 г. по ф.д. № 258/2007
вписва прекратяването на „Имекс – С“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София,
район „Средец)“, ул. 6 септември 1 (рег. по ф.д.
№ 23582/93).
15121
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 19771/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Суон Медоу“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София,
район „Изгрев“, ул. Н. Хайтов 2, вх. А, ет. 1, с
предмет на дейност: търговско посредничество и
представителство, покупка, продажба, наемане и
отдаване под наем на недвижими имоти в Република България, както и всякаква друга дейност,
незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 194 000 лв., със съдружници
Андерс Свананг и Мари Йостерберг, които го
управляват и представляват заедно и поотделно.
15122
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 21137/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Килими“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район „Красно село“, ул. Лайош
Кошут 8, с предмет на дейност: търговия, реклама, маркетинг и всякаква друга дейност, която
законите на Република България не забраняват.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., с едноличен собственик на капитала
Вълкан Калудов Вълканов, който го управлява
и представлява.
15123
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 20849/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Големанстрой“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление София, район „Илинден“, ж.к.
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Връбница 2, бл. 609, вх. Б, ет. 1, ап. 37, с предмет
на дейност: строителство, строително-монтажни и
ремонтни услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, покупка
на стоки или други вещи с цел препродажба в
първоначален, преработен или обработен вид,
продажба на стоки от собствено производство,
рекламни, информационни и програмни услуги,
търговско представителство и посредничество и
всякаква друга търговска дейност, незабранена
със закон. Дружеството е с неопределен срок,
с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на
капитала Георги Емилов Калушки, който го
управлява и представлява.
15124
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 14, ал. 4 ТЗ с определение по ф.д.
№ 143/2008 вписа промяна за „Големанов“ – ООД:
премества седалището и адреса на управление
от Велико Търново, ул. Цар Тодор Светослав 17,
в София, ул. Царибродска 59, вх. 1, ет. 1, ап. 1.
15125
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 14, ал. 4 ТЗ с определение по ф.д.
№ 7/2008 вписа промяна за „Стар – Бат – България“ – ООД: премества седалището и адреса на
управление от Самоков, ул. Димчо Дебелянов 19,
Софийска област, в София, район „Възраждане“,
бул. Александър Стамболийски 30а.
15126
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 30.VI.2006 г. допуска прилагането в
търговския регистър по ф.д. № 6889/93 на проверения и приет годишен финансов отчет за 2005 г.
на „Дилингова финансова компания“ – АД.
15127
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 146, ал. 4 ТЗ с определение от 6.VII.2006 г. допуска прилагането
в търговския регистър по ф.д. № 10584/94 на
проверения и приет годишен финансов отчет за
2005 г. на „Сигма Био“ – ООД.
15128
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 14, ал. 4 ТЗ с определение по ф.д.
№ 15/2008 вписа промяна за „Агроресурс“ – ООД:
премества седалището и адреса на управление от
с. Искра, област Бургас, в София, кв. Горубляне,
ул. Долците 8.
15129
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
12.III.2008 г. по ф.д. № 1779/2007 вписва промени
за „Шаршек“ – ООД: вписва прехвърляне на 3200
дружествени дяла от „Билдко“ – ООД, на Иван
Христов Стоянов и 3200 дружествени дяла от
„Билдко“ – ООД, на Петър Христов Даскалов;
заличава като съдружник „Билдко“ – ООД (рег.
по ф.д. № 5619/2005 по описа на СГС); вписва
промяна на дружествения договор.
15130
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 2.XI.2007 г.
по ф.д. № 1818/90 вписва промени за „МИК Балкантон“ – АД: заличава като член на съвета на
директорите Ивайло Николов Крайчовски.
15131

С Т Р.

62

ДЪРЖАВЕН

Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 146, ал. 4 ТЗ с определение от 1.II.2008 г. допуска прилагането
в търговския регистър по ф.д. № 13896/2000 на
приетия годишен финансов отчет за 2005 г. на
„Бовар консулт“ – ЕООД.
15132
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 146, ал. 4 ТЗ с определение от 1.II.2008 г. допуска прилагането
в търговския регистър по ф.д. № 13896/2000 на
приетия годишен финансов отчет за 2004 г. на
„Бовар консулт“ – ЕООД.
15133
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 5.III.2008 г. допуска прилагането
в търговския регистър по ф.д. № 6583/2005 на
проверения и приет годишен финансов отчет за
2006 г. на „Уинслоу пропъртис“ – ЕАД.
15134
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
21.III.2008 г. по ф.д. № 5101/2006 вписва промени
за „Атамит – юг“ – ООД: вписва прехвърляне на
50 дружествени дяла от „Атамит – П“ – ООД,
на „А втотранспорт – юг – 2000“ – А Д; заличава като съдру ж ник „Атамит – П“ – ООД;
дру жеството продъл жава дейност та си като
„Атамит – юг“ – ЕООД, с едноличен собственик
„Автотранспорт – юг – 2000“ – АД (рег. по ф.д.
№ 841/98 по описа на Кърджалийския ОС).
15135
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по
ф.д. № 300/2006 вписва промени за „Юнион
тур – 2006“ – ЕООД: вписва прехвърляне на 50
дружествени дяла от Валентин Славчев Гатев
на Костадин Димитров Ралев; заличава като
едноличен собственик на капитала и управител
Валентин Славчев Гатев; вписва като едноличен
собственик на капитала и управител Костадин
Димитров Ралев; вписва увеличение на капитала на дружеството от 5000 лв. на 122 200 лв.;
дружеството ще се управлява и представлява от
Костадин Димитров Ралев; вписва нов учредителен акт.
15136
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
14.III.2008 г. по ф.д. № 29471/92 вписва промени
за „Вилокс груп“ – ЕООД: вписва прехвърляне
на 250 дружествени дяла от „Нан 99“ – ЕООД,
на „Велопорт холдинг лимитед“; заличава като
едноличен собственик „Нан 99“ – ЕООД; вписва
като едноличен собственик „Велопорт холдинг
лимитед“, Кипър; вписва нов учредителен акт.
15137
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 146, ал. 4 ТЗ с определение от 26.II.2008 г. допуска прилагането в
търговския регистър по ф.д. № 6325/90 на проверения и приет годишен финансов отчет за 2006 г.
на „Монолит – 3“ – ООД.
15138
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
18.III.2008 г. по ф.д .№ 10061/97 вписва промени
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за „Сапи – Ем“ – ООД: заличава като съдружник
Георги Ясенов Гаджев; вписва прехвърляне на 34
дружествени дяла от Георги Ясенов Гаджев на
Емилия Александрова Гаджева; вписва актуализиран дружествен договор.
15139
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 146, ал. 4 ТЗ с определение от 14.III.2008 г. допуска прилагането
в търговския регистър по ф.д № 11134/2001 на
проверения и приет годишен финансов отчет за
2006 г. на „Торек“ – ООД.
15140
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 2.Х.2007 г.
по ф.д. № 11154/2004 вписва промени за „Витапрот – Костинброд“ – АД: заличава като член
на съвета на директорите Живко Тодоров Куртев;
вписва като член на съвета на директорите „Конимо“ – АД (рег. по ф.д. № 11170/98 по описа на
СГС), представлявано от Живко Тодоров Куртев;
дружеството ще се представлява от Вълко Стоянов
Вълев, Десислава Жекова Танева, Светла Михайлова Боянова и „Конимо“ – АД, представлявано
от Живко Тодоров Куртев, колективно.
15141
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 2.Х.2007 г. допуска прилагането
в търговския регистър по ф.д. № 11154/2004 на
проверения и приет годишен финансов отчет за
2006 г. на „Витапрот – Костинброд“ – АД.
15142
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
13.III.2008 г. по ф.д. № 29574/91 вписва промени
за „Хоук – Мавров, Петров и Владов“ – ООД:
вписва прехвърляне на 153 дружествени дяла от
Александър Викторович Владов на Васил Георгиев
Мавров; заличава като съдружник Александър
Викторович Владов; вписва промяна на наименованието на „Хоук МП“ – ООД; вписва промени
в дружествения договор.
15143
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 273, ал. 1 ТЗ с решение от
21.III.2008 г. по ф.д. № 3501/2006 вписва заличаването на „Мото-Пфое Пропъртис“ – ООД.
15144
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
15.VII.2005 г. по ф.д. № 9375/2004 вписва промени
за „МБМ – 2004“ – ООД: вписва прехвърляне на
1 дружествен дял от Красимир Георгиев Любомиров на Петя Здравкова Иванова и 25 дружествени дяла от Чавдар Атанасов Петров на Петя
Здравкова Иванова; заличава като съдружник и
управител Чавдар Атанасов Петров; вписва като
съдружник Петя Здравкова Иванова; дружеството
ще се управлява и представлява от Красимир
Георгиев Любомиров.
15145
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
13.III.2008 г. по ф.д. № 11522/2002 вписва промени
за „Конуей Асет Мениджмънт“ – ООД: заличава като управител Ангел Йорданов Ангелов;
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вписва като управител Жорж Петров Диков;
дружеството ще се управлява и представлява
от Жорж Петров Диков.
15146
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
13.III.2008 г. по ф.д. № 11524/2002 вписва промени за „Какстън Асет Мениджмънт“ – ООД:
за л и ча ва к ат о у п ра ви т ел Б ож и дар И ва нов
К а па нов; вп исва к ат о у п ра ви т ел Л юбом и р
Цветков Георгиев.
15147
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
11.III.2008 г. по ф.д. № 6191/2002 вписва промени за „Голдън Юниън“ – ООД: заличава като
съдружник и управител Мая Иванова Кръстева;
вписва като съдружник и управител Стефан
Маринов Симеонов; вписва прехвърляне на 610
дружествени дяла от Мая Иванова Кръстева на
Стефан Маринов Симеонов; дружеството ще се
управлява и представлява от Стефан Маринов
Симеонов; вписва промени в дру жествени я
договор.
15148
С о фи й с к и я т г р а дс к и с ъд н а о с нов а н ие
чл. 6 във връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ с решение
о т 17.X II.20 07 г. по ф.д. № 13177/99 вп исва
прехвърляне на предприятието на ЕТ „Октагон – Людмил Сеферинов“ като съвкупност от
права, задължения и фактически отношения на
„Голд еталон“ – ООД (рег. по ф.д. № 4585/2002
по описа на СГС).
15149
С о фи й с к и я т г р а дс к и с ъд н а о с нов а н ие
чл. 6 във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от
13.III.2008 г. по ф.д. № 2673/2004 вписва промени за „АВБ – 2004“ – ЕА Д: заличава като
член на съвета на директорите Ирена Венелинова Маринова; вписва като член на съвета на
директорите Георги Кънчев Попов.
15150
Софийският градски съд допуска поправка
на явна фактическа грешка в решението си от
17.Х.2007 г. по ф.д. № 15183/2007 по партидата
на „Полид“ – ЕООД: адресът на дружеството
„Люлин, ж.к. Младост 3, бл. 327, вх. 2, ет. 6,
ап. 60“ да се чете: „София, район „Младост“,
ж.к. Младост 3, бл. 327, вх. 2, ет. 6, ап. 60“.
15151
С о фи й с к и я т г р а дс к и с ъд н а о с нов а н ие
чл. 491а, ал. 2 ГПК във връзка с чл. 146, ал. 4 ТЗ
с определение от 15.VII.2003 г. допуска прилагането в търговския регистър по ф.д. № 2552/2000
на проверения и приет годишен счетоводен
отчет за 2002 г. на „Индекс Косово“ – ООД.
15152
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
21.VIII.2007 г. по ф.д. № 2552/2000 вписва промени за „Индекс Косово“ – ООД: премества
седалището и адреса на управление в София,
район „Лозенец“, бул. Джеймс Баучър 23; вписва промяна на наименованието на „Дигитален
корект“ – ООД; вписва промени в дружествения
договор.
15153
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С о фи йс к и я т г р а дс к и с ъд н а о с нов а н ие
чл. 491а, ал. 2 ГПК във връзка с чл. 251, ал. 4
ТЗ с определение от 27.VI.2007 г. допуска прилагането в търговския регистър по ф.д. № 2210/90
на проверения и приет годишен финансов отчет
за 2006 г. на „Инкотар“ – АД.
15154
С о фи йс к и я т г р а дс к и с ъд н а о с нов а н ие
чл. 491а, ал. 2 ГПК във връзка с чл. 146, ал. 4
ТЗ с определение от 17.III.2008 г. допуска прилагането в търговския регистър по ф.д. № 12908/96
на проверения и приет годишен финансов отчет
за 2004 г. на „Вигор – 7“ – ЕООД.
15155
С о фи йс к и я т г р а дс к и с ъд н а о с нов а н ие
чл. 491а, ал. 2 ГПК във връзка с чл. 146, ал. 4
ТЗ с определение от 17.III.2008 г. допуска прилагането в търговския регистър по ф.д. № 12908/96
на проверения и приет годишен финансов отчет
за 2005 г. на „Вигор – 7“ – ЕООД.
15156
С о фи йс к и я т г р а дс к и с ъд н а о с нов а н ие
чл. 491а, ал. 2 ГПК във връзка с чл. 146, ал. 4
ТЗ определение от 17.III.2008 г. допуска прилагането в търговския регистър по ф.д. № 12908/96
на проверения и приет годишен финансов отчет
за 2006 г. на „Вигор – 7“ – ЕООД.
15157
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по
ф.д. № 6030/2007 вписа в търговския регистър
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Вер – К а н – Ис“ – ЕООД, с ъс седа л и ще и
адрес на управление София, район „Надежда“,
ж.к. Лев Толстой, бл. 48, вх. Е, ет. 1, ап. 91, с
предмет на дейност: ремонтни, строителни и
дърводелски работи, мебелни услуги, проектиране и изпълнение на вътрешно обзавеждане,
търговска дейност със строителни материали,
щандови декоративни изпълнения и услуги, внос,
износ и реекспорт, посредническа (комисионна) дейност, складова дейност, хотелиерство,
ресторантьорство, преработка и търговия със
селскостопански продукти, транспорт и услуги
(персонални и товарни) в страната и в чужбина,
както и всякаква друга дейност, незабранена
със закон. Дружеството е с неопределен срок,
с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на
капитала Цветан Базов Найденов, който го
управлява и представлява.
15158
С о фи йс к и я т г р а дс к и с ъд н а о с нов а н ие
чл. 491а, ал. 2 ГПК във връзка с чл. 146, ал. 4 ТЗ
с определение от 10.XII.2007 г. допуска прилагането в търговския регистър по ф.д. № 6740/2001
на проверения и приет годишен финансов отчет
за 2004 г. на „Букотон“ – ЕООД.
15159
С о фи йс к и я т г р а дс к и с ъд н а о с нов а н ие
чл. 491а, ал. 2 ГПК във връзка с чл. 146, ал. 4 ТЗ
с определение от 10.XII.2007 г. допуска прилагането в търговския регистър по ф.д. № 6740/2001
на проверения и приет годишен финансов отчет
за 2005 г. на „Букотон“ – ЕООД.
15160
С о фи йс к и я т г р а дс к и с ъд н а о с нов а н ие
чл. 491а, ал. 2 ГПК във връзка с чл. 251, ал. 4
ТЗ с определение от 5.III.2008 г. допуска прила-
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гането в търговския регистър по ф.д. № 17305/94
на проверения и приет годишен финансов отчет за
2006 г. на „Централен универсален магазин“ – АД.
15161
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ с решение от 1.VIII.2007 г.
по ф.д. № 3806/2006 вписва прехвърл яне на
предприятието заедно с фирмата на ЕТ „Ало
Ало – Мая Чаракчиева – Ало“ като съвкупност
от права, задължения и фактически отношения от
Мая Христова Чаракчиева-Ало на Ибрахим Ало
и го вписа като ЕТ „Ало Ало – Ибрахим Ало“.
15162
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д.
№ 19575/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Топ
маркет пропърти“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление София, район „Слатина“, ж. к. Христо Смирненски 19, вх. Б, ет. 5, ап. 38, с предмет на
дейност: покупка на стоки или други вещи с цел
препродажбата им в първоначален, преработен
или обработен вид, търговско представителство,
посредничество и комисионерство, посредническа
дейност в областта на покупко-продажба и наемане на недвижими имоти, транспортни услуги,
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предприемачество, строителство, строителни и
монтажни работи, вътрешен и външен дизайн,
производство и маркетингова дейност на стоки
и услуги, търговия със строителни материали,
консултантска, рекламна и външнотърговска
дейност, експорт, импорт и реекспорт на всякакви
стоки и всякаква друга дейност, незабранена със
закон, като за дейности, изискващи лиценз, ще се
извършват след издаването му. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала Росен Александров
Тракийски, който го управлява и представлява.
15163
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
14.ІІІ.2008 г. по ф. д. № 4834/2007 вписва промени за „Бултен“ – ЕООД: вписва прехвърляне на
1100 дружествени дяла от „Мондеа Инвестмънтс
С.А.“ на „Велопорт холдинг лимитед“; заличава
като едноличен собственик на капитала „Мондеа
инвестмънтс С.А.“, Люксембург; вписва като
едноличен собственик на капитала „Велопорт
холдинг лимитед“, Кипър, Никозия; вписва нов
учредителен акт; дружеството ще се управлява
и представлява от Миле Йованович.
15164

СЪОБЩЕНИЯ НА РЕДАКЦИЯТА
Съгласно Заповед № 150-05-132 от 19.07.2011 г. на председателя на Народното събрание
(ДВ, бр. 60 от 2011 г.) таксите за обнародване в неофициалния раздел на „Държавен вестник“ за 2012 г. са:
1. за призовки на съдилища, обявяване на конкурси, обявления и съобщения на министерства, други ведомства на бюджетна издръжка, общини и техни органи:
• с обем до 1/2 стандартна страница – 20 лв.;
• с обем до 1 стандартна страница (30 реда, 60 знака на ред) – 40 лв.;
• с обем, по-голям от 1 стандартна страница – 40 лв., и по 35 лв. за всяка следваща
страница;
2. за покани и други обявления:
• с обем до 1/2 стандартна страница – 35 лв.;
• с обем до 1 стандартна страница (30 реда, 60 знака на ред) – 70 лв.;
• с обем, по-голям от 1 стандартна страница – 70 лв., и по 60 лв. за всяка следваща
страница;
3. за обнародване до 15 дни от датата на постъпването в редакцията на съответния акт
таксите се заплащат в двоен размер;
4. за публикуване в електронната страница на „Държавен вестник“:
• за всяка една публикация на всички видове обществени поръчки по ЗОП, предварителни
обявления и решения за удължаване на срока – 50 лв.;
• за всяка една публикация на обявления за концесии – 50 лв.
*
*
*
Цената на отделен брой „Държавен вестник“ за 2012 г. е 0,80 лв. Цените за абонамент
за „Държавен вестник“ за 2012 г. са: за един месец – 8 лв.; за три месеца – 24 лв.; за шест
месеца – 48 лв.; за девет месеца – 72 лв.; за една година – 96 лв. Редакцията не извършва
абонамент за „Държавен вестник“. Абонирането се извършва във всички пощенски клонове
в страната.
Адрес на редакцията: 1169 София, пл. Княз Александър I № 1, тел. 939-35-17, тел./факс 986-10-76,
e-mail: DVest@parliament.bg, DVRed@parliament.bg.
Електронна страница на „Държавен вестник“: http://dv.parliament.bg
IBAN номерът на банковата сметка на „Държавен вестник“ е:
BG10BNBG96613100170401, BIC на БНБ – BNBGBGSD
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