ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК 34

БРОЙ

ОФИЦИАЛНО ИЗДАНИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Петък, 4 май 2012 г.

София

Цена 0,80 лв.

СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФИЦИАЛНИЯ РАЗДЕЛ
Народно събрание
 Решение за предсрочно прекратяване
на мандата на заместник-председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление „Надзор на
инвестиционната дейност“
 Решение за прекратяване пълномощията на народен представител

2
2

Президент на републиката
 Указ № 152 за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Пиргово, община Иваново, област Русе, на
7 октомври 2012 г.

2

 Указ № 163 за освобождаване на
Атанас Павлов Велчев от длъжността извънреден и пълномощен посланик на Република България в Конфедерация Швейцария и в Княжество
Лихтенщайн със седалище в Берн

2

 Указ № 164 за освобождаване на Тодор
Маринов Стайков от длъжността извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Армения

3

 Указ № 165 за назначаване на Бисерка Василева Бенишева за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Унгария

3

 Указ № 166  за назначаване на  Максим Георгиев Гайтанджиев за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Аржентина

3

 Указ № 167 за назначаване на Христо
Георгиев Гуджев за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Мексиканските съединени щати

3

Конституционен съд
 Определение № 1 от 19 април 2012 г.

3

Министерски съвет
 Постановление № 82 от 25 април
2012 г. за изменение и допълнение на

Наредбата за условията и реда за
сключване на задължителна застраховка, покриваща отговорност на
туроператора, приета с Постановление № 247 на Министерския съвет
от 2002 г.

4

 Постановление № 83 от 25 април
2012 г. за изменение на Устройствения правилник на областните администрации, приет с Постановление № 121 на Министерския съвет
от 2000 г.

5

 Постановление № 84 от 25 април
2012 г. за изменение и допълнение на
Постановление № 209 на Министерския съвет от 2009 г. за осигуряване
на финансиране за изграждането на
регионални системи за управление на
битовите отпадъци, на регионалните
съоръжения за предварително третиране на битовите отпадъци и за закриването на общински депа за битови отпадъци

5

 Постановление № 85 от 25 април
2012 г. за предоставяне на допълнителни бюджетни кредити по бюджета на Министерския съвет за 2012 г.

6

 Постановление № 86 от 25 април
2012 г. за предоставяне на допълнителни бюджетни кредити по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството
за 2012 г.

6

Министерство
на транспорта,
информационните
технологии и съобщенията
 Изменение № 2 към Финансовия договор между Република България и
Европейската инвестиционна банка
(„България – проект Дунав мост“)

9

С Т Р.

2

ДЪРЖАВЕН

 Финансов договор между Република
България и Европейската инвестиционна банка (България – проект „Дунав мост – транш II“)
10
 Изменение № 1 към Финансовия договор между Република България и
Европейската инвестиционна банка
(„България – проект Дунав мост – Б“) 24
Национален
статистически институт
 Меморандум за разбирателство
между Националния статистически
институт на Република България и
Националния институт по статистика на Румъния  за сътрудничество
в областта на статистиката
25

ВЕСТНИК

БРОЙ 34

Министерство
на правосъдието
Министерство
на регионалното развитие
и благоустройството
 Наредба за изменение на Наредба
№ 14 от 2009 г. за реда и начина за
предоставяне достъп на органите на
съдебната власт до Национална база
данни „Население“
27
Национален
осигурителен институт
 Инструкция за изменение и допълнение на Инструкция № 5 от 2005 г.
за приемане и съхраняване на разплащателните ведомости на прекратени
осигурители без правоприемник
28

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

НАРОДНО СЪБРАНИЕ
РЕШЕНИЕ

за предсрочно прекратяване на мандата на
заместник-председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление „Надзор
на инвестиционната дейност“
Народното събрание на основание чл. 84,
т. 8 и чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Репуб
лика България и чл. 6, ал. 2, т. 1 от Закона за
Комисията за финансов надзор

РЕШИ:
Прекратява пълномощията на Красимир
Неделчев Минчев като народен представител от
30. многомандатен избирателен район – Шумен.
Решението е прието от 41-ото Народно
събрание на 2 май 2012 г. и е подпечатано с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
4539

ПРЕЗИДЕНТ
НА РЕПУБЛИКАТА

РЕШИ:
1. Предсрочно прекратява мандата на Ди
мана Ангелова Ранкова като заместник-пред
седател на Комисията за финансов надзор,
ръководещ управление „Надзор на инвести
ционната дейност“.
2. Решението влиза в сила от деня на при
емането му.
Решението е прието от 41-ото Народно
събрание на 25 април 2012 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
Подпечатано с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Диана Ковачева
4410

РЕШЕНИЕ

УКАЗ № 152
На основание чл. 98, т. 1 от Конституцията
на Република България във връзка с чл. 279,
ал. 1 и 5 от Изборния кодекс
П О С ТА Н О В Я В А М :
Насрочвам частичен избор за кмет на кмет
ство Пиргово, община Иваново, област Русе,
на 7 октомври 2012 г.
Издаден в София на 9 април 2012 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Диана Ковачева
4341

УКАЗ № 163

за прекратяване пълномощията на народен
представител

На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията
на Република България

Народното събрание на основание чл. 72,
ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Конституцията на Репуб
лика България

П О С ТА Н О В Я В А М :
Освобождавам Атанас Павлов Велчев от
длъжността извънреден и пълномощен посла
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ник на Република България в Конфедерация
Швейцария и в Княжество Лихтенщайн със
седалище в Берн.
Изпълнението на указа възлагам на минис
търа на външните работи.
Издаден в София на 19 април 2012 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
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ник на Република България в Република
Аржентина.
Изпълнението на указа възлагам на минис
търа на външните работи.
Издаден в София на 20 април 2012 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
4433

4342

УКАЗ № 167
УКАЗ № 164

На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията
на Република България
П О С ТА Н О В Я В А М :
Освобождавам Тодор Маринов Стайков от
длъжността извънреден и пълномощен посланик
на Република България в Република Армения.
Изпълнението на указа възлагам на минис
търа на външните работи.
Издаден в София на 19 април 2012 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.

На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията
на Република България
П О С ТА Н О В Я В А М :
Назначавам Христо Георгиев Гуджев за из
вънреден и пълномощен посланик на Република
България в Мексиканските съединени щати.
Изпълнението на указа възлагам на минис
търа на външните работи.
Издаден в София на 20 април 2012 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
4434

КОНСТИТУЦИОНЕН СЪД

4343

ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 1
от 19 април 2012 г.

УКАЗ № 165
На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията
на Република България
П О С ТА Н О В Я В А М :
Назначавам Бисерка Василева Бенишева
за извънреден и пълномощен посланик на
Република България в Унгария.
Изпълнението на указа възлагам на минис
търа на външните работи.
Издаден в София на 20 април 2012 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
4432

УКАЗ № 166
На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията
на Република България
П О С ТА Н О В Я В А М :
Назначавам Максим Георгиев Гайтан
джиев за извънреден и пълномощен посла

Председателят на Конституционния съд на
Република България, като има предвид, че на
19 април 2012 г. е починала Ванюшка Вичева
Ангушева, назначена за съдия в същия съд от
президента на републиката с Указ № 373 от
6 ноември 2009 г., установява, че са налице
нормативните условия за обявяване прекра
тяването на мандата на г-жа Ангушева като
съдия. Поради това и на основание чл. 148,
ал. 1, т. 6 от Конституцията и чл. 11, ал. 1 и 3
от Закона за Конституционен съд
ОПРЕДЕЛИ:
Обявява за прекратен поради смърт мандата
на Ванюшка Вичева Ангушева като съдия в Кон
ституционния съд, считано от 19 април 2012 г.
Определението да се изпрати на президента
на Република България, за да бъде назначен
в едномесечен срок друг съдия за времето до
края на мандата на г-жа Ангушева.
В изпълнение на чл. 11, ал. 4 от Закона
за Конституционен съд определението да се
обнародва в „Държавен вестник”.
Председател:
Евгени Танчев
4374
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МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 82
ОТ 25 АПРИЛ 2012 Г.

за изменение и допълнение на Наредбата за
условията и реда за сключване на задължителна застраховка, покриваща отговорност
на туро ператора, приета с Постановление
№ 247 на Министерския съвет от 2002 г. (обн.,
ДВ, бр. 106 от 2002 г.; изм. и доп., бр. 107 от
2004 г., бр. 51 от 2005 г., бр. 98 от 2007 г. и
бр. 93 от 2009 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 1 се правят следните изменения:
1. В т. 1 думите „лимитите на отговорност“
се заменят с „отговорността“.
2. В т. 4 думите „и застрахователната пре
мия“ се заличават.
§ 2. В чл. 5, ал. 1 запетаята и думите „по
лучил разрешение за извършване на застра
хователна дейност“ се заменят с „по смисъла
на Кодекса за застраховането“.
§ 3. В чл. 6 се правят следните изменения:
1. В ал. 2 след думите „по чл. 4, ал. 1“ се
поставя точка и текстът докрая се заличава.
2. В ал. 3 думите „сключването или подновя
ването му“ се заменят със „сключването, подно
вяването, съответно анексирането му по чл. 10,
ал. 3“.
§ 4. Член 10 се изменя така:
„Чл. 10. (1) Застрахователната сума по дого
вора за задължителна застраховка се определя
на базата на декларирания от туроператора
оборот за предходната година и съгласно
минималните нива по приложението.
(2) Застрахователната сума по задължи
телната застраховка на туроператор, който
предоставя организирано туристическо пъту
ване с обща цена с включен чартърен полет,
не може да е по-малка от 500 000 лв.
(3) Туроператорът се задължава да уведоми
застрахователя, с който има сключен застрахо
вателен договор, и да сключи анекс към него
за увеличаване на застрахователната сума
при надвишаване на декларирания оборот за
предходната година или в случаите по ал. 2.
(4) Декларираният оборот по ал. 1 включва
само приходите от продажба на организирани
туристически пътувания с обща цена на краен
потребител.
(5) Туроператорът включва в декларирания
оборот и стойността на чартърните полети,
независимо от това, дали те се продават от
други туроператори или туристически агенти.“
§ 5. В чл. 14 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „контрагентите и дос
тавчиците си“ се заменят с „контрагентите,
доставчиците и засегнатите потребители“.
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2. Създава се ал. 3:
„(3) Уведомяването и предоставянето на
информацията по ал. 1 се извърша писме
но с копие до министъра на икономиката,
енергетиката и туризма и до председателя
на Комисията за защита на потребителите.“
§ 6. Член 22 се отменя.
§ 7. В заключителните разпоредби се правят
следните изменения:
1. В § 1 думите „чл. 42, ал. 5“ се заменят
с „чл. 42, ал. 6“.
2. Параграф 2 се изменя така:
„§ 2. Изпълнението на наредбата се възлага
на министъра на икономиката, енергетиката
и туризма и на председателя на Комитета за
защита на потребителите.“
§ 8. Приложението към чл. 10, ал. 1 се
изменя така:
„Приложение
към чл. 10, ал. 1
Таблица
за минималните застрахователни суми при сключ
ване на задължителна застраховка, покриваща
отговорност на туроператора
№ Деклариран годишен обо Застрахователна
по рот от предходната година сума от едно съби
ред
(в лв.)
тие и в агрегатна
сума от всички за
страхователни съ
бития през срока
на застраховката
(в лв.)
1.

От 0 до 50 000

25 000

2.

От 50 001 до 100 000

50 000

3.

От 100 001 до 200 000

75 000

4.

От 200 001 до 300 000

125 000

5.

От 300 001 до 400 000

175 000

6.

От 400 001 до 600 000

250 000

7.

От 600 001 до 800 000

350 000

8.

От 800 001 до 1 000 000

450 000

9.

От 1 000 001 до 1 500 000 500 000

10. От 1 500 001 до 2 000 000 700 000
11. От 2 000 001 до 2 500 000 900 000
12. От 2 500 001 до 3 000 000 1 100 000
13. Над 3 000 000

1 400 000

“
Преходни и заключителни разпоредби
§ 9. (1) В срок два месеца от влизането в
сила на постановлението туроператорите със
сключени застрахователни договори са длъжни
да ги анексират или подновят в съответствие
с изискванията на чл. 10, ал. 1 и 2.
(2) в 14-дневен срок от анексирането или
подновяването на сключените застрахователни
договори по ал. 1 туроператорите са длъжни
да представят на министъра на икономиката,
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енергетиката и туризма копие от тях за впис
ване в регистъра по чл. 17, ал. 2 от Закона
за туризма.
§ 10. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
4448

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 83
ОТ 25 АПРИЛ 2012 Г.

за изменение на Устройствения правилник на
областните администрации, приет с Постановление № 121 на Министерския съвет от
2000 г. (обн., ДВ, бр. 57 от 2000 г.; изм. и доп.,
бр. 88 от 2001 г., бр. 72 от 2004 г., бр. 22, 78,
83, 94 и 96 от 2005 г., бр. 52 от 2007 г., бр. 40,
48, 69 и 80 от 2008 г., бр. 36 от 2009 г., бр. 5, 85
и 99 от 2010 г., бр. 35 и 54 от 2011 г. и бр. 21
от 2012 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. Приложение № 6 към чл. 8, ал. 2 се
изменя така:
„Приложение № 6
към чл. 8, ал. 2
Численост на персонала на Областната адми
нистрация на област Враца и на нейните адми
нистративни звена
Областен управител
Политически кабинет,
в т. ч.:
заместник областни управители
служител за връзки с обществеността
Главен секретар
Обща администрация
дирекция „Административно-правно обслуж
ване, финанси и управление на собствеността“,
в т. ч. директор
Специализирана администрация
дирекция „Административен контрол, реги
онално развитие и държавна собственост,
в т. ч. директор
Обща численост на персонала в областната
администрация

1
3
2
1
1
11
11
20
20
36“.

§ 2. Приложение № 25 към чл. 8, ал. 2 се
изменя така:
„Приложение № 25
към чл. 8, ал. 2
Численост на персонала на Областната адми
нистрация на област Търговище и на нейните
административни звена
Областен управител
Политически кабинет,
в т. ч.:
заместник областни управители

1
3
2

ВЕСТНИК

С Т Р. 5

служител за връзки с обществеността
1
Главен секретар
1
Обща администрация
11
дирекция „Административно-правно об
служване, финанси и управление на соб
ствеността“,
в т. ч. директор
11
Специализирана администрация
17
дирекция „Административен контрол, реги
онално развитие и държавна собственост,
в т. ч. директор
17
Обща численост на персонала в областната
администрация
33“.

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

4449

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 84
ОТ 25 АПРИЛ 2012 Г.

за изменение и допълнение на Постановление
№ 209 на Министерския съвет от 2009 г. за
осигуряване на финансиране за изграждането
на регионални системи за управление на битовите отпадъци, на регионалните съоръжения за предварително третиране на битовите
отпадъци и за закриването на общински депа
за битови отпадъци (ДВ, бр. 68 от 2009 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 6, ал. 1 накрая се добавя „или
друго безвъзмездно финансиране, предоста
вено чрез Предприятието за управление на
дейностите по опазване на околната среда“.
§ 2. В чл. 10 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 накрая се добавя „или друго
безвъзмездно финансиране, предоставено чрез
Предприятието за управление на дейностите
по опазване на околната среда“.
2. Създава се нова ал. 2:
„(2) Пред п ри я т иет о за у п ра влен ие на
дейностите по опазване на околната среда
предоставя средствата към общините чрез
трансфер в размер, ненадвишаващ сумите,
определени в програмата по чл. 8, ал. 1 за
всяка община, след провеждане на процедури
по реда на Закона за обществените поръчки
за избор на изпълнител.“
3. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и в нея
думата „трансфери“ се заменя със „средства
по ал. 1“.
4. Създава се ал. 4:
„(4) Министърът на финансите може да
предоставя временни безлихвени заеми на
основание чл. 33 от Закона за устройството
на държавния бюджет по бюджета на Ми
нистерството на околната среда и водите за
изпълнение на програмата по чл. 8, ал. 1 от
Предприятието за управление на дейностите
по опазване на околната среда.“

С Т Р.

6

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

Заключителни разпоредби
§ 3. В едноседмичен срок от влизането в
сила на постановлението общините, получили
трансфери през 2010 и 2011 г., възстановяват
получените средства по сметка на централния
бюджет, в случай че към същата дата все още
нямат сключени договори с изпълнители на
проектите.
§ 4. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
4450

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 85
ОТ 25 АПРИЛ 2012 Г.

за предоставяне на допълнителни бюджетни
кредити по бюджета на Министерския съвет
за 2012 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Министърът на финансите да
предостави от централния бюджет за 2012 г.
по бюджета на Министерския съвет допълни
телни бюджетни кредити в размер 755 000 лв.,
от които:
1. за окончателно разплащане на изпълне
нието по договора между областния управи
тел на област Бургас и ДЗЗД „Урбагеоплан“,
сключен в изпълнение на решението по т. 29 от
Протокол № 16 от заседанието на Министер
ския съвет на 20 април 2011 г. – 399 000 лв.;
2. за ремонтни и довършителни строителни
дейности на храм „Света София“ – 356 000 лв.
(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят за
сметка на икономии и/или преструктуриране
на разходите по централния бюджет за 2012 г.
Чл. 2. Министърът на финансите по предло
жение на главния секретар на Министерския
съвет да извърши налагащите се от чл. 1
корекции по съответните бюджети за 2012 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на осно
вание чл. 28, ал. 1 от Закона за устройството
на държавния бюджет.
§ 2. Изпълнението на постановлението
се възлага на министъра на финансите и на
главния секретар на Министерския съвет.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
4451

БРОЙ 34

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 86
ОТ 25 АПРИЛ 2012 Г.

за предоставяне на допълнителни бюджетни
кредити по бюджета на Министерството на
регионалното развитие и благоустройството
за 2012 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Министърът на финансите да пре
достави средства в размер 85 000 хил. лв. по
бюджета на Министерството на регионалното
развитие и благоустройството за 2012 г., раз
пределени по обекти съгласно приложението.
(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят чрез
преструктуриране на целевите разходи по
централния бюджет за 2012 г.
Чл. 2. (1) Министърът на регионалното
развитие и благоустройството в зависимост
от изпълнението на отделните разходи по
раздел А от приложението към чл. 1, ал. 1
може да извършва вътрешни компенсирани
промени в рамките на утвърдените средства
по чл. 1, ал. 1.
(2) При освобождаване на финансов ресурс
министърът на регионалното развитие и бла
гоустройството може да пренасочва средства
за финансиране на обектите по т. 1.1 – 1.6 от
раздел А, както и за обектите и дейностите,
посочени в раздел Б от приложението.
Чл. 3. Министърът на финансите по предло
жение на министъра на регионалното развитие
и благоустройството да извърши налагащите
се промени по бюджета на Министерството на
регионалното развитие и благоустройството
за 2012 г. по реда на чл. 34, ал. 1 от Закона
за устройството на държавния бюджет.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на осно
вание чл. 28, ал. 1 от Закона за устройството
на държавния бюджет.
§ 2. Изпълнението на постановлението
се възлага на министъра на финансите и на
министъра на регионалното развитие и бла
гоустройството.
§ 3. Постановлението влиза в сила от
24 април 2012 г.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
Приложение
към чл. 1, ал. 1
№
по
ред

Раздел А. Програма/обекти

Сума
(в лв.)

1

2

3

1.

Обекти „Ново строителство“

29 856 000

БРОЙ 34
1

ДЪРЖАВЕН
2

1.1. АМ „Марица“, участък от км
99+820 до км 108+510 (дясно
платно – ново строителство,
ляво платно – реконструкция
и рехабилитация)

3

6 000 000

1.2. АМ „Хемус“, участък от км
342+200 до км 350+000, осъ
ществяващ връзката с път І-2
и път І-4 чрез пътна връзка с
път І-7 за гр. Силистра
10 767 400
1.3. Пътна варианта и мост над
р. Стряма на път ІІ-56 Раков
ски – Пловдив при км 84+540

4 960 000

1.4. Път І-9, участък (край обход По
морие) – квартал Сарафово, от
км 222+849 до км 225+522

5 500 000

1.5. Път І-9, участък (край обход
Ахелой) – (начало обход По
морие) от км 212+233 до км
217+000

1 260 000

Път І-9, участък обход Ахелой
от км 207+500 до км 212+233

1 368 600

Недопустими и допълнителни
разходи за Софийски около
връстен път – Южна дъга (ново
строителство)

7 000 000

Финансиране на недопустими и
допълнителни разходи по пътни
проекти от втори етап по Опе
ративна програма „Регионално
развитие“

2 500 000

1.6.
2.

3.

3.1. „Лот 17: Рехабилитация на
път ІІ-35 Троян – Кърнаре от
км 98+030 до км 103+044,64 и
на път ІІІ-3701 Граница с ОПУ
София – Черни Вит – (ІІІ-358)
от км 22+300 до км 36+352,26,
с обща дължина 19,066,90 км,
област Ловеч“

ВЕСТНИК
1

С Т Р. 7
2

3.4. „Лот 20: Рехабилитация на път
ІІІ-202 (І-2) – Щръклево – По
пово от км 12+000 до км 16+300,
на път ІІІ-2102 (ІІ-21) Сливо
поле – Борисово – Черешово
от км 11+500 до км 15+500 и на
път ІІІ-5201 Нов град – Джулю
ница – Пиперково от км 3+800
до км 7+800“
3.5. „Лот 21: Рехабилитация на път
ІІІ-704 (о.п. Преслав – Върбица)
Менгишево – Долно Новко
во – о.п. Омуртаг от км 3+247 до
км 22+576, и на път ІІІ-4008
(о.п. Омуртаг – о.п. Търгови
ще) Пролаз – Вардун (Долно
Новково – о.п. Омуртаг) – от
км 0+030 до км 7+268“
3.6. BG161PO001/2.1-01/2007/001016 „Лот 22: Рехабилитация на
път ІІІ-5102 Мировец – Бухов
ци – Острец – Надарево – Дъл
гач – Певец от км 4+410,90 до
км 28+825,54, с дължина 24,415
км, област Търговище“
3.7. „Лот 23: Рехабилитация на
път ІІІ-904 (І-9) Старо Оря
хово – Долни чифлик – Гроз
дьово – Бозвелийско – (Про
вадия – Дългопол) –
ІІІ-208 от км 17+400 до км
23+403,86 и от км 29+970 до
км 36+204.77, с дължина 12,239
км, област Варна“
3.8. „Лот 24: Рехабилитация на път
II-37 Батак – Доспат от км
160+675 до км 185+487,09, с
обща дължина 24,812,09 км,
област Пазарджик“
3.9. „Лот 25: Рехабилитация на
път ІІ-37 Батак – Доспат от
км 185+480,34 до км 211+137,82,
с дължина 25,657,48 км, област
Пазарджик“

3.2. „Лот 18: Рехабилитация на път
III-3505 Казачево – Стефано
во – Дебнево – Велчево от км
0+000 до км 20+381.10, с дъл
жина 20,381 км, област Ловеч“

3.10. „Лот 26: Рехабилитация на път ІІІ606 Беловица – яз. Пясъчник –
с. Любен – с. Неделево – с.
Голям чардак от км 55+775 до
км 73+529, с дължина 17,754
км, област Пловдив“

3.3. „Лот 19: Рехабилитация на
път ІІІ-551 Дебелец – Плако
во – Елена от км 34+450 до
км 35+631,25 и от км 36+250
до км 36+982,91, на път ІІ53 Елена – Сливен от км
46+290 до км 72+216,53 и на
път ІІІ-405 Царевец – Свищов
от км 73+600 до км 75+778“

3.11. „Лот 27: Рехабилитация на
път ІІІ-866 Смолян – Ми
халково – Кричим от км
17+600 до км 20+100 и от
км 22+490 до км 26+490, път
IІІ-8641 Пампорово – (Смо
лян – Стойките) от км 0+000 до
км 11+350,73 и път IІІ-8681 Ру
дозем – Смилян от км 0+000 до
км 8+431“

3

С Т Р.
1
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ДЪРЖАВЕН
2

3

3.12. „Лот 28: Рехабилитация на път
IІІ-591 Крумовград – яз. „Сту
ден кладенец“ от км 0+000 до
км 24+860, с дължина 24,860
км, област Кърджали“
3.13. „Лот 29: Рехабилитация на път
III-806 Хасково – Минерални
бани от км 8+350 до км 21+000
и път ІІ-59 Ивайловград – Сла
веево от км 87+995 до км
92+316, с обща дължина 16,971
км, област Хасково“
3.14. „Лот 30: Рехабилитация на
път ІІІ-102 (Димово – Ру
жинци) – Бела – Белоград 
чик – Монтана от км 0+000
до км 20+050, с дължина 20,050
км, област Видин“
4.

2 150 000

4.2. Л о т 5 – П ъ т I - 7 „ С и л и с т
ра – Шумен“ от км 1+773 до
км 56+832 и от км 56+832 до
км 108+540

2 136 000

4.3. Лот 8А – Път I-7 – Пътно кръс
товище с Път I-6 – Ямбол от
км 232+746 до км 265+190

1 236 255

4.5. Л о т 1 4 – П ъ т I I - 8 6 „ А с е 
новград – Проглед – Пампо
рово – Смолян“ от км 27+700
до км 76+306
4.6. Л о т 1 7 – П ъ т I I - 1 6 „ М е 
здра – Елисейна – Сво
ге – Нови Искър“ от км
0+000 до км 22+544,90, от км
22+550 до км 50+790,53, от
км 50+790,53 до км 81+778,84
4.7. Лот 18 – Път II-13 „Боро
ван – Кнежа“ от км 44+030 до
км 51+269,7 и от км 53+400
до км 67+299, Път II-81
„Петрохански проход“ от км
50+820,08 до км 72+706,16, от
км 72+685,15 до км 77+538 – „Об
ход Берковица“, и от км 79+900
до км 86+298 – 54,3 км
4.8. Л о т 2 2 А – П ъ т I I - 8 4 Ю н 
дола – Якоруда – Раз
лог от км 54+390 до
км 107,114 и Път II-19 Раз
лог – Гоце Делчев – Садово от
км 36+570 до км 93+670

1

2 500 000

БРОЙ 34
2

3

4.9. Лот 22Б – Път III-8402 „Ветрен
дол – Септември“ (Път I-8) от
км 0+000 до км 4+396, Път
II-84 „Звъничево – Юндола“ от
км 0+000 до км 54+335,25, Път
III-8402 „П.В. Церово – Ви
ноградец – Карабунар – вх.
Септември“ от км 4+396,68 до
км 25+483

1 245 745

4.10. Лот 15 – Път II-86 „Плов
див – Асеновград от км 14+750 до
км 24+900 + п.к. с Път I-8,
Път III-804 (п.к. с Път I-8/Е80)
Поповица – Асеновград“ от км
0+000 до км 20+524

2 500 000

5.

Обекти за рехабилитация от
Проект „ТП – V“, изпълнявани
със заем от ЕИБ
16 248 000

4.1. Лот 4 – Път II-73 „Шумен – Кар
нобат“ (Ришки проход) от км
0+000 до км 90+324

ВЕСТНИК

Обекти от програма „Поддър
жане на РПМ“
16 396 000

5.1. П ъ т І І І - 6 6 2 Б а н я – Тв ъ р 
дица – Елена
от
км
12+800 – 18+388
до
км 26+785 – 60+000
11 520 000
5.2. Път ІІІ-843 Сърница – Доспат
от км 56+445 – 61+692

1 728 000

5.3.

Път ІІІ-9901 Царево – Ахтопол
от км 2+997 до км 13+670

6.

Отчуждителни процедури

13 000 000

6.1. Придобиване на земя за обект
„Софийски околовръстен
път (СОП)“ от км 59+400 до
61+629,18 = 0+000 и от км
0+000 до км 0+780

9 000 000

Софийски околовръстен път от
км 0+780 до км 6+308

2 000 000

6.3. Северна скоростна тангента от
км 0+000 до км 16+400 (иден
тичен км 16+540)

2 000 000

6.2.

ОБЩО

3 148 000

85 000 000

Раздел Б. Обекти и дейности
за финансиране при освобож
даване на средства от раздел А 28 710 000
1 800 000

1 200 000

1 480 000

1

2

3

1.1. Път II-35 „Плевен – Ловеч“ от
км 25+388 до км 36+540, учас
тък от км 29+450 до км 36+540

1 600 000

Път III-607 „Априлци – Велче
1.2.
во“ от км 56+252 до км 67+315

2 400 000

1.3. Път III-8005 (I-8 – п.в. Цалапи
ца – Съединение) от км 0+000 до
км 12+180

1 700 000

1.4. Път III-559 Светлина – Топо
ловград от км 4+500 до км
23+520 и от 35+160 до км
39+450, I етап

3 000 000

1.5. Път I-1 Даскалово – Дупница
от км 287+450 до км 305+220
(Лот 0 АМ „Струма“)

2 500 000

БРОЙ 34

ДЪРЖАВЕН

1

2

1.6.

Път II-49 Търговище – Разград
от км 0+000 до км 10+000

1.7. Път I-5 Русе – Велико Търново
от км 50+573 до км 51+720 – IIетап реконструкция

3
3 160 000

4 350 000

1.8. За изпълнение на дейности по
Закона за кадастъра и имотния
регистър, Закона за устройство
то на Черноморското крайбре
жие и Закона за геодезията и
картографията, за покриване
на разходите, свързани с на
расналия обем работа на Ми
нистерството на регионалното
развитие и благоустройството и
на Дирекцията за национален
строителен контрол, както и на
разходите, свързани със съдебни
и изпълнителни производства 10 000 000
ОБЩО
ВСИЧКО А + Б

28 710 000
113 710 000

4452

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

Изменение № 2 към Финансовия договор
между Република България и Европейската
инвестиционна банка („България – проект
Дунав мост“)
(Ратифицирано със закон, приет от 41-ото На
родно събрание на 29 февруари 2012 г. – ДВ,
бр. 21 от 2012 г. В сила за Република България
от 26 март 2012 г.)
Министерство на финансите
ул. Раковски 102
BG – 1040 София
България
На вниманието на г-н Симеон Дянков,
министър
Министерство на транспорта,
информационните технологии и съобще
нията
ул. Дякон Игнатий 9
BG – 1000 София
България
На вниманието на г-н Ивайло Московски,
министър
JUOPS/SEE/AIA
no.
Люксембург, 21 юли 2011 г.
Относно: ДУНАВ МОСТ (FI 20.857)
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Финансов договор, в който са
встъпили Република България
и Европейската инвестицион
на банка на 8 декември 2000 г.
в Софи я, как то е изменен
впоследствие („Финансовият
договор“).
Изменение № 2 към Финан
совия договор
Уважаеми господа,
Реферираме към Финансови я договор,
както е дефиниран по-горе.
1. Тълкувание
Освен ако е определено друго, основните
термини, използвани в това писмо, имат
същото значение, което им е приписано във
Фина нсови я дог овор. Референц ии т е к ъм
членове са референции към членове във Фи
нансовия договор.
В това писмо:
„Дата на влизане в действие“ означава
датата на получаване от страна на банката
на два оригинала на това писмо, надлежно
подписано от страна на заемополучателя.
2. Изменения на Финансовия договор
В сила от датата на влизане в действие
имаме удоволствието да потвърдим, че в про
дължение на искането от дата 23 март 2011 г.
на Министерството на транспорта, информа
ционните технологии и съобщенията банката
приема да измени определени условия на
Финансовия договор, както е указано по-долу.
Член 1.02B
В член 1.02B, последен параграф датата
„15 март 2011 г.“ се изменя и се чете „31 де
кември 2012 г.“.
Член 1.05
В член 1.05 датата „15 март 2011 г.“ се из
меня и се чете „31 декември 2012 г.“.
Член 8.01
В член 8.01 се въвежда нов абзац (е) след
абзац (d), както следва, а настоящият абзац
(е) се преномерира на (f):
„(e) постоянно информира банката по:
(i) напредъка на изпълнението на разпо
редбите за съвместна експлоатация на моста
между България и Румъния, и
(ii) детайлите на системата за поддръжка
на моста между България и Румъния.“
Приложение B.2
Ново приложение B.2 (погасителна таблица,
приложима към плащанията, направени след
21 юли 2011 г.) се въвежда, както е указано в
анекс І към това Изменение № 2.
Смяна в приложение D – Очакван график
на изпълнение за проекта
В приложение D, абзац j) датата „31 декем
ври 2010 г.“ се изменя и се чете „31 декември
2012 г.“.
3. Отказ от право по чл. 6.08
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В сила от датата на влизане в действие
имаме удоволствието да Ви уведомим, че
в продължение на съответното Ви искане
банката потвърж дава на заемополучателя
чрез това съгласието си, когато мостът стане
използваем, заемополучателят да прехвърли
собствеността върху моста от румънския откос
до средата на моста на Румъния в съответствие
със Споразумението между правителството
на Република България и правителството на
Румъния за техническите, финансовите, прав
ните и организационните въпроси, свързани
с изграждането на нов граничен комбиниран
(пътен и железопътен) мост между двете страни
на река Дунав от 5 юни 2000 г.
Поради това банката само по отношение
на собствеността на моста на Румъния от ру
мънския откос до средата на моста се отказва
от правата си по член 6.08 „Експлоатация на
проекта“ от Финансовия договор.
4. Продължаващи задължения
Заемополучателят признава и се съгласява,
че освен както е указано и договорирано тук,
това писмо не представлява отказ от права,
признат от банката, или изменение на която
и да е клауза или условие на Финансовия
договор. Банката си запазва които и да е и
всички договорни и юридически права, които
има по Финансовия договор и приложимото
законодателство.
5. Такса за изменение
Такса за изменение 10 000 евро ще бъде
платена от заемополучателя на банката във
връзка с изпълнението на това Изменение
№ 2. Впоследствие тази такса ще бъде при
спадната от следващото плащане по Финан
совия договор.
6. Управляващ закон и юрисдикция
Това писмо се управлява от законите на
Великото херцогство Люксембург и страните
по него се подчиняват на юрисдикцията на
Съда на Европейския съюз.
Ако Вие сте съгласни с горното, моля
върнете два оригинала на това писмо на
банката, парафирани на всяка страница, да
тирано и надлежно подписано от името и от
страна на Република България в качеството
на заемополучател, на вниманието на г-жа
Анжела Иакомучи (tel. +352 4379 83466, e-mail:
iacomucc@eib.org).
Искрено Ваши,
ЕВРОПЕЙСК А ИНВЕСТИЦИОННА
БАНК А
Жан-Марк Мартен, Джакопо Лензи Орланди,
заместник-началник
правен съветник
на отдел „Операции
в България, Румъния
и Кипър“

Признато и договорирано за и от страна на
Република България, представлявана от
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Министерство
Министерство на транспорта,
на финансите
информационните техноСимеон Дянков,
логии и съобщенията
министър
Ивайло Московски,
министър

Анекс І
Приложение B.2

Погасителна таблица, приложима към плащанията, направени след 21 юли 2011 г.
Дата на падежа на
вноските
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

юни 2013
декември
юни 2014
декември
юни 2015
декември
юни 2016
декември
юни 2017
декември
юни 2018
декември
юни 2019
декември
юни 2020
декември
юни 2021
декември
юни 2022
декември
юни 2023
декември
юни 2024
декември
юни 2025
декември

г.
2013
г.
2014
г.
2015
г.
2016
г.
2017
г.
2018
г.
2019
г.
2020
г.
2021
г.
2022
г.
2023
г.
2024
г.
2025

г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.

Суми за погасяване,
изразени в процен
ти от заема
1/26
1/26
1/26
1/26
1/26
1/26
1/26
1/26
1/26
1/26
1/26
1/26
1/26
1/26
1/26
1/26
1/26
1/26
1/26
1/26
1/26
1/26
1/26
1/26
1/26
1/26
100,00 %
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ФИНАНСОВ ДОГОВОР

между Република България и Европейската
инвестиционна банка (България – проект
„Дунав мост – транш II“)
(Ратифициран със закон, приет от XL Народно
събрание на 12 октомври 2005 г. – ДВ, бр. 85
от 2005 г. В сила за Република България от
25 октомври 2005 г.)
Този договор („България – проект Дунав
мост – Б“) се сключва между правителството
на Република България, действащо чрез Ми
нистерството на финансите, ул. Г. С. Раковски
102, София 1040, България, представлявано от
г-н Милен Велчев, министър на финансите, и
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чрез Министерството на транспорта и съоб
щенията, ул. Дякон Игнатий 9, София 1000,
България, представлявано от г-н Николай
Василев, министър на транспорта и съобще
нията, по-долу наричано „заемополучател“, от
една страна, и Европейската инвестиционна
банка със седалище бул. Конрад Аденауер 100,
Люксембург – Кирхберг, Велико херцогство
Люксембург, представлявана от г-н Райнер
Саербек, началник на отдел, и г-н Джан
Доменико Спота, главен съветник, по-долу
наричана „банката“, от друга страна.
Като се има предвид, че:
1. Съветът на Европейските общности прие
план за действие на Европейската общност
за подпомагане на България в подкрепа на
нейните усилия за осъществяване на полити
ческите и икономическите реформи.
2. Съветът на управителите на Европей
ската инвестиционна банка взе предвид това
решение и разреши отпускането на последващи
заеми за инвестиционни проекти в България.
3. На 14 юли 1997 г. беше подписано рамково
споразумение (по-долу наричано „рамковото
споразумение“) между банката и България,
отнасящо се до тази финансова операция и
приложимо към този договор (по-долу нари
чан „договорът“).
4. На 5 юни 2000 г. заемополучателят и
правителството на Румъния са подписали
Споразумение за техническите, финансови
те, правните и организационните въпроси,
свързани с изграждането на нов граничен
комбиниран (пътен и железопътен) мост между
двете страни на река Дунав (по-долу наричано
„споразумението“, копие от което е приложено
към този договор като приложение C).
5. Като част от политиката си за присъе
диняване към Европейския съюз и в съответ
ствие със споразумението заемополучателят
предлага да предприеме проект (по-долу нари
чан „проектът“), състоящ се от проектиране
и строителство на нов комбиниран пътен и
железопътен мост над река Дунав, както е
описано по-подробно в техническото описа
ние, дадено в приложение A към договора
(наричано по-долу „техническото описание“).
6. Заемополучателят е учредил управля
ващ комитет, представляващ Министерския
съвет, за да координира всички политически
решения, свързани с развитието на проекта
от страна на заемополучателя. Управлява
щият комитет е делегирал всички решения
по изпълнението на проекта на Звеното за
изпълнение и управление на проекта.
7. Приблизителната обща стойност на
проекта е 180 милиона евро, която включва
непредвидени разходи, но не включва данъци
и такси.
8. Стойността на проекта се финансира,
както следва:
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Собствени средства на за
емополучателя, безвъзмез
дни помощи от Европейския
съюз, безвъзмездни помощи
и заеми от AFD и KfW
110 000 000 евро
Заеми от банката
70 000 000 евро
Общо
180 000 000 евро.
9. Заемополучателят възнамерява да поиска
от Европейския съюз принос чрез безвъзмездна
помощ за подготовката и строителството на
Проекта по програма ISPA на обща стойност,
равна на 75 милиона евро.
10. За да допълни изискваното финансиране,
заемополучателят е поискал от банката заеми
в размер, равняващ се на 70 милиона евро.
11. Съгласно член 3 на рамковото спора
зумение заемополучателят се съгласява, че
лихвата и всички други плащания, дължими
на банката и произтичащи от дейности, посо
чени в същото рамково споразумение, както и
активите и приходите на банката, свързани с
тези дейности, ще бъдат освободени от данък.
Никоя дейност на банката на територията на
заемополучателя, свързана с какъвто и да е
въпрос, обхванат от рамковото споразумение,
сама по себе си няма да прави банката или
нейните активи предмет на данъчно облагане,
освен на общо приложимите непреки данъци.
12. Съгласно член 4 от рамковото спо
разумение за времетраенето на която и да
е финансова операция, сключена съгласно
рамковото споразумение, заемополучателят
се задължава да:
(а) гарантира, че:
(i) бенефициентите могат да обменят във
всяка изцяло конвертируема валута по преоб
ладаващия пазарен обменен курс към датата
на падежа сумите в националната валута на
заемополучателя, необходими за навременното
плащане на всички суми, дължими към бан
ката по отношение на заемите и гаранциите,
във връзка с който и да е проект, и
(ii) тези суми ще се превеждат свободно,
незабавно и ефективно, и
(b) гарантира, че:
(i) банката може да обменя във всяка напъл
но конвертируема валута по преобладаващия
пазарен обменен курс сумите в националната
валута на заемополучателя, получени от бан
ката посредством плащанията, произтичащи
от заемите и гаранциите или каквато и да е
друга дейност, и че банката може свободно,
незабавно и ефективно да превежда така об
менените суми; или по свой избор
(ii) може свободно да се разпорежда с тези
суми на територията на заемополучателя.
13. След като се увери, че финансирането
на проекта попада в обхвата на нейните функ
ции и че съответства на целите на рамковото
споразумение, и като взе предвид въпросите,
цитирани тук, банката отпусна по Финансовия
договор от 8 декември 2000 г. първия кредит
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на заемополучателя в размер, еквивалентен
на петдесет милиона евро. Сега банката е
приела решение да даде ход на искането на
заемополучателя за остатъка от изискваното
финансиране в размер, равен на двадесет
милиона евро.
14. Статутът на банката предвижда банката
да гарантира, че предоставените от нея сред
ства се използват възможно най-рационално в
интерес на Европейската общност и съответно
сроковете и условията по заемните є операции
следва да бъдат в съгласие с политиката на
Европейската общност.
15. Изпълнението на този договор от страна
на заемополучателя е надлежно потвърдено
при условията, дадени в анекс I. Министер
ството на транспорта и съобщенията отговаря
за цялостното изпълнение на този договор от
страна на заемополучателя.
16. Позоваванията в настоящото на „члено
ве“, „точки“, „параграфи“, „букви“, „абзаци“,
„приложения“ и „анекси“ са позовавания
съответно на членовете, точките, преамбюла,
параграфите, буквите, абзаците, приложенията
и анексите, включени в този договор.
Поради това с настоящото страните се
споразумяват за следното:
Член 1
Плащане
1.01. Размер на заема
По силата на този договор банката утвърж
дава в полза на заемополучателя и заемопо
лучателят приема кредит (по-долу наричан
„кредитът“) в размер, равен на 20 000 000 евро,
който се използва единствено с цел финанси
ране на част от разходите по проекта.
1.02. Процедура за плащане
А. Банката ще отпусне кредита на не повече
от четири транша. Размерът на всеки транш
ще бъде не по-малък от пет милиона евро и не
повече от петнадесет милиона евро, освен ако
не представлява остатъчната неусвоена част
от кредита или равностойността му. Транш,
заявен от заемополучателя в съответствие с
подпараграф 1.02 В, се нарича по-долу „транш“.
В. До 31 август 2009 г. заемополучателят
може периодично да представя на банката
писмено искане („искане за плащане“) за
отпускане на транш. Искането за плащане
ще определя:
(a) размера и валутата, в които се отпуска
траншът;
(b) предпочитаната дата на плащане, като
по подразбиране банката може да плати тран
ша до четири календарни месеца от датата
на искането за плащане;
(c) дали траншът ще бъде: (i) с фиксиран
лихвен процент, определен в съответствие с
подпараграф 3.01.А (такъв транш ще се на
рича „транш с фиксиран лихвен процент“);
или (ii) с плаващ лихвен процент, определен
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в съответствие с точка 3.01.В (транш с пла
ващ лихвен процент с променлив спред или
транш с VSFR); и
(d) фиксирания лихвен процент, ако има
такъв, посочен от банката без обвързване.
Заемополучателят предоставя на банката
доказателство, че лицето или лицата, които
подписват исканията за плащане, са надлежно
упълномощени за това.
Подчинено на условията на подпараграф
1.02.С, всяко искане за плащане е неотменимо.
С. Ако искането съответства на подпара
граф 1.02.В, между 10 и 15 дни преди датата
на плащане банката предоставя на заемопо
лучателя уведомление (по-долу „уведомление
за плащане“), което:
(а) потвърждава размера и валутата на
транша;
(b) потвърждава дали траншът ще бъде
транш с фиксиран лихвен процент, или е
транш с VSFR и се уточнява фиксираният
лихвен процент, определен в съответствие с
точка 3.01; и
(c) определя датата на планираното пла
щане на транша (по нататък „планирана дата
на плащане“), която е предмет на условията
на параграф 1.04.
При условие че един или повече от елемен
тите, определени в уведомлението за плащане,
не отговарят на съответстващите им елемен
ти, ако има такива, от искането за плащане,
заемополучателят може да отмени искането
си с известие до банката в рамките на три
работни за Люксембург дни след получаване
на уведомлението за плащане, като въз основа
на това искането за плащане и уведомлението
за плащане няма да бъдат в сила.
За целите на този договор „Работен ден
за Люксембург“ означава ден, в който тър
говските банки в Люксембург са отворени
за бизнеса.
D. Плащането на всеки транш ще се из
вършва по такава банкова сметка на името на
заемополучателя, за която заемополучателят
ще уведоми банката в искането за плащане.
1.03. Валута на плащането
В зависимост от наличност та банката
изплаща всеки транш във валутата, която
заемополучателят е предпочел. Валутата на
плащане ще бъде еврото или всяка друга ва
лута, която се търгува широко на основните
чуждестранни обменни пазари и която в слу
чай на транш с VSFR е валута, която банката
предлага при финансиране с променлив курс.
Плащането на всички траншове с VSFR ще
се извършва в не повече от три валути общо.
За изчисляването на сумите, които се пла
щат във валута, различна от еврото, и за да
определи тяхната равностойност във валутата
на кредита, банката прилага референтните об
менни курсове, публикувани от Европейската
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централна банка във Франкфурт, в този ден
в рамките на петнадесет дни преди датата на
плащането, който банката реши.
1.04. Условия на плащането
А. Плащането на първия транш съгласно
параграф 1.02 ще бъде в зависимост от изпъл
нението на следните условия до удовлетворя
ване на банката, а именно – преди датата на
искането за плащане:
(а) юридическият съветник на заемополу
чателя е издал юридическо становище относ
но надлежното изпълнение на този договор
от заемополучателя и относно съответната
документация във форма и със съдържание,
които са установени в приложение ІІ към
настоящото;
(b) Звеното за управление и изпълнение на
проекта, посочено в параграф 6.11, е налично
и удовлетворява банката;
(c) нает е международен консултант в съ
ответствие с параграф 6.12, за да предоставя
помощ на Звеното за управление и изпълнение
на проекта, който удовлетворява банката.
В. Плащането на всеки транш, следващ
първия, е в зависимост от условието банката
да е получила на или преди датата на съот
ветното искане за плащане:
(a) заверени верни копия от договора или до
говорите, който/които е/са били финансиран/и
с всички платени предходни траншове, който
договор или които договори ще са били склю
чени при удовлетворяващи банката условия; и
(b) удовлетворяващо банката доказател
ство от заемополучателя, удостоверяващо,
че средствата са изразходвани по перата,
които трябва да се финансират от банката в
съответствие с техническото описание (без
данъците и таксите, дължими в България), на
обща стойност, равна на всички плащания на
предишните траншове, минус сума, равна на
3 милиона евро, с изключение на последното
плащане.
За изчисляване на равностойността в евро
на изразходваните суми банката прилага об
менния валутен курс, посочен в параграф 1.03.
С. По-нататък всяко такова плащане ще
е в зависимост от получаването от банката
на потвърждение, удовлетворяващо банката,
че по всяко време достатъчно други средства
от национални източници, гарантиращи сво
евременното завършване и изпълнение на
проекта в съответствие с приложение А, са
на разположение на заемополучателя.
D. Ако която и да е част от доказател
ство, представено от заемополучателя, не е
удовлетворяваща за банката, банката може
или да действа в съответствие с подпараграф
1.05.В, или тя може да плати пропорционално
по-малко от исканата сума.
1.05. Комисиона за отсрочка
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A. При искане от страна на заемополуча
теля банката отлага плащането на който и да
е транш изцяло или частично до посочена от
заемополучателя дата, която дата не може да
попада извън шестте месеца след планираната
дата на плащане. В такъв случай заемополуча
телят заплаща обезщетение за отсрочка така,
както е определено съобразно подпараграф
1.05.С по-долу. Което и да е искане за отсрочка
е в сила по отношение на транш само ако е
направено седем работни за Люксембург дни
преди планираната дата на плащане.
B. Ако някое от условията, посочени в па
раграф 1.04, не са изпълнени към определената
дата, плащането се отлага за дата, договоре
на между банката и заемополучателя, която
се пада не по-рано от седем работни дни в
Люксембург след изпълняването на всички
условия за плащане.
C. Ако плащането на който и да е транш
се отсрочи, независимо дали по искане на
заемополучателя или по причини на неизпъл
нение на кое да е от условията за плащане,
заемополучателят, по изискване от банката,
заплаща обезщетение върху размера на сумата,
чието плащане се отлага. Такова обезщете
ние ще се натрупва от планираната дата на
превода до действителната дата на плащане
или, както може да бъде случаят, до датата
на отмяна на транша при курс, равен на R 1
минус R 2 , където:
R 1 означава лихвеният процент, който би
се прилагал периодично съгласно параграф
3.01, ако траншът е бил платен на планираната
дата на плащане, и
R 2 означава съотносимият междубанков
ку рс (както е определен тук), намален с
0,125 % (12,5 основни пункта), при условие че
за целите на определянето на съотносимия
междубанков курс във връзка с този параграф
1.05 съответните периоди са последователните
едномесечни периоди, започващи от плани
раната дата на плащане.
Освен това горепосоченото обезщетение:
(а) ако отсрочването надвишава един месец,
се натрупва в края на всеки месец;
(b) се изчислява, като се прилага конвен
цията за изчисляване на дните, приложима
към R 1; и
(c) когато R 2 надвишава R 1, се определя
на нула.
За целите на този договор „съотносимият
междубанков курс“ означава:
(х) по отношение на кой да е лихвен период
от един месец или повече лихвения процент
по междубанковите депозити за период от
брой цели месеци, кореспондиращ на про
дължителността на такъв лихвен период; и
(y) по отношение на всеки лихвен период,
по-кратък от един месец, лихвения процент по
междубанковите депозити за период от един
месец, предлаган на основния междубанков
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пазар на съответната валута (за щатския долар
на Лондонския междубанков пазар и за евро
то – на междубанковия пазар в еврозоната),
по избор на банката.
1.06. Отмяна и суспендиране на кредита
A. Заемополучателят може по всяко вре
ме чрез уведомление до банката с незабавно
действие да отмени изцяло или частично
неусвоената част от кредита. Независимо от
това уведомлението няма да е в сила за транш,
чиято текуща планирана дата за плащане се
пада в рамките на седем работни дни за Люк
сембург, считано от дата на уведомлението.
Заемополучателят, освен както е установено
по-долу, не поема пасиви под формата на
обезщетение или по друг начин към банката
по причина на тази отмяна.
Ако заемополучателят отмени транш, който
е бил предмет на уведомление за плащане
(такъв транш се наричан по-долу „оповестен
транш“, каквато и да е базата на лихвения му
процент), той трябва да плати обезщетение
върху отменената сума, ако оповестеният
транш е транш с фиксиран лихвен процент.
В съответствие с подпараграф 4.02. В такова
обезщетение се изчислява по отношение на
период, текущ от датата („началната дата“),
която е по-късна от:
(a) датата на уведомлението за отмяна; и
(b) съобщената планирана дата на плащане
на оповестения транш,
до планираната крайна дата за връщането му.
За тази цел:
(x) позоваванията в подпараграф 4.02.В към
датата за предсрочно погасяване се отнасят
до началната дата; и
(y) отменената сума се счита за отпусната
и погасена към началната дата.
Обезщетението се изплаща в срок от седем
дни, считано от изискването.
B. Банката може чрез уведомление до
заемополучателя изцяло или частично да
суспендира неплатената част на кредита по
всяко време и с незабавно действие:
(a) съгласно условията, посочени в параграф
4.03 или параграф 10.01; или
(b) ако възникнат изключителни обстоятел
ства, които засягат неблагоприятно достъпа
на банката до съответните международни
капиталови пазари.
Такова суспендиране продължава, докато
банката уведоми заемополучателя, че той
може отново да тегли от кредита, или, ка
къвто може да бъде случаят, докато банката
отмени суспендираната сума, както е пред
видено по-долу.
Освен това банката може с уведомление
до заемополучателя изцяло или частично да
отмени неотпусната част от кредита при усло
вията на букви (а) и (b) по-горе, винаги предмет
(в случая на параграф 4.03) на изпълнение на
съответните процедури, определени във всеки

ВЕСТНИК

БРОЙ 34

подпараграф на параграф 4.03. Банката може
също чрез уведомление до заемополучателя
да отмени транш, плащането на който е от
ложено по подпараграф 1.05.А или В с повече
от общо шест месеца.
Независимо от това банката няма право да
суспендира или отменя на основание на буква
(b) по-горе, който и да е оповестен транш.
C. Ако банката суспендира оповестен транш
единствено на основание на подпараграф
1.06.В, буква (а), заемополучателят заплаща
обезщетение върху суспендираната сума по
начина, предвиден в подпараграф 1.05.С.
Ако банката отмени оповестен транш с
фиксирана лихва единствено на основание
посочената буква (а), заемополучателят за
плаща обезщетение върху отменената сума,
изчислена в съответствие с подпараграф 1.06.А,
при условие че не се заплаща обезщетение
при отмяната единствено на основание на
случай, посочен в подпараграф 4.03.А.
Ако банката отмени оповестен транш с
VSFR по указаната буква (а) на основание
на случай, посочен в параграф 10.01, заемо
получатетелят заплаща обезщетение върху
отменената сума, изчислено на базата на под
параграф 10.03.В и натрупващо се за периода,
текущ от по-късната дата от:
(а) датата на уведомлението за отмяна; и
(b) съобщената планирана дата за плащане
на оповестения транш до планираната крайна
дата за погасяване на оповестения транш.
D. Банката може по всяко време след
31 декември 2009 г. чрез уведомление до за
емополучателя да отмени която и да е част от
кредита, по отношение на която не е правено
никакво плащане.
Заемополучателят няма да поеме никакви
пасиви чрез обезщетение или по друг начин
към банката по причини на която и да е от
мяна по този подпараграф 1.06.D.
1.07. Суми, дължими по член 1
Комисионите, дължими по силата на член 1,
се заплащат в евро.
Член 2
Заем
2.01. Размер на заема
Заемът (по-долу наричан „заемът“) се със
тои от общия размер на сбора на сумите във
валути, изплатени от банката, както е извес
тено от банката при случаите на плащането
на всеки транш.
2.02. Валута на погасяване
Всяка погасителна вноска по член 4 или,
какъвто може да бъде случаят, по член 10
се извършва във валутите на плащането и
в съотношение, което те представляват в
баланса на заема.
2.03. Валута на лихвата и другите такси
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Лихвата и другите такси, платими по си
лата на членове 3, 4 и 10, се изчисляват и се
изплащат пропорционално във всяка валута,
в която се погасява заемът.
Което и да е друго плащане се извършва
във валутата, определена от банката, като
се взема предвид валутата на разхода, който
трябва да се възстанови чрез това плащане.
2.04. Известие от банката
След плащането на всеки транш банката
п редставя на заемопол у чател я обобщено
извлечение, което сочи размера, датата на
плащането, погасителния план и лихвения
процент на и за този транш.
Член 3
Лихва
3.01. Лихвен процент
A. Заемополучателят заплаща лихва по не
погасения остатък на всеки транш с фиксиран
лихвен процент на полугодие с отсрочка до
съответната дата на плащане, определена в
подпараграф 5.03.А, буква (b), започвайки от
първата такава дата на плащане, следваща
датата на плащане на транша. Лихвата се
изчислява в процент, определен в уведомле
нието за плащане, който процент е процен
тът, приложим към датата на уведомлението
за плащане, в съответствие с приложимите
принципи, които управителните органи на
банката периодично определят за заемите,
отпускани при фиксиран лихвен процент,
деноминирани във валутата на транша и при
същите условия по погасяването на главницата
и плащането на лихвата.
B. Заемополучателят заплаща лихва по
непогасения остатък на всеки транш с VSFR
(както е определено по-нататък) на тримесечие
с отсрочка до последния ден от тримесечието,
в зависимост от горната граница на съотноси
мия междубанков лихвен процент, плюс 0,25 %
(25 основни пункта) годишно така, както е
определен за последователните референтни
периоди, започващи на или след съответния
последен ден от тримесечието; при условие
че, ако траншът не е платен на последния
ден от тримесечието или когато последният
ден от тримесечието не е съответен работен
ден (както е определен в подпараграф 5.03.В),
на най-близкия последващ ден, който е съ
ответен работен ден, лихвата за периода от
датата на плащане до първия последен ден от
тримесечието ще бъде платима по съответния
междубанков процент.
Банката съобщава VSFR или всеки друг
приложим процент на лихвата на заемополу
чателя в срок от десет дни, следващи започ
ването на референтния период, към който тя
се прилага.
За целите на този подпараграф 3.01.В:
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(а) „VSFR“ означава плаващ лихвен процент
с променлив спред, представляващ общия
лихвен процент, определен от банката за
всеки референтен период в съответствие с
приложимите принципи, които от време на
време се установяват от управителните органи
на банката за заемите, направени при пла
ващ лихвен процент, които не са определени
чрез позоваване на съответния междубанков
процент;
(b) „последен ден от тримесечие“ означава
всеки 15-и март, 15-и юни, 15-и септември и
15-и декември; и
(c) „референтен период“ означава всеки
период от един последен ден от тримесечие
до следващия последен ден на тримесечие
(независимо дали последният ден от триме
сечието е дата за плащане, или не).
3.02. Лихва по просрочени суми
Без ущърб на член 10 и като изключение
от параграф 3.01 лихва се начислява по всяка
просрочена сума, дължима по условията на
този договор, от датата на падежа до датата
на плащането в процент, равен на съответ
ния междубанков лихвен процент плюс 2 %
(200 основни пункта) годишно. За целите на
определянето на съответния междубанков лих
вен процент във връзка с този параграф 3.02
съответните периоди са последователните
периоди от един месец, започващи от датата
на падежа.
Независимо от това лихвата се налага при
процент, определен в параграф 3.01, плюс
0,25 % (25 основни пункта) годишно, ако по
следният процент превишава за който и да е
даден съответен период лихвата, определена в
предходните изречения на този параграф 3.02.
А ко просрочената су ма е във ва л у та,
различна от валутата на съответния транш,
се прилага лихвен процент, както следва, а
именно съответният меж дубанков лихвен
процент за транзакции в тази валута плюс
2 % (200 основни пункта) на година, изчис
лено в съответствие с пазарната практика за
този процент.
Член 4
Погасяване
4.01. Обикновено погасяване
Заемополучателят погасява заема в съот
ветствие с амортизационната таблица, пред
видена в приложение В.
4.02. Доброволно предварително погасяване
A. При условията на подпараграф В по-долу
заемополучателят може да погаси изцяло или
частично който и да е транш, като даде един
месец предварително писмено предизвестие
(от тук нататък предизвестие за предварително
погасяване), определящо сумата, която ще
бъде предварително погасена с това („размер
на предварителното погасяване“), и датата, на
която заемополучателят предлага да извърши
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предварителното погасяване („дата на пред
варителното погасяване“), която дата ще бъде
дата за плащане на този транш.
B. Заемополучателят може предварително
да погаси всеки транш с VSFR без глоби на
която и да е съответна дата на плащане. По
отношение на всяка предварително погасена
сума по транш с фиксиран лихвен процент
заемополучателят заплаща на банката на
датата на предварителното погасяване обез
щетение, равно на настоящата стойност (към
датата на предварителното погасяване) на
надвишението, ако има такова, на:
(a) лихвата, която би се натрупала след
този момент върху предварително погасената
сума, ако същата не би била предварително
погасена, над
(b) лихвата, която би се натрупала, ако
е била изчислена при лихвения процент на
преразпределение на процента на ЕИБ, в сила
един месец преди датата на предварителното
погасяване, намален с 0,15 % (15 основни
пункта) на година.
За тази цел „лихвеният процент на пре
разпределение на ЕИБ“ означава стандарт
ният лихвен процент на банката на заемите
с фиксиран лихвен процент, деноминирани
във валутата на и имащи същия профил на
обслужване на дълга като на предварително
погасената сума.
Посочената настояща стойност се изчис
лява при дисконтов процент, равен на лих
вения процент на преразпределение на ЕИБ,
приложен към коя да е съответна дата на
предварително погасяване.
C. Банката уведомява заемополучателя не
по-късно от петнадесет дни преди датата на
предварително погасяване за размера на пред
варителното погасяване и в случай на пред
варително погасяване на транш с фиксиран
лихвен процент – за дължимото обезщетение
по подпараграф В по-горе или, какъвто може
да бъде случаят, че не се дължи обезщетение.
Не по-късно от 17,00 ч. люксембургско
време в деня на получаване на това предиз
вестие (или 17,00 ч. на следващия ден, ако
уведомлението е било получено по-късно от
12,00 ч. люксембургско време) заемополуча
телят уведомява банката дали:
(а) потвърждава предизвестието за предва
рително погасяване при условията, определени
от банката; или
(b) оттегля предизвестието за предвари
телното погасяване.
Ако заемополучателят изпрати потвър
ждение в съответствие с буква (а), той из
вършва предварителното погасяване. А ко
заемополучателят оттегли предизвестието
за предварително погасяване или не успее
да го потвърди своевременно, той не може
да извърши предварителното погасяване.
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Освен в случаите по-горе, предизвестието за
предварително погасяване е обвързващо и
неотменимо.
4.03. Принудително предварително пога
сяване
А. Ако заемополучателят доброволно погаси
предварително частично или изцяло който и
да е друг заем, сключен първоначално за срок,
повече от 5 години, банката може да поиска
предварителното заплащане на такава част
от размера на неизплатения към този момент
заем, както тази част се отнася към общия
остатъчен размер на всички такива заеми.
Банката трябва да отправи своето искане до
заемополучателя в рамките на четири седми
ци от получаването на съответното известие
по подпараграф 8.02.А, буква (а). Заемополу
чателят извършва плащането на изисканата
сума на датата, посочена от банката, която не
предхожда датата на предварителното плащане
на друг такъв заем.
Предварителното плащане на заем посред
ством нов заем със срок поне толкова дълъг,
колкото е неизтеклият срок на предварително
погасения заем, не се счита за предварително
погасяване.
В. Ако общата стойност на проекта се ока
же значително по-малка от размера, посочен
в преамбюла, банката може пропорционално
на разликата да изиска предварително пога
сяване на заема заедно с натрупаните лихви
и компенсации, ако има такива, изчислени
в съответствие с букви 4.02 Б и С. Предва
рителното плащане се извършва на датата,
определена от банката, която не може да
настъпи по-рано от пет дни след датата, на
която е отправено искането.
4.04. Общи условия относно предварително
погасяване по член 4
Предварителното погасяване се извършва
във всички валути на заема пропорционално
на съответните непогасени суми, освен ако
заемополучателят не избере вместо това да
погаси предварително цялата непогасена сума
в един транш съгласно параграф 4.02.
В случай на частично предварително пога
сяване във всички валути всяка предварително
погасена сума ще се прилага съразмерно с
намаляването на всяка непогасена вноска.
Този член 4 не влияе на член 10.
Член 5
Изплащане
5.01. Място на плащането
Всяка сума, дължима от заемополучате
ля по силата на този договор, се плаща по
съответната сметка, указана от банката на
заемополучателя. Банката посочва сметката
не по-късно от петнадесет дни преди датата на
падежа на първото плащане на заемополуча
теля и известява всяко изменение на сметката
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не по-късно от петнадесет дни преди датата
на първото плащане, към което се отнася
това изменение.
Този срок за уведомяване не се прилага в
случаите на плащане по силата на член 10.
5.02. Изчисляване на плащанията, отнасящи
се към част от годината
Всяка сума, която заемополучателят дъл
жи под формата на лихва, обезщетение или
друго по този договор и която е изчислена по
отношение на част от годината, се изчислява:
(a) по отношение на траншовете с фиксиран
лихвен процент – на базата на година от 360
дни и месец от тридесет дни; или
(b) по отношение на траншовете с VSFR – на
база година от 360 дни и броя на изтеклите дни.
5.03. Дати на плащане
A. За целите на този договор „дата за
плащане“ означава датата, на която лихвата
е дължима съгласно следните разпоредби:
(а) плащанията на лихвите по отношение
на траншовете с VSFR са дължими на по
следните дни от тримесечието;
(b) плащанията на лихвите по отношение
на траншове с фиксиран лихвен процент са
дължими на 15 март и 15 септември всяка
година.
B. За целите на този договор като цяло
плащанията, дължими в коя да е валута на
дата, която не е съответен работен ден (както
е определено по-долу), са дължими на след
ващия съответен работен ден.
За целите на този договор „съответен ра
ботен ден“ означава:
(а) в случай на евро – денят, в който работи
системата за разплащане, наречена трансев
ропейска автоматизирана система за брутни
експресни трансфери в реално време; и
(b) в случай на плащане във валута, раз
лична от еврото – денят, в който банките са
отворени за нормална работа на основния
местен финансов център на валутата на пла
щането.
C. Суми, дължими вследствие на настоящо
то, различни от главницата или лихвата, се
дължат в срок от седем дни от получаването
от заемополучателя на искането за плащане
от банката.
Дължима от заемополучателя сума се счита
за платена, когато бъде получена от банката.
Член 6
Специфични ангажименти
6.01. Използване на заема и други фондове
Заемополучателят използва заема и сред
ствата от другите фондове, посочени във
финансовия план, описан в преамбюла, само
за изпълнението на проекта.
6.02. Завършване на проекта
Заемополучателят ще изпълни проекта в
съответствие с техническото описание и ще
го завърши до датата, посочена в него.
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6.03. Увеличаване на стойността на проекта
Ако стойността на проекта превиши оце
нения размер, даден в клауза седем на преам
бюла, заемополучателят ще получи средства
да финансира допълнителната стойност, без
да се обръща за помощ към банката, така че
проектът да бъде завършен в съответствие с
техническото описание. Плановете за финан
сиране на допълнителните разходи трябва да
бъдат представени своевременно за одобрение
на банката.
6.04. Тръжна процедура
Заемопол у чател я т ще гаран т и ра зак у
пуването на оборудване, осигуряването на
услуги и възлагането на работи по проекта,
доколкото това е подходящо и удовлетворява
банката, чрез международен търг, открит за
граждани на всички държави, или за стоки,
услуги и работи, съфинансирани от ИСПА,
чрез международен търг, открит за граждани
на страните – членки на ЕС, и на Румъния,
България и Турция.
6.05. Застраховане
Докато заемът не бъде погасен, заемополу
чателят застрахова по подходящ начин всички
работи и имуществото, които са част от про
екта, в съответствие с обичайната практика
за сходни работи в обществен интерес.
6.06. Поддръжка
Докато заемът не бъде погасен, заемопо
лучателят гарантира, че цялото имущество,
кое т о п редс та вл я ва час т о т п роек та, се
поддържа, поправя, ремонтира и подновява
според изискванията за поддържането му в
добро работно състояние.
6.07. Разпределение на средствата
Заемополучателят се ангажира достатъчно
бюджетни и/или други финансови ресурси да
бъдат разпределени на годишна база, за да:
(a) се осигури принос към финансовия план
на проекта, който не се посреща от заема;
(b) се осигури завършването на проекта в
срок в съответствие с приложение А;
(c) се позволи обслужването на заема; и
(d) се позволи адекватна поддръжка на
българската част от моста и на прилежащата
и подходната инфраструктура.
6.08. Експлоатация на проекта
Докато заемът не бъде погасен, заемо
получателят остава собственик на и владеe
активите, от които се състои проектът, освен
ако банката не е дала писменото си съгласие
за друго, или, когато е подходящо, заменя
и подновява такива активи, за да поддържа
проекта в трайна непрекъсната експлоатация
в съответствие с първоначалната му цел.
Банката може да откаже да даде съгласи
ето си само където предлаганото действие
накърнява интересите є като кредитор на
заемополучателя или би направило проекта
нелегитимен за финансиране от банката.
6.09. Споразумение
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В случай че заемополучателят не може да
изпълни задълженията си по този договор по
отношение на изпълнението и експлоатацията
на проекта поради закъснения или пропуски в
прилагането на споразумението, банката, без
да се накърняват правата є по този договор,
се консултира със заемополучателя, преди
да упражни правата си, определени по-долу.
Заемополучателят се ангажира да поддържа
Смесения комитет, учреден съгласно член 12
от споразумението.
6.10. Митнически процедури
Заемополучателят предприема необходи
мите стъпки в сътрудничество с Румъния да
ускори граничните митнически процедури
така, че да се сведе до минимум закъснението
по пътните и железопътните връзки между
двете страни.
6.11. Техническо съдействие
На специалното Звено за изпълнение и
управление на проекта (наричано по-нататък
ЗИУП), ръководено от мениджър на проекта,
приемлив за банката, се дават всички пъл
номощия за координиране на изпълнението
на проекта, и по-специално по отношение
на: (a) координация с румънската страна; (b)
завършването на предварителния и на под
робния технически проект, като се отчитат
резултатите от предварителните инвестици
онни проучвания; (c) подготовката на тръж
ните документи, и (d) надзора на проекта. На
банката се предоставя информация по всяко
време за промените в състава на ЗИУП и в
заданието за задачите му.
6.12. Международен консултант по упра
вление на проекта
Заемополучателят се ангажира да назначи
Международен консултант по управление на
проекта (наричан по-нататък МКУ), удовлет
воряващ банката, който да подпомага ЗИУП
да изпълнява задачите си. Отговорностите
на МКУ се състоят, по-специално във: (a)
разработването на предварителния и под
робния технически проект; (б) подготовката
на тръжните документи; (c) организирането
на търговете в съответствие с най-добрата
международна практика с оглед получаването
на решение с най-ниската цена; (d) изпълня
ването на надзор.
При изготвянето на предварителния или на
подробния проект МКУ съответно приема като
изходни данни резултатите от предварителните
инвестиционни проучвания, финансирани от
Френската агенция за развитие и немската
Кредитна институция за реконструкция, и
по-конкретно изискванията за капацитет.
6.13. Оценка на въздействието върху окол
ната среда
Заемополучателят се ангажира да разрабо
ти оценката на въздействието върху околната
среда, предвидена в член 3 (6) на споразуме
нието, която да удовлетворява банката.
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6.14. Спогодби за околната среда
Докато заемът се погаси, заемополучате
лят ще:
(a) провежда своите дейности в съответствие
с приложимите закони, отнасящи се до окол
ната среда, и със стандартите на Европейския
съюз, свързани със защитата на околната среда,
със съответните им изменения и допълнения
и ще осигури и поддържа всички необходими
разрешения от правителството, приложими
към настоящото;
(b) провежда всички необходими работи
по поддръжка и възстановяване на околната
среда, както и политики за намаляване на
въздействието върху околната среда, които
може да са необходими за проекта в съответ
ствие с добра полезна практика, и стандартите,
посочени в буква (а) на този параграф, и
(c) осиг у рява при осъществяването на
проекта да не се използват никакви мате
риали или вещества, които могат да окажат
неблагоприятно въздействие върху околната
среда, като халони, ПХБ или азбест.
6.15. Посещения
А. Заемополучателят признава, че банката
може да бъде задължена да разкрие такива
документи, отнасящи се до заемополучателя
и проекта, пред Сметната палата на Евро
пейските общности (наричана оттук нататък
„Сметната палата“), каквито са необходими
за изпълнението на задачите на Сметната
палата, в съответствие с правото на Евро
пейския съюз.
В. Заемополучателят разрешава на лицата,
определени от банката, които могат да бъдат
придружавани от представители на Сметната
палата, да посещават обектите, инсталациите
и работите, съставляващи проекта, и да про
веждат такива проверки, каквито те могат да
пожелаят. За тази цел заемополучателят им
предоставя или им осигурява предоставянето
на цялото необходимо съдействие. В случай на
такова посещение представителите на Сметна
та палата могат да изискат от заемополучателя
предоставянето на документи, попадащи в
обхвата на предходния подпараграф 6.15.А.
6.16. Задължение за почтеност
Заемополучателят гарантира и се ангажира,
че не е извършил и че доколкото му е извест
но понастоящем, никое лице не е извършило
което и да е от следните действия и че той
няма да извърши и никое друго лице с негово
съгласие или предварително знание няма да
извърши такова действие, тоест:
(a) предлагане, даване, получаване или
ходатайстване за каквато и да е неправомер
на изгода, за да се повлияе на действията на
лице на държавна служба или функция или
директор или служител на държавен орган
или обществено предприятие, или директор
или длъжностно лице на международна об
ществена организация във връзка с която и
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да е процедура по възлагане на обществена
поръчка или при изпълнението на който и да
е договор във връзка с елементите на проекта,
описани в техническото описание; или
(b) което и да е деяние, което неправомерно
влияе или цели неправомерно да въздейства
на процеса на възлагането на обществените
поръчки или на изпълнението на проекта
във вреда на заемополучателя, включително
сключване на тайно споразумение меж ду
участниците в търговете.
Заемополучателят се задължава да инфор
мира банката, ако узнае какъвто и да е факт
или информация, подсказваща за извършва
нето на което и да е такова деяние.
Член 7
Обезпечение
7.01. Обезпечение
В случай че заемополучателят предостави
на трета страна каквото и да е обезпечение
за изпълнението на което и да е от своите
задължения по външния дълг или каквото и
да е предпочитание или предимство във връзка
с това, заемополучателят информира за това
банката и ако от банката бъде поискано, є
предоставя равностойно обезпечение за изпъл
нението на своите задължения, произтичащи
от настоящото, или предоставя на банката
равностойно предпочитание или предимство.
Заемополучателят декларира, че понас
тоящем не съществуват такова обезпечение,
предпочитание или предимство.
Разпоредби т е на т ози пара г раф не се
прилагат за обезпечението, предоставено в
съответствие с отказа от право, поискан от
заемополучателя на 22 юли 1994 г. и съгла
суван от банката на 27 юли 1994 г.
Член 8
Информация
8.01. Информация, отнасяща се до проекта
Заемополучателят:
(a) осигурява документацията му да показва
всички операции, свързани с финансирането
и изпълнението на проекта;
(b) предоставя на банката на английски
език или с превод на английски език и одо
брен от МКУ и ЗИУП:
(i) последователно на базата на полугодие
до завършването на проекта-доклад за изпъл
нението на проекта;
(ii) шест месеца след завършването на про
екта – доклад за завършването на проекта, и
(iii) от време на време какъвто и да е подобен
допълнителен документ или информацията,
засягаща финансирането, изпълнението и
експлоатацията на проекта, какъвто банката
основателно може да изиска;
(c) представя за одобрение от банката без
забавяне което и да е съществено изменение
на генералните планове, графика, финансовите
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планове или програмата на разходите по про
екта, свързани със сведенията, предоставени на
банката преди подписването на този договор;
(d) информира банката своевременно за
която и да е ситуация, която изисква съгласи
ето на банката по параграфи 6.03 или 6.08; и
(e) принципно информира банката за всеки
факт или събитие, които са му известни, които
могат съществено да накърнят или да засегнат
условията на изпълнение или експлоатацията
на проекта.
8.02. Информация, отнасяща се до заемо
получателя
Заемополучателят информира банката:
(a) незабавно за всяко решение, взето от
него по каквато и да е причина или за кой
то и да е факт, който го задължава, или за
каквото и да е искане, отправено към него
за предварително погасяване на който и да e
заем, който първоначално е бил предоставен
за срок, надвишаващ пет години;
(b) незабавно за всяко намерение от него
ва страна да учреди каквато и да е гаранция
върху който и да е от своите активи в полза
на трета страна;
(c) за което и да е споразумение, следващо
споразумението, и по-специално, но не само,
тези, споменати в чл. 14 и 16 от настоящото; и
(d) изобщо, за който и да е факт или събитие,
които могат да попречат на изпълнението на
което и да е задължение на заемополучателя,
произтичащо от този договор, или значително
да въздействат на условията на изпълнение
или експлоатация на проекта.
8.03. Проверка и информация
Освен това заемополучателят:
(a) предприема такива действия, каквито
банката основателно ще поиска за удостове
ряването и/или преустановяването на което и
да е подозирано или очаквано деяние, което
има характера, описан в параграф 6.16;
(b) информира банката за мерките за тър
сене на обезщетение от лицата, отговорни за
каквато и да е загуба в резултат на което и
да е такова деяние; и
(c) улеснява всяка проверка, която банка
та може да направи, засягаща което и да е
такова деяние.
Член 9
Такси и разноски
9.01. Такси, данъци и мита
Заемополучателят заплаща всички такси,
данъци и мита и други облагания от какъвто
и да е характер, включително гербов налог
и регистрационни такси, произтичащи от
регламентирането или изпълнението на този
договор или на който и да е свързан с него
документ.
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Заемополучателят заплаща всички такси,
данъци и мита и други облагания от какъвто
и да е характер, произтичащи от учредяването
на каквото и да е обезпечение по заема.
Заемополучателят заплаща всички глав
ници, лихви, комисиони и други суми, дъл
жими по този договор, брутно, без удържане
на каквито и да е национални или местни
облагания, без значение какви; при условие
че по силата на закона заемополучателят е
задължен да направи каквито и да е подобни
удържания, той ще изчисли брутно плащането
към банката така, че след удръжката нетна
та сума, получена от банката, да е равна на
дължимата сума.
9.02. Други разноски
Заемополучателят поема всички професи
онални, банкови, трансферни или обменни
разходи, направени при регламентирането или
изпълнението на този договор или на който
и да е свързан с него документ и при учредя
ването на което и да е обезпечение по заема.
Член 10
Предварително погасяване в случай на неизпълнение на задължение
10.01. Право да се иска изплащане/пога
сяване
Заемополучателят връща/погасява заема
или която и да е част от него незабавно при
отправено изискване за това от банката:
А. Веднага:
(a) ако каквато и да е съществена информа
ция или документ, предоставени на банката от
или от името на заемополучателя във връзка
с преговорите по този договор или по време
на действието му, се докаже, че са неверни
в която и да е тяхна съществена подробност;
(b) ако заемополучателят не успее на да
тите на падежа да изплати която и да е част
от заема, да плати лихвата по него или да
извърши каквото и да е друго плащане към
банката, както е предвидено тук;
(c) ако в резултат от неизпълнение по от
ношение на настоящото от заемополучателя
се изисква да погаси предварително който
и да е заем, който първоначално му е бил
отпуснат за срок, надвишаващ пет години;
(d) ако настъпи каквото и да е събитие
или ситуация, което е вероятно да застраши
обслужването на заема или да въздейства
неблагоприятно на което и да е обезпечение,
предоставено по него;
(e) ако което и да е задължение, поето от
заемополучателя и посочено в клаузи едина
десет и дванадесет от преамбюла, престане да
се изпълнява по отношение на който и да е
заем, отпуснат на който и да е заемополучател
в България от ресурсите на банката или на
Европейския съюз;
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(f) ако заемополучателят не изпълни което
и да е задължение по отношение на който и да
е друг заем, отпуснат от банката от ресурсите
на банката или на Европейския съюз;
(g) ако правото на заемополучателя да из
тегли постъпленията, отпуснати безвъзмездно
от Европейския съюз, посочени в клауза осем
от преамбюла, е било задържано, отменено
или прекратено изцяло или частично, или
(h) ако правото на заемополучателя да
изтегли постъпленията от безвъзмездните
финансови помощи или заемите от KfW или
AFD, посочени в клауза осем на преамбюла,
е било задържано, отменено или прекратено
изцяло или частично;
(i) ако ипотекарен кредитор придобие
владение или е назначен синдик, ликвидатор
или администратор по която и да е част от
активите на заемополучателя, или ако какъвто
и да е запор, изпълнение, секвестиране или
друго процедиране върху имуществото на
заемополучателя е било наложено или влезе
в сила;
(ii) ако какъвто и да е запор, изпълнение,
секвестиране или друго процедиране върху
имуществото на заемополучателя е било на
ложено или влезе в сила.
В. След изтичането на разумен срок, опре
делен в уведомление, представено от банката
на заемополучателя, ако нещата не са попра
вени до удовлетворение на банката:
(a) ако заемополучателят не успее да спа
зи което и да е задължение по този договор,
освен това, посочено в подпараграф 10.01А,
буква (b); или
(b) ако който и да е съществен факт, де
клариран в преамбюла, значително се изменя
или се окаже неверен и ако изменението или
накърнява интересите на банката като кре
дитор на заемополучателя, или въздейства
неблагоприятно на изпълнението или екс
плоатацията на проекта.
10.02. Други права по закон
Параграф 10.01 не ограничава което и да
е друго право по закон на банката да изиска
предварително погасяване на заема.
10.03. Щети
A. В случай на искане по параграф 10.01
по отношение на всеки транш с фиксиран
лихвен процент заемополу чател ят плаща
на банката сума, изчислена в съответствие
с процедурите, предвидени в подпараграф
4.02В, върху сума, която е станала изискуема
и ликвидна. Тази сума се начислява от датата
на падежа, определена в искането за плащане
на банката и се изчислява на базата на това,
че предварителното погасяване е извършено
на тази дата.
B. В случай на искане за предварително
погасяване съгласно параграф 10.01 на цялата
или която и да е част от главницата на транш
с VSFR заемополучателят плаща на банката

БРОЙ 34

ДЪРЖАВЕН

сума, равна на сумарната настояща стойност
от 0,15 % (15 основни пункта) годишно, из
числена и натрупваща се върху дължимата
за предварително погасяване сума по същия
начин, както би била изчислена и би се на
трупала лихвата, ако тази сума бе останала
непогасена, съгласно първоначалния аморти
зационен план на транша.
Такава настояща стойност се определя,
като се използва дисконтов процент, равен
на лихвения процент на преразпределение на
ЕИБ, прилаган към съответната падежна дата.
Дължимите от заемополучателя суми по
този подпараграф са платими на датата на
предварителното погасяване, посочена в ис
кането на банката.
10.04. Недействителност на отказа от права
Никой пропуск или закъснение от страна
на банката при упражняването на което и да
е от нейните права по този член 10 няма да
се тълкува като отказ от това право.
10.05. Ред на погасяване
Сумите, получени в резултат на искане
по член 10, се прилагат първо за плащане на
щети, комисиони и лихви в този ред и второ
за намаляване на неиздължените вноски по
ред, обратен на настъпването на падежа им.
Член 11
Право и юрисдикция
11.01. Право
Този договор и неговото формиране, струк
тура и валидност се управляват от правото
на Великото херцогство Люксембург.
Мястото на изпълнение на този договор е
седалището на банката.
11.02. Юрисдикция
Всички спорове, засягащи този договор,
се представят на Съда на Европейските общ
ности („съда“).
С настоящото страните по този договор се
отказват от какъвто и да е имунитет или право
да възразяват срещу юрисдикцията на съда.
Решение на съда, издадено в съответствие
с този параграф 11.02, е окончателно и об
вързващо за страните без ограничение или
уговорки.
11.03. Доказване на дължимите суми
При което и да е юридическо действие,
произтичащо от този договор, удостоверението
на банката относно която и да е дължима към
банката сума по този договор е главно (prima
facie) доказателство за такава сума.
Член 12
Заключителни разпоредби
12.01. Известия
Известия и други съобщения, отправени
по настоящото, се изпращат на адресите, по
сочени във: 1) по-долу, с изключение на тези
известия до заемополучателя, които се отна
сят до съдебни спорове, независимо дали са
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висящи, или предупредени, които се изпращат
на адресите, посочени в 2) по-долу, където
заемополучателят избира местонахождението:
– за банката:
1) бул. Конрад Аденауер
L-2950 Люксембург – Кирхберг;
– за заемополучателя:
1) Министерство на финансите
ул. Раковски 102
1040 София, България
1) Министерство на транспорта и съоб
щенията
ул. Дякон Игнатий 9
1000 София, България
2) Българска мисия към Европейските
общности
Авеню Мосциски 7
В-1180 Брюксел
Всяка страна може чрез известие до другата
да промени адреса си, посочен по-горе, при
условие че адресът, посочен в 2), може да бъде
сменян само с друг адрес в Европейския съюз.
Освен ако заемополучателят не уведоми
друго банката в писмена форма, заемополуча
телят назначава Лъчезар Стефанов, директор
на дирекция „Външни финанси“, и Снежана
Ангелова, директор на дирекция „Координация
на програми и проекти“, за отговарящи за
контактите с банката за целите на параграфи
6.16 и 8.03.
12.02. Форма на известията
Известия и други съобщения, за които са
предвидени фиксирани срокове в този дого
вор или сами по себе си определят срокове,
обвързващи адресата, се предават чрез дос
тавка на ръка, препоръчани писма, телеграми,
телекси или други средства за съобщение,
които дават доказателства за получаването
им от адресата. Датата на регистрация или
какъвто може да е случаят, обявената дата
на получаване на съобщението е окончателна
за определянето на срока.
12.03. Преамбюл, приложения и анекси
Преамбюлът и следните приложения със
тавляват част от този договор:
Приложение А – техническо описание.
Приложение В – погасителна таблица.
Приложение С – споразумение между Ре
публика България и Румъния.
Приложени са следните анекси:
Анекс I – пълномощно на подписващите
от страна на заемополучателя.
Анекс ІІ – форма на правно становище.
12.04. Влизане в сила
Този договор влиза в сила при потвър
ждаване от банката на заемополучателя, че е
получила заверено копие от ратификационния
инструмент, както и на благоприятно правно
становище с форма и съдържание, приемливо
за банката.
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В потвърждение на това страните по на
стоящото уредиха този договор да бъде склю
чен в четири екземпляра на английски език,
като всяка страница е парафирана от страна
на заемополу чател я от Или я Лингорск и,
заместник-министър на финансите, и София
Касидова, заместник-министър на транспорта
и съобщенията, от страна на банката от г-н
Джан Доменико Спота, главен съветник.
Подписан за и от
Подписан за и от
името на Република
името на Европейската
България:
инвестиционна банка:
Милен Велчев,
Джан Доменико Спота,
министър на финансите
главен съветник
Николай Василев,
Райнер Саербек,
заместник министър-	
началник на отдел
председател и министър
на транспорта и
съобщенията

28 май 2004 г., Люксембург
1 юни 2004 г., София
ПРИЛОЖЕНИЕ А
ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ
България – проект за мост над Дунав – Б
Проектът се състои от проектиране, при
добиване на терени, строителство и надзор
на работите, необходими за строителството
на втори мост на река Дунав между България
и Румъния по продължение на приоритетен
коридор IV от Трансевропейската транспорт
на мрежа за Централна и Източна Европа, с
разположение при Видин – Калафат. Разпре
делението на работите между двете страни
ще бъде в съответствие със споразумението в
приложение С. В частност, румънските власти
осигуряват изграждането на цялата прилежаща
инфраструктура от моста до точката на свърз
ване със съществуващата инфраструктура,
осигуряваща достъпа до моста на румънска
територия.
Описание на работите за България
1. Втори мост над Дунав и подходна естакада
Строителство на пътен и железопътен мост
по стандарта на двулентово пътно платно и
единична електрифицирана железопътна ли
ния, проектирана и построена с оглед бъдещо
подобряване до двупосочна линия. Минимален
просвет над високото водно ниво и мини
малнa нетна хоризонтална ширина между
стълбовете съгласно съответните правила за
корабоплаване по река Дунав. Към моста ще
бъде добавена подходна естакада, както е не
обходимо, подходяща едновременно за пътна
и за железопътна инфраструктура, до точката
на свързване с прилежащата инфраструктура.
Техническото решение, което се приема за
построяването на моста и подходната еста
када, и стандартите за проектиране, които се
приемат, ще са в съответствие с алтернативата
„решение с най-ниска цена“.
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2. Прилежаща инфраструктура
Връзка на моста и естакадата с инфра
структурата за достъп по трасето на транс
европейски транспортен коридор IV. Това
включва нови, ремонтирани или подобрени
пътни връзки (около 5,4 км), рехабилитация на
съществуващата железопътна линия (около 12
км) и строителство на нова електрифицирана
линия (около 3,5 км), както и съответните
съоръжения за граничен контрол и граничната
железопътна гара.
3. Проектиране, надзор, техническа помощ
и управление на проекта
Техническа помощ на Звеното за изпъл
нение и управление на проекта (ЗИУП) при
управлението на проекта, включително еко
логични, геотехнически и хидротехнически
п роу чвани я, икономи ческа и тех ни ческа
обосновка на проекта, проектиране (предвари
телно или техническо според необходимостта),
подготовка на тръжните документи, съдей
ствие по време на възлагането на общест
вените поръчки на работите по различните
лотове, подлежащи на търг, независим надзор
по време на строителството, удостоверяване
на плащанията, осигуряване на качеството и
контрол на разходите.
Лотовете на работа и консултантските
услуги, които ще се финансират от банката
и други донори, се съгласуват по време на
изпълнението.
По предварителна оценка завършването
на проекта е в края на 2007 г.
ПРИЛОЖЕНИЕ В
ПОГАСИТЕЛНА ТАБЛИЦА
България – проект за мост над Дунав – Б
Дата на падежа на пога
сителната вноска

Сума, която трябва
да бъде погасена,
изразена като про
цент от заема

1

2

1. 15 март 2010 г.

2,56 %

2. 15 септември 2010 г.

2,56 %

3. 15 март 2011 г.

2,56 %

4. 15 септември 2011 г.

2,56 %

5. 15 март 2012 г.

2,56 %

6. 15 септември 2012 г.

2,56 %

7. 15 март 2013 г.

2,56 %

8. 15 септември 2013 г.

2,56 %

9. 15 март 2014 г.

2,56 %

10. 15 септември 2014 г.

2,56 %

11. 15 март 2015 г.

2,56 %

12. 15 септември 2015 г.

2,56 %

13. 15 март 2016 г.

2,56 %
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14. 15 септември 2016 г.

2,56 %

15. 15 март 2017 г.

2,56 %

16. 15 септември 2017 г.

2,56 %

17. 15 март 2018 г.

2,56 %

18. 15 септември 2018 г.

2,56 %

19. 15 март 2019 г.

2,56 %

20. 15 септември 2019 г.

2,56 %

21. 15 март 2020 г.

2,56 %

22. 15 септември 2020 г.

2,56 %

23. 15 март 2021 г.

2,56 %

24. 15 септември 2021 г.

2,56 %

25. 15 март 2022 г.

2,56 %

26. 15 септември 2022 г.

2,56 %

27. 15 март 2023 г.

2,56 %

28. 15 септември 2023 г.

2,56 %

29. 15 март 2024 г.

2,56 %

30. 15 септември 2024 г.

2,56 %

31. 15 март 2025 г.

2,56 %

32. 15 септември 2025 г.

2,56 %

33. 15 март 2026 г.

2,56 %

34. 15 септември 2026 г.

2,56 %

35. 15 март 2027 г.

2,56 %

36. 15 септември 2027 г.

2,56 %

37. 15 март 2028 г.

2,56 %

38. 15 септември 2028 г.

2,56 %

39. 15 март 2029 г.

2,72 %
100 %

ПРИЛОЖЕНИЕ С
Споразумение между правителството на
Република България и правителството на
Румъния за техническите, финансовите, прав
ните и организационните въпроси, свързани
с изграждането на нов граничен комбиниран
(пътен и железопътен) мост меж ду двете
страни на река Дунав (ДВ, бр. 45 от 2001 г.).
Анекс І
Копие от удостоверение за пълномощия
на министъра на финансите и министъра на
транспорта и съобщенията за подписване на
договора, издадено от министъра на външните
работи съгласно Закона за международните
договори на Република България.
Анекс ІІ
Форма на правно становище
Европейска инвестиционна банка
бул. Конрад Аденауер 100
L-2950 Люксембург

ВЕСТНИК
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На вниманието на Правен отдел – Опе
рации
Относно: Финансов договор за Бълга
рия – проект Дунав мост – Б.
Уважаеми господа,
1. Аз, долуподписаният ..., министър на
правосъдието на Република България („Бъл
гария“), давам това становище в съответствие
с подпараграф 1.04.А, буква (а) от Финансовия
договор („Финансовия договор“), направен
между България и Европейската инвести
ционна банка („ЕИБ“) за сума, равна на
20 000 000 евро на .... Термините, дефинирани
във Финансовия договор, имат същото зна
чение в това становище.
Проверил съм подписаното копие на Финан
совия договор и съм проучил такива закони,
статути, документи и други материали и съм
направил такива други запитвания, каквито
съм счел за необходими или подходящи за
целите на даването на това становище. Осно
вавайки се на предходното, аз съм на мнение
и заявявам съответно, че:
1) Финансовият договор е надлежно регла
ментиран и предаден от страна на България
от ..., министър на финансите, и ..., министър
на транспорта и съобщенията, като законни
представители на България.
Регламентирането на Финансовия договор
от ..., министър на финансите, и ..., министър
на транспорта и съобщенията, като законни
представители на България е извършено при
изпълнение на следните процедури, изисквани
от Конституцията и законите на България: ....
2. Няма приспадания или удръжки, не
зависимо дали за сметка на каквито и да е
данъци, или въведени по друг начин парични
задължения, наложени или оценени от или
от страна на България, които да се правят от
което и да е плащане, което да се извършва
към банката съгласно Финансовия договор.
Всички необходими съгласия по регулиране
на обмяната (ако има такива) са осигурени,
за да се позволи на заемополучателя да по
лучава плащания, да погасява същите и да
плаща лихви и всички други дължими суми
по Финансовия договор.
Изборът на законодателството на Великото
херцогство Люксембург за законодателство,
управляващо Финансовия договор, е валидно
и приводимо в сила.
По силата на условията на Финансовия
договор Съдът на Европейските общности ще
има юрисдикцията по отношение на който и
да е иск или спор между България и ЕИБ и
което и да е отсъждане на този съд срещу
България във връзка с Финансовия договор
може да бъде приведено в сила в България.
Отказът от имунитет по член 11.02 от
Финансовия договор е законово валидно и
обвързващо задължение на България.
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Основавайки се на предходното, съм стиг
нал до заключението, че всички изисквания,
определени в законите, наредбите и юридиче
ски обвързващите решения, приложими по
настоящем към България и/или управляващи
Финансовия договор, са съобразени, за да бъде
Финансовият договор валиден и юридически
обвързващ България като заемополучател, и
съм на мнение, че Финансовият договор пред
ставлява валидно и юридически обвързващо
задължение на България като заемополучател
и гарантира неотменимо България с изпъл
нението на задълженията є по Финансовия
договор съобразно неговите условия.
София
Искрено Ваш
...,
министър на правосъдието
4289

Изменение № 1 към Финансовия договор
между Република България и Европейската
инвестиционна банка („България – проект
Дунав мост – Б“)
(Ратифицирано със закон, приет от 41-ото На
родно събрание на 29 февруари 2012 г. – ДВ,
бр. 21 от 2012 г. В сила за Република България
от 26 март 2012 г.)
Министерство на финансите
ул. Раковски 102
BG – 1040 София
България
На вниманието на г-н Симеон Дянков,
министър
Министерство на транспорта,
информационните технологии и съобщенията
ул. Дякон Игнатий 9
BG – 1000, София
България
На вниманието на г-н Ивайло Московски,
министър
JUOPS/SEE/AIA
no.
Люксембург, 21 юли 2011 г.
Относно: ДУНАВ МОСТ / B (FI 22.567)
Финансов договор, в който са
встъпили Република България
и Европейската инвестиционна
банка на 28 май 2004 г./1 юни
2004 г. в Люксембург и София
(„Финансовият договор“).
Изменение № 1 към Финансовия
договор
Уважаеми господа,
реферираме към Финансовия договор, както
е дефиниран по-горе.
1. Тълкувание
Освен ако е определено друго, основните
термини, използвани в това писмо, имат същото
значение, което им е приписано във Финансовия
договор. Референциите към членове са рефе
ренции към членове във Финансовия договор.
В това писмо:
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„Дата на влизане в действие“ означава дата
та на получаване от страна на банката на два
оригинала на това писмо, надлежно подписано
от страна на заемополучателя.
2. Изменения на Финансовия договор
В сила от датата на влизане в действие имаме
удоволствието да потвърдим, че в продължение
на искането от дата 23 март 2011 г. на Минис
терството на транспорта, информационните
технологии и съобщенията банката приема да
измени определени условия на Финансовия
договор, както е указано по-долу.
Член 1.02B
В член 1.02B датата „31 август 2009 г.“ се
изменя и се чете „31 декември 2012 г.“.
Член 1.06D
В член 1.06D датата „31 декември 2009 г.“ се
изменя и се чете „31 декември 2012 г.“.
Член 8.01
В член 8.01 се въвежда нов абзац (е) след
абзац (d), както следва, а настоящият абзац (е)
се преномерира на (f):
„(e) постоянно информира банката по:
(i) напредъка на изпълнението на разпо
редбите за съвместна експлоатация на моста
между България и Румъния, и
(ii) детайлите на системата за поддръжка
на моста между България и Румъния.“
Приложение B.1
Ново приложение B.1 (погасителна таблица,
приложима към плащанията, направени след
21 юли 2011 г.) се въвежда, както е указано в
анекс І към това Изменение № 1.
Смяна в приложение А – Техническо опи
сание
В приложение А, абзац 3, последно изречение
думите „края на 2007 г.“ се заменят с датата
„31 декември 2012 г.“.
3. Отказ от право по чл. 6.08
В сила от датата на влизане в действие
имаме удоволствието да Ви уведомим, че в
продължение на съответното Ви искане банка
та потвърждава на заемополучателя чрез това
съгласието си, когато мостът стане използваем,
заемополучателят да прехвърли собствеността
върху моста от румънския откос до средата на
моста на Румъния в съответствие със Споразу
мението между правителството на Република
България и правителството на Румъния за
техническите, финансовите, правните и органи
зационните въпроси, свързани с изграждането
на нов граничен комбиниран (пътен и железо
пътен) мост между двете страни на река Дунав
от 5 юни 2000 г.
Поради това банката само по отношение
на собствеността на моста на Румъния от ру
мънския откос до средата на моста се отказва
от правата си по член 6.08 „Експлоатация на
проекта“ от Финансовия договор.
4. Продължаващи задължения
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Заемополучателят признава и се съгласява,
че освен както е указано и договорирано тук,
това писмо не представлява отказ от права,
признат от банката, или изменение на която
и да е клауза или условие на Финансовия
договор. Банката си запазва които и да е и
всички договорни и юридически права, които
има по Финансовия договор и приложимото
законодателство.
5. Такса за изменение
Такса за изменение 10 000 евро ще бъде
платена от заемополучателя на банката във
връзка с изпълнението на това Изменение № 2.
Впоследствие тази такса ще бъде приспадната
от следващото плащане по Финансовия договор.
6. Управляващ закон и юрисдикция
Това писмо се управлява от законите на
Великото херцогство Люксембург и страните
по него се подчиняват на юрисдикцията на
Съда на Европейския съюз.
Ако Вие сте съгласни с горното, моля вър
нете два оригинала на това писмо на банката,
парафирани на всяка страница, датирано и
надлежно подписано от името и от страна на
Република България в качеството на заемополу
чател, на вниманието на г-жа Анжела Иакомучи
(tel. +352 4379 83466, e-mail: iacomucc@eib.org).
Искрено Ваши,
ЕВРОПЕЙСКА ИНВЕСТИЦИОННА
БАНКА

9.

15 септември 2017 г.

1/32

10.

15 март 2018 г.

1/32

11.

15 септември 2018 г.

1/32

12.

15 март 2019 г.

1/32

13.

15 септември 2019 г.

1/32

14.

15 март 2020 г.

1/32

15.

15 септември 2020 г.

1/32

16.

15 март 2021 г.

1/32

17.

15 септември 2021 г.

1/32

18.

15 март 2022 г.

1/32

19.

15 септември 2022 г.

1/32

20.

15 март 2023 г.

1/32

21.

15 септември 2023 г.

1/32

22.

15 март 2024 г.

1/32

23.

15 септември 2024 г.

1/32

24.

15 март 2025 г.

1/32

25.

15 септември 2025 г.

1/32

26.

15 март 2026 г.

1/32

27.

15 септември 2026 г.

1/32

28.

15 март 2027 г.

1/32

29.

15 септември 2027 г.

1/32

30.

15 март 2028 г.

1/32

31.

15 септември 2028 г.

1/32

Жан-Марк Мартен, Джакопо Лензи Орланди,
заместник-началник
правен съветник
на отдел „Операции
в България, Румъния
и Кипър“

32.

15 март 2029 г.

1/32

Признато и договорирано за и от страна на
Република България, представлявана от

Министерство
Министерство на транспорта,
на финансите
информационните техноСимеон Дянков,
логии и съобщенията
министър
Ивайло Московски,
министър

Анекс І
Приложение B.1
Погасителна таблица, приложима към плащанията, направени след 21 юли 2011 г.
Дата на падежа на
вноските

Суми за погася
ване, изразени в
проценти от заема

1.

15 септември 2013 г.

1/32

2.

15 март 2014 г.

1/32

3.

15 септември 2014 г.

1/32

4.

15 март 2015 г.

1/32

5.

15 септември 2015 г.

1/32

6.

15 март 2016 г.

1/32

7.

15 септември 2016 г.

1/32

8.

15 март 2017 г.

1/32

100,00 %
4290

НАЦИОНАЛЕН
СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ
МЕМОРАНДУМ
ЗА РАЗБИРАТЕЛСТВО

между Националния статистически институт на Република България и Националния
институт по статистика на Румъния за
сътрудничество в областта на статистиката
(Утвърден с Решение № 267 от 5 април 2012 г.
на Министерския съвет. В сила от 18 април
2012 г.)
Националният статистически институт на
Република България и Националният институт
по статистика на Румъния, наричани по-долу
„страните”,
като отчитат общия стремеж към бъдещо
развитие и укрепване на сътрудничеството в
областта на статистиката, и
като имат предвид необходимостта от оп
ределяне на рамка за съвместно развитие и
осъществяване на програми и проекти за съ
трудничество в областта на статистиката,
постигнаха взаимно разбирателство, както
следва:
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1. Страните изразяват своето намерение да
подкрепят и развиват сътрудничество в съот
ветните статистически области на базата на
взаимната полза и подкрепа.
2. Конкретната област на сътрудничество,
списъкът на дейности, които ще се провеждат,
и техният график се определят периодически,
най-малко всяка година, при съгласие от взаи
мен интерес за двете страни и като се отчитат
съответно техните компетенции и възможности.
3. Страните ще си сътрудничат в областта
на статистиката чрез:
· обмяна на опит и информация за методо
логически, организационни и технологически
въпроси при производство и разпространение;
· мисии и учебни посещения;
· организация на курсове за обучение и
работни групи;
· обмен на статистически публикации и
методологии;
· осъществяване на съвместни проекти в
областта на статистиката, включително проекти
за проучване и разработка.
4. Страните ще си сътрудничат в областта
на статистиката на транспорта, особено що се
отнася до производството на статистически
данни за транзитен транспорт по вътрешните
водни пътища успоредно на общата част на
река Дунав, в съответствие с действащото
законодателство.
Съдържанието, обемът, променливите, фор
мата и крайният срок на взаимното предаване
на данни са посочени в приложението, което
е неразделна част от този меморандум за раз
бирателство.
5. Този меморандум за взаимно разбирател
ство няма да засегне задълженията на страните,
произтичащи от други действащи международни
договори в сила, по които те са страни.
6. Езикът, използван за дейности, устано
вени с този меморандум за разбирателство,
и комуникация между страните, е английски.
7. Направените разходи за прилагането на
този меморандум за разбирателство се поемат
от съответните страни съгласно процедурите,
взаимно договорени преди всяка дейност.
8. Този меморандум за разбирателство се
сключва за срок 5 години, като действието му се
подновява автоматично за последващ период от
5 години, ако никоя от договарящите се страни
не уведоми по дипломатически път другата за
намерението си да го прекрати най-малко 6
месеца преди изтичането на съответния период.
9. Този меморандум за разбирателство вли
за в сила в деня на последното уведомление,
чрез което страните се информират взаимно за
приключването на вътрешните процедури, не
обходими за влизането му в сила. След влизане
в сила на този меморандум за разбирателство
Конвенцията между Националния статистически
институт на Република България и Национал
ния институт по статистика на Румъния по
отношение на статистическото сътрудничество,
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подписана в Букурещ на 26 март 1997 г., както
е променена от Допълнителното споразумение,
подписано от Националния статистически ин
ститут на Република България и Националния
институт по статистика на Румъния на 25 юни
2009 г., повече няма да бъде валидна.
Подписан в Брашов на 16 януари 2012 г. в
два еднообразни екземпляра, всеки на българ
ски, румънски и английски език, като всички
текстове имат еднаква сила. В случай че има
разлики в превода, ще важи английският текст.
За Националния
За Националния
статистически институт институт по статистика
на Република България:
на Румъния:
Мариана Коцева,
Вергил Войнягу,
председател
председател

Приложение
Съгласно разпоредбите на този меморандум
страните решиха да обменят статистически дан
ни за вътрешен речен транспорт, както следва:
Съдържание
Страните взаимно ще обменят данни за
вътрешен речен транспорт в съответствие със
законодателството в сила.
Обменените данни трябва да бъдат агрегира
ни на регионално ниво, т.е. на ниво 2 от Общата
класификация на териториалните единици за
статистиката (NUTS) за страните – членки на
ЕС, и страните кандидатки и според код ISO
за други страни партньори.
Данните се предават на тримесечна база.
Обхват
Националният институт по статистика на
Румъния ще предава данни за транзитен транс
порт по вътрешните речни пътища и данни
за национален и международен транспорт по
вътрешните водни пътища, представляващи
транзитен транспорт за България.
Съответно Националният статистически
институт на Република България ще предава
данни за национален и международен транспорт
по вътрешните речни пътища, представляващи
транзитен транспорт за Румъния.
Елементи
Точка 1
Румъния трябва да предостави статистиче
ски данни за вътрешен речен транспорт, както
следва:
– страна (регион) на натоварване: ‘NUTS2’
(NUTS0 + ZZ – за непознат код), код ISO
(NUTS0 + ZZ – за непознат код), ZZZZ – за
непознат код;
– страна (регион) на разтоварване: ‘NUTS2’
(NUTS0 + ZZ – за непознат код), код ISO
(NUTS0 + ZZ – за непознат код), ZZZZ – за
непознат код;
– година за отчетите: 41, 42, 43, 44 за всяко
тримесечие на отчетната година;
– вид на транспорта: 1=национален, 2=меж
дународен (без транзит), 3=транзит;
– вид на товара: NST 2007;
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– вид на опаковката: 1=товари в контейнери,
2=товари, които не са в контейнери, и празни
контейнери;
– вид на плавателния съд: 1=самоходни
шлепове, 2=несамоходни шлепове, 3=самоход
ни танкери, 4= несамоходни танкери, 5=други
товарни съдове, 6=морски съдове;
– националност на съдовете: NUTS0 (наци
онален код);
– големина на контейнерите: 1=20’ товарни
единици, 2=40’ товарни единици, 3=товарни
единици > 20’ и < 40’, 4=товарни единици > 40’;
– статус на натоварване: 1=пълни контей
нери, 2=празни контейнери;
– брой контейнери;
– брой курсове на съдовете: съдове с товар,
празни съдове;
– големина на транспортираните стоки в
тонове;
– големина на транспортираните стоки в
тонове – километри.
Съответно България трябва да предостави
статистически данни за вътрешен речен транс
порт, както следва:
– страна (регион) на натоварване: ‘NUTS2’
(NUTS0 + ZZ – за непознат код), код ISO
(NUTS0 + ZZ – за непознат код), ZZZZ – за
непознат код;
– страна (регион) на разтоварване: ‘NUTS2’
(NUTS0 + ZZ – за непознат код), код ISO
(NUTS0 + ZZ – за непознат код), ZZZZ - за
непознат код;
– година за отчетите: 41, 42, 43, 44 за всяко
тримесечие на отчетната година;
– вид на транспорта: 1=национален, 2=меж
дународен (без транзит), 3=транзит;
– вид на товара: NST 2007;
– вид на опаковката: 1=товари в контейнери,
2=товари, които не са в контейнери, и празни
контейнери;
– вид на плавателния съд: 1=самоходни
шлепове, 2=несамоходни шлепове, 3=самоход
ни танкери, 4=несамоходни танкери, 5=други
товарни съдове, 6=морски съдове;
– големина на контейнерите: 1=20’ товарни
единици, 2=40’ товарни единици, 3=товарни
единици > 20’ и < 40’, 4=товарни единици > 40’;
– статус на натоварване: 1=пълни контей
нери, 2=празни контейнери;
– брой контейнери;
– брой курсове на съдовете: съдове с товар,
празни съдове;
– големина на транспортираните стоки в
тонове;
– разстояние на национална територия в
километри.
Точка 2
Страните ще обменят списък на техните
статистически пристанища с информация за
местонахождението на пристанищата (километ
ри по р. Дунав). Списъците трябва да бъдат
актуализирани всяка година.
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Формат на предаване
Данните по точка 1 трябва да бъдат изпра
тени във формат ‘. csv’ с точка и запетая (;)
като разделител на полетата.
Данните по точка 2 трябва да бъдат изпра
тени в Excel файл.
Срокове
За точка 1:
Страните съответно ще предават спомена
тите данни в рамките на 6 седмици след края
на отчетното тримесечие.
За точка 2:
Данните ще бъдат съответно предавани всяка
година, но не по-късно от края на отчетното
тримесечие.
4350

МИНИСТЕРСТВО
НА ПРАВОСЪДИЕТО
МИНИСТЕРСТВО
НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ
И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
Наредба за изменение на Наредба № 14 от
2009 г. за реда и начина за предоставяне
достъп на органите на съдебната власт до
Национална база данни „Население“ (ДВ,
бр. 94 от 2009 г.)
Параграф единствен. Член 4 се изменя така:
„Чл. 4. (1) Информация в електронен вид
на технически носител се предоставя от Главна
дирекция „Гражданска регистрация и админис
тративно обслужване“ на Прокуратурата на
Република България и на Висшия съдебен съвет
за обслужване дейността на бюрата за съдимост.
(2) Предоставянето на информацията по
ал. 1 за нуждите на бюрата за съдимост се
извършва веднъж месечно по писмено искане
на Висшия съдебен съвет.
(3) Предоставянето на информацията по ал. 1
за нуждите на Прокуратурата на Република Бъл
гария се извършва веднъж месечно по писмено
искане и предоставени на електронен носител
ЕГН на лицата, чиито данни са необходими.
(4) Обхватът на информацията съдържа
следните данни:
1. ЕГН;
2. име (собствено, бащино и фамилно);
3. месторождение;
4. гражданство;
5. постоянен адрес;
6. настоящ адрес;
7. ЕГН и имена на родителите.“
Министър на правосъдието:
Диана Ковачева
Министър на регионалното развитие
и благоустройството:
Лиляна Павлова
4375
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НАЦИОНАЛЕН
ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ

Инструкция за изменение и допълнение на
Инструкция № 5 от 2005 г. за приемане и
съхраняване на разплащателните ведомости
на прекратени осигурители без правоприемник
(обн., ДВ, бр. 57 от 2005 г.; изм. и доп., бр.
40 от 2007 г., бр. 109 от 2008 г.; изм., бр. 49 от
2009 г.; изм. и доп., бр. 12 от 2011 г.)
§ 1. В чл. 5 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се нова ал. 4:
„(4) Документите по чл. 1 подлежат на
предаване, без да е извършена ликвидация в
случай на прекратяване на регистрацията на
клонове или поделения на чуждестранни оси
гурители със седалище и адрес на управление
в чужбина.“
2. Досегашните ал. 4 и 5 стават съответно
ал. 5 и 6.
3. Създава се ал. 7:
„(7) Заявлението-декларация по ал. 1 може
да бъде подадено и от следните лица:
1. лицата, представляващи търговски дру
жества, неперсонифицирани дружества, ко
операции, както и синдиците и ликвидаторите;
2. физически лица и лицата, представляващи
юридически лица, които съхраняват докумен
тите по чл. 1 на прекратени осигурители без
правоприемник;
3. физически лица и лицата, представляващи
юридически лица, които съхраняват документи
по чл. 1 на осигурители, които не са прекра
тени, но които не извършват дейност, с което
създават невъзможност за осигурените лица да
удостоверят осигурителните си права;
4. наследниците на починалия едноличен
търговец, собственик на търговско дружество
или самоосигуряващо се лице.“
4. Създава се ал. 8:
„(8) Заявлението-декларация се подава лично
от лицата по ал. 7 или от упълномощени от
тях лица, като пълномощното или копие от
него се прилага към заявлението-декларация
и се съхранява в ТП на НОИ. Когато заявле
нието-декларация се подава по реда на ал. 7,
т. 4, то може да бъде подадено само от един
от наследниците, ако е упълномощен за това
от останалите, като пълномощното се прилага
към заявлението-декларация и се съхранява в
ТП на НОИ.“
§ 2. В чл. 6 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1, т. 1 думите „ал. 5“ се заменят с
„ал. 6“.
2. В ал. 2 след думите „КСО“ се поставя
запетая и се добавя „което е влязло в сила и не
е изпълнено“, а думите „и то не е изпълнено“
се заличават.
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§ 3. В чл. 15, ал. 2 думите „Дирекция „Ар
хивно стопанство“ се заменят с „Дирекция
„Осигурителен архив и документно-информа
ционни дейности“.“
§ 4. В чл. 22 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Когато осигурителят е регистриран след
1.01.2000 г., няма наети лица и не води разпла
щателни ведомости, се издава удостоверение,
в което се вписват посочените обстоятелства
след извършване на проверка в регистъра на
осигурените лица и трудовите договори от
длъжностно лице от отдел/сектор „Осигурителен
архив“ към ТП на НОИ. По предложение на
ръководителя на отдел/сектор „Осигурителен
архив“ до началника на отдел „Краткосрочни
плащания и контрол“ се извършва и проверка
от контролен орган от съответното ТП на НОИ.“
2. В ал. 5 думата „шест“ се заменя с „два
надесет“ и се създава изречение второ: „В
случаите, когато не е приключена процедурата
по заличаване на осигурителя и издаденото
удостоверение по чл. 22, ал. 1 е с изтекъл срок,
се издава ново удостоверение, чийто срок на
валидност е дванадесет месеца, считано от
датата на издаването.“
§ 5. В чл. 29а се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Националният осигурителен институт
създава и поддържа информационна система
за съдържанието на документите по чл. 1 под
формата на електронно досие на всеки осигу
рител. Данните от информационната система
се използват за изчисляване и отпускане на
пенсии и парични обезщетения.“
2. Алинея 2 се отменя.
§ 6. В чл. 30 ал. 1 се изменя така:
„(1) Документите, приети за съхранение в ТП
на НОИ и в архивохранилищата, се използват
за издаване на документи за осигурителен стаж
и осигурителен доход. Издадените документи
за осигурителен стаж и доход се завеждат чрез
деловодна регистрационна програма на НОИ.“
§ 7. Член 31 се отменя.
§ 8. В преходните и заключителните разпо
редби се създава § 2а:
„§ 2а. Лицата, които съхраняват ведомости
и други документи за осигурителен стаж и
осигурителен доход за работници и служители,
които са работили при еднолични търговци,
търговски дружества, кооперации и клонове
на чуждестранни търговци, заличени на осно
вание § 5, ал. 1 и 2 от ПЗР на ЗДР, подават
заявление-декларация в компетентното ТП на
НОИ, като прилагат удостоверение, издадено
от окръжния съд по последна регистрация.“
Управител:
Бисер Петков
4373
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
ЗАПОВЕД № РД-46-260
от 23 март 2012 г.
На основание чл. 24а, ал. 1 ЗСПЗЗ, чл. 47е
и чл. 47б, ал. 2 ППЗСПЗЗ във връзка с одобрен
доклад от министъра на земеделието и храните
нареждам:
1. Откривам процедура за провеждане на търг
за отдаване под наем или аренда на земеделски
земи от държавния поземлен фонд (ДПФ) в стра
ната за стопанската 2012/2013 година с начална
тръжна цена съгласно приложенията.
2. Търговете да се проведат от областните
дирекции „Земеделие“ на тръжни сесии, с тайно
наддаване, при условията и по реда, определени
в чл. 47ж и сл. ППЗСПЗЗ.
3. Ди рек тори те на област ни те ди рек ции
„Земеделие“ да издадат заповед за провеждане
на търга (тръжните сесии) с приложена инфор
мация за всички свободни имоти от държавния
поземлен фонд – обект на търга, на територията
на съответната област.
4. Началната тръжна цена за предоставяне на
земеделски земи от ДПФ под наем или аренда
и размерът на депозита за участие в търга са,
както следва:
4.1. Началната тръжна цена за отглеждане на
едногодишни полски култури за срок до 10 сто
пански години по общини за съответната област
е посочена в приложение № 1, представляващо
неразделна част от заповедта. Размерът на депозита
за участие в търга е 20 % от началната тръжна
цена, умножена по площта на имота.
4.2. Началната тръжна цена за създаване и
отглеждане на трайни насаждения е посочена
по периоди в приложение № 2, представляващо
неразделна част от заповедта. Размерът на депо
зита за участие в търга е 10 лв./дка.
4.3. Началната тръжна цена за отглеждане на
съществуващи трайни насаждения е съгласно
Заповед № РД-46-159 от 12.07.2010 г. Размерът на
депозита за участие в търга е 10 лв./дка.
4.4. Началната тръжна цена за ползване на
ливади за срок до 10 стопански години е 7 лв./
дка. Размерът на депозита за участие в търга е
20 % от началната тръжна цена, умножена по
площта на имота.
4.5. Началната тръжна цена (пазарната цена по
смисъла на § 2г, ал. 2 ДР към ЗСПЗЗ – ДВ, бр. 10
от 2009 г.) за ползване на мери и пасища за срок
до 5 стопански години е 6 лв./дка. Размерът на
депозита за участие в търга е 20 % от началната
тръжна цена, умножена по площта на имота.
4.6. В случай че земите от ДПФ са поливни,
началната тръжна цена по т. 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 и
4.5 се коригира с коефициент за поливност: за
Северна България – 1.2; за Южна България – 1.5.

4.7. Сключването на договор за наем или за
аренда за ползване на обявените по този ред
земеделски земи от ДПФ не гарантира подпома
гане на земеделските производители по схемите
и мерките на Общата селскостопанска политика.
5. Одобрявам образците на документите за
участие в търга: заявление – оферта по чл. 47з,
ал. 1, т. 1 ППЗСПЗЗ; декларации по чл. 47в, ал. 1,
т. 2 и 7 и по чл. 47з, ал. 1, т. 9 ППЗСПЗЗ; запис
на заповед; проекти на договори за наем или
аренда по чл. 47м, ал. 1 ППЗСПЗЗ.
6. Заповедта да се публикува и в един цен
трален ежедневник.
7. Заповедта да се доведе до знанието на ди
ректорите на областните дирекции „Земеделие“
за изпълнение.
8. Контрола по изпълнение на заповедта въз
лагам на г-жа Светлана Боянова – зам.-министър
на земеделието и храните.
Министър:
М. Найденов

Приложение № 1
към т. 4.1
Начална тръжна цена
за отглеждане на едногодишни полски култури
№ по
ред

Област/община

Предложе
ние лв./дка

2

3

1
1

2

Благоевград
Гърмен

24

Гоце Делчев

24

Кресна

20

Сатовча

20

Якоруда

20

Хаджидимово

24

Разлог

24

Струмяни

20

Сандански

24

Белица

24

Банско

24

Симитли

20

Благоевград

24

Петрич

24

Бургас
Айтос

23

Бургас

23

Камено

23

Карнобат

23

Малко Търново

23

Несебър

23

Поморие

23

С Т Р.
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1

3

4

5
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3

Приморско

23

Оряхово

23

Руен

23

Мизия

23

Созопол

23

Мездра

23

Средец

23

Криводол

23

Сунгурларе

23

Роман

23

Царево

23

Козлодуй

23

Хайредин

23

Варна
7

Габрово

Провадия

23

Аксаково

23

Габрово

18

Вълчи дол

23

Свлиево

18

Долни чифлик

23

Дряново

20

Ветрино

23

Трявна

20

Дългопол

23

Суворово

23

гр. Добрич

25

Аврен

23

Добричка

25

Девня

23

Генерал Тошево

25

Бяла

23

Крушари

25

Варна

23

Балчик

25

Белослав

23

Шабла

25

Каварна

27

Тервел

25

8

Велико Търново

Добрич

Велико Търново

23

Златарица

23

Лясковец

23

Ардино

20

Полски Тръмбеш

23

Джебел

20

Свищов

23

Кирково

15

Стражица

23

Крумовград

15

Сухиндол

23

Кърджали

20

Горна Оряховица

23

Момчилград

20

Елена

23

Черноочене

20

Павликени

23

9

10

Видин

Кърджали

Кюстендил
Кюстендил

23

Видин

20

Кочериново

23

Димово

20

Рила

23

Брегово

20

Невестино

20

Кула

20

Трекляно

18

Ново село

20

Сапарева баня

20

Грамада

20

Дупница

20

Макреш

20

Бобов дол

20

Бойница

20

Бобошево

18

Белоградчик

20

Чупрене

20

Ловеч

20

Ружинци

20

Летница

20

Луковит

20

Враца

11

Ловеч

Враца

23

Угърчин

20

Бяла Слатина

23

Априлци

20

Борован

23

Троян

20
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1

Тетевен

20

16

Ябланица

20
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2

3

Пловдив
Асеновград

20

Монтана

Брезово

20

Берковица

20

Калояново

25

Вършец

20

Карлово

20

Монтана

20

Марица

20

Бойчиновци

20

Пловдив и Куклен

20

Брусарци

20

Първомай

20

Якимово

20

Раковски

20

Вълчедръм

20

Родопи

30

Георги Дамяново

20

Садово

25

Лом

20

Съединение

25

Медковец

20

Чипровци

20

Стамболийски, Кричим и
Перущица

28

Хисаря

20

Лъки

20

Сопот

25

Пазарджик
Батак

15

Белово

20

Брацигово

20

Велинград

20

Лесичово

20

Пазарджик

20

Панагюрище

20

Пещера

20

Ракитово

26

Септември

26

Стрелча

15

17

18

Перник

Разград
Завет

25

Исперих

25

Кубрат

25

Лозница

25

Разград

25

Самуил

25

Цар Калоян

25

Русе
Борово

25

Бяла

25

Брезник

20

Ценово

25

Земен

20

Две могили

25

Ковачевци

20

Иваново

25

Перник

20

Сливо поле

25

Радомир

20

Ветово

25

Трън

20

Русе

25

Плевен

19

Силистра

Белене

25

Алфатар

25

Гулянци

25

Главиница

25

Долна Митрополия

25

Дулово

30

Долни Дъбник

25

Кайнарджа

25

Искър

25

Силистра

28

Кнежа

25

Ситово

25

Левски

25

Тутракан

26

Никопол

25

Пордим

25

Сливен

20

Плевен

25

Твърдица

15

Червен бряг

25

20

Сливен

Нова Загора

25
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20
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Хасково

Смолян

Любимец

20

25

Маджарово

15

20

Минерални бани

20

Девин

20

Доспат

Симеоновград

20

25

Златоград

Свиленград

20

20

Мадан

Тополовград

15

20

Неделино

Ивайловград

15

20

Рудозем

Хасково

20

25

Смолян

20

Харманли

20

Чепеларе

25

Димитровград

20

22

София-град

20

Стамболово

20

23

София област

Баните
Борино

ОСЗ Пирдоп

20

ОСЗ Сливница

20

ОСЗ Своге

20

ОСЗ Самоков

25

Шумен

27

ОСЗ Правец
ОСЗ Костинброд

20

ОСЗ Костенец

20

ОСЗ Копривщица

25

ОСЗ Ихтиман

25

ОСЗ Етрополе

24

ОСЗ Елин Пелин

20

ОСЗ Драгоман

20

20

Върбица

20

Велики Преслав

20

Каспичан

20

Каолиново

20

Никола Козлево

20

Нови пазар

20

Смядово

20

Хитрино

20

Шумен

20

Ямбол

28

Болярово

20
20

ОСЗ Горна Малина

20

Елхово

ОСЗ Годеч

20

Стралджа

20

ОСЗ Ботевград

20

Тунджа

20

ОСЗ Божурище

20

Ямбол

20

Стара Загора
Стара Загора

23

Братя Даскалови

23

Гурково

23

Гълъбово

23

Казанлък

23

Мъглиж

23

Николаево

23

Раднево

23

Чирпан

23

Павел баня

23

Опан
25

Венец

23

Приложение № 2
към т. 4.2
Начална тръжна цена за създаване и отглеждане
на трайни насаждения по периоди:
Трайни на
саждения

Грати
сен пе
риод
год.

1

2

Лозови на
саждения

3

25

Попово и Опака

25

Омуртаг
Антоново

25
25

год.

лв./
дка

3

4

4 – 7

40.00

8 – 20

60.00

за останалия пери
од на плододаване 40.00

Търговище
Търговище

Период на плододаване

Овощни на
саждения –
семкови,
костилкови,
черупкови

4

5 – 7

30.00
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1

ДЪРЖАВЕН
2

3

4

за останалия пе
риод
45.00
на плододаване
Ягодоплодни
култури
Етеричнома
слени кул
тури – роза,
мента, лаван
дула, шипка
и др.
Култивирани
билки – срок
на предоста
вяне – 5 го
дини

2

за периода на пло 45.00
додаване

3

за периода на пло 30.00
додаване

1

2 – 5

22.00

Калифорний
3
4 – 12
47.00
ски аспер
13 – 15
30.00
жи – срок
на предос
тавяне – 15
години
Продължителността на периода на плодода
ване за отделните видове трайни насаждения се
определя от приложенията към чл. 5 от Наредбата
за базисните цени на трайните насаждения (ДВ,
бр. 107 от 2000 г.).
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МИНИСТЕРСТВО
НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ
И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
ЗАПОВЕД № РД-02-14-1089
от 23 април 2012 г.
На основание чл. 129, ал. 3 ЗУТ; точка 2 от
Решение № 615 от 14.07.2009 г. на Министер
ския съвет, с което отсечката от Газопровод
Русе – Гюргево (меж дусистемна връзка Бъл
гария – Румъния), която ще бъде изградена на
територията на Република България, е обявена
за обект с национално значение; за явление
от „Булгартрансгаз“ – ЕА Д, с вх. № АУ-1414 о т 23.03.2 012 г.; ра з решен ие № АУ-10 -38
от 28.11.2011 г. за изработване на проект за
подробен устройствен план – парцеларен план
(П У П – ПП) за изг ра ж да не на Газоп ровод
Русе – Гюргево (междусистемна връзка Бълга
рия – Румъния) от МРРБ; писмо изх. № 3346 от
24.10.2011 г. от Регионалната инспекция по окол
ната среда и водите – Русе, към Министерството
на околната среда и водите (МОСВ); Решение
№ РУ-157-ПР от 2006 г. и Решение № РУ-12-ОС
от 2011 г. от РИОСВ – Русе, към МОСВ; писмо
от Министерството на околната среда и водите
изх. № 26-00-834 от 5.04.2012 г. и изх. № 04-00-847
от 5.04.2012 г.; Решение № КЗЗ-21 от 22.11.2011 г.
на Комисията за земеделските земи; писмо на
зам.-министъра на земеделието и храните № 912089 от 13.12.2011 г. за предварително съгласие
за възлагане изработването на ПУП – ПП през
земеделска земя, собственост на държавен по

ВЕСТНИК
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землен фонд; Решение № КЗЗ-23 от 20.12.2011 г.
на Комисията за земеделските земи към МЗХ
за утвърждаване трасета и площадки за про
ектиране на обекта; становище изх. № 5491 от
8.11.2011 г. на Басейнова дирекция за управление
на водите – Дунавски район с център Плевен;
становище на Министерството на културата
№ 33-00-0186 от 19.04.2012 г.; писмо изх. № VІІІ1-184 от 20.02.2012 г. от Изпълнителна агенция
„Проучване и поддържане на река Дунав“ към
Министерството на транспорта, информацион
ните технологии и съобщенията; решение за
предварително съгласуване за учредяване на
безсрочен сервитут върху поземлени имоти в
горски територии – частна държавна собстве
ност, рег. индекс ИАГ-7918 от 28.02.2012 г. на
Изпълнителна агенция по горите към МЗХ;
Решение № РД-01/112 от 25.01.2012 г. на кмета
на Община Русе за предварително съгласуване
за учредяване на сервитут в поземлен имот в
горска територия – общинска собственост; здрав
но заключение изх. № ЗК-297 от 18.01.2012 г. от
Регионалната здравна инспекция – Русе, към
Министерството на здравеопазването; Разре
шение № 1 от 28.02.2012 г. за специално полз
ване на пътищата чрез изграждане на нови и
ремонт на съществуващи подземни и надземни
линейни или отделно стоящи съоръжения в
обхвата на пътя, издадено от Областно пътно
управление – Русе, към А „ПИ“; съгласувания
със: „Овергаз север“ – ЕАД, „В и К“ – ООД,
Русе, Виваком „БТК“ – АД, „Напоителни систе
ми“ – ЕАД, клон Долен Дунав, „Е.ОН България
Мрежи“ – А Д, „ЕСО“ – ЕА Д; съобщаване за
изработения проект на ПУП – ПП чрез обявле
ние в „Държавен вестник“, бр. 6 от 20.01.2012 г.;
п ро т окол № 7 о т заседа ние на Общ инск и я
експертен съвет по устройство на територия
та – Русе, проведено на 29.02.2012 г.; протокол от
общественото обсъждане от 17.02.2012 г.; Решение
№ 121 от 22.03.2012 г., прието с протокол № 8
от 22.03.2012 г. на Общинския съвет – гр. Русе;
протокол на Националния експертен съвет по
устройство на територията при МРРБ № УТП01-02-10 от 6.04.2012 г. и Заповед № РД-02-14-495
от 1.03.2012 г. (т. 14) на министъра на регионал
ното развитие и благоустройството одобрявам
подробен устройствен план – парцеларен план
за „Газопровод Русе – Гюргево (междусистемна
връзка България – Румъния)“, която ще бъде из
градена на територията на Република България,
област Русе, община Русе, землищата на гр. Русе,
с. Николово, гр. Мартен и р. Дунав, съгласно
приетата и одобрена графична част, неразделна
част от заповедта.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ във връзка
с чл. 132, ал. 1 и 2 АПК заповедта подлежи на
обжалване пред Административния съд – Со
фия-град, в 14-дневен срок от обнародването є
чрез МРРБ.
За министър:
Д. Симидчиев
4399
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АГЕНЦИЯ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ И
СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН КОНТРОЛ

РЕШЕНИE № 3236-П
от 20 април 2012 г.

РЕШЕНИЕ № 1524
от 17 април 2012 г.
На основание чл. 1, ал. 2, т. 5, чл. 3, ал. 3, т. 3,
буква „д“ и ал. 6, чл. 4, ал. 3, чл. 22 г, ал. 3 ЗПСК,
чл. 5, т. 13, чл. 7, ал. 1, т. 10, чл. 20, ал. 6 и чл. 22,
ал. 1 от Устройствения правилник на Агенцията
за приватизация и следприватизационен контрол
и Протоколно решение № 1676 от 17.04.2012 г. на
изпълнителния съвет Агенцията за приватизация и
следприватизационен контрол открива процедури
за приватизационна продажба на:
1. поземлен имот № 010062 с площ 6011 кв. м
в землището на с. Перуника, ЕКАТТЕ 55899,
община Крумовград, област Кърджали, начин
на трайно ползване – др. селищна територия;
2. поземлен имот № 016449 с площ 6115 кв. м в
с. Черничево, ЕКАТТЕ 81027, община Крумовград,
област Кърджали, начин на трайно ползване:
др.пром.терен, ведно с построените в него:
– сграда – промишлено хале със застроена
площ 763 кв. м, метална конструкция, построена
1986 г.;
– сграда – навес с оградни стени със застроена
площ 790 кв. м, построена през 1986 г.;
– сграда – котелно със застроена площ 64 кв.м,
масивна конструкция, построена през 1986 г.

На основание чл. 1, ал. 2, т. 2, чл. 3, ал. 3, т. 3,
буква „в“, чл. 4, ал. 2, чл. 31, ал. 1 и 3 и чл. 32,
ал. 1, т. 4 ЗПСК, чл. 22 от Наредбата за условията
и реда за организиране и провеждане на центра
лизирани публични търгове за продажба на ак
ции – собственост на държавата, и в съответствие
с Протоколно решение № 1683 от 20.04.2012 г. на
изпълнителния съвет Агенцията за приватизация
и следприватизационен контрол реши:
1. Открива процедура за приватизационна
продажба на 704 276 акции от капитала на
„Химимпорт“ – АД, собственост на „Консолид
Комерс“ – ЕАД, София.
2. Продажбата на 704 276 акции от капитала
на „Химимпорт“ – АД, собственост на „Консолид
Комерс“ – ЕАД, София, да бъде осъществена по
реда на чл. 32, ал. 1, т. 4 ЗПСК чрез централизи
ран публичен търг.
3. Паричните постъпления от продажбата на
акциите по т. 2 да бъдат преведени по сметка
на „Консолид Комерс“ – ЕАД, София, съгласно
чл. 8, ал. 4 ЗПСК.
4. Направените от агенцията разходи за осъ
ществяване на приватизационната процедура да
бъдат заплатени от „Консолид Комерс“ – ЕАД,
София, съгласно чл. 8, ал. 7 ЗПСК.

Изпълнителен директор:
Ем. Караниколов

Изпълнителен директор:
Ем. Караниколов

4202
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СТОЛИЧНА ОБЩИНА

РЕШЕНИЕ № 1525
от 17 април 2012 г.
На основание чл. 1, ал. 2, т. 5, чл. 3, ал. 3, т. 3,
буква „д“ и ал. 6, чл. 4, ал. 3, чл. 22 г, ал. 3 ЗПСК,
чл. 5, т. 13, чл. 7, ал. 1, т. 10, чл. 20, ал. 6 и чл. 22,
ал. 1 от Устройствения правилник на Агенцията
за приватизация и следприватизационен контрол
и Протоколно решение № 1677 от 17.04.2012 г. на
изпълнителния съвет Агенцията за приватизация и
следприватизационен контрол открива процедури
за приватизационна продажба на:
1. недвижим имот УПИ I с графична площ
2235 кв. м, намиращ се в кв. 57, местност ж. к.
Толстой, район „Надежда“, София, Столична
община, по дворищна регулация, утвърдена с
Решение № 107 по протокол № 24 от 30.03.2001 г.
на СОС;
2. сграда с пл. № 47 и графична площ 451 кв. м,
представляваща блок № 25 (стар № 1) – сграда
на пансион на три етажа с 40 стаи с РЗП около
1440 кв. м, масивна конструкция, намираща се в
УПИ I в кв. 57, ул. Република 25, местност ж.к.
Толстой, район „Надежда“, София, Столична
община, по плана на София, ПУП, утвърден с
Решение № 107 по протокол № 24 от 30.03.2001 г.
на СОС.

На основание чл. 10, ал. 8 от Закона за на
родната просвета, чл. 15, ал. 1 от Правилника
за прилагане на Закона за народната просвета
и чл. 44, ал. 1, т. 1 и 7 и ал. 2 ЗМСМА и в из
пълнение на Решение № 133 от 8.03.2012 г. на
Столичния общински съвет нареждам:
1. Да се открие Обединено детско заведение
№ 72 с адрес ж.к. Дървеница, ул. Белимел 11,
район „Студентски“.
2. Да бъдат осигурени необходимите щатни
бройки и бюджет за нормалното функциониране
на детското заведение.
3. Да се предостави статут на третостепенен
разпоредител с бюджетен кредит на ОДЗ № 72,
район „Студентски“.
4. Да се предостави сградата и прилежащия
є терен за управление на ОДЗ № 72.
Препис от заповедта да се връчи на директора
на дирекция „Образование“ и на кмета на район
„Студентски“ – за сведение и изпълнение, а на
заместник-кмета на Столичната община д-р Тодор
Чобанов – за контрол.

Изпълнителен директор:
Ем. Караниколов

Кмет:
Й. Фандъкова
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ЗАПОВЕД № РД-09-227
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ЗАПОВЕД № РД-40-7
от 11 април 2012 г.
На основание чл. 25, ал. 2 във връзка с чл. 21,
чл. 25, ал. 1 ЗОС, чл. 60, ал. 1 АПК отчуждавам
реална част от ПИ 591, кв. 39, местност Кръстова
вада, м. Южен парк – IV част, с площ на отчуж
даваната част 159 кв. м, отредена за улица, във
връзка с изграждане на обект: Трасе на Главен
канализационен колектор – клон I и клон по ул.
Борис Руменов до ул. Асен Йорданов – II етап,
при граници на частта: от запад – УПИ VІ-591
и УПИ VІІ-591, от изток – улица Флора Кънева,
от север – улица-тупик, от юг – улица, съгласно
влязъл в сила ПУП, собственост на Търговско
дружество „Джоукър София“ – ЕООД.
Определям равностойно парично обезщетение
в размер 7857 лв.
Паричното обезщетение да се внесе в „Об
щинска банка“ – АД, клон „Врабча“, като след
21 май 2012 г. да започне изплащането му по
сметка на правоимащия.
На основание чл. 60, ал. 1 АПК разпореждам
предварително изпълнение при следните обсто
ятелства:
Изгра ж дането на Главен канализационен
колектор – клон I и клон по ул. Борис Руменов
до ул. Асен Йорданов – II етап, е включено в
програмата на „Софийска вода“ – АД.
Реализирането на обекта ще има както со
циален, така и екологичен ефект, като целта е
да се прекрати изливането на отпадни води в р.
Драгалевска и заливането на Околовръстното
шосе при дъжд и снеготопене. По тези причини
изпълнението на обекта е от първостепенно зна
чение за Столичната община.
Обектът е включен в Програмата за придо
биване, управление и разпореждане с общинска
собственост на Столичната община за 2012 г.,
приета с Решение № 74 на Столичния общински
съвет от 23.02.2012 г.
Прилагането на чл. 60, ал. 1 АПК ще осигури
своевременното приключване на отчуждителните
процедури и няма да засегне правата на собстве
ниците на отчуждените имоти да получат дължи
мото парично обезщетение съгласно издадените
заповеди за отчуждаване с право на обжалване.
Заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
пред Административния съд – София-град.
Допуснатото разпореждане за предварително
изпълнение на основание чл. 60, ал. 4 АПК под
лежи на обжалване в 3-дневен срок пред Админи
стративния съд – София-град, от обнародването
в „Държавен вестник“.

4291

Кмет:
Й. Фандъкова

ЗАПОВЕД № РД-40-25
от 12 април 2012 г.
На основание чл. 25, ал. 2 във връзка с чл. 21,
чл. 25, ал. 1 ЗОС, чл. 60, ал. 1 АПК отчуждавам
реална част от ПИ 1263, кв. 37, местност Кръ
стова вада, м. Южен парк – IV част, с площ на
отчуждаваната част 41 кв. м, отредена за улица,
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във връзка с изграждане на обект: Трасе на Главен
канализационен колектор – клон I и клон по ул.
Борис Руменов до ул. Асен Йорданов – II етап,
при граници на частта: от север – ПИ № 607, от
изток – ул. Борис Руменов, от юг – ПИ № 604,
от запад – УПИ IX-1263, съгласно влязъл в сила
ПУП, с неустановен собственик.
Определям равностойно парично обезщетение
в размер на 2026 лв.
На основание чл. 29, ал. 2 ЗОС паричното обез
щетение за неустановения собственик да се внесе
по сметка на Столичната община в „Общинска
банка“ – АД, клон „Врабча“, след 21 май 2012 г.
На основание чл. 60, ал. 1 АПК разпореждам
предварително изпълнение при следните обсто
ятелства:
Изграж дането на Главен канализационен
колектор – клон I и клон по ул. Борис Руменов
до ул. Асен Йорданов – II етап, е включено в
програмата на „Софийска вода“ – АД.
Реализирането на обекта ще има както со
циален, така и екологичен ефект, като целта е
да се прекрати изливането на отпадни води в р.
Драгалевска и заливането на Околовръстното
шосе при дъжд и снеготопене. По тези причини
изпълнението на обекта е от първостепенно зна
чение за Столичната община.
Обектът е включен в Програмата за придо
биване, управление и разпореждане с общинска
собственост на Столичната община за 2012 г.,
приета с Решение № 74 на Столичния общински
съвет от 23.02.2012 г.
Прилагането на чл. 60, ал. 1 АПК ще осигури
своевременното приключване на отчуждителните
процедури и няма да засегне правата на собстве
ниците на отчуждените имоти да получат дължи
мото парично обезщетение съгласно издадените
заповеди за отчуждаване с право на обжалване.
Заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
пред Административния съд – София-град.
Допуснатото разпореждане за предварително
изпълнение на основание чл. 60, ал. 4 АПК под
лежи на обжалване в 3-дневен срок пред Админи
стративния съд – София-град, от обнародването
в „Държавен вестник“.

4292

За кмет:
А. Атанасова

ЗАПОВЕД № РД-40-26
от 12 април 2012 г.
На основание чл. 25, ал. 2 във връзка с чл. 21,
чл. 25, ал. 1 ЗОС, чл. 60, ал. 1 АПК отчуждавам
реална част от ПИ 593, кв. 38, местност Кръстова
вада, м. Южен парк – IV част, с площ на отчуж
даваната част 93 кв. м, отредена за улица, във
връзка с изграждане на обект: Трасе на Главен
канализационен колектор – клон I и клон по ул.
Борис Руменов до ул. Асен Йорданов – II етап,
при граници на частта: от запад – УПИ ІV-593, от
изток – ул. Борис Руменов, от север – ПИ № 593,
от юг – ул. Асен Йорданов, съгласно влязъл в
сила ПУП, собственост на Мариана Антонова
Терзийска.
Определям равностойно парично обезщетение
в размер 4595 лв.
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Паричното обезщетение на собственика да се
внесе в „Общинска банка“ – АД, клон „Врабча“,
и след 21 май 2012 г. да започне изплащането по
сметка на правоимащата.
На основание чл. 60, ал. 1 АПК разпореждам
предварително изпълнение при следните обсто
ятелства:
Изгра ж дането на Главен канализационен
колектор – клон I и клон по ул. Борис Руменов
до ул. Асен Йорданов – II етап, е включено в
програмата на „Софийска вода“ – АД.
Реализирането на обекта ще има както со
циален, така и екологичен ефект, като целта е
да се прекрати изливането на отпадни води в р.
Драгалевска и заливането на Околовръстното
шосе при дъжд и снеготопене. По тези причини
изпълнението на обекта е от първостепенно зна
чение за Столичната община.
Обектът е включен в Програмата за придо
биване, управление и разпореждане с общинска
собственост на Столичната община за 2012 г.,
приета с Решение № 74 на Столичния общински
съвет от 23.02.2012 г.
Прилагането на чл. 60, ал. 1 АПК ще осигури
своевременното приключване на отчуждителните
процедури и няма да засегне правата на собстве
ниците на отчуждените имоти да получат дължи
мото парично обезщетение съгласно издадените
заповеди за отчуждаване с право на обжалване.
Заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
пред Административния съд – София-град.
Допуснатото разпореждане за предварително
изпълнение на основание чл. 60, ал. 4 АПК под
лежи на обжалване в 3-дневен срок пред Админи
стративния съд – София-град, от обнародването
в „Държавен вестник“.

4293

За кмет:
А. Атанасова

ЗАПОВЕД № РД-40-27
от 12 април 2012 г.
На основание чл. 25, ал. 2 във връзка с чл. 21,
чл. 25, ал. 1 ЗОС, чл. 60, ал. 1 АПК отчуждавам
реална част от ПИ 602, кв. 37, местност Кръстова
вада, м. Южен парк – IV част, с площ на отчуж
даваната част 16 кв. м, отредена за улица, във
връзка с изграждане на обект: Трасе на Главен
канализационен колектор – клон I и клон по ул.
Борис Руменов до ул. Асен Йорданов – II етап,
при граници на частта: от север – ПИ № 603, от
изток – ул. Борис Руменов, от юг – ул. Аспарух
Лешников, от запад – УПИ XI-602, съгласно
влязъл в сила ПУП, с неустановен собственик.
Определям равностойно парично обезщетение
в размер 791 лв.
На основание чл. 29, ал. 2 ЗОС паричното обез
щетение на неустановения собственик да се внесе
по сметка на Столичната община в „Общинска
банка“ – АД, клон „Врабча“, след 21 май 2012 г.
На основание чл. 60, ал. 1 АПК разпореждам
предварително изпълнение при следните обсто
ятелства:

ВЕСТНИК
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Изграж дането на Главен канализационен
колектор – клон I и клон по ул. Борис Руменов
до ул. Асен Йорданов – II етап, е включено в
програмата на „Софийска вода“ – АД.
Реализирането на обекта ще има както со
циален, така и екологичен ефект, като целта е
да се прекрати изливането на отпадни води в р.
Драгалевска и заливането на Околовръстното
шосе при дъжд и снеготопене. По тези причини
изпълнението на обекта е от първостепенно зна
чение за Столичната община.
Обектът е включен в Програмата за придо
биване, управление и разпореждане с общинска
собственост на Столичната община за 2012 г.,
приета с Решение № 74 на Столичния общински
съвет от 23.02.2012 г.
Прилагането на чл. 60, ал. 1 АПК ще осигури
своевременното приключване на отчуждителните
процедури и няма да засегне правата на собстве
ниците на отчуждените имоти да получат дължи
мото парично обезщетение съгласно издадените
заповеди за отчуждаване с право на обжалване.
Заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
пред Административния съд – София-град.
Допуснатото разпореждане за предварително
изпълнение на основание чл. 60, ал. 4 АПК под
лежи на обжалване в 3-дневен срок пред Админи
стративния съд – София-град, от обнародването
в „Държавен вестник“.

4294

За кмет:
А. Атанасова

ЗАПОВЕД № РД-40-28
от 12 април 2012 г.
На основание чл. 25, ал. 2 във връзка с чл. 21,
чл. 25, ал. 1 ЗОС, чл. 60, ал. 1 АПК отчуждавам
реална част от ПИ 604, кв. 37, местност Кръс
това вада, м. Южен парк – IV част, с площ на
отчуждаваната част 8 кв. м, отредена за улица,
във връзка с изграждане на обект: трасе на Главен
канализационен колектор – клон I и клон по ул.
Борис Руменов до ул. Асен Йорданов – II етап,
при граници на частта: от север – ПИ № 1263,
от изток – ул. Борис Руменов, от юг – ПИ № 603,
от запад – УПИ VIII-604, съгласно влязъл в сила
ПУП, с неустановен собственик.
Определям равностойно парично обезщетение
в размер на 395 лв.
На основание чл. 29, ал. 2 ЗОС паричното обез
щетение на неустановения собственик да се внесе
по сметка на Столичната община в „Общинска
банка“ – АД, клон „Врабча“, след 21 май 2012 г.
На основание чл. 60, ал. 1 АПК разпореждам
предварително изпълнение при следните обсто
ятелства:
Изграж дането на Главен канализационен
колектор – клон I и клон по ул. Борис Руменов
до ул. Асен Йорданов – II етап, е включено в
програмата на „Софийска вода“ – АД.
Реализирането на обекта ще има както со
циален, така и екологичен ефект, като целта е
да се прекрати изливането на отпадни води в р.
Драгалевска и заливането на Околовръстното
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шосе при дъжд и снеготопене. По тези причини
изпълнението на обекта е от първостепенно зна
чение за Столична община.
Обектът е включен в Програмата за придо
биване, управление и разпореждане с общинска
собственост на Столична община за 2012 г., приета
с Решение № 74 на Столичния общински съвет
от 23.02.2012 г.
Прилагането на чл. 60, ал. 1 АПК ще осигури
своевременното приключване на отчуждителните
процедури и няма да засегне правата на собстве
ниците на отчуждените имоти да получат дължи
мото парично обезщетение съгласно издадените
заповеди за отчуждаване с право на обжалване.
Заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен
срок от обнародването й в „Държавен вестник“
пред Административния съд – София-град.
Допуснатото разпореждане за предварително
изпълнение на основание чл. 60, ал. 4 АПК под
лежи на обжалване в 3-дневен срок пред Админи
стративния съд – София – град, от обнародването
в „Държавен вестник“.
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За кмет:
А. Атанасова

ЗАПОВЕД № РД-40-29
от 12 април 2012 г.
На основание чл. 25, ал. 2 във връзка с чл. 21,
чл. 25, ал. 1 ЗОС, чл. 60, ал. 1 АПК отчуждавам
реална част от ПИ 607, кв. 37, местност Кръстова
вада, м. Южен парк – IV част, с площ на отчуж
даваната част 46 кв. м, отредена за улица, във
връзка с изграждане на обект: Трасе на Главен
канализационен колектор – клон I и клон по ул.
Борис Руменов до ул. Асен Йорданов – II етап,
при граници на частта: от север – ПИ № 608, от
изток – ул. Борис Руменов, от юг – ПИ № 1263,
от запад – УПИ VII-607, съгласно влязъл в сила
ПУП, собственост на Иван Николов Минков,
Таня Николова Минкова, неустановен собственик.
Определям равностойно парично обезщетение
в размер 2273 лв., както следва:
Иван Николов Минков – ¼ ид. ч. – 568 лв.;
Таня Николова Минкова – ¼ ид. ч. – 568 лв.;
неустановен собственик – ½ ид. ч. – 1137 лв.
Паричното обезщетение на Иван Николов
Минков в размер 568 лв. и на Таня Николова
Минкова в размер 568 лв. да се внесе в „Об
щинска банка“ – АД, клон „Врабча“, като след
21 май 2012 г. да започне изплащането по сметка
на правоимащите.
На основание чл. 29, ал. 2 ЗОС паричното
обезщетение за неустановения собственик в раз
мер 1137 лв. да се внесе по сметка на Столична
община в „Общинска банка“ – АД, клон „Врабча“,
след 21 май 2012 г.
На основание чл. 60, ал. 1 АПК разпореждам
предварително изпълнение при следните обсто
ятелства:
Изгра ж дането на Главен канализационен
колектор – клон I и клон по ул. Борис Руменов
до ул. Асен Йорданов – II етап, е включено в
програмата на „Софийска вода“ – АД.

ВЕСТНИК

С Т Р. 3 7

Реализирането на обекта ще има както со
циален, така и екологичен ефект, като целта е
да се прекрати изливането на отпадни води в р.
Драгалевска и заливането на Околовръстното
шосе при дъжд и снеготопене. По тези причини
изпълнението на обекта е от първостепенно зна
чение за Столична община.
Обектът е включен в Програмата за придо
биване, управление и разпореждане с общинска
собственост на Столична община за 2012 г., приета
с Решение № 74 на Столичния общински съвет
от 23.02.2012 г.
Прилагането на чл. 60, ал. 1 АПК ще осигури
своевременното приключване на отчуждителните
процедури и няма да засегне правата на собстве
ниците на отчуждените имоти да получат дължи
мото парично обезщетение съгласно издадените
заповеди за отчуждаване с право на обжалване.
Заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
пред Административния съд – София-град.
Допуснатото разпореждане за предварително
изпълнение на основание чл. 60, ал. 4 АПК под
лежи на обжалване в 3-дневен срок пред Админи
стративния съд – София-град, от обнародването
в „Държавен вестник“.

4296

За кмет:
А. Атанасова

ЗАПОВЕД № РД-40-30
от 12 април 2012 г.
На основание чл. 25, ал. 2 във връзка с чл. 21,
чл. 25, ал. 1 ЗОС, чл. 60, ал. 1 АПК отчуждавам
реална част от ПИ 603, кв. 37, местност Кръстова
вада, м. Южен парк – IV част, с площ на отчуж
даваната част 37 кв. м, отредена за улица, във
връзка с изграждане на обект: Трасе на Главен
канализационен колектор – клон I и клон по ул.
Борис Руменов до ул. Асен Йорданов – II етап,
при граници на частта: от север – ПИ № 604, от
изток – ул. Борис Руменов, и от юг – ПИ № 602,
запад – УПИ X-603, съгласно влязъл в сила ПУП,
собственост на Анжела Димитрова Младено
ва – 2/3 ид.ч., и неустановен собственик – 1/3 ид.ч.
Определям равностойно парично обезщетение
в размер 1828 лв., разпределено, както следва:
А н жела Д и м и т рова М ла денова – 2/3
ид.ч. – 1219 лв.;
неустановен собственик – 1/3 ид.ч. – 609 лв.
Паричното обезщетение на Анжела Димитрова
Младенова да се внесе в „Общинска банка“ – АД,
клон „Врабча“, като след 21 май 2012 г. да започне
изплащането по сметка на правоимащата.
На основание чл. 29, ал. 2 ЗОС паричното
обезщетение за неустановения собственик да се
внесе по сметка на Столична община в „Общинска
банка“ – АД, клон „Врабча“, след 21 май 2012 г.
На основание чл. 60, ал. 1 АПК разпореждам
предварително изпълнение при следните обсто
ятелства:
Изграж дането на Главен канализационен
колектор – клон I и клон по ул. Борис Руменов
до ул. Асен Йорданов – II етап, е включено в
програмата на „Софийска вода“ – АД.

С Т Р.

38

ДЪРЖАВЕН

Реализирането на обекта ще има както со
циален, така и екологичен ефект, като целта е
да се прекрати изливането на отпадни води в р.
Драгалевска и заливането на Околовръстното
шосе при дъжд и снеготопене. По тези причини
изпълнението на обекта е от първостепенно зна
чение за Столична община.
Обектът е включен в Програмата за придо
биване, управление и разпореждане с общинска
собственост на Столична община за 2012 г., приета
с Решение № 74 на Столичния общински съвет
от 23.02.2012 г.
Прилагането на чл. 60, ал. 1 АПК ще осигури
своевременното приключване на отчуждителните
процедури и няма да засегне правата на собстве
ниците на отчуждените имоти да получат дължи
мото парично обезщетение съгласно издадените
заповеди за отчуждаване с право на обжалване.
Заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
пред Административния съд – София-град.
Допуснатото разпореждане за предварително
изпълнение на основание чл. 60, ал. 4 АПК под
лежи на обжалване в 3-дневен срок пред Админи
стративния съд – София-град, от обнародването
в „Държавен вестник“.

4297

За кмет:
А. Атанасова

ЗАПОВЕД № РД-40-31
от 12 април 2012 г.
На основание чл. 25, ал. 2 във връзка с чл. 21,
чл. 25, ал. 1 ЗОС, чл. 60, ал. 1 АПК отчуждавам
реална част от ПИ 618, кв. 37, местност Кръстова
вада, м. Южен парк – IV част, с площ на отчуж
даваната част 22 кв.м, отредена за улица, във
връзка с изграждане на обект: Трасе на Главен
канализационен колектор – клон I и клон по ул.
Борис Руменов до ул. Асен Йорданов – II етап,
при граници на частта: от север – ул. Борис Ру
менов, от изток – ПИ № 617, от юг – ПИ № 618,
от запад ул. Сашо Николов – Сладура, съгласно
влязъл в сила ПУП, собственост на Валентин
Иванов Димитров, Соня Иванова Георгиева, Ли
дия Иванова Тодорова, Мариана Иванова Такева.
Определям равностойно парично обезщетение
в размер 1087 лв., разпределено, както следва:
Валентин Иванов Димитров – ¼ ид.ч. – 272 лв.;
Соня Иванова Георгиева – ¼ ид.ч. – 272 лв.;
Лидия Иванова Тодорова – ¼ ид.ч. – 272 лв.;
Мариана Иванова Такева – ¼ ид.ч. – 271 лв.
Паричното обезщетение да се внесе в „Общин
ска банка“ – АД, клон „Врабча“, и след 21 май
2012 г. да започне изплащането на паричното
обезщетение по сметка на правоимащите.
На основание чл. 60, ал. 1 АПК разпореждам
предварително изпълнение при следните обсто
ятелства:
Изгра ж дането на Главен канализационен
колектор – клон I и клон по ул. Борис Руменов
до ул. Асен Йорданов – II етап, е включено в
програмата на „Софийска вода“ – АД.

ВЕСТНИК

БРОЙ 34

Реализирането на обекта ще има както со
циален, така и екологичен ефект, като целта е
да се прекрати изливането на отпадни води в р.
Драгалевска и заливането на Околовръстното
шосе при дъжд и снеготопене. По тези причини
изпълнението на обекта е от първостепенно зна
чение за Столична община.
Обектът е включен в Програмата за придо
биване, управление и разпореждане с общинска
собственост на Столична община за 2012 г., приета
с Решение № 74 на Столичния общински съвет
от 23.02.2012 г.
Прилагането на чл. 60, ал. 1 АПК ще осигури
своевременното приключване на отчуждителните
процедури и няма да засегне правата на собстве
ниците на отчуждените имоти да получат дължи
мото парично обезщетение съгласно издадените
заповеди за отчуждаване с право на обжалване.
Заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
пред Административния съд – София-град.
Допуснатото разпореждане за предварително
изпълнение на основание чл. 60, ал. 4 АПК под
лежи на обжалване в 3-дневен срок пред Админи
стративния съд – София-град, от обнародването
в „Държавен вестник“.

4298

За кмет:
А. Атанасова

ЗАПОВЕД № РД-40-32
от 12 април 2012 г.
На основание чл. 25, ал. 2 във връзка с чл. 21,
чл. 25, ал. 1 ЗОС, чл. 60, ал. 1 АПК отчуждавам
реална част от ПИ 613, кв. 37, местност Кръстова
вада, м. Южен парк – IV част, с площ на отчуж
даваната част 19 кв. м, отредена за улица, във
връзка с изграждане на обект: Трасе на Главен
канализационен колектор – клон I и клон по ул.
Борис Руменов до ул. Асен Йорданов – II етап,
при граници на частта: от север – ПИ № 616, от
изток – ул. Борис Руменов, и юг – ПИ № 612,
от запад – УПИ IV- 613, съгласно влязъл в сила
ПУП, собственост на Николай Трифонов Георгиев,
Василка Райчева Янкулова, Мариола Маринова
Георгиева.
Определям равностойно парично обезщетение
в размер 939 лв., разпределено, както следва:
Н и ко л а й Триф онов Ге орг иев – 1/3
ид.ч. – 313 лв.;
Василка Райчева Янкулова – 1/3 ид.ч. – 313 лв.;
М а рио л а М а ри нов а Ге о рг иев а – 1/3
ид.ч. – 313 лв.
Паричното обезщетение да се внесе в „Общин
ска банка“ – АД, клон „Врабча“, и след 21 май
2012 г. да започне изплащането на дължимото
парично обезщетение по сметка на правоимащите.
На основание чл. 60, ал. 1 АПК разпореждам
предварително изпълнение при следните обсто
ятелства:
Изграж дането на Главен канализационен
колектор – клон I и клон по ул. Борис Руменов
до ул. Асен Йорданов – II етап, е включено в
програмата на „Софийска вода“ – АД.

БРОЙ 34

ДЪРЖАВЕН

Реализирането на обекта ще има както со
циален, така и екологичен ефект, като целта е
да се прекрати изливането на отпадни води в р.
Драгалевска и заливането на Околовръстното
шосе при дъжд и снеготопене. По тези причини
изпълнението на обекта е от първостепенно зна
чение за Столична община.
Обектът е включен в Програмата за придо
биване, управление и разпореждане с общинска
собственост на Столична община за 2012 г., приета
с Решение № 74 на Столичния общински съвет
от 23.02.2012 г.
Прилагането на чл. 60, ал. 1 АПК ще осигури
своевременното приключване на отчуждителните
процедури и няма да засегне правата на собстве
ниците на отчуждените имоти да получат дължи
мото парично обезщетение съгласно издадените
заповеди за отчуждаване с право на обжалване.
Заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен
срок от обнародването є в Държавен вестник пред
Административния съд – София-град.
Допуснатото разпореждане за предварително
изпълнение на основание чл. 60, ал. 4 АПК под
лежи на обжалване в 3-дневен срок пред Админи
стративния съд – София-град, от обнародването
в „Държавен вестник“.

4299

За кмет:
А. Атанасова

ЗАПОВЕД № РД-40-33
от 12 април 2012 г.
На основание чл. 25, ал. 2 във връзка с чл. 21,
чл. 25, ал. 1 ЗОС, чл. 60, ал. 1 АПК отчуждавам
реална част от ПИ 1056, кв. 13, местност Кръстова
вада, м. Южен парк – IV част, с площ на отчуж
даваната част 110 кв. м, отредена за улица, във
връзка с изграждане на обект: Трасе на Главен
канализационен колектор – клон I и клон по ул.
Борис Руменов до ул. Асен Йорданов – II етап, при
граници на частта: от север – УПИ III-510, 1056,
от изток – ПИ 1176, от юг – ул. Борис Руменов,
от запад – бул. Черни връх, съгласно влязъл в
сила ПУП, с неустановен собственик.
Определям равностойно парично обезщетение
в размер 5435 лв.
На основание чл. 29, ал. 2 ЗОС паричното
обезщетение за неустановения собственик да се
внесе по сметка на Столична община в „Общинска
банка“ – АД, клон „Врабча“, след 21 май 2012 г.
На основание чл. 60, ал. 1 АПК разпореждам
предварително изпълнение при следните обсто
ятелства:
Изгра ж дането на Главен канализационен
колектор – клон I и клон по ул. Борис Руменов
до ул. Асен Йорданов – II етап, е включено в
програмата на „Софийска вода“ – АД.
Реализирането на обекта ще има както со
циален, така и екологичен ефект, като целта е
да се прекрати изливането на отпадни води в р.
Драгалевска и заливането на Околовръстното
шосе при дъжд и снеготопене. По тези причини
изпълнението на обекта е от първостепенно зна
чение за Столична община.

ВЕСТНИК

С Т Р. 3 9

Обектът е включен в Програмата за придо
биване, управление и разпореждане с общинска
собственост на Столична община за 2012 г., приета
с Решение № 74 на Столичния общински съвет
от 23.02.2012 г.
Прилагането на чл. 60, ал. 1 АПК ще осигури
своевременното приключване на отчуждителните
процедури и няма да засегне правата на собстве
ниците на отчуждените имоти да получат дължи
мото парично обезщетение съгласно издадените
заповеди за отчуждаване с право на обжалване.
Заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
пред Административния съд – София-град.
Допуснатото разпореждане за предварително
изпълнение на основание чл. 60, ал. 4 АПК под
лежи на обжалване в 3-дневен срок пред Админи
стративния съд – София-град, от обнародването
в „Държавен вестник“.

4300

За кмет:
А. Атанасова

ЗАПОВЕД № РД-40-34
от 12 април 2012 г.
На основание чл. 25, ал. 2 във връзка с чл. 21,
чл. 25, ал. 1 ЗОС, чл. 60, ал. 1 АПК отчуждавам
реална част от ПИ 1502, кв. 11, местност Кръ
стова вада, м. Южен парк – IV част, с площ на
отчуждаваната част 85 кв. м, отредена за улица,
във връзка с изграждане на обект: Трасе на Главен
канализационен колектор – клон I и клон по ул.
Борис Руменов до ул. Асен Йорданов – II етап,
при граници на частта: от север – УПИ II-1502, от
изток – ПИ № 1383, от юг – ул. Борис Руменов, от
запад – ПИ № 1178, съгласно влязъл в сила ПУП,
собственост на ЕТ „ЕЛМИ – Георги Стойков“.
Определям равностойно парично обезщетение
в размер 4200 лв.
Паричното обезщетение да се внесе в „Общин
ска банка“ – АД, клон „Врабча“, и след 21 май
2012 г. да започне изплащането на дължимото
парично обезщетение по сметка на правоимащия.
На основание чл. 60, ал. 1 АПК разпореждам
предварително изпълнение при следните обсто
ятелства:
Изграж дането на Главен канализационен
колектор – клон I и клон по ул. Борис Руменов
до ул. Асен Йорданов – II етап, е включено в
програмата на „Софийска вода“ – АД.
Реализирането на обекта ще има както со
циален, така и екологичен ефект, като целта е
да се прекрати изливането на отпадни води в р.
Драгалевска и заливането на Околовръстното
шосе при дъжд и снеготопене. По тези причини
изпълнението на обекта е от първостепенно зна
чение за Столична община.
Обектът е включен в Програмата за придо
биване, управление и разпореждане с общинска
собственост на Столична община за 2012 г., приета
с Решение № 74 на Столичния общински съвет
от 23.02.2012 г.
Прилагането на чл. 60, ал. 1 АПК ще осигури
своевременното приключване на отчуждителните
процедури и няма да засегне правата на собстве

С Т Р.

40

ДЪРЖАВЕН

ниците на отчуждените имоти да получат дължи
мото парично обезщетение съгласно издадените
заповеди за отчуждаване с право на обжалване.
Заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
пред Административния съд – София-град.
Допуснатото разпореждане за предварително
изпълнение на основание чл. 60, ал. 4 АПК под
лежи на обжалване в 3-дневен срок пред Админи
стративния съд – София-град, от обнародването
в „Държавен вестник“.

4301

За кмет:
А. Атанасова

ЗАПОВЕД № РД-40-35
от 12 април 2012 г.
На основание чл. 25, ал. 2 във връзка с чл. 21,
чл. 25, ал. 1 ЗОС, чл. 60, ал. 1 АПК отчуждавам
реална част от ПИ 1810, кв. 39, местност Кръ
стова вада, м. Южен парк – IV част, с площ на
отчуждаваната част 114 кв. м, отредена за улица,
по която ще се изгради в трасе на обект: Трасе на
Главен канализационен колектор – клон I и клон
по ул. Борис Руменов до ул. Асен Йорданов – II
етап, при граници на частта от запад – УПИ
V-1810, от изток – улица, от север – улица, от
юг – новопроектирана улица-тупик, съгласно
влязъл в сила ПУП, собственост на Маргарита
Илиева Банкова, Ели Николова Драгиева, Борис
Николов Борисов.
Определям равностойно парично обезщетение
в размер 5633 лв., разпределено, както следва:
Маргарита Илиева Банкова – 1/3
ид.ч. – 1 878 лв.;
Ели Николова Драгиева – 1/3 ид.ч. – 1878 лв.;
Борис Николов Борисов – 1/3 ид.ч. – 1877 лв.
Паричното обезщетение да се внесе в „Общин
ска банка“ – АД, клон Врабча, като след 21 май
2012 г. да започне изплащането му по сметка на
правоимащите.
На основание чл. 60, ал. 1 АПК разпореждам
предварително изпълнение при следните обсто
ятелства:
Изгра ж дането на Главен канализационен
колектор – клон I и клон по ул. Борис Руменов
до ул. Асен Йорданов – II етап, е включено в
програмата на „Софийска вода“ – АД.
Реализирането на обекта ще има както со
циален, така и екологичен ефект, като целта е
да се прекрати изливането на отпадни води в р.
Драгалевска и заливането на Околовръстното
шосе при дъжд и снеготопене. По тези причини
изпълнението на обекта е от първостепенно зна
чение за Столична община.
Обектът е включен в Програмата за придо
биване, управление и разпореждане с общинска
собственост на Столична община за 2012 г., приета
с Решение № 74 на Столичния общински съвет
от 23.02.2012 г.
Прилагането на чл. 60, ал. 1 АПК ще осигури
своевременното приключване на отчуждителните
процедури и няма да засегне правата на собстве
ниците на отчуждените имоти да получат дължи
мото парично обезщетение съгласно издадените
заповеди за отчуждаване с право на обжалване.

ВЕСТНИК
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Заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
пред Административния съд – София-град.
Допуснатото разпореждане за предварително
изпълнение на основание чл. 60, ал. 4 АПК под
лежи на обжалване в 3-дневен срок пред Админи
стративния съд – София-град, от обнародването
в „Държавен вестник“.
За кмет:
А. Атанасова
4302
ЗАПОВЕД № РД-40-36
от 12 април 2012 г.
На основание чл. 25, ал. 2 във връзка с чл. 21,
чл. 25, ал. 1 ЗОС, чл. 60, ал. 1 АПК отчуждавам
реална част от ПИ № 1659, кв. 139, местност Кръ
стова вада, м. Южен парк – IV част, с площ на
отчуждаваната част 1975 кв. м, отредена за улица,
във връзка с изграждане на обект: Трасе на Главен
канализационен колектор – клон I и клон по ул.
Борис Руменов до ул. Асен Йорданов – II етап,
при граници на частта: от запад – УПИ V-1659, от
изток – ПИ № 1659, от север – ул. Филип Кутев,
от юг – ПИ № 2370, съгласно влязъл в сила ПУП,
собственост на Георги Милков Янков.
Определям равностойно парично обезщетение
в размер 97 589 лв.
Паричното обезщетение на собственика да се
внесе в „Общинска банка“ – АД, клон „Врабча“,
като след 21 май 2012 г. да започне изплащането
на дължимото парично обезщетение по сметка
на правоимащия.
На основание чл. 60, ал. 1 АПК разпореждам
предварително изпълнение при следните обсто
ятелства:
Изграж дането на Главен канализационен
колектор – клон I и клон по ул. Борис Руменов
до ул. Асен Йорданов – II етап, е включено в
програмата на „Софийска вода“ – АД.
Реализирането на обекта ще има както со
циален, така и екологичен ефект, като целта е
да се прекрати изливането на отпадни води в р.
Драгалевска и заливането на Околовръстното
шосе при дъжд и снеготопене. По тези причини
изпълнението на обекта е от първостепенно зна
чение за Столична община.
Обектът е включен в Програмата за придо
биване, управление и разпореждане с общинска
собственост на Столична община за 2012 г., приета
с Решение № 74 на Столичния общински съвет
от 23.02.2012 г.
Прилагането на чл. 60, ал. 1 АПК ще осигури
своевременното приключване на отчуждителните
процедури и няма да засегне правата на собстве
ниците на отчуждените имоти да получат дължи
мото парично обезщетение съгласно издадените
заповеди за отчуждаване с право на обжалване.
Заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
пред Административния съд – София-град.
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Допуснатото разпореждане за предварително
изпълнение на основание чл. 60, ал. 4 АПК подле
жи на обжалване в 3-дневен срок пред Админис
тративния съд – София-град, от обнародването в
„Държавен вестник“.

4303

За кмет:
А. Атанасова

ЗАПОВЕД № РД-40-37
от 12 април 2012 г.
На основание чл. 25, ал. 2 във връзка с чл. 21,
чл. 25, ал. 1 ЗОС, чл. 60, ал. 1 АПК отчуждавам
реална част от ПИ № 1259, кв. 65, местност Кръс
това вада, м. Южен парк – IV част, с площ на
отчуждаваната част 98 кв. м, отредена за улица,
във връзка с изграждане на обект: Трасе на Гла
вен канализационен колектор – клон I и клон
по ул. Борис Руменов до ул. Асен Йорданов – II
етап, при граници на частта: от запад – улица,
от изток – ПИ № 1259, от север – ПИ № 1310,
от юг – улица, съгласно влязъл в сила ПУП,
собственост на Венцислав Иванов Икономов.
Определям равностойно парично обезщетение
в размер 4842 лв.
Паричното обезщетение да се внесе в „Общин
ска банка“ – АД, клон „Врабча“, и след 21 май
2012 г. да започне изплащането на дължимото
парично обезщетение по сметка на правоимащия.
На основание чл. 60, ал. 1 АПК разпореждам
предварително изпълнение при следните обсто
ятелства:
Изгра ж дането на Главен канализационен
колектор – клон I и клон по ул. Борис Руменов
до ул. Асен Йорданов – II етап, е включено в
програмата на „Софийска вода“ – АД.
Реализирането на обекта ще има както со
циален, така и екологичен ефект, като целта е
да се прекрати изливането на отпадни води в
р. Драгалевска и заливането на Околовръстното
шосе при дъжд и снеготопене. По тези причини
изпълнението на обекта е от първостепенно зна
чение за Столична община.
Обектът е включен в Програмата за придо
биване, управление и разпореждане с общинска
собственост на Столична община за 2012 г., приета
с Решение № 74 на Столичния общински съвет
от 23.02.2012 г.
Прилагането на чл. 60, ал. 1 АПК ще осигури
своевременното приключване на отчуждителните
процедури и няма да засегне правата на собстве
ниците на отчуждените имоти да получат дължи
мото парично обезщетение съгласно издадените
заповеди за отчуждаване с право на обжалване.
Заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
пред Административния съд – София-град.
Допуснатото разпореждане за предварително
изпълнение на основание чл. 60, ал. 4 АПК под
лежи на обжалване в 3-дневен срок пред Админи
стративния съд – София-град, от обнародването
в „Държавен вестник“.

4304

За кмет:
А. Атанасова

ВЕСТНИК
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ЗАПОВЕД № РД-40-38
от 12 април 2012 г.
На основание чл. 25, ал. 2 във връзка с чл. 21,
чл. 25, ал. 1 ЗОС, чл. 60, ал. 1 АПК отчуждавам
реална част от ПИ № 2370, кв. 12, местност Кръс
това вада, м. Южен парк – IV част, с площ на
отчуждаваната част 2240 кв. м, отредена за улица,
във връзка с изграждане на обект: Трасе на Главен
канализационен колектор – клон I и клон по ул.
Борис Руменов до ул. Асен Йорданов – II етап,
при граници на частта: от запад – ПИ № 2369, ПИ
№ 2366, улица, от изток – ПИ № 2363, от север – ул.
Борис Руменов, от юг – улица, съгласно влязъл в
сила ПУП, собственост на „Технометал“ – ЕООД.
Определям равностойно парично обезщетение
в размер 110 683 лв.
Паричното обезщетение да се внесе в „Общин
ска банка“ – АД, клон „Врабча“, и след 21 май
2012 г. да започне изплащането на дължимото
парично обезщетение по сметка на правоимащия.
На основание чл. 60, ал. 1 АПК разпореждам
предварително изпълнение при следните обсто
ятелства:
Изграж дането на Главен канализационен
колектор – клон I и клон по ул. Борис Руменов
до ул. Асен Йорданов – II етап, е включено в
програмата на „Софийска вода“ – АД.
Реализирането на обекта ще има както со
циален, така и екологичен ефект, като целта е
да се прекрати изливането на отпадни води в
р. Драгалевска и заливането на Околовръстното
шосе при дъжд и снеготопене. По тези причини
изпълнението на обекта е от първостепенно зна
чение за Столична община.
Обектът е включен в Програмата за придо
биване, управление и разпореждане с общинска
собственост на Столична община за 2012 г., приета
с Решение № 74 на Столичния общински съвет
от 23.02.2012 г.
Прилагането на чл. 60, ал. 1 АПК ще осигури
своевременното приключване на отчуждителните
процедури и няма да засегне правата на собстве
ниците на отчуждените имоти да получат дължи
мото парично обезщетение съгласно издадените
заповеди за отчуждаване с право на обжалване.
Заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
пред Административния съд – София-град.
Допуснатото разпореждане за предварително
изпълнение на основание чл. 60, ал. 4 АПК под
лежи на обжалване в 3-дневен срок пред Админи
стративния съд – София-град, от обнародването
в „Държавен вестник“.

4305

За кмет:
А. Атанасова

ЗАПОВЕД № РД-40-39
от 12 април 2012 г.
На основание чл. 25, ал. 2 във връзка с чл. 21,
чл. 25, ал. 1 ЗОС, чл. 60, ал. 1 АПК отчуждавам
реална част от ПИ № 1383, кв. 11, местност Кръ
стова вада, м. Южен парк – IV част, с площ на
отчуждаваната част 427 кв. м, отредена за улица,
във връзка с изграждане на обект: Трасе на Главен
канализационен колектор – клон I и клон по ул.

С Т Р.
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ДЪРЖАВЕН

Борис Руменов до ул. Асен Йорданов – II етап,
при граници на частта: от север – УПИ VI, VII,
VIII за ПИ № 1383, от изток – новопроектирана
улица, от юг – ул. Филип Кутев, от запад – ПИ
№ 1502, съгласно влязъл в сила ПУП, със соб
ственици Владимир Любомиров Златин, Иван
Любомиров Златин, Мария Иванова Златин,
Антон Калинов Желев.
Определям равностойно парично обезщетение
в размер 21 099 лв., разпределено, както следва:
В л а д и м и р Л ю б о м и р о в З л а т и н – 1/1 2
ид.ч. – 1758 лв.;
Иван Любомиров Златин – 1/12 ид.ч. – 1758 лв.;
Мария Иванова Златин – 2/12 ид.ч. – 3516 лв.;
Антон Калинов Желев – 8/12 ид.ч. – 14 067 лв.
Паричното обезщетение да се внесе в „Об
щинска банка“ – АД, клон „Врабча“, като след
21 май 2012 г. да започне изплащането му по
сметка на правоимащите.
На основание чл. 60, ал. 1 АПК разпореждам
предварително изпълнение при следните обсто
ятелства:
Изгра ж дането на Главен канализационен
колектор – клон I и клон по ул. Борис Руменов
до ул. Асен Йорданов – II етап, е включено в
програмата на „Софийска вода“ – АД.
Реализирането на обекта ще има както со
циален, така и екологичен ефект, като целта е
да се прекрати изливането на отпадни води в
р. Драгалевска и заливането на Околовръстното
шосе при дъжд и снеготопене. По тези причини
изпълнението на обекта е от първостепенно зна
чение за Столична община.
Обектът е включен в Програмата за придо
биване, управление и разпореждане с общинска
собственост на Столична община за 2012 г., приета
с Решение № 74 на Столичния общински съвет
от 23.02.2012 г.
Прилагането на чл. 60, ал. 1 АПК ще осигури
своевременното приключване на отчуждителните
процедури и няма да засегне правата на собстве
ниците на отчуждените имоти да получат дължи
мото парично обезщетение съгласно издадените
заповеди за отчуждаване с право на обжалване.
Заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
пред Административния съд – София-град.
Допуснатото разпореждане за предварително
изпълнение на основание чл. 60, ал. 4 АПК подле
жи на обжалване в 3-дневен срок пред Админист
ративния съд – София-град, от обнародването в
„Държавен вестник“.

4306

За кмет:
А. Атанасова

ЗАПОВЕД № РД-40-40
от 12 април 2012 г.
На основание чл. 25, ал. 2 във връзка с чл. 21,
чл. 25, ал. 1 ЗОС, чл. 60, ал. 1 АПК отчуждавам
реална част от ПИ № 2365, кв. 12, местност
Кръстова вада, м. Южен парк – IV част, с площ
на отчуждаваната част 442 кв. м, отредена за
улица, във връзка с изграждане на обект: Трасе на
Главен канализационен колектор – клон I и клон
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по ул. Борис Руменов до ул. Асен Йорданов – II
етап, при граници на частта: от запад – улица, oт
изток – улица, от север – ПИ № 2366 и ПИ № 2367,
от юг – улица, съгласно влязъл в сила ПУП,
собственост на „Интерстрой Юнион“ – ЕООД.
Определям равностойно парично обезщетение
в размер 21 840 лв.
Паричното обезщетение на собственика да се
внесе в „Общинска банка“ – АД, клон „Врабча“,
и след 21 май 2012 г. да започне изплащането на
дължимото парично обезщетение по сметка на
правоимащия.
На основание чл. 60, ал. 1 АПК разпореждам
предварително изпълнение при следните обсто
ятелства:
Изграж дането на Главен канализационен
колектор – клон I и клон по ул. Борис Руменов
до ул. Асен Йорданов – II етап, е включено в
програмата на „Софийска вода“ – АД.
Реализирането на обекта ще има както со
циален, така и екологичен ефект, като целта е
да се прекрати изливането на отпадни води в
р. Драгалевска и заливането на Околовръстното
шосе при дъжд и снеготопене. По тези причини
изпълнението на обекта е от първостепенно зна
чение за Столична община.
Обектът е включен в Програмата за придо
биване, управление и разпореждане с общинска
собственост на Столична община за 2012 г., приета
с Решение № 74 на Столичния общински съвет
от 23.02.2012 г.
Прилагането на чл. 60, ал. 1 АПК ще осигури
своевременното приключване на отчуждителните
процедури и няма да засегне правата на собстве
ниците на отчуждените имоти да получат дължи
мото парично обезщетение съгласно издадените
заповеди за отчуждаване с право на обжалване.
Заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
пред Административния съд – София-град.
Допуснатото разпореждане за предварително
изпълнение на основание чл. 60, ал. 4 АПК подле
жи на обжалване в 3-дневен срок пред Админист
ративния съд – София-град, от обнародването в
„Държавен вестник“.

4307

За кмет:
А. Атанасова

ЗАПОВЕД № РД-40-41
от 12 април 2012 г.
На основание чл. 25, ал. 2 във връзка с чл. 21,
чл. 25, ал. 1 ЗОС, чл. 60, ал. 1 АПК отчуждавам
реална част от ПИ № 1310, кв. 65, местност Кръ
стова вада, м. Южен парк – IV част, с площ на
отчуждаваната част 224 кв. м, отредена за улица,
във връзка с изграждане на обект: Трасе на Главен
канализационен колектор – клон I и клон по ул.
Борис Руменов до ул. Асен Йорданов – II етап, при
граници на частта: от запад – ул. Борис Руменов,
от изток – УПИ І-1310, от север – новопроекти
рана улица, от юг – ПИ № 1259, съгласно влязъл
в сила ПУП, с неустановен собственик.
Определям равностойно парично обезщетение
в размер 11 068 лв.
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На основание чл. 29, ал. 2 ЗОС паричното
обезщетение за неустановения собственик да се
внесе по сметка на Столична община в „Общинска
банка“ – АД, клон „Врабча“, след 21 май 2012 г.
На основание чл. 60, ал. 1 АПК разпореждам
предварително изпълнение при следните обсто
ятелства:
Изгра ж дането на Главен канализационен
колектор – клон I и клон по ул. Борис Руменов
до ул. Асен Йорданов – II етап, е включено в
програмата на „Софийска вода“ – АД.
Реализирането на обекта ще има както со
циален, така и екологичен ефект, като целта е
да се прекрати изливането на отпадни води в
р. Драгалевска и заливането на Околовръстното
шосе при дъжд и снеготопене. По тези причини
изпълнението на обекта е от първостепенно зна
чение за Столичната община.
Обектът е включен в Програмата за придо
биване, управление и разпореждане с общинска
собственост на Столичната община за 2012 г.,
приета с Решение № 74 на Столичния общински
съвет от 23.02.2012 г.
Прилагането на чл. 60, ал. 1 АПК ще осигури
своевременното приключване на отчуждителните
процедури и няма да засегне правата на собстве
ниците на отчуждените имоти да получат дължи
мото парично обезщетение съгласно издадените
заповеди за отчуждаване с право на обжалване.
Заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
пред Административния съд – София-град.
Допуснатото разпореждане за предварително
изпълнение на основание чл. 60, ал. 4 АПК под
лежи на обжалване в 3-дневен срок пред Админи
стративния съд – София-град, от обнародването
в „Държавен вестник“.

4308

За кмет:
А. Атанасова

ЗАПОВЕД № РД-40-42
от 12 април 2012 г.
На основание чл. 25, ал. 2 във връзка с чл. 21,
чл. 25, ал. 1 ЗОС, чл. 60, ал. 1 АПК отчуждавам
реална част от ПИ № 612, кв. 37, местност Кръ
стова вада, м. Южен парк – IV част, с площ на
отчуждаваната част 33 кв. м, отредена за улица
във връзка с изграждане на обект: Трасе на Главен
канализационен колектор – клон I и клон по ул.
Борис Руменов до ул. Асен Йорданов – II етап,
при граници на частта: от север – ПИ № 613, от
изток – ул. Борис Руменов, от юг – ПИ № 608,
от запад – УПИ V-612, съгласно влязъл в сила
ПУП, с неустановен собственик.
Определям равностойно парично обезщетение
в размер 1631 лв.
На основание чл. 29, ал. 2 ЗОС паричното
обезщетение за неустановения собственик да се
внесе по сметка на Столична община в „Общинска
банка“ – АД, клон „Врабча“, след 21 май 2012 г.
На основание чл. 60, ал. 1 АПК разпореждам
предварително изпълнение при следните обсто
ятелства:
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Изграж дането на Главен канализационен
колектор – клон I и клон по ул. Борис Руменов
до ул. Асен Йорданов – II етап, е включено в
програмата на „Софийска вода“ – АД.
Реализирането на обекта ще има както со
циален, така и екологичен ефект, като целта е
да се прекрати изливането на отпадни води в
р. Драгалевска и заливането на Околовръстното
шосе при дъжд и снеготопене. По тези причини
изпълнението на обекта е от първостепенно зна
чение за Столична община.
Обектът е включен в Програмата за придо
биване, управление и разпореждане с общинска
собственост на Столична община за 2012 г., приета
с Решение № 74 на Столичния общински съвет
от 23.02.2012 г.
Прилагането на чл. 60, ал. 1 АПК ще осигури
своевременното приключване на отчуждителните
процедури и няма да засегне правата на собстве
ниците на отчуждените имоти да получат дължи
мото парично обезщетение съгласно издадените
заповеди за отчуждаване с право на обжалване.
Заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
пред Административния съд – София-град.
Допуснатото разпореждане за предварително
изпълнение на основание чл. 60, ал. 4 АПК под
лежи на обжалване в 3-дневен срок пред Админи
стративния съд – София-град, от обнародването
в „Държавен вестник“.

4309

За кмет:
А. Атанасова

ЗАПОВЕД № РД-40-43
от 12 април 2012 г.
На основание чл. 25, ал. 2 във връзка с чл. 21,
чл. 25, ал. 1 ЗОС, чл. 60, ал. 1 АПК отчуждавам
реална част от ПИ № 608, кв. 37, местност Кръ
стова вада, м. Южен парк – IV част, с площ на
отчуждаваната част 47 кв. м, отредена за улица,
във връзка с изграждане на обект: Трасе на Главен
канализационен колектор – клон I и клон по ул.
Борис Руменов до ул. Асен Йорданов – II етап,
при граници на частта: от север – ПИ № 612, от
изток – ул. Борис Руменов, от юг – ПИ № 607,
от запад – УПИ VI-608, съгласно влязъл в сила
ПУП, с неустановен собственик.
Определям равностойно парично обезщетение
в размер 2322 лв.
На основание чл. 29, ал. 2 ЗОС паричното
обезщетение за неустановения собственик да се
внесе по сметка на Столична община в „Общинска
банка“ – АД, клон „Врабча“, след 21 май 2012 г.
На основание чл. 60, ал. 1 АПК разпореждам
предварително изпълнение при следните обсто
ятелства:
Изграж дането на Главен канализационен
колектор – клон I и клон по ул. Борис Руменов
до ул. Асен Йорданов – II етап, е включено в
програмата на „Софийска вода“ – АД.
Реализирането на обекта ще има както со
циален, така и екологичен ефект, като целта е
да се прекрати изливането на отпадни води в
р. Драгалевска и заливането на Околовръстното
шосе при дъжд и снеготопене.
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По тези причини изпълнението на обекта е
от първостепенно значение за Столична община.
Обектът е включен в Програмата за придо
биване, управление и разпореждане с общинска
собственост на Столична община за 2012 г., приета
с Решение № 74 на Столичния общински съвет
от 23.02.2012 г.
Прилагането на чл. 60, ал. 1 АПК ще осигури
своевременното приключване на отчуждителните
процедури и няма да засегне правата на собстве
ниците на отчуждените имоти да получат дължи
мото парично обезщетение съгласно издадените
заповеди за отчуждаване с право на обжалване.
Заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
пред Административния съд – София-град.
Допуснатото разпореждане за предварително
изпълнение на основание чл. 60, ал. 4 АПК под
лежи на обжалване в 3-дневен срок пред Админи
стративния съд – София-град, от обнародването
в „Държавен вестник“.
За кмет:
А. Атанасова
4310

ОБЩИНА БЕЛОВО
РЕШЕНИЕ № 83
от 30 март 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ и Решение I от прото
кол № 6 от 20.12.2011 г. на Общинския експертен
съвет Общинският съвет – гр. Белово, реши:
Одобрява ПУП – ПП за определяне на трасе
на електропровод на МВЕЦ „Св. Петка“, землище
с. Сестримо, извън границата на урбанизирана
та територия. С проекта се определя трасе на
електропровод за МВЕЦ „Св. Петка“, землище
с. Сестримо, като трасето започва от съществуващ
стоманено-решетъчен стълб № 97/40 на ВЕЛ 20
кв. Сестримо в посока юг в границите на ПИ
№ 042119 – дере по съществуващ на терена път
до достигане площадката на МВЕЦ. Дължината
на трасето е 46 м и сервитут по 1 м от двете
страни от оста на електропровода, съобразен с
разпоредбите на чл. 7, ал. 2 от Наредба № 16 от
9.06.2004 г. и чл. 2 от Наредба № 8 от 28.07.1999 г.
и съгласно изработен технически проект.
Предвиденият сервитут на трасето на елек
тропровода е по 1 м от двете страни от оста на
електропровода.
Председател:
Г. Генов
4330

ОБЩИНА БОЛЯРОВО
РЕШЕНИЕ № 76
от 29 март 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Бо
лярово, реши:
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Одобрява проект на ПУП – парцеларен план
на трасе на подземна кабелна електропроводна
линия – НН от ПИ 000015 до ТП в ПИ 000085
по КВС на с. Малко Шарково, община Боля
рово, преминаващо през ПИ 000016 – полски
път – публична собственост на Община Боля
рово, ПИ 000313 – водни площи, собственост
на МЗГ – ХМС, ПИ 000312 – водни площи, соб
ственост на МЗГ – ХМС, ПИ 000083 – полски
път – публична собственост на Община Болярово,
и ПИ 000085 – друга селскостопанска територия,
собственост на „Напоителни системи“ – ЕАД.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ решението
подлежи на обжалване в 14-дневен срок от об
народването в „Държавен вестник“ чрез Община
Болярово пред Административния съд – Ямбол.
Председател:
Ат. Дженков
4214

АГЕНЦИЯ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ
И ПУБЛИЧНО-ЧАСТНО
ПАРТНЬОРСТВО – БУРГАС
РЕШЕНИЕ № I-04
от 20 април 2012 г.
На основание чл. 5 и 6 от Наредбата за тър
говете и конкурсите, решение-протокол № 24
от 17.09.2009 г. на Общинския съвет – гр. Бур
гас, и решениe-протокол № 8 от 19.04.2012 г. на
Надзорния съвет Агенцията за приватизация и
публично-частно партньорство – Бургас, реши:
1. Да се проведe на 16-ия ден от датата на об
народването на решението в „Държавен вестник“
в 17 ч. в заседателната зала на Община Бургас, ул.
Александровска 26, публичeн търг с явно надда
ване за продажба на общински нежилищeн имот:
– обособен обект – почивна база (собстве
ност на „Благоустройствени строежи“ – ЕООД),
намираща се в лесопарк „Росенец“, Бургас, със
застроена площ 295 кв. м, с начална тръжна цена в
размер 271 190 лв., стъпка на наддаване – 2800 лв.,
и депозит за участие 28 000 лв.
2. Тръжната документация се закупува в
Агенцията за приватизация и ПЧП, ул. Конт
Андрованти 1 – 3, ет. 3, всеки работен ден от
9 до 17 ч., в срок до 15-ия ден включително от
датата на обнародване на решението в „Държа
вен вестник“ на цена 200 лв., платими в брой в
касата на агенцията. Физическите лица закупуват
лично или с нотариално заверено пълномощно.
Юридическите лица представят удостоверение за
актуално състояние и документ за самоличност,
ако закупуват лично или с пълномощно, издадено
от управителя (директора), което да е нотариално
заверено, ако закупува чрез пълномощник.
3. Депозитът за участие да се внесе по банков
път до 15-ия ден включително от датата на об
народване на решението в „Държавен вестник“
по IBAN сметка на Агенцията за приватиза
ция и ПЧП – Бургас, № BG 28 SOMB 9130 32
23998456, BIC на „Общинска банка“ – АД, Бургас:
SOMBBGSF. Връщането на депозита се извършва
безкасово с платежно нареждане по банковата
сметка на кандидата в срок пет работни дни след
изтичането на срока за обжалване на решението
на Надзорния съвет на агенцията за определяне
на спечелилия участник.
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4. Огледът на обекта се извършва с предста
вител на агенцията през всички работни дни до
15-ия ден включително от датата на обнародването
на решението в „Държавен вестник“ след пред
ставен платежен документ за закупена тръжна
документация.
5. Срок и място за подаване на предложенията
за участие в търга – в агенцията всеки работен
ден до 15-ия ден включително от датата на об
народване на решението в „Държавен вестник“.
Изпращане на предложения по пощенски път
не се допуска.
6. Забранява се извършването на разпореди
телни сделки с имота, сключването на договори
за придобиване на дялово участие, за наем, за
съвместна дейност, за кредит, за обезпечаване
на вземания, както и поемане на менителнични
задължения.

4275

Председател на Надзорния съвет:
Г. Георгиев

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ
НА ОБЛАСТ ВРАЦА
ЗАПОВЕД № 118
от 6 април 2012 г.
На основание чл. 32, ал. 1 от Закона за ад
министрацията, чл. 129, ал. 3, чл. 145, ал. 2 във
връзка с чл. 143 и чл. 150, ал. 3 и 6 ЗУТ, Запо
вед № 69 от 1.03.2005 г., издадена на основание
чл. 150, ал. 1 ЗУТ, изменена със Заповед № 288
от 8.05.2009 г. във връзка с подадено заявление
вх. № 70 00-103(10) от 19.03.2012 г. от „Михайлов
ТВ“ – ООД, София, в качеството му на възло
жител, нареждам:
Одобрявам проект на подробен устройствен
план (парцеларен план), специализирана схема и
технически инвестиционен проект като част от
комплексен проект за инвестиционна инициатива
за обект: „Подземна тръбна мрежа за оптична
свързаност на „Михайлов ТВ“ – ООД, София,
на територията на област Враца; етап: с. Гала
тин – с. Три кладенци – с. Девене, кабелно трасе
в регулация и извън регулация, с възложител
„Михайлов ТВ“ – ООД, София, ЕИК 130119552,
със седалище и адрес на управление София 1407,
район „Лозенец“, ул. Димитър Хаджикоцев 102,
вх. Б, ет. 2, ап. 7, по смисъла на чл. 161, ал. 1
ЗУТ, съгласно Разрешение № 1 от 17.06.2011 г. на
Областно пътно управление, Враца, за специално
ползване на пътища чрез прокарване и ремонт
на подземни и надземни проводи и съоръжения
за пресичане чрез хоризонтален сондаж на път
ІІІ-1301, Заповед № 332 от 2.06.2011 г. на Община
Криводол за учредено безвъзмездно право на
преминаване през имот – публична общинска
собственост, Заповед № 162 от 3.04.2012 г. на Об
щина Криводол за учредено право на прокарване
на отклонения от общи мрежи и съоръжения на
техническата инфраструктура през имот – пуб
лична общинска собственост, и Заповед № 1168 от
19.10.2011 г. на Община Враца за учредено право
на прокарване на инженерна инфраструктура
през имоти – публична общинска собственост.
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I. Изготвеният комплексен проект за ин
вестиционна инициатива е представен в три
екземпляра и съдържа следните самостоятелни
съставни части:
1. Проект за подробен устройствен план:
парцеларни планове за участъците на трасето
извън границите на урбанизираните територии
по землища – три папки в три екземпляра;
специализирани схеми за участъците на тра
сето в урбанизираните територии по населено
място – две папки в три екземпляра;
2. Инвестиционен технически проект с про
ектни части:
електронни съобщения – една папка в три
екземпляра;
конструктивна – една папка в три екземпляра;
конструктивна (пътна част), пресичане чрез
хоризонта лен сон да ж на РП ІІІ-1301 на к м
9+001 – една папка в три екземпляра;
план за безопасност и здраве – една папка в
три екземпляра;
геодезична (трасировъчен план) за отделните
участъци на трасето във и извън урбанизираните
територии по населени места – пет папки в три
екземпляра.
ІІ. За одобряване на комплексния проект за
инвестиционна инициатива са представени:
комплексен доклад № КД-21 от 10.02.2012 г. за
оценка на съответствието на комплексен проект
за инвестиционна инициатива със съществените
изисквания към строежите – една папка в един
екземпляр;
становище изх. № 290 от 6.06.2011 г. на техни
ко-експертен съвет при Областно пътно управ
ление – Враца;
разрешение № 1 от 17.06.2011 г. на Областно
пътно управление – Враца, за специално ползване
на пътища чрез прокарване и ремонт на подземни
и надземни проводи и съоръжения за пресичане
чрез хоризонтален сондаж на път ІІІ-1301;
писмо изх. № В-861 от 20.05.2011 г. на Регионал
на инспекция по околната среда и водите – Враца;
съгласувателно писмо изх. № 1446 от 2.06.2011 г.
на „Електроенергиен системен оператор“ – ЕАД,
МЕР, Монтана;
съгласувателно писмо изх. № 224 от 10.10.2011 г.
на „Бъ лгарска телеком у никационна компа
ния“ – АД, Враца;
съгласу вателно писмо изх. № 120 0339445
от 1.06.2011 г. на „ЧЕЗ Разпределение Бълга
рия“ – АД, Враца;
становище изх. № 469 от 27.06.2011 г. на „Во
доснабдяване и канализация“ – ООД, Враца;
Заповед № 332 от 2.06.2011 г. на Община
Криводол за учредено безвъзмездно право на
преминаване през имоти – публична общинска
собственост;
Заповед № 162 от 3.04.2012 г. на Община
Криводол за учредено право на прокарване на
отклонения от общи мрежи и съоръжения на
техническата инфраструктура през имоти – пуб
лична общинска собственост;
Заповед № 1168 от 19.10.2011 г. на Община
Враца за учредено право на прокарване на ин
женерна инфраструктура през имоти – публична
общинска собственост.

С Т Р.

46

ДЪРЖАВЕН

ІІІ. Всички части на комплексния проект за
инвестиционна инициатива да се подпечатат с
печат на Областна администрация – Враца, на
основание чл. 145, ал. 3 ЗУТ.
IV. Контрол по изпълнение на заповедта
възлагам на главния секретар на Областна ад
министрация – Враца.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ заповед
та подлежи на обжалване от заинтересованите
лица пред Административния съд – Враца, чрез
областния управител на област Враца в 30-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“.

4351

За областен управител:
Цв. Теофилова

ОБЩИНА ВРАЦА
РЕШЕНИЕ № 105
от 27 март 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с ал. 1,
т. 11 ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 ЗУТ и при мотиви,
подробно изложени в докладна записка, Общин
ският съвет – гр. Враца, реши:
Одобрява подробен устройствен план (пар
целарен план за елементите на техническата
инфраструктура извън границите на урбани
зираните територии) – електрозахранване на
поземлен имот с идентификатор 12259.625.6 от
съществуващ електропровод в ПИ № 12259.631.9
през ПИ № 12259.631.9 и ПИ № 12259.621.5 по
кадастралната карта на гр. Враца.
Решението подлежи на обжалване от заинтере
суваните лица в 14-дневен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ чрез Община Враца пред
Административния съд – Враца.

4266

Председател:
П. Аврамова

ОБЩИНА ДОБРИЧКА
РЕШЕНИЕ № 118
от 29 март 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМ А
във връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Добричкият об
щински съвет – гр. Добрич, одобрява подробен
устройствен план – план за застрояване за ПИ
№ 000084, друг промишлен терен в землището
на с. Врачанци за ПСД – ПСОВ.

4267

Председател:
Д. Йорданова

РЕШЕНИЕ № 120
от 29 март 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Добричкият общински
съвет одобрява подробен устройствен план – план за
застрояване (ПУП – ПЗ) за ПИ № 035041, 023059,
032048, 013042, 016043, 032051, 015042, 031055, 014027,
014028, 029026, 029027, 011118, 011119, 011116, 011117,
023071, 022067, 011123, 032053, 032055, 021001, 018012,
018042, 010131, 011121 и 017039, ниви в землището

ВЕСТНИК

БРОЙ 34

на с. Царевец, и ПИ № 032018, 012040, ниви в
землището на с. Стефан Караджа, за производство,
преобразуване, пренос и разпределение на елек
трическа енергия – ветроенергиен парк.

4268

Председател:
Д. Йорданова

РЕШЕНИЕ № 121
от 29 март 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Добричкият общински
съвет одобрява подробен устройствен план – пар
целарен план за подземни електропроводи Ср.Н
от ГРУ в ПИ № 040024 в землището на с. Дебрене
до ВС „Стожер“ в землището на с. Стожер.

4269

Председател:
Д. Йорданова

ОБЩИНА ДУЛОВО
РЕШЕНИЕ № 77
от 27 март 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр.
Дулово, реши:
1. Одобрява проект за подробен устройствен
план – план за застрояване и парцеларни плано
ве за трасета на обекти на техническата инфра
структура – eл. захранване (преминаващо през
ПИ 24030.501.9082 – собственост на ЕТ „Джи
ли – Сой – Джихангир Ибрям“ – гр. Дулово) и
водопроводно отклонение (преминаващо през ПИ
24030.121.47 за местен път, публична общинска
собственост) на ПИ 24030.121.46 по одобрена КККР
на Дулово, местността Брястовете, с цел промяна
предназначението „За складово стопанство“, с възло
жител ЕТ „Джили – Сой – Джихангир Ибрям“ – гр.
Дулово, с управител Джихангир Фаик Ибрям.
2. Възлага на кмета на общината изпълнението
на решението.
Решението подлежи на оспорване по реда на
чл. 215 ЗУТ в 14-дневен срок от обнародването му
в „Държавен вестник“ пред Административния
съд – Силистра.

4316

Председател:
С. Галиб

ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ
РЕШЕНИЕ № 93
от 30 март 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 59, ал. 1, чл. 60 и
чл. 109, ал. 2 ЗУТ и Решение № К-2 от 21.02.2012 г.
на комисията по чл. 17, ал. 1, т. 1 ЗОЗЗ Общин
ският съвет – гр. Етрополе, реши:
Одобрява проект за подробен устройствен
план – план за застрояване за поземлен имот
№ 067033, намиращ се в м. Равнището, землището
на гр. Етрополе, с цел промяна предназначението
на земеделската земя „За автосервиз, логистика,
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пункт за технически прегледи, бензиностанция,
газостанция и други обществено обслужващи
дейности“ при следните условия:
застрояване в устройствена зона от разно
видност „Пч“ (чисто производство) със следните
устройствени показатели:
плътност на застрояване (Пзастр.) – макс.
60 %, интензивност на застрояване (Кинт.) – макс
2, и минимална озеленена площ – 20 %, начин
на застрояване – свободно, съгласно приетата
графична част на проектната документация.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен срок
от обнародването му в „Държавен вестник“ решени
ето подлежи на обжалване чрез Община Етрополе
пред Административния съд – София област.
Председател:
Хр. Андреев
4218

ОБЩИНА КАВАРНА
РЕШЕНИЕ № 40
от 31 януари 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Кавар
на, одобрява проект за ПУП – схема за кабелна
информационна мрежа за територията на гр.
Каварна, община Каварна.
Председател:
Ив. Кьосев
4356

ОБЩИНА КАРЛОВО
РЕШЕНИЕ № 193
от 26 април 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и чл. 129,
ал. 1 във връзка с чл. 124, ал. 3, чл. 59, ал. 1, чл. 109,
ал. 2 и чл. 110, ал. 1, т. 5 ЗУТ Общинският съвет – гр.
Карлово, одобрява изготвения ПУП – парцеларен
план за елементи на техническата инфраструкту
ра – подземен електропровод за присъединяване
към електроразпределителната мрежа на ВЕЦ в
УПИ 133007 – МВЕЦ, местност Тепе деби, по КВС
в землището на с. Розино, чието трасе преминава
през ПИ № 114, 530, 535 – публична общинска
собственост, и ПИ № 528 – държавна публична
собственост, всички в местност с. Розино по КВС
на землището на с. Розино; през ПИ № 134026,
134054, 134079, 134080 и 134088 – частна общинска
собственост, и ПИ № 134081 – частна собственост
на Ангел Стоянов Туйков, всички в местност Тепе
деби, по КВС на землището на с. Розино.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Карлово до Административния съд – Пловдив.
Председател:
С. Карагенски
4454

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ
НА ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ
ЗАПОВЕД № РД-09-63
от 26 април 2012 г.
На основание чл. 129, ал. 3 ЗУТ във връзка с
подадено в Областна администрация Кърджали
заявление с вх. № РР-01-759 от 28.03.2012 г. на
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Агенция „Пътна инфраструктура“, с адрес на
управление София, бул. Македония 3, и протокол
от 10.04.2012 г. на Областния експертен съвет по
устройство на територията, назначен със Заповед
№ РД-09-49 от 4.04.2012 г. на Областния управител
на област Кърджали, и след като се запознах с
цялата документация по преписката, одобрявам
проект на ПУП – ПП (парцеларен план) за обект
„Път І-5 (Е 85), участък „Кърджали – Маказа“
от км 343+200 до км 367+427 и пътна връзка
Фотиново от км 0+000 до км 2+368 – елементи
на техническата инфраструктура, на територията
на общините Момчилград, Кирково и Джебел,
област Кърджали“.
На основание чл. 60, ал. 1 АПК с цел защи
та на важни държавни интереси разпореждам
предварително изпълнение на заповедта със
следните мотиви:
1. Изграждането на горепосочената пътна
отсечка с прилежащата техническа инфраструк
тура значително ще облекчи трафика през ГКПП
„Орменион – Капитан Петко войвода“, значително
ще намалеят транспортно-експлоатационните
разходи и времето за пътуване и ще се подобри
икономическият климат в региона.
2. Изграж дането на модерна транспортна
инфраструктура ще подобри обслужването на
международния и вътрешния трафик и ще повиши
безопасността на движение.
Разпореждането, с което се допуска пред
варително изпълнение, може да се обжалва в
3-дневен срок от съобщаването на заповедта в
„Държавен вестник“ пред Административния
съд – Кърджали, чрез Областния управител на
област Кърджали.
Заповедта подлежи на обжалване пред Ад
министративния съд – Кърджали, в 30-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
съгласно чл. 215, ал. 1 във връзка с чл. 215, ал. 4,
изречение първо, хипотеза втора ЗУТ.
Областен управител:
Ив. Таушанова
4522

ОБЩИНА НОВИ ПАЗАР
РЕШЕНИЕ № 54-6
от 26 март 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Нови
пазар, реши:
Одобрява ПУП – план за застрояване на част
от поземлени имоти на територията на община
Нови пазар, извън урбанизираната територия,
собственост на „Даблю Пи Ем“ – ООД, Варна,
за изграждане на ветрогенератори за добив на
ел. енергия, както следва:
Землище с. Тръница: част от поземлени имоти
№ 022037 и № 027173.
Землище с. Писарево: част от поземлен имот
№ 067011.
Землище с. Мировци: част от поземлени имоти
№ 072033 и № 076067.
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На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ решение
то подлежи на обжалване в 30-дневен срок от
обнародването му в „Държавен вестник“ чрез
Общинския съвет – гр. Нови пазар, пред Адми
нистративния съд – Шумен.

4208

Председател:
Н. Николов

РЕШЕНИЕ № 55-6
от 26 март 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Нови
пазар, реши:
Одобрява ПУП – плана за застрояване на ПИ
№ 52009.23.389 в землището на гр. Нови пазар,
собственост на „Трейд Фарма“ – ЕООД, Варна,
за „Производствени и складови дейности“.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ решение
то подлежи на обжалване в 30-дневен срок от
обнародването му в „Държавен вестник“ чрез
Общинския съвет – гр. Нови пазар, пред Адми
нистративния съд – Шумен.

4209

Председател:
Н. Николов

РЕШЕНИЕ № 56-6
от 26 март 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Нови
пазар, реши:
Одобрява П У П – парцеларен план за из
граждане на ел. проводно отклонение за ПИ
№ 27471.10.43 по к.к. на с. Енево, собственост на
„Мобилтел“ – ЕАД, София, като съставна част
от комплексен проект (чл. 150 ЗУТ). За обекта е
одобрен инвестиционен проект и издадено Разре
шение за строеж № 15 от 11.04.2012 г. от главния
архитект на Община Нови пазар.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ решение
то подлежи на обжалване в 30-дневен срок от
обнародването му в „Държавен вестник“ чрез
Общинския съвет – гр. Нови пазар, пред Адми
нистративния съд – Шумен.
Председател:
Н. Николов
4210

ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ
РЕШЕНИЕ № 109
от 29 март 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 5 ЗУТ
Общинският съвет – гр. Павел баня, реши:
Одобрява подробен устройствен план – пар
целарен план на трасе на водопровод за захран
ване на „Жилищен комплекс за отдих“, в ПИ
55021.68.167 – урбанизирана територия в земли
щето на гр. Павел баня, община Павел баня.
Трасето на ВиК захранването започва от ПИ
55021.70.586 – местен път, преминава през ПИ
55021.501.2101 – улица на Община Павел баня, ПИ
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55021.70.640 – местен път, ПИ 55021.70.607 – пол
ски път, достига до ПИ 55021.68.167 – „Жилищен
комплекс за отдих“ – частна собственост.
Общата дължина на трасето на външния
водопровод е 399 л.м, площта на сервитута –
478,80 кв.м.
Приложение: подробен устройствен план – пар
целарен план на трасе на водопровод за захран
ване на „Жилищен комплекс за отдих“, в ПИ
55021.68.167 – урбанизирана територия в землище
то на гр. Павел баня, община Павел баня – част
геодезия.

4323

Председател:
Н. Кавръкова

РЕШЕНИЕ № 110
от 29 март 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 3 и 5
ЗУТ Общинският съвет – гр. Павел баня, реши:
Одобрява подробен устройствен план – план
за застрояване, ел. и ВиК схеми с цел промяна
предназначението на земеделска земя в урба
низирана територия – жилищно застрояване
на ПИ № 044106, м. Сюлейманова чешма, в
землището на с. Тъжа, община Павел баня,
ПУП – парцеларен план на обекти: „Трасе на
ел. кабел от БКТП в поземлен имот № 044106 в
землището на с. Тъжа, община Павел баня, до
нов ЖР стълб, вграден в участъка между стъл
бове № 19 и № 20 на ВЕП – 20 kV „Русалка“ от
ВЕЦ „Тъжа“; трасе на водопровод ∅ 40 мм. От
водопроводната мрежа на с. Тъжа, община Павел
баня до ПИ № 044106, с. Тъжа, община Павел
баня. Дължината на трасето на кабела за външно
ел.захранване е 99 л.м, площта на сервитута е
188 кв.м. Дължината на трасето на водопровода
∅ 40 мм е 230 м. Площта на сервитута е 280 кв.м.
Общинският съвет дава съгласие за ползването
на полския път ПИ № 000460 – общинска соб
ственост, м. Сюлейманова чешма, в землището
на с. Тъжа, и преминаването през поземления
имот с външни връзки – ел. кабел и водопровод.

4324

Председател:
Н. Кавръкова

ОБЩИНА ПАВЛИКЕНИ
РЕШЕНИЕ № 83
от 22 март 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Пав
ликени, одобрява изработения проект за частично
изменение на подробен устройствен план – изгот
вяне на парцеларен план относно обект: „База за
производство на соеви продукти“, за трасета на
обекти на техническата инфраструктура – външен
водопровод, външна канализация и външно елек
трозахранване за поземлен имот (ПИ) № 000218
в землището на с. Дъскот.

4331

Председател:
Д. Дончев

БРОЙ 34
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ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ
РЕШЕНИЕ № 101
от 29 март 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 и чл. 110, ал. 1, т. 5 ЗУТ
Общинският съвет – гр. Панагюрище, реши:
Одобрява ПУП – парцеларен план (ПП) за
обект „Язовир „Луда Яна“ в землището на гр. Па
нагюрище, община Панагюрище, с обхват имоти
в землището на гр.Панагюрище, както следва:
1. Имоти за предстоящо отчуждаване – имот с
№ 87.342 – други промишлени територии; имот с
№ 86.302 – естествени ливади; имоти с № 86.373,
86.380, 86.393, 86.425, 86.426, 86.428, 86.429, 86.444,
86.445, 86.468, 87.337, 87.338, 87.384, 86.439, 86.443,
86.444, 86.445, 86.456, 15, 338 – ниви (орна земя);
имоти с № 86.441, 86.451, 771.1, 771.2, 771.3, 771.4,
771.11, 86.441, 86.451, 86.452, 770.1, 771.6 – залесе
ни горски територии; имот с № 86.454 – овощни
насаждения (нетерасирани); имот с № 36.308 – из
оставени орни земи;
2. ПИ № 0.1001 – територия на воден обект
язовир „Луда Яна“ – вк лючваща проектната
заливаема площ и „петното“ на стената и съо
ръженията;
3. ПИ № 0.1002 – територия, попадаща в пояс 1
на СОЗ (санитарно-охранителна зона) на язовира;
4. ПИ № 0.1003 – територия, попадаща в пояс 1
на СОЗ (санитарно-охранителна зона) на язовира;
5. ПИ № 0.1004 – територия, попадаща в пояс 1
на СОЗ (санитарно-охранителна зона) на язовира;
6. ПИ № 0.1005 – проектна територия за ПСПВ
(пречиствателна станция за питейни води);
7. ПИ № 0.1006 – проектна територия за екс
плоатационна сграда (кантон) на язовира.
Подробно описание на имотите е приложено
в текстовата част на ПУП – ПП (регистри на
засегнатите имоти) като неразделна част от него.
Подробният устройствен план (ПУП) – пар
целарен план (ПП) се намира в общинската
администрация – Панагюрище, пл. 20 април 13,
ет. 2, стая 211, и може да се прегледа от заинте
ресуваните лица.
На основание чл. 215 ЗУТ решението подлежи
на обжалване в 14-дневен срок от обнародването
му в „Държавен вестник“ чрез Община Панагю
рище пред Административния съд – Пазарджик.

4325

Председател:
В. Зумпалова-Ралчева

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ
ПЛЕВЕН
ЗАПОВЕД № РД-16-04
от 17 април 2012 г.
На основание чл. 32, ал. 1 от Закона за ад
министрацията в изпълнение на чл. 150, ал. 6,
чл. 145, ал. 2 и чл. 129, ал. 3 ЗУТ нареждам:
1. Одобрявам подробен устройствен план за
обект: „Нова въздушна електропроводна линия
(ВЕЛ) 110 kV между подстанция ВяЕЦ „Мил
ковица“ 20/35/110 kV и подстанция „Плевен
I“ 220/100/20 kV“ в териториалния обхват на
землищата на с. Шияково и с. Ленково, община

ВЕСТНИК
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Гулянци, с. Бръшляница, с. Върбица, с. Буковлък
и гр. Плевен, община Плевен, като обектът е
разположен на територията на община Гулянци
и община Плевен.
2. Съгласувам и одобрявам инвестиционен
проект, фаза „Техническа“, за обект: „Нова въз
душна електропроводна линия (ВЕЛ) 110 kV между
подстанция ВяЕЦ „Милковица“ 20/35/110 kV и
подстанция „Плевен I“ 220/100/20 kV“ в терито
риалния обхват на землищата на с. Шияково и
с. Ленково, община Гулянци, и с. Бръшляница,
с. Върбица, с. Буковлък и гр. Плевен, община
Плевен“, като обектът е разположен на тери
торията на община Гулянци и община Плевен.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ жалби и
протести могат да се подават чрез областния
управител на област Плевен в 14-дневен срок от
обнародването на заповедта в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Плевен.
Областен управител:
Ив. Новкиришки
4215

ОБЩИНА РАДНЕВО
РЕШЕНИЕ № 95
от 29 март 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр.
Раднево, одобрява ПУП – план за застрояване
на ПИ № 000468 в землището на с. Боздуганово,
община Раднево, област Стара Загора.
Председател:
Д. Желев
4317
РЕШЕНИЕ № 96
от 29 март 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА
във връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съ
вет – гр. Раднево, одобрява подробен устройствен
план – парцеларен план за обект: „Разширение
на гробищен парк в землището на гр. Раднево“,
подобект: „Ремонт и удължаване на съществуващ
полски път“, в землището на гр. Раднево, община
Раднево, област Стара Загора.
Председател:
Д. Желев
4318
РЕШЕНИЕ № 97
от 29 март 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА
във връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съ
вет – гр. Раднево, одобрява подробен устройствен
план – парцеларен план за обект: „Разширение
на гробищен парк в землището на гр. Раднево“,
подобект: „Гробищен парк в ПИ 61460.48.50. Външ
но ел. захранване“, в землището на гр. Раднево,
община Раднево, област Стара Загора.
Председател:
Д. Желев
4319
РЕШЕНИЕ № 98
от 29 март 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр.
Раднево, одобрява ПУП – план за застрояване

С Т Р.

50

ДЪРЖАВЕН

на поземлен имот с идентификатор 61460.300.25
по одобрена кадастрална карта на землище гр.
Раднево, община Раднево, област Стара Загора.
Председател:
Д. Желев
4320
РЕШЕНИЕ № 99
от 29 март 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр.
Раднево, одобрява ПУП – план за застрояване на
ПИ № 020113 и парцеларен план за ел. захранване
на обект в ПИ № 020113 през ПИ № 000033, 000158,
000503 и 018014 в землището на с. Боздуганово,
община Раднево, област Стара Загора.
Председател:
Д. Желев
4321
РЕШЕНИЕ № 100
от 29 март 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр.
Раднево, одобрява ПУП – план за застрояване
на ПИ № 000129 в землището на с. Боздуганово,
община Раднево, област Стара Загора.
Председател:
Д. Желев
4322

ОБЩИНА СИЛИСТРА
РЕШЕНИЕ № 202
от 29 март 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ, Решение № 30 на
Експертния съвет по устройство на територията,
взето на заседание с протокол № 3 от 13.03.2012 г.,
Общинският съвет – гр. Силистра, реши:
Одобрява П У П – план за заст рояване за
създаване на устройствена основа за жилищно
строителство в имот № 66425.504.54 в землището
на гр. Силистра, община Силистра.
Съгласно изискванията на чл. 131, ал. 2 ЗУТ не
посредствено засегнати от предвижданията на под
робния устройствен план са: ПИ № 66425.504.51,
ПИ № 66425.504.52, ПИ № 66425.504.53, ПИ
№ 6 6 42 5. 50 4.478 , П И № 6 6 42 5. 50 4.62 и П И
№ 66425.504.63 в землището на гр. Силистра,
община Силистра.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ заинтересу
ваните лица по смисъла на чл. 131 ЗУТ могат да
обжалват решението в 30-дневен срок от обнарод
ването му в „Държавен вестник“ чрез Община
Силистра до Административния съд – Силистра.
Председател:
М. Димитрова
4206

ОБЩИНА СЛИВЕН
РЕШЕНИЕ № 162
от 29 март 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129 ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Сли
вен, реши:
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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 – 20 kV от ЖР стълб
№ 91 на ВЛ 20 kV „Ковачите“, ПС „Речица“ до
нов БКТП в ПИ 37530.27.29 за присъединяване
на фотофолтаична централа в ПИ 37530.27.29,
местност Бряста, землище с. Ковачите, община
Сливен, преминаващ през имоти 37530.121.363,
37530.121.295, 37530.121.46 и 37530.121.296 в същото
землище.
2. Одобрява проекта за подробен устройствен
план – парцеларен план за линейни обекти на
техническата инфраструктура извън границите
на урбанизираните територии за изграждане
на подземен електропровод ниско напрежение
от съществуващ трафопост в поземлен имот
№ 000100 до поземлен имот № 023021, отреден
„За еднофамилни жилищни сгради“, местност
Нова камара, землище с. Тополчане, община
Сливен, преминаващ през имоти 000100, 000384,
000064, 000038 и 005010 – общинска и държавна
собственост, в същото землище.
3. 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 стълб № 7 на
извод от ТП „Север“, ВЛ 20 kV „Ковачите“, ПС
„Речица“ до ПИ 37530.28.396, землище с. Ковачите,
община Сливен, за присъединяване на фотовол
таична централа в същия имот, преминаващ през
имот 37530.62.174 – 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.
Председател:
С. Келеведжиева
4260
РЕШЕНИЕ № 163
от 29 март 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129 ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Сли
вен, реши:
1. Одобрява проекта за подробен устройствен
план – план за регулация и план за застрояване
на кв. 242, 243, 269, 270 и 273 по плана на кв.
Клуцохор, Сливен.
2. Одобрява проекта за подробен устройствен
план – план за регулация и план за застрояване
на кв. 267 и кв. 276 по плана на кв. Клуцохор,
Сливен.
Решението подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез
общинската администрация до Административния
съд – Сливен.
Председател:
С. Келеведжиева
4261
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ОБЩИНА СМОЛЯН

ОБЩИНА ХАРМАНЛИ

ЗАПОВЕД № 1245
от 10 април 2012 г.
На основание чл. 25, ал. 1, 2 и 3 във връзка
с чл. 21 от Закона за общинската собственост
и ЗРП на гр. Смолян, кв. Устово, одобрен със
Заповед № РД-1002 от 6.10.1980 г., Заповед № 152
от 1994 г. нареждам:
1. Отчуждавам част от поземлен имот с иден
тификатор № 67653.923.186 по кадастралната карта
на гр. Смолян, кв. Устово, одобрена със Заповед
№ 300-5-26 от 28.04.2004 г., отреден за улична
регулация, в кв. 2 по плана на кв. Устово, с площ
248 кв. м, собственост на Тодорка Анастасова
Няголова, Елена Анастасова Попова, Росица
Тодорова Щърбова-Сарандалиева и Йорданка
Тодорова Щърбова, предвиждащ изграждане на
обект публична общинска собственост, за задо
воляване на неотложна общинска нужда, която
не може да бъде задоволена по друг начин.
2. Определям на основание изготвена от ли
цензиран оценител експертна пазарна оценка на
имота обезщетение в размер 5821 лв.
Сумата ще бъде внесена в ТБ „Инвестбанк“ – АД,
клон Смолян, и ще бъде изплатена след влизане
на заповедта в сила.
Заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен
срок от датата на обнародването є в „Държавен
вестник“ пред Административния съд – Смолян.

РЕШЕНИЕ № 120
от 4 април 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Хар
манли, реши:
Одобрява подробен устройствен план – план
за застрояване на поземлен имот 77181.25.690, м.
Старите лозя, землище на гр. Харманли.
За поземлен имот 77181.25.690 се определя
предназначение „За производство на фуражи и
складова дейност“ при следните показатели на
застрояване за имота:
етажност – до 3 етажа, височина – до 10 м;
плътност на застрояване (Пзастр.) – 80 %;
коефициент на интензивност (Кинт.) – до 2,5;
минимална озеленена площ – 20 %;
начин на застрояване – свободно (е).
Линиите на застрояване са съгласно графич
ната част на проекта.
Съгласно чл. 215, ал. 4 ЗУТ решението подлежи
на обжалване в 14-дневен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ чрез Община Харманли
пред Хасковския административен съд.
Председател:
П. Делчев
4274

Кмет:
Н. Мелемов
4207

ОБЩИНА СТРАЖИЦА
РЕШЕНИЕ № 80
от 28 март 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Стра
жица, реши:
Приема и одобрява проект за частично из
менение на действащ подробен устройствен
план – план за регулация в обхват: урегулирани
поземлени имоти I – „За хотел и ресторант“,
III – „За комплексно обществено обслужване“,
IV – „За комплексно обществено обслужване“, и
V – „За комплексно обществено обслужване“, в
кв. 152, гр. Стражица, община Стражица, област
Велико Търново.
Урегулирани поземлени имоти I – „За хотел
и ресторант“, III – „За комплексно обществено
обслужване“ и V – „За комплексно обществено
обслужване“, се обединяват в един самостоятелен
УПИ I – „За хотел, ресторант и комплексно об
служване“. Към УПИ I – „За хотел, ресторант и
комплексно обществено обслужване“ се придава
част от УПИ IV – „За комплексно обществено
обслужване“ с площ 340 кв. м.
Председател:
И. Маринов
4332

ОБЩИНА С. БОЙНИЦА,
ОБЛАСТ ВИДИН
РЕШЕНИЕ № 30
от 26 март 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1 ЗМСМА, чл. 128,
а л. 9 и ч л. 129, а л. 1 ЗУ Т Общинск и я т съ
вет – с. Бойница, одобрява ПУП (план за регу
лация и застрояване) на ПИ 179020, с. Бойница,
община Бойница, с който имотът се преотрежда
за фотоволтаична електроцентрала, в обхват УПИ
І-179020, собственост на „Вида Солар“ – ЕООД,
Видин.
Председател:
П. Делчев
4270
РЕШЕНИЕ № 31
от 26 март 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1 ЗМСМА, чл. 128,
а л. 9 и ч л. 129, а л. 1 ЗУ Т Общинск и я т съ
вет – с. Бойница, одобрява ПУП за осигуряване
достъп на ПИ І-179020, с. Бойница, община Бойни
ца, собственост на „Вида Солар“ – ЕООД, Видин.
Председател:
П. Делчев
4271
РЕШЕНИЕ № 32
от 26 март 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1 ЗМСМА, чл. 128,
ал. 9 и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – с.
Бойница, одобрява ПУП (план за регулация и
застрояване) на ПИ 179019, с. Бойница, общи
на Бойница, с който имотът се преотрежда за
фотоволтаична електроцентрала, в обхват УПИ
І-179019, собственост на „Дохолд“ – ЕООД, София.
Председател:
П. Делчев
4272
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РЕШЕНИЕ № 33
от 26 март 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1 ЗМСМА, чл. 128,
а л. 9 и ч л. 129, а л. 1 ЗУ Т Общ инск и я т съ
вет – с. Бойница, одобрява ПУП за осигуряване
достъп на ПИ І-179019, с. Бойница, община Бой
ница, собственост на „Дохолд“ – ЕООД, София.

4273

Председател:
Г. Тошева

ОБЩИНА С. СТРУМЯНИ,
ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД
РЕШЕНИЕ № 84
от 29 март 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка със заявление с вх.
№ 66-Ф-6 от 5.01.2012 г. от „Вайтъл – И“ – ЕООД,
Решение № 9 от протокол № 1 от 2.02.2012 г. на
ОбЕСУТ и доклад на кмета на общината Общин
ският съвет – с. Струмяни, реши:
Одобрява ПУП – парцеларен план за обект:
„Оптичен кабел от с. Микрево до с. Илинденци“,
с местонахождение: с. Микрево – с. Илинденци,
община Струмяни, област Благоевград, по следно
то трасе: № 49686.0.043 – път; № 32665.0.054 – път;
№ 32665.0.054 – път, община Струмяни.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Струмяни пред Административния съд – Бла
гоевград.

3468

Председател:
И. Хаджиев

120. – Националната агенция за приходите,
Териториална дирекция – Велико Търново, на
основание чл. 239, ал. 2 от Данъчно-осигури
телния процесуален кодекс с постановление за
възлагане № 29 от 17.04.2012 г. на директора на
ТД на НАП – Велико Търново, възлага на Геор
ги Гошев Лазаров с постоянен и настоящ адрес
гр. Луковит, ул. Куклите 9, ап. № 3 в гр. Луковит,
ул. Синдикатска 7, ет. 3, вх. Б, в източното крило
на сградата на ж.бл. Георги Иванов, с идентифи
катор № 44327.502.2719.1.3, съгласно кадастралната
карта на гр. Луковит, със застроена площ 111,31
кв. м, състоящ се от две спални, дневна, бокс,
столова, баня, тоалетна, коридор и три тераси,
при граници и съседи: отдолу – апартамент
на Силвия и Александър Митеви, отгоре – та
вани, ул. Васил Гаврилов, двор, стълбище и
апартамент на Мария и Николай Николови, а
съгласно схема – самостоятелен обект в сграда
№ 1, разположена в поземлен имот с иденти
фикатор № 44327.502.2719 с идентификационен
номер на обекта 44327.502.2719.1.3, при съседни
самостоятелни обекти в сградата на същия етаж:
44327.502.2719.1.6, под обекта: 44327.502.2719.1.2,
над обекта – няма, заедно с прилежащото избено
помещение № 1, разположено в секция „Б“ на
сградата, с площ 18,33 кв. м при граници и съ
седи: отдолу – терен, отгоре – гаражи, ул. Васил
Гаврилов, мазе на Ана и Ихтиандър Узунови,
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стълбище и коридор, и таван № 1 с площ 30,65
кв. м при граници: отдолу – собствен апартамент,
ул. Васил Гаврилов, таван на Ана и Ихтиандър
Узунови, стълбище и коридор, и припадащите
му се 14,5956 % идеални части от общите части
на сградата, за сумата 14 300 лв. Собствеността
преминава у купувача от датата на постановле
нието, което подлежи на вписване от съдия по
вписванията чрез службата по вписванията.
4397
316. – Националната академия за театрално и
филмово изкуство „Кръстьо Сарафов“ – София,
обявява конкурс за професор по 05.08.01 театро
знание и театрално изкуство (сценичен и екранен
дизайн) със срок 2 месеца от обнародването в
„Държавен вестник“. Справки и документи – в
НАТФИЗ, ул. Раковски 108А, ет. 3, стая А 301,
тел. 9231-243.
4463
91. – Техническият университет – Габрово,
обявява конкурси за: професори по: професионал
но направление 4.1. Физически науки, специалност
Физика – един; професионално направление 5.1.
Машинно инженерство, специалност Технология
на машиностроенето (Неконвенционални техно
логии в машиностроенето) – един; професионално
направление 5.2. Електротехника, електроника и
автоматика, специалност Твърдотелна електро
ника (Полупроводникови елементи и интеграл
ни схеми) – един; доценти по: професионално
направление 3.4. Социални дейности, специал
ност Организация и управление на социалните
дейности – един; професионално направление
5.2. Електротехника, електроника и автоматика,
специалност Индустриална електроника – един;
професионално направление 5.3. Комуникационна
и компютърна техника, специалност Комуни
кационни мрежи и системи – един, всички със
срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Справки и документи: в ТУ – Габрово,
ул. Х. Димитър 4, ректорат, „Научно развитие“,
стая 3123, тел.: 066/827555.
4287
5. – Русенският университет „Ангел Кънчев“
обявява конкурс за главен асистент в професи
онално направление 3.6. Право, специалност
„Гражданско и семейно право“ за нуждите на
катедра „Частноправни науки“ със срок 2 месеца
от обнародването в „Държавен вестник“. Справ
ки – в кадрово развитие (kr.uni-ruse.bg); подаване
на документи – д-р Орлин Петров, отдел „Разви
тие на академичния състав“, кабинет 1.334, тел.:
082/888-455; 0882390043.
4360
337. – Тракийският университет – Стара Загора, обявява конкурси за: Аграрния факултет
за професори по: област на висше образование
6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, про
фесионално направление 6.3. Животновъдство,
научни специалности: Зоохигиена и организация
на ветеринарното обслужване (здравеопазване на
животните) – един; Хранене на селскостопанските
животни и технология на фуражите – един; Сто
панския факултет за професор по област на висше
образование 4. Природни науки, математика и
информатика, професионално направление 4.5.
Математика, научна специалност Математически
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анализи – един, всички със срок 2 месеца от об
народването в „Държавен вестник“. Документи:
за АФ – във факултета, Студентски град, тел.
042/699 466, за СФ – във факултета, Студентски
град, тел. 042/699 403.
4413

СЪДИЛИЩА
Административният съд – Бургас, на основа
ние чл. 218, ал. 2 ЗУТ обявява, че е постъпило
оспорване от „СМТ Ташеви“ – ЕООД, със седа
лище и адрес на управление Бургас, ул. Алек
сандровска 102, представлявано от управителя
Станка Ганчева Ташева, против Заповед № РД-16454 от 17.05.2011 г. на кмета на община Поморие
за одобряване на ПУП за обединяване на УПИ
III-5311 с идентификатор по кадастрална карта
57491.501.171, УПИ IV-5312 с идентификатор по
кадастралната карта 57491.501.172, УПИ V-5313 с
идентификатор по кадастрална карта 57491.501.173
и УПИ VI-5314 с идентификатор по кадастрална
карта 57491.501.174 и изменение на устройстве
ните показатели на новообразувания имот. По
оспорването е образувано адм.д. № 504/2012.
Заинтересованите лица могат да се конституират
като ответници в производството в едномесечен
срок от деня на обнародване на съобщението в
„Държавен вестник“.
4416
Административният съд – Пловдив, обявява,
че Десислава Костова Пачева-Чомполова и Вале
рия Костова Пачева са оспорили Заповед № 141 от
1.03.2011 г. на кмета на община Родопи, с която е
одобрен проект за изменение на ПУП – ПРЗ на
имот № 14.95, местност Керемедчилница, землище
с. Марково, представляващ земеделска земя, за
процедура промяна предназначението съобразно
изискванията на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ, като се образу
ва УПИ 47295.14.95 – производствени и складови
дейности, разширение на полски път по одобрената
от ОПУ – Пловдив, и КАТ – Пловдив, пътна част
по червени, сини линии, надписи със син цвят;
определя се начин на застрояване на сгради с Н
до 15 м, свободно разположени в зона по ограни
чителна линия на застрояване, показана с плътен
червен пунктир, котировки с черно; определя се
устройствена зона „Пп“; съгласуват се трасета
за външно електроснабдяване, водоснабдяване
и канализация; съгласно здравно заключение на
РИОКОЗ – Пловдив, се определя ХЗЗ от 100 м.
Заинтересуваните лица могат да се конституират
като ответници по делото в едномесечен срок от
обнародване на обявлението в „Държавен вестник“
чрез заявление, което 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
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желае да бъде конституирано в производството
като ответник; подпис на заявителя. Към заяв
лението да се приложат писмени доказателства,
удостоверяващи качеството на заинтересувано
лице на заявителя. Дело № 779/2012 е насрочено
за 28.05.2012 г. от 13,30 ч.
4313
Административният съд – Сливен, съобщава,
че е образувано адм. дeло № 58/2012 по описа на
съда и по което предмет на оспорване е Заповед
№ РД-15-1274 от 25.10.2010 г. на кмета на Община
Сливен, с която е одобрен подробен устройствен
план – план за регулация и застрояване за квартал
210 по плана на кв. Клуцохор, гр. Сливен, с който
неурегулираните имоти се урегулират предимно
в самостоятелни жилищно-строителни УПИ и
се предвижда предимно нискоетажно жилищно
застрояване – свободно и свързано, с изключе
ние на новообразуваните УПИ ХХ, ХХІ, ХХІІ
и ХХІІІ по ул. Радецки, в които се предвижда
четириетажно свързано жилищно застрояване,
съгласно синьо, червено и кафяво изчертаните
линии и надписи върху плана за регулация, както
и предложения начин на застрояване, указан на
плана за застрояване. Заинтересованите лица
могат да подадат заявление до Административ
ния съд – Сливен, в едномесечен срок от деня
на обнародването в „Държавен вестник“ на
съобщението за оспорването, за да бъдат кон
ституирани като ответници в производството.
Заявлението трябва да съдържа трите имена и
адреса, телефон, факс и електронен адрес, ако има
такъв – за българските граждани; трите имена
и личния номер за чужденец и адреса, заявен
в съответната администрация, телефон, факс и
електронен адрес, ако има такъв; фирмата на
търговеца или наименованието на юридическото
лице, изписани и на български език, седалището
и последния посочен в съответния регистър адрес
на управление и електронния му адрес; номер на
делото; акта, който се оспорва, и органа, който
го е издал; изявление, че заинтересованото лице
желае да бъде конституирано в производство
то като ответник; подпис на заявителя. Към
заявлението следва да се приложат писмените
доказателства, удостоверяващи качеството на
заинтересувано лице на заявителя. Със заявле
нието е недопустимо да се правят искания за
отмяна на ИАА, както и за присъединяване към
подадената жалба.
4414
Административният съд – Смолян, на осно
вание чл. 181, ал. 1 и 2 АПК е образувал адм.д.
№ 112/2012 въз основа на оспорвания админи
стративен акт от Областен управител на област
Смолян – Решение № 108 от 3.11.2010 г. на Об
щинския съвет – гр. Девин, с което е прието
повторно Решение № 107 от 29.09.2010 г., в частта
му, с която се прави изменение на чл. 13, ал. 1 и
2 на Наредба № 2 за реда за придобиване, упра
вление и разпореждане с общинско имущество
на Община Девин.
4314
Административният съд – София-град, съоб
щава, че по описа на съда е образувано адм.д.
№ 11367/2011 на Второ отделение, 30 състав,
насрочено за 17.05.2012 г. от 9,30 ч., по жалба
на „Транскапитал“ – ЕООД, София, срещу Ре
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шение № 322 от 26.05.2011 г. на СОС, в частта
му, касаеща имот № 1 от кв. 198 по плана на
гр. София, м. Метростанция – 7 – западно на
правление, попадащ в обхвата на изготвения
и приет проект за ПУП. Всяко заинтересовано
лице може да поиска конституирането му като
ответник по делото със заявление, подадено до
съда по номера на делото в едномесечен срок
от обнародването в „Държавен вестник“, което
да съдържа следната информация: трите имена
и адреса, телефон, факс и електронен адрес, ако
има такъв – за българските граждани; трите
имена и личния номер на чужденец и адреса,
заявен за съответната администрация, телефон,
факс и електронен адрес, ако има такъв; фирмата
на търговеца или наименованието на юриди
ческото 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; заявление, че заин
тересованото лице иска да бъде конституирано
в производството като ответник; подпис на за
явителя. Към заявлението се прилагат писмени
доказателства, удостоверяващи качеството на
заинтересованото лице на заявителя. Със за
явлението е недопустимо да се правят искания
за отмяна на индивидуалния административен
акт, както и за присъединяване към подадени
жалби в законоустановения срок.
4311
Административният съд – София-град, уведо
мява всички заинтересовани лица, че е образувано
адм. д. № 9215/2011 по описа на ІІ отделение, 38
състав, по жалба на ЖСК „Малинова долина“ и
по жалба на Боян Рангелов Стоев срещу Заповед
№ РД-50-63 от 20.05.2011 г. на главния архитект
на район „Студентски“, СО, с която е одобрено
изменение на план за регулация на кв. 29, м.
Малинова долина, като за ПИ пл. № 4633 се
отрежда УПИ VІ-4633 по съществуващите гра
ници на ПИ и промяна на УПИ І-1575 и УПИ
ІІ – „За жилищно строителство и трафопост“,
по зелените цифри и линии и кафявите цифри,
букви и линии съгласно приложения проект,
както и изменение на план за застрояване на
кв. 29, м. Малинова долина, за УПИ VІ-4633 се
отрежда средноетажно застрояване във връзка
със зона „Жс“ по ОУП съгласно приложения
проект. Всички заинтересовани лица могат да се
конституират като ответници в производството
с подаване на заявления по чл. 218, ал. 2 ЗУТ до
съда в едномесечен срок от деня на обнародването
в „Държавен вестник“.
4362
Административният съд – София-град, уве
домява, че е образувано адм. дело № 6970 по
описа за 2011 г. на Административния съд – Со
фия-град, ІІ отделение, 36 състав, насрочено за
20.09.2012 г. от 10 ч., по жалба на Гина Пенчева
Маринова-Колева срещу Заповед № РД-09-50-642
от 14.05.2008 г. на главния архитект на Столичната
община в частта, с която е одобрено изменение
на плана за регулация на гр. Банкя, квартали
119 и 150, изменение на улица от осева точка
622в до осева точка 620д и изменение на улица
от осева точка 212 до осева точка 213 съгласно
приложен проект. Заинтересованите лица могат
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да поискат да бъдат конституирани като ответ
ници в производството в едномесечен срок от
деня на обнародването в „Държавен вестник“ на
съобщението за оспорването.
4415
А дминистративният съд – София-град, II
отделение, 23 състав, призовава Стефка Йорда
нова Ангелова, Димитър Ман. Иванов и Стеф
ко Дим. Иванов като заинтересовани страни
по адм.д. № 952/2012, образувано по жалба на
Иван Димитров Кунев срещу одобрените със
Заповед № РД-18-51 от 3.11.2011 г. (ДВ, бр. 93 от
2011 г.) на изпълнителния директор на Агенцията
по геодезия, картография и кадастър (АГКК)
кадастралната карта и кадастрални регистри
(КККР) за землището на с. Бистрица (без те
риторията на Природен парк „Витоша“), район
„Панчарево“, Столична община, област София
(столица). Делото е насрочено за 28.05.2012 г. от
9 ч. Заинтересованите страни да посочат съдебен
адрес, в противен случай делото ще се гледа при
условията на ГПК.
4457
Софийският градски съд, гражданско отделе
ние, ІІВ въззивен състав, призовава Анета Кру
мова Пеева с адрес с. Долни Пасарел, ул. Дълга
поляна 43А, сега с неизвестен адрес, да се яви
в съда на 9.11.2012 г. в 10 ч. като въззиваема
страна по гр. д. № 6550/2010 по описа на СГС,
ГО, ІІВ въззивен състав, образувано по жалба от
Александър Николов Чомаков срещу решение,
постановено по гр. д. № 3140/2003 по описа на
СРС, 29 състав, образувано по искова молба от
Александър Николов Чомаков против Етажната
собственост – гр. София, ул. Сердика 18, предста
влявана от председателя Антон Стоилов Делев,
София, ул. Сердика 18, ет. 4, по иск на основание
чл. 79, ал. 1 ЗЗД за сумата 1553 лв., обективно
съединен с иск по чл. 86 ЗЗД за сумата 71,24 лв.
Въззиваемата страна да посочи съдебен адрес, в
противен случай делото ще се гледа при условията
на чл. 50, ал. 2 ГПК.
4279
Благоевградският окръжен съд, гражданско
отделение, призовава на основание чл. 679, ал. 2
ТЗ кредитора на „Мело“ – АД (в несъстоятел
ност) – Национална агенция за приходите – Со
фия (в списъка като Агенция за държавни взема
ния), да се яви в съда на 30.05.2012 г. в 14 ч. като
ответник по т. д. № 550/2011 по описа на същия
съд, заведено от Гълъб Георгиев Зегвелиев от
София срещу решение на заключително събрание
на кредиторите от 21.12.2011 г. на „Мело“ – АД (н).
4418
Варненският окръжен съд, търговско отделе
ние, по търг. д. № 1047/2012 на основание чл. 679,
ал. 3 ТЗ призовава кредиторите на „КМБ Бест
оф България пропъртис енд сървисис“ – ООД,
Варна, за явяване в съдебно заседание, насро
чено за 7.05.2012 г. в 14 ч. в търговската зала на
окръжния съд, по частна жалба, инициирана
от Джон Алестърн чрез адв. Иван Тосков от
АК – Пловдив, за отмяна решение от събрание
на кредиторите от 26.03.2012 г.
4453
Варненският окръжен съд, гражданско от
деление, призовава Румяна Богданова Василева
с последен известен адрес София, ул. Голаш 27,
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ет. 1, ап. 1, сега с неизвестен адрес, да се яви
в съда на 25.06.2012 г. в 10 ч. като въззиваема
страна по в.гр.д. № 1290/2011 по описа на съда,
гражданско отделение, І състав, образувано след
отменително решение № 581 от 11.05.2010 г. по
в.гр.д. № 1902/2009 и делото е върнато за ново
разглеждане от друг състав. Въззиваемият да по
сочи съдебен адрес, в противен случай делото ще
се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК (отм.).
4417
Варненският окръжен съд, гражданско отде
ление, VIII състав, призовава Петя Стефанова
Пенчева-Златанова с последен адрес Варна, ул.
Русе/Д. Кондов 59, ет. 1, ап. 1, сега с неизвестен
адрес, да се яви в съда на 31.05.2012 г. в 9 ч. като
ответница по адм.д. № 7/2011, заведено от Кръстю
Георгиев Кръстев, Райна Христова Христова и
Петър Георгиев Кръстев срещу Заповед № Г-66
от 13.04.2004 г. на зам.-кмета на Община Варна.
Ответницата да посочи съдебен адрес, в проти
вен случай делото ще се гледа при условията на
чл. 50, ал. 2 ГПК (отм.).
3781
Варненският окръжен съд, гражданско отде
ление, VIII състав, призовава Стефан Николов
Георгиев с последен адрес Варна, ж.к. Чайка,
бл. 38, ет. 10, ап. 39, сега с неизвестен адрес,
да се яви в съда на 31.05.2012 г. в 9 ч. като от
ветник по адм.д. № 7/2011, заведено от Кръстю
Георгиев Кръстев, Райна Христова Христова и
Петър Георгиев Кръстев срещу Заповед № Г-66
от 13.04.2004 г. на зам.-кмета на Община Варна.
Ответникът да посочи съдебен адрес, в проти
вен случай делото ще се гледа при условията на
чл. 50, ал. 2 ГПК (отм.).
3782
Благоевградският окръжен съд обявява, че има
образувано гр.д. № 170/2012 със ищец Комисията
за установяване на имущество, придобито от
престъпна дейност, София, и ответници Вангелия
Борисова Нурджиева с постоянен адрес Петрич,
ул. Охрид 4, лично и в качеството є на ЕТ „Ван
гелия Нурджиева – Радмари“, ЕИК 811193590, със
седалище и адрес на управление Петрич, ул. Ох
рид 4, Нишо Радоев Нурджиев с постоянен адрес
Петрич, ул. Охрид 4, Радой Нишов Нурджиев
с постоянен адрес Петрич, ул. Охрид 4, Мария
Нишова Нурджиева с постоянен адрес Петрич,
ул. Охрид 4, и „Ваниш“ – ЕООД, представлявано
от Вангелия Борисова Нурджиева, ЕИК 101635295,
с постоянен адрес Петрич, ул. Охрид 4, с правно
основание чл. 28, ал. 1 ЗОПДИППД с цена на
иска 1 230 561,10 лв., с което да се отнеме в полза
на държавата следното попадащо в патримониума
на ответниците имущество:
От Нишо Радоев Нурджиев и Вангелия Борисова
Нурджиева на основание чл. 10 във връзка с чл. 4,
ал. 1 ЗОПДИППД:
– Урег улиран поземлен имот X XT V-1213,
представляващ празно дворно място в квартал
121 по регулационния план на гр. Петрич, одо
брен със Заповед № 525 от 16.05.1988 г., с площ
на целия урегулиран поземлен имот 510 кв. м,
при съседи на урегулирания поземлен имот: от
североизток – улица, от изток – УПИ XII-1211
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и УПИ ХIII-1212, от юг – УПII XIV-1214, и от
запад – УПИ XXV-1225 и УПИ ХХII-1222, по
документ за собственост, а по скица № 16056 от
31.08.2011 г., издадена от Службата по геодезия,
картография и кадастър – Благоевград, горе
описаният имот представлява поземлен имот с
идентификатор 56126.602.1213 по кадастралната
карта и кадастралните регистри на гр. Петрич,
одобрени със Заповед № РД-18-70 от 14.12.2010 г.
на изпълнителния директор на АГКК – София, с
площ на имота по кадастралната карта 505 кв.м,
с административен адрес: Петрич, п.к. 2850,
ул. Охрид, при съседи на имота – 56126.602.1222,
56126.602.1214, 56126.602.1212, 56126.602.1543,
56126.602.1211, 56126.602.1225, придобит от Ван
гелия Борисова Нурджиева с нотариален акт за
покупко-продажба на недвижим имот № 197, том
II, peг. № 4077, дело № 366 от 2002 г., вписан в
Службата по вписвания – гр. Петрич, с вх. peг.
№ 733 от 17.07.2002 г. като акт № 25, том III, дело
№ 491/2002 г. на 17.07.2002 г. и с нотариален акт
за покупко-продажба на недвижим имот № 3, том
II, peг. № 4082, дело № 182 от 2007 г., вписан в
Службата по вписвания – гр. Петрич с вх. peг.
№ 1570 от 27.06.2007 г. като акт № 116, том VI,
дело № 1330/2007 г. на 27.06.2007 г.
– Урегулиран поземлен имот XХV-1225 в квар
тал 121 по регулационния план на гр. Петрич,
одобрен със Заповед № 525 от 16.05.1988 г., с площ
на целия урегулиран поземлен имот 310 кв. м,
при съседи на парцела: от североизток – улица,
от югоизток – парцел XXIV, от югозапад – пар
цел XXII, и от северозапад – парцел XXIII, по
документ за собственост, а по скица № 16057 от
31.08.2011 г., издадена от Службата по геодезия,
картография и кадастьр – Благоевград, горе
описаният имот представлява поземлен имот с
идентификатор 56126.602.1225 по кадастралната
карта и кадастралните регистри на гр. Петрич,
одобрени със Заповед № РД-18-70 от 14.12.2010 г.
на изпълнителния директор на АГКК – София, с
площ на имота по кадастралната карта 311 кв.м,
с административен адрес: Петрич, п.к. 2850,
ул. Охрид, при съседи на имота – 56126.602.1222,
56126.602.1213, 56126.602.1543, 56126.602.1224, при
добит от Вангелия Борисова Нурджиева с нота
риален акт за покупко-продажба на недвижим
имот № 10, том I, peг. № 10, дело № 11 от 1998 г.,
вписан в Службата по вписвания – гр. Петрич, с
вх. peг. № 426 от 14.10.1998 г. като акт № 41, том
И, дело № 695/1998 г. на 14.10.1998 г.
От Нишо Радоев Нурджиев и Вангелия Борисова
Нурджиева на основание чл. 10 във връзка с чл. 4,
ал. 1 ЗОПДИППД:
– 3/5 идеални части от апартамент № 28 в Со
фия, Столична община, район „Студентски“, ж.к.
Дървеница, ул. Яна 1, вх. А, на първи мансарден
етаж, със застроена площ 60,85 кв. м, състоящ
се от дневна, кухненски бокс, спалня и сервиз
ни помещения, при съседи: улица, стълбище,
апартамент № 27 и двор, заедно с мазе № 19 с
площ 3,50 кв. м при съседи: от две страни кори
дор, машинно, асансьор и мазе № 18, и заедно
с 0,996 % идеални части от общите части на
сградата и от правото на строеж върху мястото,
съставляващо УПИ № VIII-377 от квартал 2 по
плана на София, местността Дървеница, цели
ят с площ 1572 кв. м, при съседи: улица, УПИ
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№ 1Х-СГО, УПИ № Х – СГО, УПИ № VII-1575
и улица, придобит от Нишо Радоев Нурджиев
и Вангелия Борисова Нурджиева с нотариален
акт за продажба на недвижим имот № 147, том
IV, peг. № 14620, дело № 722 от 2008 г., вписан в
Службата по вписвания – София, с вх. peг. № 77247
от 22.10.2008 г. като акт № 8, том CLXLI, дело
№ 53268/2008 на 22.10.2008 г.
– Сграда с идентификатор 56126.602.1045.3 по
кадастралната карта и кадастралните регистри
на гр. Петрич, одобрени със Заповед № РД-18-70
от 14.12.2010 г. на изпълнителния директор на
АГКК – София, със застроена площ 162 кв. м и
с разгъната застроена площ (РЗП) 1539,50 кв.м,
представляваща семеен хотел на пет етажа, с
административен адрес: Петрич, п.к. 2850, ул. Ох
рид 4, построена на калкан и разположена в из
точната част на поземлен имот с идентификатор
56126.602.1045, с площ на имота по кадастралната
карта 676 кв. м и съседи на имота – 56126.602.1543,
56126.602.3474, 56126.602.1047, 56126.602.1044,
56126.602.1043, 56126.602.1042. По документ за
собственост имотът представлява урегулиран
поземлен имот XI-1045 в квартал 146 по плана на
гр. Петрич от 1988 г., придобит от Нишо Радоев
Нурджиев и Вангелия Борисова Нурджиева с
нотариален акт за суперфиция № 71, том II, дело
№ 418 от 1991 г., на 8.05.1991 г., с Разрешение за
строеж № 160 от 3.07.1995 г., издадено от Община
Петрич, с акт за узаконяване № 49 от 30.12.2005 г.,
издаден от Община Петрич, и с удостоверение за
въвеждане в експлоатация № 17 от 7.03.2007 г.,
издадено от общината.
– 1/2 идеална част от урегулиран поземлен
имот XV-1047 в квартал 146 по регулационния
план на гр. Петрич, одобрен със Заповед № 525
от 16.05.1988 г., с площ на целия парцел 806 кв.м,
както и 1/2 идеална част от двуетажна паянтова
жилищна сграда, построена в парцела, при съседи
на парцела: от север – улица; от изток – парцел
Х Х III-3384, от юг – парцел Х-1046 и X X I V3474, от запад – парцел XI-1045 и XIV-1044, по
документ за собственост, а по скица № 16055
от 31.08.2011 г. и скица на сграда № 16059 от
31.08.2011 г., издадени от Службата по геодезия,
картография и кадастьр – Благоевград, гореопи
саните три имота представляват поземлен имот
с идентификатор 56126.602.1047 по кадастралната
карта и кадастралните регистри на гр. Петрич,
одобрени със Заповед № РД-18-70 от 14.12.2010 г.
на изпълнителния директор на АГКК – София, с
площ на имота по кадастрална карта 874 кв.м, с
административен адрес: Петрич, п.к. 2850, ул. Рок
фелер, при съседи на имота – 56126.602.1045,
56126.602.3474, 56126.602.1046, 56126.602.3384,
56126.602.115, 56126.602.1044, и сграда с идентифи
катор 56126.602.1047.1 по кадастралната карта и
кадастралните регистри на Петрич, одобрени със
Заповед № РД-18-70 от 14.12.2010 г. на изпълнител
ния директор на АГКК – София, със застроена
площ 63 кв. м, представляваща еднофамилна
жилищна сграда на два етажа, с административен
адрес: Петрич, п.к. 2850, ул. Рокфелер, придобит
от Нишо Радоев Нурджиев.
От Нишо Радоев Нурджиев и Вангелия Борисова
Нурджиева на основание чл. 9 и 10 във връзка с чл. 4,
ал. 1 ЗОПДИППД:
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– Лек автомобил марка „Мерцедес 250“ с
ДК № Е 4110 ВВ, рама № WDB 1241251В467888,
двигател № 60291212028103, цвят черен, дата на
първа регистрация: 18.10.1989 г.
– Лек автомобил марка „SMART“ с ДК № Е
3572 ВМ, рама № ТСС01МС01ХН024176, дата на
първа регистрация: 28.09.1999 г.
От Вангелия Борисова Нурджиева и Нишо Радоев
Нурджиев на основание чл. 10 във връзка с чл. 4,
ал. 2 ЗОПДИППД:
– Сумата от 25 000 лв. от продажбата на
трети жилищен етаж от триетажната жилищна
сграда, построена в западната част на урегулиран
поземлен имот XI-1045 в квартал 146 по плана
на гр. Петрич, както и югоизточното таванско
помещение, югозападния гараж и северозападното
мазе на същата сграда, ведно със съответните
идеални части от общите части на сградата при
съседи на имота: от северозапад – урегулиран
поземлен имот XII, от север – урегулирани по
землени имоти ХIII и XIV, от изток – урегулиран
поземлен имот XV, от югоизток – урегулиран
поземлен имот XXIV, и от югозапад – улица.
– Сумата от 1000 лв. от продажбата на лек ав
томобил „Рено“, модел „9“ с ДК № Е 0365 ВК (към
настоящия момент), рама № VFL4220000089271,
двигател № 000214861, цвят червен, дата на първа
регистрация: 31.07.1991 г.
От Нишо Радоев Нурджиев на основание чл. 9,
ал. 1 ЗОПДИППД:
– Сумата от 1,24 долара, равняващи се на
1,67 лв., ведно с лихвите по депозитна сметка BG
76 BPBI 7922 21 44359201 USD в „Юробанк И Еф
Джи България“ – АД, открита на 24.01.1998 г., с
титуляр Нишо Радоев Нурджиев.
– Сумата от 245,36 долара, равняващи се на
331,25 лв., ведно с лихвите по спестовна сметка
BG 83 BPBI 7922 41 44359201 USD в „Юробанк И
Еф Джи България“ – АД, открита на 24.01.1998 г.,
с титуляр Нишо Радоев Нурджиев.
– Сумата от 22,77 лв., ведно с лихвите по раз
плащателна сметка BG 77 BPBI 7922 10 44359201
BGN в „Юробанк И Еф Джи България“ – АД,
открита на 28.04.2010 г., с титуляр Нишо Радоев
Нурджиев.
– С у мата о т 223,01 лв., ведно с ли х ви те
по срочна депози т на смет ка в лева № (06)
0000000002761355 в „Банка ДСК“ – ЕАД, открита
на 18.11.1999 г., с титуляр Нишо Радоев Нурджиев.
– С у мата от 326,08 лв., ведно с ли х ви те
по срочна депози т на смет ка в лева № (06)
0000000002761356 в „Банка ДСК“ – ЕАД, открита
на 18.11.1999 г., с титуляр Нишо Радоев Нурджиев.
От Вангелия Борисова Нурджиева на основание
чл. 4, ал. 1 ЗОПДИППД:
– Сумата от 5000 лв., представляващи 50
дружествени дяла, всеки на стойност 100 лв., от
капитала на еднолично дружество с ограничена
отговорност „Ваниш“, ЕИК 101635295, със седа
лище и адрес на управление област Благоевград,
община Петрич, гр. Петрич, ул. Охрид 4.
– Сумата от 3,24 евро, равняващи се на 6,34 лв.,
ведно с лихвите по разплащателна сметка с
IBAN BG79PRCB92301426518317 в „ПроКредит
Банк (България)“ – АД, открита на 21.10.2008 г.,
с титуляр Вангелия Борисова Нурджиева.
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– Сумата от 11,29 лв., ведно с лихвите по срочна
депозитна сметка в лева № (06) 0000000002761468
в „Банка ДСК“ – ЕАД, открита на 18.11.1999 г., с
титуляр Вангелия Борисова Нурджиева.
– Сумата от 41,50 евро, равняващи се на
81,17 лв., ведно с лихвите по банкова сметка в евро
с IBAN BG83UBBS80024410619416 в „ТБ Обединена
българска банка“ – АД, открита на 17.05.2005 г.,
с титуляр Вангелия Борисова Нурджиева.
От Вангелия Борисова Нурджиева в качеството
є на ЕТ „Вангелия Нурджиева – Радмари“, ЕИК
811193590, на основание чл. 4, ал. 1 ЗОПДИППД:
С у мата от 1836,48 лв. по разп лащателна
сметка в лева с IBAN BG88PRCB92301026795317,
в „ПроКредит Банк (България)“ – АД, открита
на 10.11.2008 г., с титуляр ЕТ „Вангелия Нурджи
ева – Радмари“, ЕИК 811193590.
От Радой Нишов Нурджиев на основание чл. 9
във връзка с чл. 4, ал. 1 ЗОПДИППД:
– Сумата от 72,73 лв. ведно с лихвите по
сметка в лева № (04) 0000000002772409 в „Банка
ДСК“ – ЕАД, открита на 26.11.1999 г., с титуляр
Радой Нишов Нурджиев.
От Мария Нишова Нурджиева на основание чл. 9
във връзка с чл. 4, ал. 1 ЗОПДИППД:
– Сумата от 75,53 лв., ведно с лихвите по
сметка в лева № (04) 0000000002772415 в „Банка
ДСК“ – ЕАД, открита на 26.11.1999 г., с титуляр
Мария Нишова Нурджиева.
От „Ваниш“ – ЕООД, ЕИК 101635295, с управител
и представител Вангелия Борисова Нурджиева на
основание чл. 6 във връзка с чл. 4, ал. 1 ЗОПДИППД:
– Специален автомобил – автокран, марка
„Харнишфегер Омега“, модел „ДА53“, с ДК № Е
7304 ВК, рама № 221542, двигател – без номер,
цвят син, дата на първа регистрация: 1.01.1979 г.,
придобит на 12.12.2006 г.
– Спец иа лен а вт омоби л – а вт ок ра н мар 
ка „Либхер“, модел „УМ 123“, с ДК № Е 6293
ВМ, рама № W0921230 0НЕL 05098, д ви гат ел
№ 422900000180968, цвят бежов, дата на първа
регистрация: 26.06.1996 г., придобит на 11.06.2007 г.
– Товарен автомобил марка „ДЕУ“, модел „ФСО“,
с ДК № Е 5549 ВН, рама № SUPB16EJLXN075180,
двигател № 10WС94029454, цвят тъмносин, дата
на първа регистрация: 23.06.1999 г., придобит на
12.11.2007 г.
– Товарен автомобил марка „Исузу“, мо
де л „ Л и м и т ед“, с Д К № Е 682 4 ВН, ра ма
№ JA A NPR69GW7100062, двигател № 496406,
цвят бял, дата на първа регистрация: 8.05.1998 г.,
придобит на 4.12.2007 г.
– Лек автомобил марка „Сузуки“, модел „Санта
на“, с ДК № Е 9234 ВН, рама № VSE0SJV2A00013128,
двигател № F10А565547, цвят сив, дата на първа
регистрация: 6.08.1986 г., придобит на 10.01.2008 г.
– С у мат а о т 930 4,26 л в. вед но с л и х ви
те по разплащателна сметка в лева с ΙΒΑΝ
ΒG10ΡRCΒ92301014426117, в „ПроКредит Банк (Бъл
гария)“ – АД, открита на 23.10.2008 г., с титуляр
„Ваниш“– ЕООД, с ЕИК 101635295.
– Сумата от 53,05 евро, равняващи се на
103,76 лв., ведно с лихвите по разплащателна
сметка в евро с IBAN BG57PRCB92301414426111,
в „ПроКредит Банк (България)“ – АД, открита
на 4.01.2007 г., с титуляр „Ваниш“–ЕООД, ЕИК
101635295.
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Делото е насрочено за разглеждане в съдебно
заседание на 24.09.2012 г. от 13,30 ч. в зала № 3 на
Окръжния съд – Благоевград, и заинтересованите
лица могат да представят своите претенции върху
имуществото на ответника.
4361
Благоевградският окръжен съд обявява, че има
образувано гр.д. № 169/2012 с ищец Комисията за
установяване на имущество, придобито от прес
тъпна дейност, София, и ответници Нишо Радоев
Нурджиев, Вангелия Борисова Нурджиева, Радой
Нишов Нурджиев и Мария Нишова Нурджиева
всички с постоянен адрес: Петрич, ул. Охрид 4,
с правно основание чл. 28, ал. 1 ЗОПДИППД, с
цена на иска 992 316,70 лв., с което да се отнеме
в полза на държавата следното попадащо в па
тримониума на ответниците имущество:
От Нишо Радоев Нурджиев и Вангелия Борисова
Нурджиева на основание чл. 9 и 10 във връзка с чл. 4,
ал. 1 ЗОПДИППД:
– Урег улиран поземлен имот X XT V-1213,
представляващ празно дворно място в кв. 121
по регулационния план на гр. Петрич, одобрен
със Заповед № 525 от 16.05.1988 г., с площ на
целия урегулиран поземлен имот 510 кв. м,
при съседи на урегулирания поземлен имот: от
североизток – улица, от изток – УПИ XII-1211
и УПИ ХIII-1212, от юг – УПИ XIV-1214, и от
запад – УПИ XXV-1225 и УПИ XXII-1222, по
документ за собственост, а по скица № 16056 от
31.08.2011 г., издадена от Службата по геодезия,
картография и кадастър – Благоевград, горе
описаният имот представлява поземлен имот с
идентификатор 56126.602.1213 по кадастралната
карта и кадастралните регистри на гр. Петрич,
одобрени със Заповед № РД-18-70 от 14.12.2010 г.
на изпълнителния директор на АГКК – София, с
площ на имота по кадастралната карта 505 кв. м,
с административен адрес: гр. Петрич, п.к. 2850,
ул. Охрид, при съседи на имота – 56126.602.1222,
56126.602.1214, 56126.602.1212, 56126.602.1543,
56126.602.1211, 56126.602.1225, придобит от Ван
гелия Борисова Нурджиева с нотариален акт за
покупко-продажба на недвижим имот № 197, том
II, peг. № 4077, дело № 366 от 2002 г., вписан в
Службата по вписвания – гр. Петрич, с вх. peг.
№ 733 от 17.07.2002 г. като акт № 25, том III, дело
№ 491/2002 г. на 17.07.2002 г. и с нотариален акт
за покупко-продажба на недвижим имот № 3, том
И, peг. № 4082, дело № 182 от 2007 г., вписан в
Службата по вписвания – гр. Петрич, с вх. peг.
№ 1570 от 27.06.2007 г. като акт № 116, том VI,
дело № 1330/2007 на 27.06.2007 г.
– Урегулиран поземлен имот XXV-1225 в кв.
121 по регулационния план на гр. Петрич, одо
брен със Заповед № 525 от 16.05.1988 г., с площ
на целия урегулиран поземлен имот 310 кв. м
при съседи на парцела: от североизток – улица,
от югоизток – парцел XXIV, от югозапад – пар
цел XXII, и от северозапад – парцел XXIII, по
документ за собственост, а по скица № 16057 от
31.08.2011 г., издадена от Службата по геодезия,
картография и кадастър – Благоевград, горе
описаният имот представлява поземлен имот е
идентификатор 56126.602.1225 по кадастралната
карта и кадастралните регистри на гр. Петрич,
одобрени със Заповед № РД-18-70 от 14.12.2010 г.
на изпълнителния директор на АГКК – София, с
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площ на имота по кадастралната карта 311 кв. м,
с административен адрес: гр. Петрич, п.к. 2850,
ул. Охрид, при съседи на имота – 56126.602.1222,
56126.602.1213, 56126.602.1543, 56126.602.1224, при
добит от Вангелия Борисова Нурджиева с нота
риален акт за покупко-продажба на недвижим
имот № 10, том I, peг. № 10, дело № 11 от 1998 г.,
вписан в Службата по вписванията – Петрич, с
вх. peг. № 426 от 14.10.1998 г. като акт № 41, том
II, дело № 695/1998, на 14.10.1998 г.
От Нишо Радоев Нурджиев и Вангелия Борисова
Нурджиева на основание чл. 10 във връзка с чл. 4,
ал. 1 ЗОПДИППД:
– 3/5 идеални части от апартамент № 28,
намиращ се в София, Столична община, район
„Студентски“, ж.к. Дървеница, ул. Яна 1, вх. А,
на първи мансарден етаж, със застроена площ
60,85 кв. м, състоящ се от дневна, кухненски
бокс, спалня и сервизни помещения, при съседи:
улица, стълбище, апартамент № 27 и двор, заедно
с мазе № 19 с площ 3,50 кв. м, при съседи: от
две страни – коридор, машинно, асансьор и мазе
№ 18 и заедно с 0,996% идеални части от общите
части на сградата и от правото на строеж върху
мястото, съставляващо УПИ № VIII-377, от кв.
2 по плана на гр. София, местността Дървеница,
целият с площ 1572 кв. м, при съседи: улица, УПИ
№ 1Х-СГО, УПИ № Х-СГО, УПИ № VII-1575 и
улица, придобит от Нишо Радоев Нурджиев и
Вангелия Борисова Нурджиева с нотариален
акт за продажба на недвижим имот № 147, том
IV, peг. № 14620, дело № 722 от 2008 г., вписан
в Службата по вписванията – София, с вх. peг.
№ 77247 от 22.10.2008 г. като акт № 8, том CLXLI,
дело № 53268/2008, на 22.10.2008 г.
– Сграда с идентификатор 56126.602.1045.3 по
кадастралната карта и кадастралните регистри
на гр. Петрич, одобрени със Заповед № РД-18-70
от 14.12.2010 г. на изпълнителния директор на
АГКК – София, със застроена площ 162 кв. м и
с разгъната застроена площ (РЗП) 1539,50 кв. м,
представляваща семеен хотел на пет етажа, с
административен адрес: гр. Петрич, п.к. 2850,
ул. Охрид 4, построена на калкан и разположена в
източната част на поземлен имот с идентификатор
56126.602.1045, с площ на имота по кадастралната
карта 676 кв. м и съседи на имота – 56126.602.1543,
56126.602.3474, 56126.602.1047, 56126.602.1044,
56126.602.1043, 56126.602.1042. По документ за
собственост имотът представлява урегулиран
поземлен имот XI-1045 в кв. 146 по плана на
гр. Петрич от 1988 г., придобит от Нишо Радоев
Нурджиев и Вангелия Борисова Нурджиева с
нотариален акт за суперфиция № 71, том II, дело
№ 418 от 1991 г., на 8.05.1991 г., с разрешение за
строеж № 160 от 3.07.1995 г., издадено от Община
Петрич, с акт за узаконяване № 49 от 30.12.2005 г.,
издаден от Община Петрич, и с удостоверение за
въвеждане в експлоатация № 17 от 7.03.2007 г.,
издаден от общината.
– 1/2 идеална част от урегулиран поземлен
имот XV-1047, в кв. 146 по регулационния план
на гр. Петрич, одобрен със Заповед № 525 от
16.05.1988 г., с площ на целия парцел 806 кв. м,
както и 1/2 идеална част от двуетажна паян
това жилищна сграда, построена в парцела,
при съседи на парцела: от север – улица; от
из т ок – парцел Х Х I I I-338 4, о т юг – парцел
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Х-1046 и XXIV-3474, от запад – парцел XI-1045
и XIV-1044, по документ за собственост, а по
скица № 16055 от 31.08.2011 г. и скица на сграда
№ 16059 от 31.08.2011 г., издадени от Службата
по геодезия, картография и кадаст ър – Благоев
град, гореописаните три имота представляват
поземлен имот с идентификатор 56126.602.1047,
по кадастралната карта и кадастралните ре
гистри на гр. Петрич, одобрени със Заповед
№ РД-18-70 от 14.12.2010 г. на изпълнителния
директор на АГКК – София, с площ на имота
по кадастралната карта 874 кв. м, с админи
стративен адрес: гр. Петрич, п.к. 2850, ул. Рок
фелер, при съседи на имота – 56126.602.1045,
56126.602.3474, 56126.602.1046, 56126.602.3384,
56126.602.115, 56126.602.1044 и сграда с иден
тификатор 56126.602.1047.1 по кадастралната
карта и кадастралните регистри на гр. Петрич,
одобрени със Заповед № РД-18-70 от 14.12.2010 г.
на изпълнителния директор на АГКК – София,
със застроена площ 63 кв. м, представляваща
еднофамилна жилищна сграда на два етажа,
с а д м и н ис т рат и вен а д рес: г р. Пе т ри ч, п.к.
2850, ул. Рокфелер, придобит от Нишо Радоев
Нурджиев.
– Лек автомобил марка „Мерцедес 250“ с
ДК № Е 4110 ВВ, рама № WDB 1241251В467888,
двигател № 60291212028103, цвят черен, дата на
първа регистрация: 18.10.1989 г.
– Лек автомобил марка „SMART“ с ДК № Е
3572 ВМ, рама № ТСС01МС01ХН024176, дата на
първа регистрация: 28.09.1999 г.
От Вангелия Борисова Нурджиева и Нишо Радоев
Нурджиев на основание чл. 10 във връзка с чл. 4,
ал. 2 ЗОПДИППД:
– Сумата от 25 000 лв. от продажбата на трети
жилищен етаж от триетажната жилищна сграда,
построена в западната част на урегулиран позем
лен имот XI-1045 в кв. 146 по плана на гр. Петрич,
както и югоизточното таванско помещение, юго
западния гараж и северозападното мазе на същата
сграда, ведно със съответните идеални части от
общите части на сградата, при съседи на имота:
от северозапад – урегулиран поземлен имот XII,
от север – урегулирани поземлени имоти XIII и
XIV, от изток – урегулиран поземлен имот XV,
от югоизток – урегулиран поземлен имот XXIV,
и от югозапад – улица.
– С у мата о т 10 0 0 л в. о т п рода жбата на
лек автомобил марка „Рено“, модел „9“ с ДК
№ Е 0365 ВК (към настоящия момент), рама
№ V FL 4220 0 0 0 089271, двигател № 0 0 0214861,
ц в я т ч е р в е н , д ат а н а п ъ р в а р е г и с т р а ц и я:
31.07.1991 г.
От Нишо Радоев Нурджиев на основание чл. 4,
ал. 1 ЗОПДИППД:
– Сумата от 1,24 долара, равняващи се на
1,67 лв., ведно с лихвите по депозитна сметка BG
76 BPBI 7922 21 44359201 USD в „Юробанк И Еф
Джи България“ – АД, открита на 24.01.1998 г., с
титуляр Нишо Радоев Нурджиев;
– Сумата от 245,36 долара, равняващи се на
331,25 лв., ведно с лихвите по спестовна сметка
BG 83 BPBI 7922 41 44359201 USD в „Юробанк И
Еф Джи България“ – АД, открита на 24.01.1998 г.,
с титуляр Нишо Радоев Нурджиев;
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– Сумата от 22,77 лв., ведно с лихвите по раз
плащателна сметка BG 77 BPBI 7922 10 44359201
BGN в „Юробанк И Еф Джи България“ – АД,
открита на 28.04.2010 г., с титуляр Нишо Радоев
Нурджиев;
– С у мата о т 223,01 лв., ведно с ли х ви т е
по срочна депози т на смет ка в лева № (06)
0000000002761355 в „Банка ДСК“ – ЕАД, открита
на 18.11.1999 г., с титуляр Нишо Радоев Нурджиев;
– С у мата о т 326,08 лв., ведно с ли х ви те
по срочна депози т на смет ка в лева № (06)
0000000002761356 в „Банка ДСК“ – ЕАД, открита
на 18.11.1999 г. с титуляр Нишо Радоев Нурджиев.
От Вангелия Борисова Нурджиева на основание
чл. 9 във връзка с чл. 4, ал. 1 ЗОПДИППД:
– Сумата от 3,24 евро, равняващи се на 6,34 лв.,
ведно с лихвите по разплащателна сметка с
IBAN BG79PRCB92301426518317 в „ПроКредит
Банк (България)“ – АД, открита на 21.10.2008 г.,
с титуляр Вангелия Борисова Нурджиева;
– Сумата от 11,29 лв., ведно с лихвите по срочна
депозитна сметка в лева № (06) 0000000002761468
в „Банка ДСК“ – ЕАД, открита на 18.11.1999 г., с
титуляр Вангелия Борисова Нурджиева;
– Сумата от 41,50 евро, равняващи се на
81,17 лв., ведно с лихвите по банкова сметка в евро
с IBAN BG83UBBS80024410619416 в „ТБ Обединена
българска банка“ – АД, открита на 17.05.2005 г.,
с титуляр Вангелия Борисова Нурджиева.
От Радой Нишов Нурджиев на основание чл. 9
във връзка с чл. 4, ал. 1 ЗОПДИППД:
– Сумата от 72,73 лв., ведно с лихвите по
сметка в лева № (04) 0000000002772409 в „Банка
ДСК“ – ЕАД, открита на 26.11.1999 г., с титуляр
Радой Нишов Нурджиев.
От Мария Нишова Нурджиева на основание чл. 9
във връзка с чл. 4, ал. 1 ЗОПДИППД:
– Сумата от 75,53 лв., ведно с лихвите по
сметка в лева № (04) 0000000002772415 в „Банка
ДСК“ – ЕАД, открита на 26.11.1999 г., с титуляр
Мария Нишова Нурджиева.
Делото е насрочено за разглеждане в съдебно
заседание на 23.10.2012 г. от 14,30 ч. в зала № 3 на
Окръжен съд – Благоевград, и заинтересованите
лица могат да представят своите претенции върху
имуществото на ответника.
4461

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
1. – Управителният съвет на сдружение с
общественополезна дейнос т „Сдру жение на
оралните и лицево-челюстни хирурзи в България“, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на членовете на сдружението на
9.06.2012 г. в 9 ч. на адрес: Пловдив, бул. Васил
Априлов 7, хотел „А лианс“, при следния дневен
ред: 1. доклад за дейността на сдружението през
2011 г.; 2. приемане на годишния счетоводен
отчет за 2011 г.; 3. приемане на нови членове на
сдружението; 4. утвърждаване на научна про
грама за работната 2012 – 2013 г.; 5. приемане
на промени в устава на сдружението; 6. избор
на Комисия по етика; 7. избор на Финансова
комисия; 8. разни. При липса на кворум на
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание
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ще се проведе в 12 ч., на същото място и при
същия дневен ред. Поканват се всички членове
да участват в общото събрание.
4404
4. – Учредителят и председател на Фондация
„Васил Д. Тузсузов“, София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква заседание на председателите
на фондацията на 10.06.2012 г. в 10 ч. в София,
община „Изгрев“, ж.к. Дианабад, бл. 14, ап. 15,
при следния дневен ред: приемане на нов устав
на Фондация „Васил Д. Тузсузов“ в съответствие
със Закона за юридическите лица с нестопанска
цел. Писмените материали, свързани с дневния
ред на събранието, са на разположение на чле
новете на сдружението на адрес: София, община
„Изгрев“, ж.к. Дианабад, бл. 14, ап. 15. Началото
на регистрацията на председателите, желаещи да
участват, е в 9 ч. в деня на заседанието и при
ключва в 10 ч. Поканват се всички председатели
или упълномощени от тях лица да присъстват.
Всички председатели или писмено упълномоще
ни техни представители да носят със себе си и
да представят при регистрацията лична карта, а
упълномощените лица – лична карта и писмено
пълномощно за представителство на председател
на фондацията. При липса на кворум на основа
ние чл. 27 ЗЮЛНЦ заседанието ще се проведе
същия ден в 12 ч., на същото място и при същия
дневен ред.
4394
5. – Управителният съвет на сдружение „Асоциация на лицензираните дружества за доброволно здравно осигуряване (АЛДДЗО), София,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно
годишно общо събрание на членовете на сдру
жението на 21.06.2012 г. в 10 ч. в заседателната
зала на офиса на ОЗОФ „Доверие“ – АД, в Со
фия, ул. Лъчезар Станчев 5 – „Софарма Бизнес
Тауърс“, тяло А, ет. 5, при следния дневен ред: 1.
отчет за дейността на сдружението за 2011 г.; 2.
финансов отчет; 3. приемане на проектоплан за
работата на сдружението за 2012 г.; 4. приемане
на бюджет на сдружението за 2012 г.; 5. приема
не на нови членове на сдружението; 6. вземане
на решение относно размера на членския внос
за 2012 г. и реда на внасянето му от членовете
на асоциацията; 7. разни. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 11 ч., на същото място и
при същия дневен ред.
4407
1. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Клуб по спортни танци – ЕС
Тийм“, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
по своя инициатива свиква общо събрание на
25.06.2012 г. в 11 ч. в София, ул. Манастирска 8А,
вх. А, ап. № 7, при следния дневен ред: 1. отчет на
УС за дейността по време на мандата; приемане
на решение за освобождаване на членовете на УС;
2. приемане на промени в устава на сдружение
то; 3. предложение и избор на нов УС; 4. разни.
Материалите по дневния ред са на разположение
на членовете в седалището на сдружението. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 12 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
4366
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1. – Уп ра ви т е л я т н а сд ру жен ие „ К и д м а
Анилевич – Ашомер АЦАИР – България“, София, на основание чл. 35 във връзка с чл. 26
ЗЮЛНЦ и чл. 15, ал. 2 от устава свиква общо
събрание на членовете на 25.06.2012 г. в 11 ч.
в София, район „Красно село“, ул. Подуево 5А,
при следния дневен ред: 1. вземане на решение
за приемане на годишния финансов отчет и от
чета за дейността на сдружението през 2011 г.; 2.
освобождаване на управителя от отговорност за
дейността му през 2011 г. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 14 ч., на същото място и
при същия дневен ред.
4406
11. – Управителният съвет на Института на
вътрешните одитори в България на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно общо събрание
на 28.06.2012 г. в 16,30 ч. в „Шератон, хотел Бал
кан“ – София, при следния дневен ред: 1. приемане
на нови членове на сдружението; 2. приемане на
отчет за дейността на ИВОБ за периода 30 юни
2011 г. – 31 май 2012 г.; отчет за дейността на
контролния съвет за периода 30 юни 2011 г. – 31
май 2012 г., годишния финансов отчет за 2011 г.
и отчет за изпълнението на бюджета за 2011 г.; 3.
организационни въпроси. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 17,30 ч., на същото място
и при същия дневен ред независимо от броя на
явилите се членове.
4405
56. – Управителният съвет на „Федерация
на научно-техническите съюзи в България“,
София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ във връзка
с чл. 14 и чл. 15, ал. 1 от устава на ФНТС свиква
общо събрание на ФНТС на 28.06.2012 г. в 11 ч.
в София, ул. Г. С. Раковски 108, Национален дом
на науката и техниката, ет. 2, зала № 4 „Асен
Златаров“, при следния дневен ред:1. отчет за
дейността на управителния съвет на ФНТС за
мандата юли 2008 – юни 2012 г.; 2. приемане на
бюджета на ФНТС за 2012 г.; 3. обсъждане на
предложение за промени на устава на ФНТС;
4. избиране на управителен съвет на ФНТС; 5.
обсъждане на предложения за удостояване със
званията „Почетен член на ФНТС“ и „Заслужил
деятел на ФНТС“; 6. текущи.
4365
8. – Управителният съвет на сдружение с не
стопанска цел „Боксов клуб „Академик“, София,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква на 2.07.2012 г.
в 18 ч. в седалището на сдружението – София,
район „Слатина“, ж.к. Гео Милев, Студентски
общежития, бл. 3, тяло А, ет. 2, извънредно общо
събрание на сдружението при следния дневен ред:
1. освобождаване на членове; 2. освобождаване
на един от членовете на управителния съвет и
приемане на нов член на УС на негово място; 3.
приемане на членски внос и такси за ползване
на материалната база на клуба; 4. разни.
4348
6. – Управителният съвет на сдружение „Ловно-рибарско дружество „Морски орел“, Балчик,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събра
ние на 29.06.2012 г. в 16 ч. в читалище „Паисий
Хилендарски“, пл. 23-ти септември, Балчик, при
следния дневен ред: 1. отчет за дейността на УС
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при СЛРД, Балчик, за 2011 г.; 2. отчет на РК за
дейността му за 2011 г.; 3. промяна в устава; 4.
разни. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе същия
ден в 17 ч., на същото място.
4421
1. – Уп ра ви те лни ят с ъве т на сд ру жение
„Училищно настоятелство към 78 СОУ „Христо Смирненски“ – Банкя“ на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 10.06.2012 г.
в 16 ч. в гр. Банкя, ул. Царибродска 5, сградата
на 78 СОУ „Христо Смирненски“, при следния
дневен ред: 1. промени в състава на управителния
съвет; проект за решение – ОС приема промени
в състава на управителния съвет; 2. разни. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 17 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
4411
1. – Управителният съвет на Сдружение за
развитие и усъвършенстване на личността „Вселена“, Бургас, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
годишно отчетно събрание на 20.06.2012 г. в 18 ч.
в Бургас в залата на МКБППМН на ул. Оборище
102 при следния дневен ред: 1. приемане на годи
шен отчет за дейността и финансовото състояние
на сдружението; 2. разглеждане на подаден отвод
на членове на управителния съвет; 3. промени
в устава на сдружението (брой на членовете на
управителния съвет, адреса на сдружението, пе
чата на сдружението); 4. други.
4380
2. – Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел „Бургаска фотографска общност“
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 16, ал. 2 от
устава на сдружението свиква общо събрание
на членовете на сдружението на 4.07.2012 г. в
18 ч. в Културен клуб на пенсионера „Морски
звуци“, бул. Демокрация 46, Бургас, при следния
дневен ред: 1. промяна на чл. 16, ал. 2 от устава
на сдружението относно начина на свикване на
общото събрание; 2. вземане на решение относно
дължимостта и размера на членския внос и на
имуществените и допълнителните доброволни
парични вноски; 3. разни.
4420
2. – Управителният съвет на СНЦ „Футболен клуб Черноморец Бяла 2003“ на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква на 23.07.2012 г. в 13 ч. в
заседателната зала на Община Бяла, ул. Андрей
Премянов 29, общо събрание при следния дневен
ред: 1. вземане на решение за освобождаване
на Анастас Костов Трендафилов и Радостин
Димитров Димитров като членове на управи
телен съвет; 2. избиране на нови членове на
управителен съвет.
4283
1. – Управителният съвет на СНЦ „Волейболен клуб Черноморец Бяла 2008“ на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква на 23.07.2012 г. в 13 ч. в
заседателната зала на Община Бяла, ул. Андрей
Премянов 29, общо събрание при следния дневен
ред: 1. вземане на решение за освобождаване на
Анастас Костов Трендафилов като сдъружник и
земестник-управител; 2. приемане на нов съдруж
ник и избиране на нов заместник-председател.
4282
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1. – Управителният съвет на „Асоциация на
учени, артисти и спортисти“, Варна, на осно
вание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
7.07.2012 г. в 16,30 ч. във Варна, ул. Хан Аспарух
11, при следния дневен ред: 1. годишен отчет
на сдружението за 2011 г.; 2. годишен финансо
во-счетоводен отчет за 2011 г.; 3. приемане на
проектобюджет на УС на АУАС; 4. приемане
план за работа на сдружението; 5. приемане на
нови членове.
4379
3. – Съветът на настоятелите на сдружение
„Настоятелство „Американски колеж – Аркус“
при Частна профилирана гимназия „АК – Аркус“,
Велико Търново, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на 25.06.2012 г. в 14 ч. в
сградата на ЧПГ „АК – Аркус“ – Велико Търново,
ул. Драгоман 16, при дневен ред: освобождаване
на членовете на съвета на настоятелите и изби
ране на нови членове.
4284
Габровският окръжен съд на основание чл. 15
от Закона за сдружения за напояване с решение от
12.04.2012 г. по ф. д. № 10/2012 вписа в регистъра
за юридически лица с нестопанска цел сдружение
за напояване „Орехите“ със седалище и адрес на
управление с. Душево, община Севлиево, ул. Ви
дима 17, с предмет на дейност: експлоатация,
поддържане и реконструкция на предадената
им по реда на чл. 47 от Закона за сдружения за
напояване и § 3 от преходните и заключителните
разпоредби на Закона за сдружения за напоява
не хидромелиоративна структура; изграждане
на нови напоителни и отводнителни системи и
съоръжения; доставяне и разпределяне на водата
за напояване; отвеждане на излишните води; из
пълнение на агромелиоративни и агротехнически
мероприятия за подобряване на състоянието на
земеделските земи; рибовъдство и развъждане на
водоплаващи птици. Територията на сдружението
обхваща 186 декара изградена поливна площ,
годна за напояване, в землището на с. Душево,
разпределени в 8 имота с 2 ползвателя и 3 собстве
ници съгласно приложена скица, представляваща
приложение № 1 към устава. Собственици на
земеделски земи на територията на сдружението
са: Мария Йонкова Джамбазова, Йонко Цанков
Колев, Недка Цанкова Колева, Калин Костадинов
Косев, Ценка Мичева Ганчева и Кольо Мичев
Найденов. Сдружението ще се представлява от
председателя Калин Костадинов Косев.
4359
1. – Управителният съвет на сдружение „Училищно настоятелство при ПГ по ЖПТ „Н. Й.
Вапцаров“, Горна Оряховица, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 26.06.2012 г.
в 17 ч. в сградата на ПГ по ЖПТ „Н. Й. Вапца
ров“, Горна Оряховица, при следния дневен ред:
1. отчет за дейността на управителния съвет на
сдружението за 2011 г.; 2. отчет на контролния
съвет; 3. избор на управителен съвет; 4. програма
за действие за следващия период. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
ще се проведе същия ден в 18 ч., на същото мяс
то и при същия дневен ред. Поканват се всички
членове на сдружението да вземат участие в
общото събрание.
4367
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1. – Управителният съвет на сдружение с общественополезна дейност „Спортен танцов клуб
Стрийт Дъст-Денс“, Димитровград, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно общо събрание
(отчетно-изборно) на 15.06.2012 г. в 10 ч. в седали
щето на сдружението в Димитровград, ул. Христо
Г. Данов 6, вх. В, ап. 2, при следния дневен ред:
1. приемане на годишния финансов отчет на
сдружението за 2011 г.; проект за решение – ОС
приема годишния финансов отчет на сдружението
за 2011 г.; 2. освобождаване от отговорност на
членовете на УС за дейността им през 2011 г.;
проект за решение – ОС освобождава от отго
ворност членовете на УС за дейността им през
2011 г.; 3. разни. Поканват се всички членове да
вземат участие в общото събрание. Материалите
по дневния ред са на разположение на членовете
всеки работен ден в Димитровград, ул. Христо
Г. Данов 6, вх. В, ап. 2. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 14 ч., на същото място и
при същия дневен ред.
4364
5. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Авиационен клуб „Чисто небе“,
Пловдив, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ уведомява
всички свои членове, че свиква общо събрание на
клуба на 26.06.2012 г. в 17 ч. в ДНА – Пловдив,
при следния дневен ред: 1. отчет на УС за дей
ността на клуба; 2. отчет за финансовото състо
яние на клуба; 3. освобождаване от отговорност
на управителния и контролен съвет; 4. избор на
нов управителен и контролен съвет на клуба; 5.
разни. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в
18 ч., на същото място и при същия дневен ред.
4378
1. – Управителният съвет на СККК „Локомотив“ – Русе, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на 28.06.2012 г. в 17 ч. в
Спортното училище при следния дневен ред: 1.
отчет за работата на УС и счетоводен отчет за
периода 2011 – 2012 г.; 2. приемане на бюджета
за 2012 г.; 3. промяна на устава в съответствие
с изискванията на ЗЮЛНЦ; 4. промяна в със
тава на членовете на УС. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 18 ч., на същото място и
при същия дневен ред.
4423
1. – Управителният съвет на ШК „Марица“,
Симеоновград, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ с
решение на УС от 10.04.2012 г. свиква общо съ
брание на 24.07.2012 г. в 17 ч. в сградата на Об
щина Симеоновград при дневен ред: избор на нов
управителен съвет. Поканват се всички членове
да присъстват на събранието. Материалите за
събранието са на разположение в канцеларията на
клуба. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в
18 ч., на същото място и при същия дневен ред.
4381
5. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Асоциация за Българското
родопско говедо и Джерсея“, Смолян, на осно
вание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно общо от
четно-изборно събрание на 23.06.2012 г. в 11 ч. в
Смолян, ул. Невястата 35, сградата на ИАСРЖ,
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при следния дневен ред: 1. отчет за дейността
на сдружението; 2. финансов отчет; 3. избор на
нов управителен съвет; 4. приемане на членове
и прекратяване на членство; 5. приемане на про
ектобюджет; 6. разни. При липса на кворум на
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще
се проведе същия ден в 12 ч.
4363
1. – Управителният съвет на сдружение с не
стопанска цел „Агро ден“, Търговище, на основа
ние чл. 26 ЗЮЛНЦ с решение от 6.04.2012 г. свиква
общо събрание на сдружението на 19.07.2012 г.
в 17 ч. в с. Драгановец, област Търговище, в
читалищния салон в сградата на кметството в
с. Драгановец при следния дневен ред: 1. отчет на
управителния съвет за дейността на сдружението
за 2011 г.; 2. вземане на решение за прекратяване
на дейността на сдружението и заличаването му в
регистъра; 3. избор на ликвидатор. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
се отлага с един час по-късно – в 18 ч., на същото
място и при същия дневен ред независимо от
броя на присъстващите.
4281
49. – „Доверие – Обединен холдинг“ – АД,
уведомява инвеститорите относно началото на
публично предлагане на 9 463 576 броя обикно
вени, поименни, безналични акции с право на
глас и от същия клас акции както съществува
щите акции, с номинална стойност 1 лв. и
емисионна стойност 1,48 лв. всяка съгласно
решен ие т о за у вел и ча ва не на к а п и та ла о т
14 006 093 лв. до 23 469 669 лв., прието от упра
вителния съвет на дружеството на 24 януари
2012 г., и съгласно проспект за първично пуб
лично предлагане на акции на дружеството,
потвърден от Комисията за финансов надзор
(КФН) с Решение № 337-Е от 23.04.2012 г. 1.
Размер на заявения за набиране капитал, допустими отклонения, брой, номинална и емисионна стойност, видове акции и права по тях.
К а п и т а л ъ т н а „ До в е р и е – О б е д и н е н х о л 
динг“ – АД, се увеличава от 14 006 093 лв. до
23 469 669 лв. чрез издаване на 9 463 576 броя
обикновени безналични акции с право на глас
и с единична номинална стойност 1 лв. Капи
талът на дружеството ще бъде увеличен само
а ко б ъ д ат з а п ис а н и и п л ат ен и н а й-м а л ко
4 730 000 акции с номинална стойност 1 лв. и
емисионна стойност 1,48 лв. всяка една, в кой
то случай капиталът на дружеството ще бъде
увеличен само със стойността на записаните
акции. Не е възможно отклонение над горната
граница на заявения за набиране капитал. Вся
ка акция от новата емисия има номинална
стойност 1 лв. и емисионна стойност 1,48 лв.
Всички издадени от „Доверие – Обединен хол
динг“ – АД, акции, както и акциите от новата
емисия са от един клас – обикновени, безна
лични, поименни с право на един глас в общо
то събрание на акционерите, право на дивидент
и на ликвидационен дял, съразмерни с номи
налната стойност на акцията. Увеличаването
на капитала с права изключва възможността за
увреждане на интересите на акционерите. 2.
Издаване на права. Съотношение между издаваните права и новите акции. Минимален и
максимален брой акции, които могат да бъдат
записани срещу издаваните права. На основа
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ние чл. 112б, ал. 2 ЗППЦК право да участват в
увеличението на капитала имат лицата, придо
били акции най-късно 7 дни след датата на
обнародване на съобщението за публично пред
лагане по чл. 92а, ал. 1 ЗППЦК. На следващия
работен ден „Централен депозитар“ – АД, от
крива сметки за права на тези лица въз основа
на данни от книгата на акционерите. Срещу
всяка съществуваща към края на посочения
срок акция се издава едно право, като 1,48
права дават възможност за записване на 1 нова
акция по емисионна стойност 1,48 лв. всяка.
След издаването на правата всяко лице може
да придобие права в периода за тяхното прех
върляне/търговия и при провеждането на аук
циона. При упражняване на 1,48 права това дава
възможност за записване на 1 нова акция по
емисионна стойност 1,48 лв. При получаване
на число, което не е цяло, се закръгля към помалкото цяло число. Всяко лице може да запи
ше такъв брой акции, който е равен на броя на
п ри доби т и те и/и ли п ри тежавани те от него
права, разделен на 1,48. 3. Начален и краен
срок, условия и ред за прехвърляне на правата.
Начален и краен срок, условия и ред за записване на акции от новата емисия от притежателя на права. 3.1. Начален срок за прехвърля
не на правата и за записване на акции съглас
но чл. 112б, ал. 4 и 5 ЗППЦК – седмият ра
ботен ден, следващ изтичането на 7 дни от деня
на обнародването на съобщението за публич
ното предлагане по чл. 92а, ал. 1 ЗППЦК в
„Държавен вестник“ и публикуването му в един
централен ежедневник – в. „24 часа“. За начало
на публичното предлагане се счита по-късната
от двете дати – датата на обнародване на съоб
щението в „Държавен вестник“ или датата на
публикуването му във в. „24 часа“. 3.2. Краен
срок за прехвърляне на правата съгласно чл. 112б,
ал. 4 ЗППЦК – първият работен ден, следващ
изтичането на 14 дни, считано от началната
дата по т. 3.1. 3.3. Прехвърлянето на права по
средством тяхната покупко-продажба (търгови
ята с права) съгласно чл. 112б, ал. 6 и сл. ЗППЦК
се извършва на основен пазар на „Българска
фондова борса – София“ – АД (БФБ), чрез по
даване на поръчка за продажба до съответния
инвестиционен посредник, при когото са раз
крити сметки за права на съответните клиенти,
съответно чрез поръчка за покупка до инвес
тиционен посредник, член на регулирания пазар.
За придобиването на права по други способи
се прилагат разпоредбите на правилника на
„Централен депозитар“ – АД. Началният срок
за търговия с права съвпада с началната дата
по т. 3.1. Съгласно правилата на „БФБ – Со
фия“ – АД, последната дата за търговия с пра
ва на борсата е 2 работни дни преди крайната
дата по т. 3.2. Акционерите, които не желаят
да участват в увеличението на капитала, както
и всички други притежатели на права имат
право да продадат правата си по посочения ред
до края на борсовата сесия в последния ден на
търговия с права, съответно да се разпоредят с
тях по други способи до последния ден за прех
върляне на правата, но не по-късно от предви
деното съгласно правилника на „Централен
депозитар“ – А Д. На 5-и я работен ден след
крайната дата на срока за прехвърляне на пра
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в а т а п о т. 3. 2 „ До в е р и е – О б е д и н е н хо л 
динг“ – АД, чрез упълномощения инвестицио
нен посредник „София Интернешънъл Секюри
тиз“ – АД, предлага за продажба при условията
на аукцион тези права, срещу които не са за
писани акции от новата емисия до изтичане
срока за прехвърляне на правата. „Доверие – Обе
динен холдинг“ – АД, ще разпредели сумата,
пол у чена от прода жбата на неу пра ж нените
права, намалена с разходите по продажбата,
съразмерно между техните притежатели. Суми
те, пол у чени от прода жбата на правата, се
превеждат по специална сметка, открита от
„Централен депозитар“ – АД, и не могат да се
ползват до вписване на увеличението на капи
тала в търговския регистър. Разпределянето на
сумите, получени от продажбата на права, как
то в срока за тяхното прехвърляне, така и при
аукциона, се извършва със съдействието на
„Централен депозитар“ – АД, при условията и
по реда на неговия правилник. В началото на
всек и работен ден по време на подписката
„Централен депозитар“ – АД, публично оповес
тява информация за упражнените до края на
предходния работен ден права. Лицата, придо
били права при прода жбата чрез ау к циона,
могат да запишат съответния брой акции до
изтичане на крайния срок за записване по т. 3.4.
3.4. Краен срок за записване на акциите съглас
но чл. 112б, ал. 5 ЗППЦК – първият работен
ден, следващ изтичането на 15 работни дни от
деня, в който изтича срокът за прехвърляне на
правата по т. 3.2. Не се допуска записване пре
ди посочения начален и след посочения краен
срок за записване. 3.5. Записването на акциите
от новата емисия ще се извършва при следните
условия и ред: 3.5.1. Лицата, получили права по
лични сметки, заявяват прехвърлянето на пра
вата по свои подсметки при инвестиционен
посредник. Лицата, притежаващи акции с пра
ва, както и всички други притежатели на пра
ва, придобили същите в срока за тяхното прех
върляне, могат да запишат срещу тях съответния
брой акции до изтичането на срока за прехвър
лянето на правата по т. 3.2, като в противен
случай техните неупражнени права ще бъдат
продадени служебно на аукцион. Лицата, при
добили права при продажбата чрез аукцион,
могат да запишат съответния брой акции до
крайния срок за записване по т. 3.4. Дружество
то осигурява възможност за записване на акции
по дистанционен способ чрез „Централен депо
зитар“ – АД, и неговите членове. Записването
на акции се извършва чрез подаване на писме
ни заявки. Всички лица, притежаващи акции с
права, както и всички други притежатели на
права, придобити в срока за тяхното прехвър
ляне и/или при аукциона, подават заявките за
записване на акции до упълномощения инвес
тиционен посредник „Софи я Интернешънъл
Секюритиз“ – А Д, със седалище и адрес на
управление София, ул. Николай Хайтов 3А, ет.
1, телефон: +359 2 988 63 40, факс: +359 2 937
98 77, е-mail: zaytseva@sis.bg, обслужващ увели
чението на капитала, и/или до инвестиционни
те посредници, членове на „Централен депози
тар“ – А Д, при които се водят к лиентските
сметки за притежаваните от тях права, съглас
но действащите процедури в правилника на

ВЕСТНИК

С Т Р. 6 3

„Централен депозитар“ – АД. Заявките за за
писване на акции се подават до упълномощения
инвестиционен посредник, обслужващ увеличе
нието на капитала, всеки работен ден от 9 до
17 ч. при спазване на нормативните изисквания.
3.5.2. Записването на акции се счита за дейст
вително само ако е направено от акционер с
акции с права и/или от друг притежател на
права до възможния брой акции по т. 2 и е
внесена цялата емисионна стойност на запис
ваните акции до крайния срок за записване на
акциите при условията, посочени по-долу. При
частично заплащане на емисионната стойност
се считат записани съответният брой акции, за
които същата е изплатена изцяло. Внасянето на
емисионната стойност на записаните акции се
извършва по специална набирателна сметка,
открита на името на „Доверие – Обединен хол
динг“ – А Д, IBAN: BG38BUIN95615100298043,
BIC: BUINBGSF, при „А лианц банк Бълга
рия – АД. Набирателната сметка трябва да бъде
заверена от лицето, записващо акциите, найкъсно до крайния срок за записване на акции
те. 3.6. Съгласно чл. 89, ал. 2 ЗППЦК набрани
те парични средства по специалната сметка не
могат да се използват преди приключване на
подписката и вписване на увеличаването на
капитала в търговския регистър на съда. 4.
Приложим ред, ако всички предложени акции
бъдат записани преди края на подписката; ако
всички предложени акции не бъдат записани
преди края на подписката; ако до края на подписката бъдат записани повече акции от предложените. Ако всички акции от тази емисия
бъдат записани преди крайния срок на подпи
ската, „Доверие – Обединен холдинг“ – А Д,
уведомява Комисията за финансов надзор (КФН)
в срок 3 работни дни съгласно чл. 112б, ал. 12
ЗППЦК и предприема необходимите действия
за вписване на увеличаването в търговския
регистър и по регистрация на емисията в „Цен
трален депозитар“ – АД, КФН и „БФБ – Со
фия“ – АД. Ако до крайния срок на подписка
та не бъдат записани всички акции, но бъдат
записани и платени най-малко 4 730 000 акции,
капиталът се увеличава до размера на записа
ните и платени акции и новата емисия в този
размер се регистрира в „Централен депози
тар“ – А Д, КФН и на „БФБ – София“ – А Д.
Увеличаването на капитала с права изключва
възможността за записване на повече от посо
чените в т. 1 акции. 5. Ред и срокове за връщане на набраните вноски и дължимите лихви
при неуспешно прик лючи ла подписка. А ко
п о д п и с к а т а п р и к л юч и н е ус п е ш н о, „ До в е 
рие – Обединен холдинг“ – А Д, публикува в
3-дневен срок съобщение за това в два централ
ни ежедневника (в. „24 часа“ и в. „Труд“), уве
домява КФН и банката, в която е открита на
бирателната сметка, по реда на чл. 84, ал. 3
ЗППЦК и обявява по местата на подписката
условията и реда за връщане на набраните суми.
Внесените суми заедно с начислените от бан
ката лихви, ще бъдат възстановени на инвести
торите в срок 30 дни от уведомлението по чл. 84,
ал. 3 ЗППЦК чрез превод по посочена от тях
банкова сметка или в брой на адреса на банка
та. В случай че увеличението на капитала не
бъде вписано в търговския регистър, „Дове
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рие – Обединен холдинг“ – АД, уведомява не
забавно КФН, БФБ и Централния депозитар и
публикува в посочените ежедневници съобщение
в 3-дневен срок от влизане в сила на отказа и
възстановява получените суми в 30-дневен срок
от уведомлението по същия ред. 6. Получаване
на удостоверителните документи за издадените
акции и за направените вноски. След вписване
на увеличението на капитала в търговския ре
гистър дружеството регистрира емисията акции
в Централния депозитар. Централният депози
тар ще открие нови или ще кредитира същест
вуващи сметки на инвеститорите със записа
ните от тях и заплатени нови акции. Акциите
на лицата по подсметки на инвестиционни по
средници в „Централен депозитар“ – АД, ще
бъдат разпределени по съответните подсметки.
При желание инвеститорите могат да получат
удостоверителни документи – депозитарни раз
писки – за получените от тях нови акции. Из
даването на депозитарни разписки се извършва
от Централния депозитар чрез съответния ин
вестиционен посредник по искане на акционе
ра и съгласно правилника на „Централен депо
зитар“ – АД, и вътрешните актове на посред
ника. Удостоверителен документ за направени
те вноски е платежният документ (платежно
нареждане или вносна бележка) и се получава
от обслужващата банка, чрез която инвестито
рът нарежда плащането или внася дължимата
сума срещу записваните акции. Към датата на
публикуване на настоящото съобщение Про
спектът за първично публично предлагане на
акции на „Доверие – Обединен холдинг“ – АД,
е публикуван и инвеститорите могат да получат
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безплатно копие на следните адреси: в офиса
на „Доверие – Обединен холдинг“ – АД: София
1756, район „Изгрев“, ж.к. Дианабад, ул. Лъчезар
Станчев 5, офис сграда А, ет. 7, тел.: + 359 2
984 56 69, лице за контакт: Анна Павлова, все
ки работен ден от 8,30 до 17 ч.; в офиса на ИП
„София Интернешънъл Секюритиз“ – АД, Со
фия, ул. Николай Хайтов 3А, ет. 1, тел.: +359 2
988 63 40, лице за контакт: Галина Зайцева,
всеки работен ден от 9 до 17 ч. Проспектът и
допълнителна публична информация за „Дове
рие – Обединен холдинг“ – АД, могат да бъдат
получени и от публичния регистър на Комиси
ята за финансов надзор (www.fsc.bg), както и на
интернет страницата на ИП „София Интерне
шънъл Секюритиз“ – АД (www.sis.bg).
4470
Светла Николова Димитрова – ликвидатор на
СНЦ „Волейболен клуб „Спартак 96“, Плевен, в
ликвидация по ф.д. № 1471/96, на основание чл. 14,
ал. 4 ЗЮЛНЦ кани кредиторите на сдружението
да предявят вземанията си в 6-месечен срок от
датата на обнародването в „Държавен вестник“.
4425
Поправка. Университетът „Проф. д-р Асен
Златаров“ – Бургас, прави следната поправка
в обявление № 3764 (ДВ, бр. 30 от 2012 г., стр.
51 – 52): професионалното направление във втория
конкурс за професор вместо „3.7. Организация
и управление“ да се чете „3.7. Администрация и
управление“.
4412

СЪОБЩЕНИЕ 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 обявления за концесии – 50 лв.
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