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Решението е прието от 41-ото Народно
събрание на 16 май 2012 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.

РЕШЕНИЕ

за прекратяване пълномощията на народен
представител
Народното събрание на основание чл. 72,
ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Конституцията на Репуб
лика България
РЕШИ:
Прекратява пълномощията на Николай
Нанков Нанков като народен представител от
11. многомандатен избирателен район – Ловеч.
Решението е прието от 41-ото Народно
събрание на 16 май 2012 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
5004

РЕШЕНИЕ

за попълване състава на постоянната делегация
на Народното събрание в Парламентарната
асамблея по франкофония
Народното събрание на основание чл. 86,
ал. 1 от Конституцията на Република Бълга
рия и чл. 35 от Правилника за организацията
и дейността на Народното събрание
РЕШИ:
Избира Антоний Венциславов Кръстев от
парламентарната група на ПП ГЕРБ за член на
постоянната делегация на Народното събрание
в Парламентарната асамблея по франкофония.

Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
5052

РЕШЕНИЕ

за промяна в състава на постоянната делегация на Народното събрание в Интерпарламентарната асамблея по православие
Народното събрание на основание чл. 86,
ал. 1 от Конституцията на Република България
и чл. 35 от Правилника за организацията и
дейността на Народното събрание
РЕШИ:
1. Освобождава Иван Йорданов Божилов
от парламентарната група на ПП ГЕРБ като
член на постоянната делегация на Народното
събрание в Интерпарламентарната асамблея
по православие.
2. Избира Таня Димитрова Въжарова от
парламентарната група на ПП ГЕРБ за член
на постоянната делегация на Народното съб
рание в Интерпарламентарната асамблея по
православие.
Решението е прието от 41-ото Народно
събрание на 16 май 2012 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
5053
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РЕШЕНИЕ

за създаване на Временна парламентарна
комисия за проучване на фактите и обстоятелствата, свързани с действия и инициативи
на длъжностни лица от органи на изпълнителната власт, при и по повод помилване, опрощаване на несъбираеми държавни
вземания, и даване и възстановяване на
българско гражданство и освобождаване и
лишаване от него през периода януари 2002 –
януари 2012 г.
Народното събрание на основание чл. 79,
ал. 1 и 3 и чл. 80 от Конституцията на Ре
публика България и чл. 34 от Правилника
за организацията и дейността на Народното
събрание
РЕШИ:
1. Създава Временна парламентарна ко
мисия за проучване на фактите и обстоятел
ствата, свързани с действия и инициативи
на длъжностни лица от органи на изпъл
нителната власт, при и по повод помилва
не, опрощаване на несъбираеми държавни
вземани я, и даване и възстановяване на
българско г ра ж данство и освобож даване
и лишаване от него през периода януари
2002 – януари 2012 г.
2. В изпълнение на правомощията си по
предходната точка временната парламентар
на комисия да извърши следните действия:
а) да проучи действията на лица от изпъл
нителната власт, инициирали производства,
които са завършили с издаването на укази
на президента на Република България за
помилване, опрощаване на несъбираеми дър
жавни вземания и даване и възстановяване
на българско гражданство и освобож даване
и лишаване от него през посочения период;
б) да установи мотивите, нормативните
основания и обстоятелствата, при които са
инициирани действията на изпълнителната
власт по съответните производства по пред
ходния пункт;
в) да направи съпоставка с практиката
в Република България отпреди периода на
проучването, както и с нормативната уредба
и практиката в други страни от Европей
ския съюз;
г) в изпълнение на горното на основание
чл. 80 от Конституцията да изиска станови
ща, документи, писмени и устни сведения
от всички органи и длъжностни лица и от
отделни граждани, които имат информация
по предмета на проучването, както и да из
върши всички други необходими действия
за обективно проучване;
д) да изготви доклад, който да съдържа
резултатите и изводите от проучването, както
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и предложения за решение на Народното
събрание във връзка с установеното, в това
число да впише в доклада необходими ли
са законодателни промени.
3. Архивът на създадената с Решение на
Народното събрание от 15 февруари 2012 г.
Временна парламентарна комисия за проуч
ване на нормативните основания, фактите и
обстоятелствата при помилване, опрощаване
на несъбираеми държавни вземания и даване
и възстановяване на българско гражданство
и освобождаване и лишаване от него през
периода 22 януари 2002 – 22 януари 2012 г.
(обн., ДВ, бр. 15 от 2012 г.; отм. с Решение
№ 6 на конституционния съд от 11 април
2 012 г. по конс т и т у ц ион но дело № 3 о т
2012 г.) се предоставя на комисията по т. 1.
4. Временната парламентарна комисия
се състои от 13 народни п редстави тели,
излъчени на пропорционален принцип – 6
от парламентарната група на ПП ГЕРБ, 2
от парламентарната група на Коалиция за
България, 2 от парламентарната група на
„Движение за права и свободи“, 1 от парла
ментарната група „Синята коалиция“, 1 от
парламентарната група на партия „АТАК А“
и 1 независим.
5. Избира състав на временната парла
ментарна комисия, както следва:
Юлиана Генчева Колева,
Светослав Тончев Тончев,
Ивайло Георгиев Тошев,
Цвета Вълчева Караянчева,
Владимир Цветанов Тошев,
Емил Димитров Караниколов,
Михаил Райков Миков,
Мая Божидарова Манолова,
Четин Хюсеин Казак,
Митхат Сабри Метин,
Явор Божилов Нотев,
Емил Генов Василев.
6. Избира ръководство на временната
парламентарна комисия, както следва:
Председател: Юлиана Генчева Колева.
Двама заместникпредседатели: Четин Хюсеин Казак,
Явор Божилов Нотев.
7. Временната парламентарна анкетна
комисия се избира за срок от три месеца.
Решението е прието от 41-ото Народно
събрание на 16 май 2012 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
5054
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ПРЕЗИ ДЕН Т
Н А РЕП У БЛИК АТА
УКАЗ № 179
На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Освобождавам Пламен Любомиров Бончев от
длъжността извънреден и пълномощен посланик
на Република България в Република Финландия.
Изпълнението на указа възлагам на ми
нистъра на външните работи.
Издаден в София на 8 май 2012 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
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УКАЗ № 182
На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Назначавам Чавдар Младенов Николов за
извънреден и пълномощен посланик на Репу
блика България във Федеративна република
Бразилия.
Изпълнението на указа възлагам на ми
нистъра на външните работи.
Издаден в София на 9 май 2012 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
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УКАЗ № 183
УКАЗ № 180

На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Назначавам Любомир Тодоров Тодоров
за извънреден и пълномощен посланик на
Република България в Република Финландия.
Изпълнението на указа възлагам на ми
нистъра на външните работи.
Издаден в София на 8 май 2012 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
4939

УКАЗ № 181
На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Назначавам Пламен Любомиров Бончев
за извънреден и пълномощен посланик на
Република България в Грузия.
Изпълнението на указа възлагам на ми
нистъра на външните работи.
Издаден в София на 8 май 2012 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
4940
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На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Назначавам Костадин Ташев Коджабашев
за извънреден и пълномощен посланик на
Република България в Кралство Испания.
Изпълнението на указа възлагам на ми
нистъра на външните работи.
Издаден в София на 10 май 2012 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
4942

УКАЗ № 184
На основание чл. 98, т. 1 от Конституцията
на Република България във връзка с чл. 282,
ал. 2 и чл. 281, т. 5 от Изборния кодекс
ПОС ТА НОВЯВА М:
Насрочвам нов избор за кмет на кметство
Туховища, община Сатовча, област Благоев
град, на 7 октомври 2012 г.
Издаден в София на 10 май 2012 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
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Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Диана Ковачева
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УКАЗ № 189
На основание чл. 98, т. 1 от Конституцията
на Република България във връзка с чл. 279,
ал. 1 и 5 от Изборния кодекс
ПОС ТА НОВЯВА М:
Насрочвам частичен избор за кмет на
кметство Житница, община Провадия, област
Варна, на 22 юли 2012 г.
Издаден в София на 15 май 2012 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Диана Ковачева
5045

МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 94
ОТ 11 МАЙ 2012 Г.

за изменение и допълнение на Тарифата
за таксите, които се събират по Закона за
лекарствените продукти в хуманната медицина, приета с Постановление № 296 на
Министерския съвет от 2007 г. (обн., ДВ,
бр. 106 от 2007 г.; изм., бр. 102 от 2010 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПО
СТА НОВИ:
§ 1. В чл. 3 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В т. 1 се създава нова буква „а“:
„а) за един хомеопатичен лекарствен про
дукт според произхода на изходните мате
риали (от растителен, химичен, биологичен,
минерален и др.) – 1000 лв.;“.
2. Досегашните букви „а“, „б“ и „в“ стават
съответно букви „б“, „в“ и „г“.
§ 2. В чл. 8, ал. 1 след думите „на чл. 1“
се поставя запетая и се добавя „съответно
на чл. 2“.
§ 3. Член 17 се изменя така:
„Чл. 17. (1) За оценка на документация
за издаване на разрешение за търговия на
дребно с лекарствени продукти в аптека се
събира такса в размер 1000 лв.
(2) За оценка на документация при про
мяна на вписаните в регистъра по чл. 230,
а л. 1, т. 2 – 5 ЗЛ П Х М обс т оя т елс т ва с е
събират следните такси:
1. п ри п р о м я н а н а н а и м ен о в а н и е т о,
вида на търговеца, седалището и адреса на
управление на лицето, получило разреше
ние – 250 лв.;
2. при промяна на името на ръководителя
на аптеката – 250 лв.;
3. п ри п ром яна на а д реса на ап тека
та – 500 лв.;
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4. при промяна на дейностите, които ще
се извършват в аптеката – 500 лв.“
§ 4. Член 28 се изменя така:
„Чл. 28. (1) За оценка на документация за
включване на лекарствен продукт в Пози
тивния лекарствен списък и за образуване
на цена по чл. 258, ал. 1 ЗЛПХМ се събира
такса в размер 1500 лв.
(2) За оценка на документация за включ
ване на лекарствен продукт в друго прило
жение на Позитивния лекарствен списък се
събира такса в размер 800 лв.
(3) За оценка на документация при про
мяна на включен в Позитивния лекарствен
списък лекарствен продукт се събират след
ните такси:
1. при промяна на наименованието на
лекарствен продукт – 150 лв.;
2. при промяна на притежателя на раз
решението за употреба на лекарствен про
дукт – 150 лв.;
3. при промяна на производителя/произ
водителите на лекарствен продукт – 150 лв.;
4. при промяна на показания на лекар
ствен продукт – 400 лв.;
5. при промяна на цена по чл. 258, ал. 1
ЗЛПХМ – 400 лв.;
6. п ри п р ом я н а н а д ру г и вп ис а н и в
Позитивния лекарствен списък обстоятел
ства – 150 лв.
(4) За оценка на документация за образу
ване на пределна цена на лекарствен продукт
се събира такса в размер 750 лв.
(5) За оценка на документация при промя
на на образувана пределна цена на лекарствен
продукт се събира такса в размер 350 лв.
(6) За оценка на документация при промя
на на обстоятелства в решение за пределна
цена се събират следните такси:
1. при промяна на наименованието на
лекарствен продукт – 150 лв.;
2. при промяна на притежателя на раз
решението за употреба на лекарствен про
дукт – 150 лв.;
3. при промяна на производителя/произ
водителите на лекарствен продукт – 150 лв.;
4. п ри п р ом я н а н а д ру г и вп ис а н и в
регистъра на пределните цени обстоятел
ства – 150 лв.
(7) За оценка на документация за ле
карствен продукт, получил разрешение за
паралелен внос, за прилагане на образувана
пределна цена се събира такса в размер
375 лв.
(8) За оценка на документация за реги
стриране на цена на лекарствен продукт,
отпускан по лекарско предписание – 200 лв.
(9) За оценка на документация при про
мяна на регистрирана цена на лекарствен
продукт, отпускан по лекарско предписание,
се събира такса в размер 100 лв.
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(10) За оцен к а на док у мен т а ц и я п ри
пром яна на обстоятелства в решение за
регистрирана цена на лекарствен продукт,
отпускан по лекарско предписание, се съ
бират следните такси:
1. при промяна на наименованието на
лекарствен продукт – 100 лв.;
2. при промяна на притежателя на раз
решението за употреба на лекарствен про
дукт – 100 лв.;
3. при промяна на производителя/произ
водителите на лекарствен продукт – 100 лв.;
4. при промяна на други вписани в ре
гистъра на цените обстоятелства – 100 лв.
(11) За оценка на документация за реги
стриране на цена на лекарствен продукт,
отпускан без лекарско предписание, се съ
бира такса в размер 200 лв.
(12) За оценка на документация при про
мяна на регистрирана цена на лекарствен
продукт, отпускан без лекарско предписание,
се събира такса в размер 100 лв.
(13) За оцен к а на док у мен т а ц и я п ри
пром яна на обстоятелства в решение за
регистрирана цена на лекарствен продукт,
отпускан без лекарско предписание, се съ
бират следните такси:
1. при промяна на наименованието на
лекарствен продукт – 100 лв.;
2. при промяна на притежателя на раз
решението за употреба на лекарствен про
дукт – 100 лв.;
3. при промяна на производителя/произ
водителите на лекарствен продукт – 100 лв.;
4. при промяна на други вписани в ре
гистъра на цените обстоятелства – 100 лв.
(14) За оценка на документация за ле
карствен продукт, получил разрешение за
паралелен внос, за прилагане на регистри
рана максимална продажна цена се събира
такса в размер 100 лв.“
§ 5. Член 29 се изменя така:
„Чл. 29. (1) За оценка на документация
за издаване на становище от Комиси ята
по етика за многоцентрови изпитвания се
събират следните такси:
1. за клинично изпитване на лекарствен
продукт – 1000 лв.;
2. за клинично изпитване за биоеквива
лентност/бионаличност – 800 лв.;
3. за клинично изпитване за фармакоки
нетика – 800 лв.;
4. за неи н т ервен ц иона л но п роу ч ва
не – 400 лв.
(2) За оценка на документация за извърш
ване на съществена промяна в клинично
изпитване се събира такса в размер 30 на
сто от съответната такса по ал. 1.“
§ 6. Член 30 се изменя така:
„Чл. 30. За издаване на заверено копие
на решение, становище или друг документ
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се заплаща такса в размер 10 лв. за всеки
екземпляр.“
§ 7. Член 31 се отменя.
§ 8. Създава се раздел ІV:
„Раздел ІV
Такси, събирани от регионалните здравни
инспекции
Чл. 32. (1) За оценка на документация за
издаване на удостоверение за регистрация на
дрогерия се заплаща такса в размер 200 лв.
(2) За оценка на документация за про
мяна в удостоверението за регистрация на
дрогерия се заплащат следните такси:
1. при промяна на адреса на дрогерия
та – 100 лв.;
2. при промяна на ръководителя на дро
герията – 100 лв.
Чл. 33. За издаване на заверено копие на
удостоверение или друг документ се заплаща
такса в размер 10 лв. за всеки екземпляр.“
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
4896

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 95
ОТ 14 МАЙ 2012 Г.

за приемане на Класификатор на длъжности
те на военнослужещите в служба „Военна
полиция“
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТА НОВИ:
Член единствен. Приема Класификатор на
длъжностите на военнослужещите в служба
„Военна полиция“ съгласно приложението
(поверително).
Заключителни разпоредби
§ 1. Отмен я се Постановление № 185 на
Министерск и я съвет от 2009 г. за приемане
на Прави лник за ст ру к т у рата и органи
заци ята на дейност та на слу жба „Военна
полици я“ и К ласификатор на длъж ностите
от слу жба „Военна полици я“ (ДВ, бр. 59
от 2009 г.).
§ 2. Постановлението се приема на ос
нование чл. 21, ал. 1 от Закона за военната
полиция.
§ 3. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на отбраната.
§ 4. Постановлението влиза в сила от
1 юли 2012 г.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
4926
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РЕШЕНИЕ № 378
ОТ 14 МАЙ 2012 Г.

за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства – строителни материали, от
находище „Вишовград“, община Павликени, област Велико Търново, на „Стрела – 92“ – ООД,
Велико Търново
На основание § 4, ал. 1 и 4 от преходните и
заключителните разпоредби на Закона за конце
сиите във връзка с § 17а, ал. 1 и 2 от преходните
и заключителните разпоредби на Закона за прива
тизация и следприватизационен контрол и чл. 4,
ал. 1, т. 1, чл. 6, 7 и чл. 8, ал. 1 от отменения
Закон за концесиите във връзка с § 105, ал. 2
от преходните и заключителните разпоредби на
Закона за изменение и допълнение на Закона за
подземните богатства (ДВ, бр. 100 от 2010 г.)
и мотивирано предложение на министъра на
икономиката, енергетиката и туризма
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Предоставя концесия за добив на под
земни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона
за подземните богатства – строителни мате
риали – варовици, от находище „Вишовград“,
разположено в землището на с. Вишовград,
община Павликени, област Велико Търново.
2. Определя концесионна площ с размер
302 853 кв. м, която съвпада с площта на
находището и е индивидуализирана с коор
динатите на точки по контура на запасите от
№ 1 до № 19 в координатана система „1970 г.“,
съгласно приложението.
3. Определя срок на концесията 35 години.
4. Определя за начален срок на концесията
датата на влизане в сила на концесионния
договор.
5. Концесионният договор влиза в сила от
20 декември 1999 г. – датата на прехвърляне на
собствеността по приватизационния договор.
6. Определя за концесионер по право без
търг или конкурс „Стрела – 92“ – ООД, Велико
Търново.
7. Концесията да се осъществява при след
ните условия:
7.1. При експлоатацията на подземните
богатства да се спазват нормативните изисква
ния, свързани с опазването на земните недра,
околната среда, водите, човешкото здраве,
защитените със закон територии и обекти,
правата върху горските територии и земедел
ските земи, в т.ч. в актовете и предписанията
на компетентните органи по околна среда,
както и изискванията за опазване на културните
ценности, националната сигурност, отбраната
на страната и обществения ред.
7.2. Добивът на подземни богатства по т. 1
да се извършва след предоставяне на влязло
в сила решение, с което е преценено да не
се извършва оценка на въздействието върху
околната среда (ОВОС), или на положително
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решение по ОВОС и на оценка за съвмес
тимостта с предмета и целите на опазване в
защитените зони, издадени по реда на Закона
за опазване на околната среда, Закона за
биологичното разнообразие и Наредбата за
условията и реда за извършване на оценка
за съвместимостта на планове, програми,
проекти и инвестиционни предложения с
предмета и целите на опазване на защите
ните зони, приета с Постановление № 201
на Министерския съвет от 2007 г. (обн., ДВ,
бр. 73 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 81 от 2010 г.
и бр. 3 от 2011 г.).
7.3. Правата и задълженията по концесията
да не се прехвърлят на трети лица освен с раз
решение на Министерския съвет при условията
и по реда на действащото законодателство.
7.4. При осъществяване на концесията и
на свързаните с нея дейности концесионерът
е длъжен:
7.4.1. да спазва изискванията за осигуряване
на здравословни и безопасни условия на труд;
7.4.2. да извършва всички дейности по предос
тавената концесия в съответствие с установените
технически и технологични стандарти;
7.4.3. да не изгражда сгради и трайни съоръ
жения върху земята, на която или под която е
находището на подземни богатства;
7.4.4. да спазва указанията, давани от минис
търа на икономиката, енергетиката и туризма
при съгласуване на проектите;
7.4.5. да изпълнява одобрените и изискващи
се рекултивационни мероприятия.
7.5. Концесионерът да не разкрива и пре
доставя на трети лица придобитата геоложка
и техническа документация и информация,
свързана с обекта на концесията, без изрично
писмено съгласие от министъра на икономиката,
енергетиката и туризма.
7.6. Добивът се извършва с осигурени от
концесионера средства и на негов риск.
7.7. За осъществяване на правата и изпълнение
на задълженията по концесията не се изискват
задължителни подобрения в находището.
7.8. Концесионерът може да упражнява пра
вата, произтичащи от предоставената концесия,
само върху земя от концесионната площ, върху
която е придобил съответни права при условията
и по реда на Закона за подземните богатства, и
след съответна промяна на предназначението є
при условията и по реда на Закона за опазване
на земеделските земи и на Закона за горите.
7.9. Концесионерът може да осъществява
дейност върху концесионната площ въз основа
на одобрен и влязъл в сила подробен устрой
ствен план, който включва концесионната площ
и пътните връзки между площта на находището
и местните и/или републиканските пътища.
8. Определя основните права и задължения
по концесията, както следва:
8.1. Основни права на концесионера:
8.1.1. да добива варовици от находището по т. 1;
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8.1.2. право на собственост върху добитите за
срока на концесията подземни богатства – ва
ровици;
8.1.3. право на ползване върху минните от
падъци от добива и първичната преработка за
срока на концесията;
8.1.4. да извършва за своя сметка всички
необходими дейности, свързани с добива, вклю
чително допроучване в границите на находището,
складиране, преработка, транспорт и продажба
на подземните богатства по т. 1;
8.1.5. с допълнително споразумение към
концесионния договор да получи право да
допроучи и за срока на концесията да добива
полезни изкопаеми от минните отпадъци, полу
чени в резултат на дейностите по концесията;
с допълнителното споразумение се определят
размерът, условията и редът за внасяне на кон
цесионното плащане, дължимо за допълнително
добиваните полезни изкопаеми;
8.1.6. да ползва за срока за концесията съ
ществуващата до момента на подписването на
концесионния договор геоложка и техническа
документация и информация за находището
по т. 1;
8.1.7. да складира отпадъците от добива и
преработката на подземно богатство въз ос
нова на проекти, съгласувани с министъра на
икономиката, енергетиката и туризма.
8.2. Основни задължения на концесионера:
8.2.1. да извършва добива на подземните
богатства по т. 1, като:
8.2.1.1. изпълнява съгласуваните проекти и
планове по това решение и по концесионния
договор;
8.2.1.2. разработва находището добросъ
вестно, като не допуска неправилна изборна
експлоатация, която може да доведе до загуби
на подземни богатства или до икономическа
неизгодност за бъдещото разработване на
находището;
8.2.1.3. изземва подземните богатства от
земните недра при минимални загуби, като
спазва изискванията за правилно и безопасно
разработване;
8.2.1.4. не застрашава компонентите на
околната среда;
8.2.1.5. управлява отпадъците от добива и
преработката на подземните богатства в съ
ответствие с плана за управление на минните
отпадъци, съгласуван с министъра на иконо
миката, енергетиката и туризма;
8.2.2. да извършва концесионното плащане
при условия и в срокове, определени в конце
сионния договор;
8.2.3. да извърши инвестиции за срока на
концесията в размер, конкретизиран в инвести
ционна програма, представляваща неразделна
част от цялостния работен проект;
8.2.4. да изработи и съгласува с министъра
на икономиката, енергетиката и туризма, при
необходимост и с други компетентните дър
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жавни органи при условия, по ред и в срокове,
определени в концесионния договор:
8.2.4.1. цялостен работен проект за добив
и първична преработка, съобразен с мерки
те и препоръките от решението, с което е
преценено да не се извършва ОВОС, или на
положително решение по ОВОС и на оценка
за съвместимостта с предмета и целите на
опазване в защитените зони, постановени по
реда на глава шеста от Закона за опазване на
околната среда и чл. 31 от Закона за биологич
ното разнообразие;
8.2.4.2. изменения и допълнения на цялостния
работен проект за добив и първична преработ
ка – при възникнала необходимост от това;
8.2.4.3. годишни работни проекти за добив и
първична преработка;
8.2.4.4. цялостен работен проект за ликвидация
или консервация на миннодобивния обект и за
рекултивация на засегнатите земи; концесионе
рът представя на министъра на икономиката,
енергетиката и туризма на всеки 5 години от
срока на концесията актуализация на проекта за
ликвидация или консервация на миннодобивния
обект и за рекултивация на засегнатите земи;
8.2.4.5. годишни работни проекти за лик
видация или консервация на миннодобивния
обект и за рекултивация на засегнатите земи,
представляващи неразделна част от проекта по
т. 8.2.4.3;
8.2.4.6. план за управление на минните от
падъци;
8.2.5. да уведомява компетентните държав
ни органи при условия и по ред, определени в
концесионния договор, за всяко обстоятелство,
което може да създаде опасност за земните не
дра, околната среда, водите, човешкото здраве,
защитените със закон територии и обекти, правата
върху горските територии и земеделските земи,
културните ценности, националната сигурност,
отбраната на страната и обществения ред;
8.2.6. да съставя и води геоложка и техниче
ска документация за дейностите по концесията
съгласно изискванията на действащото законо
дателство;
8.2.7. да представя при условия, по ред и в
срокове, определени в концесионния договор:
8.2.7.1. отчет за изпълнението на годишния
работен проект за добив и първична преработка,
включващ документи и доказателства, удосто
веряващи верността на посоченото в отчета,
включително информация за изменението на
запасите и ресурсите през изтеклата година,
резултатите от маркшайдерските измервания,
кантарни разписки, фактури и др., и отчет за
вложените инвестиции;
8.2.7.2. геоложки доклад за остатъчните за
паси в находището при доказана необходимост
от ликвидация на миннодобивния обект и ре
култивация на засегнатите земи;
8.2.8. да осигурява пълен достъп до концеси
онния обект, съоръженията и документацията,
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свързани с дейностите по концесията, на опра
вомощени органи и/или лица;
8.2.9. да спазва изискванията на Закона за
културното наследство и да осигури периодичен
мониторинг на територията на добивните работи
от археолог на регионалния исторически музей;
8.2.10. да спазва стриктно правилата и нормите
за извършване на взривни работи;
8.2.11. да стабилизира на терена граничните
точки по контура на концесионната площ;
8.2.12. в срок, определен в концесионния
договор, да предприеме действия за представяне
и одобряване на подробния устройствен план
по т. 7.9;
8.2.13. да извърши ликвидация на минно
добивния обект и рекултивация на засегнатите
земи за своя сметка при условия и в срокове,
определени в съгласувания проект по т. 8.2.4.4;
8.2.14. при прекратяване на концесионния
договор да предаде държането на находището
по т. 1 при условия и по ред, определени в кон
цесионния договор.
8.3. Основни права на концедента:
8.3.1. да получава дължимото концесионно
плащане при условия и в срокове, определени
в концесионния договор;
8.3.2. при условия и по ред, определени в кон
цесионния договор, да контролира изпълнението
на задълженията от концесионера, включително:
8.3.2.1. като изисква от концесионера пред
ставянето на документите и информацията;
8.3.2.2. чрез вземане на проби от всяка про
дукция – резултат от експлоатацията на нахо
дището, и чрез извършване на маркшайдерски
измервания;
8.3.3. право на съсобственост с концесионера,
а след прекратяване на концесията – право на
собственост – върху придобитата по време на
концесията геоложка и техническа документация;
8.3.4. право да усвои при условия и по ред,
определени в концесионния договор, изцяло или
част от банковата гаранция по т. 9.1;
8.3.5. да прекрати едностранно концесионния
договор при неизпълнение от страна на конце
сионера на което и да е от основните задълже
ния по това решение и по договора и/или при
нарушаване на условие за осъществяване на
концесията.
8.4. Основни задължения на концедента:
8.4.1. да оказва съдействие на концесионера
при осъществяване на концесията, след като
такова бъде поискано, при условия и по ред,
определени в концесионния договор;
8.4.2. да осъществява контрол за спазване
на условията по концесията и за изпълнение на
задълженията по концесионния договор.
9. Определя следните видове гаранции за
изпълнение на задълженията на концесионера
по концесионния договор:
9.1. Безусловна и неотменяема годишна бан
кова гаранция, обезпечаваща изпълнението на
всички задължения по концесионния договор,
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включително заплащане на концесионно пла
щане, данък върху добавената стойност (ДДС),
лихви и неустойки по парични и непарични
задължения, както следва:
9.1.1. за първата година от срока на концесията
гаранцията е в размер 73 428 лв. и се предос
тавя в срок до 30 дни от датата на подписване
на договора;
9.1.2. за всяка следваща година банковата
гаранция е в размер 100 на сто от стойността на
концесионното плащане за предходната година
с начислен ДДС и се предоставя на концедента
до 31 януари на съответната година.
9.2. Банковата гаранция по т. 9.1.1 и 9.1.2 е
валидна до 28 февруари на следващата година.
9.3. При усвояване на цялата или на част от
банковата гаранция по т. 9.1 концесионерът е
длъжен да възстанови нейния размер в 14-дне
вен срок от уведомлението на концедента за
усвояването є.
9.4. Финансово обезпечение за изпълнение
на дейностите по техническа ликвидация или
консервация на миннодобивния обект и ре
култивация на засегнатите земи. Видът на фи
нансовото обезпечение и предвиденият размер
на средствата се договарят между страните в
концесионния договор.
9.5. Дължат се неустойки и лихви при неиз
пълнение и при забавено изпълнение на дого
ворните задължения. Формите на неизпълнение,
условията и редът за тяхното установяване, както
и видът и размерът на санкциите се определят
в концесионния договор.
10. За предоставената концесия за добив
концесионерът заплаща на концедента по ред,
определен в концесионния договор, концеси
онно плащане, върху което се дължи ДДС,
както следва:
10.1. Концесионни плащания за срока на
концесията, дължими на 6-месечни вноски,
като срокът на плащане е 30-о число на месеца,
следващ отчетния период.
10.2. Отчетните периоди се определят от
1 януари до 30 юни и от 1 юли до 31 декем
ври за всяка календарна година от срока на
концесията.
10.3. Размерът на всяко плащане се опре
деля за всяка шестмесечна вноска, като 7 на
сто от базата за изчисляване на концесионното
плащане се умножи по добитото количество
подземно богатство за съответния отчетен пе
риод съгласно чл. 1, ал. 1 и 2 от Методиката за
определяне на конкретния размер на концеси
онното възнаграждение за добив на строителни
и скалнооблицовъчни материали – приложение
№ 4 към чл. 11 от Наредбата за принципите
и методиката за определяне на концесионното
възнаграждение за добив на подземни богатства
по реда на Закона за подземните богатства,
приета с Постановление № 127 на Министерския
съвет от 1999 г. (обн., ДВ, бр. 59 от 1999 г.;
изм. и доп., бр. 46 от 2007 г.).
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10.4. Концесионното плащане по т. 10.3 за
единица добито подземно богатство съгласно
чл. 1, ал. 3, т. 1, буква „а“ от методиката по
т. 10.3 не може да бъде по-ниско от 0,30 лв./
тон, като тази стойност се индексира ежегодно
с процента на увеличение на цените на стро
ителните и скалнооблицовъчните материали
по информация, предоставена от Националния
статистически институт, при базова статистическа
информация за цените за 2005 г.
10.5. Минималният размер на концесионното
плащане за всеки отчетен период от срока на
концесията не може да бъде по-нисък от 2975 лв.
и дължимия към него ДДС, определен на базата
на 9915 тона/шестмесечие добити варовици и
предвидената стойност за единица добито под
земно богатство съгласно т. 10.4.
10.6. Размерът на концесионното плащане по
т. 10.3 и минималният размер на концесионното
плащане по т. 10.4 и 10.5 се променя с допълни
телно споразумение към концесионния договор
при промяна на законодателството, уреждащо
реда за неговото определяне.
10.7. Министърът на икономиката, енергети
ката и туризма внася от името и за сметка на
концесионера част от концесионното плащане
без ДДС в размер 50 на сто от сумата, опре
делена по реда на т. 10.3 или 10.5, по бюджета
на Община Павликени по ред, определен в
концесионния договор.
11. Концесионерът се задължава да внесе
в срок до 30 дни от датата на подписване на
концесионния договор:
11.1. Еднократно парично плащане в размер
6000 лв. и дължимия ДДС.
11.2. За периода от влизането в сила на
концесионния договор до влизането в сила на
Закона за изменение и допълнение на Закона за
подземните богатства (ДВ, бр. 70 от 2008 г.) – ед
нократна сума от сбора на дължимите плащания
за всеки месец, през който е извършван добив
от находището, за който концесионерът не до
каже плащането на кариерна такса по Закона за
местните данъци и такси, заедно със законната
лихва върху тях до датата на изплащането є. За
тези концесионни плащания не се дължи ДДС.
11.3. За периода след влизането в сила на
Закона за изменение и допълнение на Закона за
подземните богатства (ДВ, бр. 70 от 2008 г.) до
подписването на концесионния договор – конце
сионно плащане заедно със законната лихва върху
него до датата на заплащането му, изчислено
съгласно чл. 1, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Методиката
за определяне на конкретния размер на концеси
онното възнаграждение за добив на строителни
и скалнооблицовъчни материали – приложение
№ 4 към чл. 11 от Наредбата за принципите и
методиката за определяне на концесионното въз
награждение за добив на подземни богатства по
реда на Закона за подземните богатства, приета
с Постановление № 127 на Министерския съвет
от 1999 г. (обн., ДВ, бр. 59 от 1999 г.; изм. и
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доп., бр. 46 от 2007 г.). Данък върху добавената
стойност се дължи за концесионно плащане с
възникнало данъчно събитие след 1 януари 2011 г.
12. При условия и по ред, определени в
концесионния договор, концесионерът не дължи
концесионно плащане за времето на реализиране
на дейностите, предвидени в съгласуван проект
за техническа ликвидация на миннодобивния
обект и за рекултивация на засегнатите земи,
при условие че не се извършва добив на под
земни богатства.
13. Оправомощава министъра на икономи
ката, енергетиката и туризма:
13.1. Да проведе преговори и да сключи
концесионния договор със „Стрела – 92“ – ООД,
Велико Търново, в тримесечен срок от влизането
в сила на решението.
13.2. Да представлява Министерския съвет по
концесионния договор с изключение на неговото
прекратяване.
13.3. Да организира контрола по изпълнението
на концесионния договор.
13.4. Да предявява вземанията на концедента
по съдебен ред и да представлява държавата
по дела, свързани с изпълнението на концеси
онния договор.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
Приложение
към т. 2
Координатен регистър на концесионната площ
на находище „Вишовград“
Координатна система „1970 г.“
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
4927

Х (м)
4678572,2
4678546,0
4678348,0
4678290,9
4678318,3
4678311,6
4678374,8
4678384,2
4678365,0
4678367,8
4678394,4
4678444,0
4678487,1
4678529,7
4678558,4
4678539,2
4678549,5
4678541,2
4678579,9

У (м)
9432240,0
9432270,7
9432242,2
9432175,6
9431940,8
9431710,7
9431363,6
9431243,0
9430896,5
9430759,5
9430700,8
9430703,6
9430893,6
9430896,6
9431100,8
9431296,0
9431612,5
9431806,5
9432209,3
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РЕШЕНИЕ № 384
ОТ 17 МАЙ 2012 Г.

за изменение на Решение № 329 на Министерския съвет от 2012 г. за отчуждаване на имоти и
части от имоти – частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект „АМ „Струма“ ЛОТ 4 от км 423+800 до км 438+500, изместване на жп линията Сандански – Кулата и
реконструкция на напоителни полета в обхвата на новопроектираната жп линия“ на територията на област Благоевград (ДВ, бр. 35 от 2012 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
Приложението към т. 1 се изменя така:
„Приложение
към т. 1
Землище на с. НОВО ДЕЛЧЕВО, община Сандански
От км 423+800 до км 428+800
№
по
ред

1

Имот №

2

Вид на те
риторията

3

Площ,
Обща
Начин на
подле
площ
трайно
жаща на
на имо
ползване
отчужда
та
ване

4

дка

дка

5

6

Вид
соб
стве
ност

Парично обезщетение
Собственик на
за трайни
имота
за земя насаждения

общ
раз
мер

лв.

лв.

лв.

10

11

7

8

9
1 265

1 265

1,937

1,406

Част
на

Илия Дими
тров Стамбо
лийски

Селско Изоставе
стопанска на нива

4,762

2,039

Юри
дич.
лица

„Ошан“ –
ЕООД

1 835

1 835

21001

Селско
стопанска

Нива

2,700

0,629

Част
на

Румен Георги
ев Атанасов

541

541

4.

21002

Селско
стопанска

Нива

2,000

0,337

Част
на

Иван Стоянов
Димашев

290

290

5.

21003

Селско
стопанска

Нива

1,717

0,324

Част
на

Иван Дими
тров Ципоров

279

279

6.

21004

Селско
стопанска

Нива

2,140

0,452

Част
на

Костадин Янев
Терзиев

389

389

7.

21005

Селско
стопанска

Нива

1,603

0,365

Част
на

Божана Аспа
рухова Георги
ева и Цветан
ка Аспарухува
Илиева

294

294

8.

21006

Селско
стопанска

Нива

0,692

0,336

Част
на

Трайко Тушев
Ташев

289

289

9.

21007

Селско
стопанска

Нива

1,82

0,296

Част
на

Симеон Янев
Николов

118

118

10.

21008

Селско
стопанска

Нива

10,002

2,453

Част
на

Стоян Нико
лов Сугарски

981

981

11.

23008

Селско
стопанска

Нива

1,999

0,173

Част
на

Чудомир Или
ев Шингаров

121

121

12.

23009

Селско
стопанска

Нива

3,996

2,526

Част
на

Благой Стоя
нов Пачов

1 768

1 768

13.

23010

Селско
стопанска

Нива

6,198

2,228

Част
на

Илия Дими
тров Стамбол
ски

1 560

1 560

14.

23011

Селско
стопанска

Нива

3,991

1,018

Част
на

Георги Нико
лов Алчаков

713

713

15.

23012

Селско
стопанска

Нива

2,798

0,238

Част
на

Илия Дими
тров Стамбол
ски

167

167

16.

24001

Селско
стопанска

Лозе

1,683

0,420

Част
на

Георги Иванов
Алишанов

176

1.

43

Селско
стопанска

2.

120

3.

Нива

739

915
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17.

24002

Селско
стопанска

Лозе

18.

24003

Селско
стопанска

19.

25001

20.

7

8

9

10

11

5,531

0,322

Част
на

Иван Киров
Наков

135

763

898

Нива

0,774

0,002

Част
на

Иван Киров
Наков

1

1

Селско
стопанска

Нива

16,400

2,540

Юри
дич.
лица

„Ошан“ –
ЕООД

1 947

1 947

25002

Селско
стопанска

Нива

4,247

0,152

Юри
дич.
лица

„Ошан“ –
ЕООД

117

117

21.

25003

Селско
стопанска

Нива

3,280

0,527

Юри
дич.
лица

„Ошан“ –
ЕООД

404

404

22.

25004

Селско
стопанска

Нива

4,496

0,761

Част
на

Красимир Бо
рисов Николов

583

583

23.

25005

Селско
стопанска

Нива

6,749

1,518

Юри
дич.
лица

„Ошан“ –
ЕООД

1 164

1 164

24.

25006

Селско
стопанска

Нива

1,854

0,640

Част
на

Блага Йосифо
ва Андреева

491

491

25.

25007

Селско
стопанска

Нива

3,000

1,011

Част
на

Андон Коста
динов Точев

743

743

26.

25008

Селско
стопанска

Нива

5,001

1,618

Част
на

Ивайло Хри
стов Таслаков
и Асен Коста
динов Точев

1 189

1 189

27.

25009

Селско
стопанска

Нива

7,155

2,602

Юри
дич.
лица

„Ошан“ –
ЕООД

1 912

1 912

28.

26008

Селско
стопанска

Нива

14,000

0,542

Част
на

Иван Дими
тров Ципоров

379

379

29.

26009

Селско
стопанска

Нива

7,999

0,297

Част
на

Христо Нико
лов Наков и
Георги Кири
лов Наков

208

208

30.

26019

Селско
стопанска

Нива

1,599

0,796

Юри
дич.
лица

„Ошан“–
ЕООД

557

557

31.

27001

Селско
стопанска

Лозе

2,704

2,391

Част
на

Димитър Геор
гиев Велев

1 745

1 745

32.

27002

Селско
стопанска

Лозе

5,998

1,770

Част
на

Алекса Деков
Стоев

1 292

1 292

Част
на

Ирина Мето
диева Джава
лекова, Ружа
Кирилова Га
линова, Ната
ша Кирилова
Манова,
Христо Кири
лов Касапов,
Блага Христо
ва Трайкова,
Георги Хри
стов Габада
нов, Ивайло
Славчев
Йовчев,
Живко Стра
хилов Шор
гов, Страхил
Живков Шор
гов, Добромир
Живков
Шоргов

129

129

27003

Селско
стопанска

Лозе

5

БРОЙ 39

6

33.

4

ВЕСТНИК

3,991

0,177

БРОЙ 39

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 3

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

34.

27010

Селско
стопанска

Лозе

3,279

0,262

Част
на

Христо Геор
гиев Кълов

193

193

35.

28001

Селско
стопанска

Нива

6,317

0,040

Част
на

Георги Нико
лов Алчаков

29

29

36.

28003

Селско
стопанска

Нива

5,130

1,105

Част
на

Магда Ивано
ва Ташева

464

464

37.

29006

Селско
стопанска

Лозе

2,800

0,082

Част
на

Иван Георгиев
Фетвов

57

57

38.

29009

Селско
стопанска

Лозе

2,000

0,065

Част
на

Андон Дими
тров Пачов

46

46

39.

29010

Селско
стопанска

Лозе

3,001

0,881

Част
на

Благой Стоя
нов Пачов

617

617

167,34

35,341

26 690

При реконструкция на канал при км 424+620 и км 425+895
40.

27010

Селско
стопанска

41.

29010

Селско
стопанска

42.

19002

Селско
стопанска

Лозе

3,279

0,01

Част
на

Христо Геор
гиев Кълов

7

7

Лозе

3,001

0,121

Част
на

Благой Стоя
нов Пачов

85

85

Нива

9,676

0,334

Част
на

Георги Геор
гиев Василев

304

304

183,3

35,806

Общо НОВО ДЕЛЧЕВО

25 584

1 502

27 086

Землище на c. ЛЕВУНОВО, ЕК АТТЕ 43243, община Сандански
От км 423+500 до км 438+500
43.

59005

Селско
стопанска

Лозе

5,986

0,430

Част
на

Благой Иванов
Димитров

280

280

44.

59006

Селско
стопанска

Лозе

3,045

0,305

Част
на

Петър Паска
лев Илиев

198

198

45.

60022

Селско
стопанска

Съобщ.
провод.

1,000

0,207

Юри
дич.
лица

„Мобилтел“

135

135

46.

60032

Селско
стопанска

Нива

10,000

0,115

Част
на

Панайот Геор
гиев Фикатов

75

75

71

71

257

47.

60033

Селско
стопанска

Нива

3,000

0,109

Част
на

Валентина
Йорданова
Длагонска,
Стоян Йорда
нов Шаовчев,
Йордан Ива
нов Шаовчев

48.

60034

Селско
стопанска

Нива

6,000

0,396

Част
на

Георги Иванов
Шаовчев

257

49.

60037

Селско
стопанска

Лозе

102,84

4,384

Юри
дич.
лица

„Лумпарова
къща“ – ООД

2 850

50.

74037

Селско
стопанска

Нива

2,500

1,927

Част
на

Иван Стоянов
Голов

1 253

51.

75019

Селско
стопанска

Лозе

8,901

1,938

Част
на

Насл. Георги
Илиев Петров

1 260

3 473

4 733

52.

75020

Селско
стопанска

Лозе

11,901

5,745

Част
на

Насл. Пандо
Килев Иванов

3 735

10 295

14 030

53.

75021

Селско
стопанска

Лозе

4,003

2,141

Част
на

Йордан Томов
Димитров

1 392

3 837

5 229

7 856

10 706
1 253

С Т Р.
1

14

ДЪРЖАВЕН
2

3

54.

75022

Селско
стопанска

4
Лозе

55.

75023

Селско
стопанска

56.

75024

57.

5

ВЕСТНИК

БРОЙ 39

6

7

8

9

10

11

1,997

1,168

Част
на

Петър Дими
тров Илиев

759

2 093

2 852

Лозе

2,000

1,294

Част
на

Георги Дими
тров Илиев

841

2 319

3 160

Селско
стопанска

Лозе

2,501

1,963

Част
на

Иван Стоянов
Голов

1 276

3 518

4 794

75025

Селско
стопанска

Лозе

2,200

1,647

Част
на

Георги Панде
лев Кигев

1 071

2 951

4 022

58.

75030

Селско
стопанска

Лозе

18,297

0,113

Част
на

Иван Георгиев
Ризов

73

203

276

59.

75031

Селско
стопанска

Лозе

7,002

0,254

Част
на

Димитър Ата
насов Георгиев

165

455

620

60.

87001

Селско
стопанска

Лозе

9,479

4,149

Частна

Петър Стоянов
Николов

2 697

61.

88001

Селско
стопанска

Лозе

7,202

0,828

Част
на

Стоян Марков
Андонов

538

576

1 114

62.

88002

Селско
стопанска

Лозе

7,481

0,9

Част
на

Благой Иванов
Димитров

585

993

1 578

63.

88004

Селско
стопанска

Лозе

11,302

0,28

Юри
дич.
лица

„Агропрогр ес“ –
ООД

182

182

64.

88014

Селско
стопанска

Лозе

5,573

0,448

Част
на

Благой Иванов
Димитров

291

291

65.

88015

Селско
стопанска

Лозе

1,929

0,111

Част
на

Василка Ста
ноева

72

72

66.

100001

Селско
стопанска

Нива

6,008

1,145

Част
на

Костадин
Панайотов
Филчев

744

744

2 697

От км 423+800 до км 428+800

67.

125

Селско
стопанска

Пасище,
мера

6,170

2,245

Юри
дич.
лица

„Кайгруп“ –
ЕООД, „Уни
сър Фейс“ –
ЕООД

1 459

1 459

68.

9001

Селско
стопанска

Овощна
градина

5,001

2,481

Част
на

Мая Георгиева
Андонова, Зор
ка Йорданова
Панова

1 613

1 613

69.

9003

Селско
стопанска

Овощна
градина

5,035

0,170

Част
на

Борис Велев
Танчев

111

111

70.

9004

Селско
стопанска

Овощна
градина

3,003

0,111

Част
на

Стоян Нико
лов Ташев

72

72

71.

9005

Селско
стопанска

Овощна
градина

12,019

0,360

Част
на

Никола Коста
динов Василев

234

234

72.

9006

Селско
стопанска

Овощна
градина

1,501

0,117

Юри
дич.
лица

„Ошан“ –
ЕООД

76

76

73.

9007

Селско
стопанска

Овощна
градина

1,501

0,102

Юри
дич.
лица

„Ошан“ –
ЕООД

66

66

74.

9008

Селско
стопанска

Овощна
градина

1,501

0,083

Юри
дич.
лица

„Ошан“ –
ЕООД

54

54

75.

9009

Селско
стопанска

Овощна
градина

1,501

0,065

Част
на

Георги Дими
тров Георгиев

42

42

10001

Селско
стопанска

0,625

Част
на

Мая Георгиева
Андонова,
Зорка Йорда
нова Панова

406

406

76.

Нива

3,000

БРОЙ 39
1

2

ДЪРЖАВЕН
3

4

5

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 5

6

7

8

9

10

11

„Башан“ –
ЕООД

636

636

77.

10002

Селско
стопанска

Нива

8,001

0,978

Юри
дич.
лица

78.

10003

Селско
стопанска

Нива

5,805

0,837

Част
на

Васил Георги
ев Арнаудов

544

544

79.

10004

Селско
стопанска

Нива

1,024

0,154

Част
на

Иван Георгиев
Арнаудов

100

100

80.

11012

Селско
стопанска

Нива

3,940

0,626

Част
на

Иван Георгиев
Арнаудов

407

407

81.

11013

Селско
стопанска

Пасище,
мера

4,133

2,176

Юри
дич.
лица

„Башан“ –
ЕООД

1 415

1 415

82.

11021

Селско
стопанска

Нива

3,802

0,628

Юри
дич.
лица

„Башан“ –
ЕООД

408

408

83.

11022

Селско
стопанска

Нива

1,698

1,552

Юри
дич.
лица

„Башан“ –
ЕООД

1 009

1 009

84.

11023

Селско
стопанска

Пасище,
мера

7,841

3,881

Юри
дич.
лица

„Башан“ –
ЕООД

2 523

2 523

85.

11025

Селско
стопанска

Нива

1,817

0,246

Част
на

Андон Кръстев
Велев

160

160

86.

11026

Селско
стопанска

Нива

1,912

1,633

Част
на

Иван Кръстев
Велев

1 062

1 062

87.

12001

Селско
стопанска

Лозе

2,773

0,819

Част
на

Борис Стоянов
Голов

532

532

88.

12003

Селско
стопанска

Лозе

3,293

0,858

Част
на

Мая Георгиева
Андонова, Зор
ка Йорданова
Панова

558

558

89.

13001

Селско
стопанска

Лозе

11,111

1,709

Част
на

Марио Атана
сов Делев, Ге
орги Атанасов
Делев

1 111

1 111

90.

15027

Селско
стопанска

Нива

2,400

0,019

Част
на

Иван Дими
тров Ципоров

12

12

91.

15028

Селско
стопанска

Нива

4,077

0,131

Част
на

Кирил Георги
ев Наков

85

85

92.

15035

Селско
стопанска

Нива

14,220

0,888

Юрид.
лица

„Екселант“ –
ЕООД

577

577

93.

38009

Селско
стопанска

Нива

3,100

1,427

Част
на

Иван Стоянов
Голов

928

928

94.

61003

Селско
стопанска

Нива

7,972

0,646

Част
на

Сашо Янев
Ризов

420

420

95.

61006

Селско
стопанска

Нива

6,696

0,170

Част
на

Христо Стан
ков Траев

111

111

96.

61007

Селско
стопанска

Нива

5,716

0,834

Част
на

Калин Анге
лов Яков

542

542

„Кайгруп“ –
ЕООД, „Уни
сър фейс“ –
ЕООД,
„Изгрев 05“

2 128

2 128

97.

61008

Селско
стопанска

Гора в
зем. земи

14,305

3,273

Юри
дич.
лица

98.

61009

Селско
стопанска

Нива

6,576

1,416

Част
на

Секул Коста
динов Пачов

921

921

99.

61010

Селско
стопанска

Нива

1,578

0,256

Част
на

Петър Паска
лев Илиев

166

166

С Т Р.
1

100.

16

ДЪРЖАВЕН
2

3

4

5

6

ВЕСТНИК

БРОЙ 39

7

8

61012
имотът е
Селско
образуван
стопанска
от имот
№ 061005

Нива

Част
на

Мария Радкова
Василева,
Маргарита
Радкова Хри
стова, Ната
лия Радкова
Траева, Яна
Кръстева Со
тирова,
Олег Иванов
Сотиров, Злат
ка Иванова
Детинска

61013
имотът е
Селско
образуван
стопанска
от имот
№ 061005

Нива

Част
на

Мария Радкова
Василева

15,097

0,521

61014
имотът е
Селско
образуван
стопанска
от имот
№ 061005

Нива

Част
на

Яна Кръсте
ва Сотирова,
Златк а Ивано
ва Детинска,
Олег Иванов
Сотиров

61015
имотът е
Селско
образуван
стопанска
от имот
№ 061005

Нива

Част
на

Маргарита
Радкова Хрис
това

61016
имотът е
Селско
образуван
стопанска
от имот
№ 061005

Нива

Част
на

Наталия Рад
кова Траева

9

10

11

339

339

101.

62003

Селско
стопанска

Нива

3,026

2,651

Юри
дич.
лица

„Алмопия“ –
ООД

1 723

1 723

102.

62004

Селско
стопанска

Нива

5,721

0,137

Част
на

Георги
Кръстев Велев

89

89

103.

62006

Селско
стопанска

Нива

2,993

0,473

Част
на

Янка Благоева

307

307

104.

63001

Селско
стопанска

Нива

0,483

0,483

Юри
дич.
лица

„Спа Аква“

314

314

105.

63002

Селско
стопанска

Нива

1,000

1,000

Част
на

Мильо
Алексов Заки
танов, Никола
Алексов Заки
танов

650

650

106.

63003

Селско
стопанска

Нива

1,500

1,500

Част
на

Василка
Стефанова
Кьосева
„Спа Аква“

975

975

107.

63004

Селско
стопанска

Нива

3,999

1,710

Част
на

Атанас Божи
нов Кьосев

1 112

1 112

108.

63006

Селско
стопанска

Нива

10,501

1,618

Част
на

Валентина
Милчева Бо
гиева

1 052

1 052

109.

63007

Селско
стопанска

Нива

8,500

1,262

Част
на

Мирчо Илиев
Киров

820

820

110.

63009

Селско
стопанска

Нива

4,500

1,103

Част
на

Атанас Йотов
Клянджев

717

717

111.

63015

Селско
стопанска

Нива

4,002

0,262

Част
на

Никола Дуков
Негрев

170

170

БРОЙ 39
1

2

ДЪРЖАВЕН
3

4

5

ВЕСТНИК

6

С Т Р. 1 7

7

8

9

10

11

569

569

112.

63018

Селско
стопанска

Нива

3,999

0,875

Част
на

Мария Кири
лова Петрова,
Благой Кири
лов Негрев,
Атанас Кири
лов Негрев,
Верка Кирило
ва Христова,
Митра Кири
лова Голева,
Дуко Кирилов
Негрев

113.

63019

Селско
стопанска

Нива

8,8

1,243

Част
на

Христо Григо
ров Николов

808

808

114.

63026

Селско
стопанска

Нива

5,501

1,093

Част
на

Атанас Йотов
Клянджев

711

711

115.

64001

Селско
стопанска

Нива

5,949

0,575

Част
на

Василка
Стефанова
Кьосева,
„Спа Аква“

374

374

116.

65015

Селско
стопанска

Пасище,
мера

5,888

2,872

Юри
дич.
лица

„Спа Аква“

1 867

1 867

117.

74030

Селско
стопанска

Нива

2,694

0,309

Част
на

Петър Паска
лев Илиев

201

201

118.

74031

Селско
стопанска

Нива

6,001

0,708

Част
на

Секул Коста
динов Пачов

460

460

119.

74032

Селско
стопанска

Нива

3,299

0,461

Част
на

Атанас Стоя
нов Комов

300

300

120.

74033

Селско
стопанска

Нива

1,001

0,138

Част
на

Стою Стоянов
Комов

90

90

121.

74034

Селско
стопанска

Нива

3,001

0,551

Част
на

Димитър Геор
гиев Комов

358

358

122.

74035

Селско
стопанска

Нива

2,501

0,898

Част
на

Илия Георгиев
Комов

584

584

123.

74036

Селско
стопанска

Нива

2,500

1,310

Част
на

Никола Геор
гиев Комов

852

852

124.

90001

Селско
стопанска

Нива

2,321

1,908

Част
на

Андон Дими
тров Комов

1 240

1 240

125.

90003

Селско
стопанска

Нива

2,720

1,915

Част
на

Георги Хри
стов Наков

1 245

1 245

126.

91004

Селско
стопанска

Нива

3,699

0,428

Част
на

Стоян Христов
Гьошев

278

278

127.

91006

Селско
стопанска

Нива

5,997

1,116

Част
на

Иван Тодоров
Милев

725

725

128.

91007

Селско
стопанска

Нива

1,001

0,983

Част
на

Андон Димит
ров Комов

639

639

129.

91008

Селско
стопанска

Нива

1,999

0,150

Част
на

Иван Тодоров
Милев

98

98

130.

91013

Селско
стопанска

Нива

3,619

0,186

Част
на

Георги Хрис
тов Наков

121

121

Преминаване канал км 429+120
131.

75025

Селско
стопанска

Лозе

2,200

0,100

Частна

Георги Панде
лев Кигев

65

179

244

132.

75030

Селско
стопанска

Лозе

18,927

0,636

Частна

Иван Георгиев
Ризов

413

1 140

1 553

133.

75031

Селско
стопанска

Лозе

7,002

0,933

Частна

Димитър Ата
насов Геор
гиев

607

1 672

2 279

134.

86011

Селско
стопанска

Нива

4,699

0,006

Частна

Стоян Марков
Андонов

4

4

С Т Р.
1

18

ДЪРЖАВЕН
2

3

135.

88001

Селско
стопанска

4

5

Лозе

7,202

136.

60022

Селско
стопанска

Съобщ.
провод

ВЕСТНИК
6

БРОЙ 39

7

9

10

11

0,013

Стоян Марков
Частна
Андонов

8

8

9

17

1,000

0,044

Юрид.
лица

29

Общо c. Левуново

581,01

95,684

62 202

41 569

103 771

Общо Сандански

764,31

131,490

87 786

43 071

130 857

Мобилтел

29

Община Сандански
с. ЛЕВУНОВО – населени места

№
по
ред

Вид на
Имот
терито
№
рията

Начин на
ползване

Площ,
Обща подле
площ
жаща
на имо на от
та
чужда
ване
дка

1.

2.

3.

Собственик на
имота

дка

Удвое
Па
на да
нъчна рично
Парично обезщеоценка обез
тение за подоб
щете
на 1
рение
дка за ние за
сегната земя
площ
лв./дка

лв.

2,672

Ивайло Андо
нов Тотев, Ми
хаил Андонов
Тотев

10 764

28 761

лв.

Общ
раз
мер

лв.

38013

Насе
лени
места

Обществе
нообслуж
ващи
дейности

65115

Насе
лени
места

Общест
венооб
служващи
дейности

23,498

3,825

„Литекс
Комерс“ – АД

5 120

19 584

60038

Насе
лени
места

Общест
венооб
служващи
дейности

22

0,19

Иван Петров
Чобанов

4 454

846

20 338

49 192

23 152

83 107

4 378

4 111

28 897

33 007

4 378

0

28 897

33 007

4,86

ОБЩО ЛЕВУНОВО

6,687

39 525

23 152

42 736

846

Община Петрич
с. МАРИКОСТИНОВО – населени места
1.

Сел
137023 скосто
панска

Друг вид
терен със
селищен
характер

0,939

ОБЩО МАРИКОСТИНОВО

0,939

„КТМ –
Трейдинг“ –
ООД

0,939

Землище с. МАРИКОСТИНОВО, община Петрич

№
по
ред

Имот №

1

2

Начин
Вид на те на трай
риторията но полз
ване

3

4

Обща
площ на
имота

Площ,
подле
жаща
на от
чужда
ване

дка

дка

5

6

Парично обезщетение

за земя

за
трай
ни насаждения

общ
размер

лв.

лв.

лв.

9

10

11

Вид соб
ственост

Собственик
на имота

7

8

142

142

1.

51010

Селскосто Пасище,
панска
мера

3,652

0,133

Частна

Георги
Тасев
Адвокатов

2.

52001

Селскосто Пасище,
панска
мера

10,169

4,315

Частна

Герасим
Смилянов
Смилянов

4 603

4 603

3.

52003

Селскосто Пасище,
панска
мера

3,731

1,104

Частна

Стоянка
Панделиева
Стоянова

1 178

1 178

4.

52006

Селскосто Пасище,
панска
мера

2,002

1,614

Частна

Борис
Димитров
Смилянов

1 722

1 722

БРОЙ 39
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7

8

9

10

11

5 424

5 424

5.

52008

Селскосто Пасище,
панска
мера

13,075

5,085

Частна

Велика
Илиева
Караманова

6.

52011

Селскосто Пасище,
панска
мера

3,299

3,299

Частна

Кръстю
Спасов
Облаков

3 519

3 519

7.

52012

Селскосто Пасище,
панска
мера

1,801

1,788

Частна

Павлина
Славчева
Методиева

1 907

1 907

8.

52013

Селскосто Пасище,
панска
мера

1,509

0,447

Частна

Христо
Иванов
Граматиков

477

477

9.

52016

Селскосто
панска

5,156

0,077

Частна

Валентина
Спасова
Димитрова

82

82

10.

52017

Селскосто Пасище,
панска
мера

6,006

1,188

Частна

Костадин
Атанасов
Караликов

1 267

1 267

11.

52018

Селскосто Пасище,
панска
мера

1,999

1,999

Частна

Велю Или
ев Облаков

2 132

2 132

12.

52023

Селскосто Пасище,
панска
мера

2,002

1,415

Частна

Кирил
Иванов
Мавродиев

1 509

1 509

13.

52024

Селскосто Пасище,
панска
мера

2,002

1,341

Частна

Евлоги
Георгиев
Мавродиев

1 430

1 430

14.

52025

Селскосто Пасище,
панска
мера

1,502

1,074

Частна

Андон Ива
нов Мавро
диев

1 146

1 146

15.

52026

Селскосто Пасище,
панска
мера

1,500

1,123

Частна

Вангел
Вангелов
Мавродиев

1 198

1 198

16.

55034

Селскосто
панска

2,502

0,417

Частна

Яне Мано
лев Христов

445

445

17.

55038

Друга
тери
тория,
Селскосто
заета от
панска
селско
стопанство

3,544

2,169

Частна

Георги
Илиев
Краликов

2 314

2 314

18.

130010

Селскосто
панска

Естест
вена
ливада

3,8

1,609

Частна

Лиляна
Славчева
Григорова

1 716

1 716

19.

130011

Селскосто
панска

Естест
вена
ливада

3,398

1,541

Частна

Костадин
Христов
Граматиков

1 644

1 644

20.

130012

Селскосто
панска

Естест
вена
ливада

2,998

1,709

Частна

Христо
Иванов
Граматиков

1 823

1 823

21.

130013

Селскосто
панска

Естест
вена
ливада

9,002

0,609

Частна

Тодор
Костадинов
Косачев

650

650

22.

130018

Селскосто
панска

Естест
вена
ливада

3,297

1,322

Частна

Илия
Христов
Смилянов

1 410

1 410

23.

130019

Селскосто
панска

Естест
вена
ливада

4,992

0,691

Частна

Венета
Георгиева
Узунова

737

737

24.

130020

Селскосто
панска

Естест
вена
ливада

2,501

0,718

Частна

Димитър
Симеонов
Узунов

766

766

Нива

Нива

С Т Р.
1

20

ДЪРЖАВЕН
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5

ВЕСТНИК
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7

8

9

10

11

36

36

25.

130023

Селскосто
панска

Естест
вена
ливада

4,200

0,034

Частна

Димитър
Георгиев
Мичев,
Митра
Георгиева
Бербатова

26.

130024

Селскосто
панска

Естест
вена
ливада

4,493

0,721

Частна

Панделия
Илиев Сми
лянов

769

769

27.

130025

Селскосто
панска

Естест
вена
ливада

1,500

1,500

Частна

Костадин
Янаков
Янчев

1 600

1 600

28.

130026

Селскосто
панска

Естест
вена
ливада

2,001

2,001

Частна

Илия Яна
киев Илиев

2 134

2 134

29.

130027

Селскосто
панска

Естест
вена
ливада

1,503

0,356

Частна

Янак Илиев
Янчев

380

380

30.

130028

Селскосто
панска

Естест
вена
ливада

2,509

0,833

Частна

Атанас Сто
янов Пра
наров

889

889

31.

130029

Селскосто Пасище,
панска
мера

3,002

0,024

Частна

Евдокия
Костадино
ва Макен
джиева

26

26

32.

130033

Селскосто Пасище,
панска
мера

2,006

0,237

Частна

Илия Велев
Андрейчев

253

253

33.

131001

Селскосто
панска

Естест
вена
ливада

5,001

0,412

Частна

Илиан Асе
нов Велев

439

439

34.

131002

Селскосто
панска

Естест
вена
ливада

3,999

1,649

Частна

Вида Не
делчева
Терзиева

1 759

1 759

35.

131003

Селскосто
панска

Естест
вена
ливада

5,998

3,676

Частна

Георги
Анастасов
Терзиев

3 921

3 921

36.

131004

Селскосто
панска

Естест
вена
ливада

4,508

2,678

Частна

Илия Велев
Андрейчев

2 857

2 857

37.

131005

Селскосто
панска

Естест
вена
ливада

2,000

0,091

Частна

Иван Ки
рилов Джа
велков

97

97

38.

131009

Селскосто
панска

Естест
вена
ливада

6,701

0,925

Частна

Иван Васи
лев Кома
ров

987

987

39.

135002

Селскосто
панска

Нива

0,499

0,499

Частна

Никола Ка
рамфилов
Божков

532

532

40.

135003

Селскосто
панска

Нива

0,952

0,645

Частна

Илия Хри
стов Ма
нолчев

688

688

41.

135004

Селскосто
панска

Нива

1,000

0,006

Частна

Георги
Хараланов
Георгиев

6

6

42.

135011

Селскосто
панска

Нива

1,502

0,478

Частна

Димитър
Петров
Бибишков

510

510

43.

135012

Селскосто
панска

Нива

2,500

2,359

Частна

Иван Илиев
Стойков

2 516

2 516

44.

135014

Селскосто
панска

Нива

1,001

0,551

Частна

Георги Сто
янов Вучев

588

588
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217

217
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45.

137022

Селскосто
панска

Нива

1,404

0,203

Частна

Гуца Андо
нова Стам
болиева

46.

137024

Селскосто
панска

Нива

2,000

1,192

Частна

Мария Яне
ва Иванова

1 271

47.

137025

Селскосто
панска

Трайни
насаж
дения

1,998

1,113

Частна

Вельо Или
ев Велев

1 187

48.

137036

Селскосто
панска

Нива

1,000

0,702

Частна

Илия Нико
лов Реджев

749

749

49.

137044

Селскосто
панска

Нива

0,501

0,291

Частна

Кирил Кос
тадинов
Краликов

310

310

50.

137055

Селскосто
панска

Нива

2,501

0,315

Частна

Илан Асе
нов Велев

336

336

51.

137056

Селскосто
панска

Нива

1,198

0,335

Частна

Димитър
Петров
Бибишков

357

357

52.

137057

Селскосто
панска

Нива

0,801

0,284

Частна

Иван
Митрушев
Андрейчев

303

303

53.

137058

Селскосто
панска

Нива

0,800

0,333

Частна

Вангел
Митрушев
Андрейчев

355

355

54.

137059

Селскосто
панска

Нива

1,546

0,849

Частна

Георги
Митрушев
Андрейчев

906

906

55.

138007

Селскосто
панска

Нива

2,000

0,012

Частна

Спас Бори
сов Данчов

13

13

138008

Селскосто
панска

Лозови
насаж
дения
(нетера
сирани)

1,000

0,869

Частна

Атанас
Христов
Чавдаров

927

7 095

8 022

57.

138009

Селскосто
панска

Лозови
насаж
дения
(нетера
сирани)

2,073

0,477

Частна

Борис Геор
гиев Манов,
Храм „Всех
Светих“

509

3 894

4 403

58.

138010

Селскосто
панска

Нива

0,985

0,797

Частна

Спас Ата
насов Дра
гулев

850

850

59.

138011

Селскосто
панска

Нива

1,502

1,502

Частна

Григор
Илиев Кра
ликов

1 602

1 602

60.

138012

Селскосто
панска

Трайни
насаж
дения

6,496

1,544

Частна

Янак Илиев
Янчев

1 647

1 647

61.

138013

Селскосто
панска

Нива

0,300

0,300

Частна

Борис Геор
гиев Драгу
лев

320

320

62.

138014

Селскосто
панска

Нива

0,999

0,999

Частна

Георги Ата
насов Дра
гулев

1 066

1 066

63.

138015

Селскосто
панска

Нива

0,898

0,559

Частна

Методи
Стоянов
Пачкалов

596

596

64.

138016

Селскосто
панска

Нива

0,899

0,004

Частна

Иван Кос
тадинов
Пачкалов

4

4

56.

3 100

4 287
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9

Стоян Тасев
Адвокатов

10

11

94

94

65.

51009

Селскосто Пасище,
панска
мера

66.

51010

Селскосто Пасище,
панска
мера

3,562

0,004

частна

Георги Та
сев Адвока
тов

4

4

67.

52001

Селскосто Пасище,
панска
мера

10,169

0,052

частна

Герасим
Смилянов
Смилянов

55

55

68.

52003

Селскосто Пасище,
панска
мера

3,731

0,021

частна

Стоянка
Панделиева
Стоянова

22

22

69.

52008

Селскосто Пасище,
панска
мера

13,075

0,147

частна

Велика
Илиева Ка
раманова

157

157

70.

135003

Селскосто
панска

Нива

0,952

0,015

частна

Илия Хри
стов Ма
нолчев

16

16

71.

135011

Селскосто
панска

Нива

1,502

0,036

частна

Димитър
Петров Би
бишков

38

38

72.

236

Селскосто Пасище,
панска
мера

1,864

1,409

частна

Веселин
Кирилов
Джавелков

1 503

1 503

73.

78019

Селскосто
панска

Лозе

1,500

0,075

частна

Янак Ге
оргиев Би
бишков

80

147

227

74.

78020

Селскосто
панска

Лозе

1,999

0,346

частна

Костадин
Илиев Вра
тогазов

369

676

1 045

75.

78022

Селскосто
панска

Лозе

1,495

0,024

частна

Стоян Геор
гиев Мавро
диев

26

47

73

76.

78023

Селскосто
панска

Лозе

1,499

0,351

частна

Андон Ива
нов Мавро
диев

374

686

1 060

77.

78024

Селскосто
панска

Лозе

3,006

0,559

частна

Яне Димит
ров Берба
тов

596

1 092

1 688

78.

78025

Селскосто
панска

Лозе

2,003

1,161

частна

Кръстю
Спасов Об
лаков

1 238

1 588

2 826

79.

78026

Селскосто
панска

Лозе

2,000

0,714

частна

Йордан
Георгиев
Мичев

762

418

1 180

80.

80006

Селскосто
панска

Нива

5,992

0,933

частна

Васил Янев
Караманов

995

995

81.

82003

Селскосто
панска

Нива

4,499

0,231

частна

Иван Яна
киев Илиев

246

246

82.

82004

Селскосто
панска

Нива

1,299

0,814

частна

Илия Геор
гиев Кара
кочев

868

868

83.

82011

Селскосто
панска

Нива

4,000

0,887

частна

Георги
Костадинов
Камишев

946

946

84.

82012

Селскосто
панска

Нива

1,600

0,609

частна

Велю Или
ев Облаков

650

650

85.

82020

Селскосто
панска

Нива

4,000

0,999

частна

Андон Ива
нов Попов

1 066

1 066

9,307

0,088

БРОЙ 39
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ДЪРЖАВЕН
2

3

4

5

ВЕСТНИК
6

С Т Р. 2 3

7

8

9

10

11

1 753

1 753

86.

82021

Селскосто
панска

Нива

3,001

1,643

частна

Дица Кос
тадинова
Иванова

87.

84002

Селскосто
панска

Нива

2,001

0,315

частна

Костадин
Георгиев
Каракочев

336

336

88.

84003

Селскосто
панска

Нива

1,502

0,876

частна

Илия Геор
гиев Кара
кочев

934

934

89.

84004

Селскосто
панска

Нива

3,187

3,120

частна

Благой
Костадинов
Кондуров

3 328

3 328

90.

84010

Селскосто
панска

Нива

1,498

0,032

частна

Ангел Кос
тадинов
Илиев

34

34

91.

84023

Селскосто
панска

Нива

1,500

0,425

частна

Костадин
Петров Би
бишков

453

453

92.

84024

Селскосто
панска

Нива

1,498

1,498

частна

Атанас
Петров
Бибишков

1 598

1 598

93.

84025

Селскосто
панска

Нива

1,502

1,502

частна

Борис Кос
тадинов
Шалев

1 602

1 602

94.

84026

Селскосто
панска

Нива

0,300

0,300

частна

Георги
Велев Ан
дреев

320

320

95.

84027

Селскосто
панска

Нива

1,097

1,097

частна

Христо
Николов
Герчев

1 170

1 170

96.

84028

Селскосто
панска

Нива

2,000

2,000

частна

Благой Сто
янов Вучев

2 133

2 133

97.

84033

Селскосто
панска

Нива

2,001

0,252

частна

Илия Нико
лов Реджев

269

269

98.

84034

Селскосто
панска

Нива

0,500

0,500

частна

Стоян Геор
гиев Мавро
диев

533

533

99.

84035

Селскосто
панска

Нива

8,005

3,543

юридич.
лица

„Милениум“ –
ООД

3 779

3 779

100.

85001

Селскосто
панска

Нива

3,999

0,942

частна

Павел Ива
нов Павлов

1 005

1 005

101.

85002

Селскосто
панска

Нива

1,502

0,460

частна

Велика
Асенова
Стоичкова

491

491

102.

87011

Селскосто
панска

Нива

3,999

1,971

частна

Никола
Атанасов
Кръчков

2 102

2 102

103.

87012

Селскосто
панска

Нива

9,004

6,197

частна

Христо
Иванов Си
деров

6 610

6 610

104.

87014

Селскосто
панска

Нива

3,998

2,265

частна

Стоян Геор
гиев Мавро
диев

2 416

2 416

105.

87015

Селскосто
панска

Нива

5,046

0,032

частна

Георги
Костадинов
Халачев

34

34

106.

87016

Селскосто
панска

Нива

2,500

0,733

частна

Илия Геор
гиев Кара
кочев

782

782
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7

8

9

10

11

1 340

1 340

107.

87017

Селскосто
панска

Нива

1,508

1,256

частна

Светла
Георгиева
Шалева

108.

87018

Селскосто
панска

Нива

3,004

2,993

частна

Стоян Кос
тадинов
Макенджи
ев

3 193

3 193

109.

87019

Селскосто
панска

Нива

0,700

0,700

частна

Илиан Асе
нов Велев

747

747

110.

87020

Селскосто
панска

Нива

3,595

3,595

частна

Герасим
Смилянов
Смилянов

3 835

3 835

111.

87021

Селскосто
панска

Нива

3,502

3,502

частна

Ангел Или
ев Облаков

3 736

3 736

112.

87022

Селскосто
панска

Нива

5,002

2,363

частна

Костадин
Георгиев
Смилянов

2 521

2 521

113.

87032

Селскосто
панска

Нива

3,000

0,184

частна

Кирил Ге
оргиев Ка
мишев

196

196

114.

87033

Селскосто
панска

Нива

3,001

1,375

частна

Атанас Ге
оргиев Ка
мишев

1 467

1 467

115.

87034

Селскосто
панска

Нива

0,998

0,857

частна

Петър Ата
насов До
брев

914

914

116.

87035

Селскосто
панска

Нива

1,001

1,001

частна

Георги Ата
насов До
брев

1 068

1 068

117.

87036

Селскосто
панска

Лозе

1,005

1,000

частна

Георги Ата
насов До
брев

1 067

9 666

10 733

118.

87037

Селскосто
панска

Лозе

2,003

0,329

частна

Неделчо
Елефтеров
Добрев

351

3 180

3 531

119.

87040

Селскосто
панска

Нива

6,000

5,292

частна

Илия Кос
тадинов
Лаков

5 645

5 645

120.

87042

Селскосто
панска

Нива

3,002

2,999

частна

Костадин
Илиев Ла
ков

3 199

3 199

121.

88001

Селскосто
панска

Нива

2,002

0,820

частна

Костадин
Манолев
Каварджи
ков

875

875

122.

88002

Селскосто
панска

Нива

1,498

0,494

частна

Илия Геор
гиев Кара
кочев

527

527

123.

88003

Селскосто
панска

Нива

2,136

0,048

частна

Илия Хри
стов Ма
нолчев

51

51

124.

88005

Селскосто
панска

Нива

3,499

1,084

частна

Костадин
Петков
Кондуров

1 156

1 156

125.

88006

Селскосто
панска

Нива

3,198

0,233

частна

Венета
Георгиева
Узунова

249

249

126.

88007

Селскосто
панска

Нива

3,210

0,150

частна

Малчо Ан
гов Кръстев

160

160

127.

89001

Селскосто
панска

Нива

3,433

0,427

частна

„Милениум“ –
ООД

455

455

БРОЙ 39
1

128.

ДЪРЖАВЕН
2

3

089011
делба на
имота
(от имо
Селскосто
та се об
панска
разуват
имоти с
№ 089013,
089014)

4

Нива

5

ВЕСТНИК
6

С Т Р. 2 5

7

8

9

667

667

9,003

0,625

частна

Силвия
Томова
Томова,
Петя
Томова
Томова

10

11

129.

123001

Селскосто Пасище,
панска
мера

2,000

0,194

частна

Евдокия
Костадино
ва Макен
джиева

207

207

130.

123002

Селскосто
панска

1,001

1,001

частна

Филчо
Сотиров
Янчев

1 068

1 068

131.

123003

Селскосто Пасище,
панска
мера

0,295

0,295

частна

Ангел
Сотиров
Янчев

315

315

132.

123004

Селскосто Пасище,
панска
мера

1,404

1,403

частна

Спас
Атанасов
Драгулев

1 497

1 497

133.

123005

Селскосто Пасище,
панска
мера

2,300

0,282

частна

Васил Янев
Караманов

301

301

134.

123006

Селскосто Пасище,
панска
мера

2,501

2,501

частна

Карамфила
Георгиева
Каварджи
кова

2 668

2 668

135.

139015

Селскосто
панска

Лозе

7,504

2,298

частна

Георги
Костадинов
Джорлов

2 451

136.

139016

Селскосто
панска

Нива

7,995

3,423

частна

Георги
Хараланов
Георгиев

3 651

3 651

137.

139017

Селскосто
панска

Нива

0,199

0,153

частна

Кирил Или
ев Коджа
башев

163

163

138.

139018

Селскосто
панска

Нива

0,800

0,698

частна

Георги
Янкулов
Бибишков

745

745

139.

139019

Селскосто
панска

Нива

0,789

0,789

частна

Митко
Георгиев
Бибишков

842

842

140.

139020

Селскосто
панска

Нива

0,997

0,997

частна

Александър
Петров
Бибишков

1 063

1 063

141.

139021

Селскосто
панска

Нива

0,804

0,804

частна

Атанас
Петров
Бибишков

858

858

142.

139022

Селскосто
панска

Нива

0,800

0,800

частна

Марко Или
ев Облаков

853

853

143.

139023

Селскосто
панска

Нива

0,800

0,800

частна

Иван Илиев
Облаков

853

853

144.

139024

Селскосто
панска

Нива

0,802

0,802

частна

Велю Или
ев Облаков

855

855

145.

139025

Селскосто
панска

Нива

0,701

0,701

частна

Ангел Или
ев Облаков

748

748

146.

139026

Селскосто
панска

Нива

0,797

0,797

частна

Симеон
Илиев
Облаков

850

850

147.

139027

Селскосто
панска

Нива

0,999

0,978

частна

Евтим
Славчев
Евтимов

1 043

1 043

Нива

55 307

57 758
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7

8

9

10

11

979

979

148.

139028

Селскосто
панска

Нива

1,198

0,918

Частна

Георги
Янкулов
Бибишков

149.

139029

Селскосто
панска

Нива

4,004

0,835

Частна

Бужо Янку
лов Макен
джиев

891

891

150.

139033

Селскосто
панска

Нива

1,498

0,011

Частна

Илия Нико
лов Реджев

12

12

151.

157001

Селскосто
панска

Нива

0,823

3,039

Частна

Петър Бо
жиков Ка
рамфилов

3 242

3 242

152.

157002

Селскосто
панска

Нива

4,173

0,139

Частна

Кирил Или
ев Коджа
башев

148

148

ИМОТИ, ЗАСЯГАЩИ СЕ ОТ ИЗМЕСТВАНЕТО НА ЖП ЛИНИЯТА ГЕНЕРАЛ ТОДОРОВ – КУЛАТА
153.

0.666

Селскосто Пасище,
панска
мера

3

1,788

Частна

Димитър
Янкулов
Бербатов

1 907

1 907

154.

53021

Селскосто Пасище,
панска
мера

3,508

0,023

Частна

Ангел Кос
тадинов
Илиев

25

25

155.

56012

Селскосто Пасище,
панска
мера

7,499

0,242

Частна

Кирил Ива
нов Мавро
диев

258

258

156.

56013

Селскосто Пасище,
панска
мера

3,995

1,817

Частна

Андон Ива
нов Мавро
диев

1 938

1 938

157.

56014

Селскосто Пасище,
панска
мера

4,003

0,516

Частна

Вангел
Вангелов
Мавродиев

550

550

158.

68011

Селскосто Пасище,
панска
мера

2,5

0,011

Частна

Андон Ла
заров Бел
даров

12

12

159.

68002

Селскосто
панска

Нива

1,5

0,236

Частна

Павел Ива
нов Павлов

252

252

160.

68003

Селскосто
панска

Нива

0,5

0,500

Частна

Велика
Димитрова
Гастарис

533

533

161.

68004

Селскосто
панска

Нива

2,001

0,844

Частна

Иван Ки
рилов Джа
велков

900

900

162.

116001

Селскосто
панска

Ливада

2,004

0,029

Частна

Костадин
Атанасов
Караликов

31

31

163.

116002

Селскосто
панска

Ливада

1,502

1,380

Частна

Григор
Илиев Кра
ликов

1 472

1 472

164.

116003

Селскосто
панска

Ливада

1,499

1,062

Частна

Георги
Илиев Кра
ликов

1 133

1 133

165.

116004

Селскосто
панска

Ливада

3,002

0,987

Частна

Георги Та
сев Адвока
тов

1 053

1 053

166.

126002

Селскосто Пасище,
панска
мера

2,4

1,009

Частна

Ивайло
Георгиев
Пачов

1 076

1 076

167.

127002

Селскосто Пасище,
панска
мера

2,001

1,721

Частна

Веселин
Кирилов
Джавелков

1 836

1 836

168.

127003

Селскосто Пасище,
панска
мера

0,6

0,067

Частна

Илия Велев
Андрейчев

71

71
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7

8

9

10

11

765

765

169.

128002

Селскосто
панска

Ливада

1,998

0,717

Частна

Георги
Митрушев
Андрейчев

170.

128003

Селскосто
панска

Ливада

0,2

0,046

Частна

Борис
Георгиев
Кондуров

49

49

171.

128004

Селскосто
панска

Ливада

0,698

0,457

Частна

Борис
Костадинов
Макенджи
ев

487

487

172.

128005

Селскосто
панска

Ливада

0,998

0,183

Частна

Георги
Митрушев
Андрейчев

195

195

173.

128006

Селскосто
панска

Ливада

6,003

2,707

Частна

Иван Васи
лев Кома
ров

2 888

2 888

174.

128007

Селскосто
панска

Ливада

1,5

0,829

Частна

Григор
Илиев Кра
ликов

884

884

175.

128008

Селскосто
панска

Ливада

2,002

1,066

Частна

Георги
Митрушев
Андрейчев

1 137

1 137

176.

128009

Селскосто
панска

Ливада

2,498

0,949

Частна

Яне
Димитров
Бербатов

1 012

1 012

177.

128014

Селскосто
панска

Ливада

2

0,280

Частна

Крум
Костадинов
Граматиков

299

299

6,646

2,067

Частна

Димитър
Георгиев
Мичев,
Митра
Георгиева
Бербатова

2 205

2 205

5,002

0,028

Частна

София
Илиева
Бербатова

30

30

2,002

0,320

Частна

Вангел
Митрушев
Андрейчев

341

341

2 672

2 672

178.

128017

Селскосто
панска

Из
ползв.
ливада

179.

128018

Селскосто
панска

Из
ползв.
ливада

180.

144004

Селскосто Изостав.
панска
ливада

181.

144005

Селскосто Изостав.
панска
ливада

2,998

2,505

Частна

Борис
Костадинов
Макенджи
ев

182.

144006

Селскосто Изостав.
панска
ливада

1,998

1,651

Частна

Венета
Георгиева
Узунова

1 761

1 761

183.

144007

Селскосто Изостав.
панска
ливада

1,002

0,029

Частна

Никола
Христов
Стамболиев

31

31

184.

144008

Селскосто Изостав.
панска
ливада

0,999

0,839

Частна

Илия Хри
стов Стам
болиев

895

895

185.

144009

Селскосто Изостав.
панска
ливада

1,499

0,223

Частна

Борис Ата
насов Кон
дуров

238

238

186.

144020

Селскосто Изостав.
панска
ливада

5,005

2,673

Частна

Андон Ива
нов Попов

2 851

2 851

187.

144021

Селскосто Изостав.
панска
ливада

1,398

0,997

Частна

Димитър
Симеонов
Узунов

1 063

1 063
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7

8

9

10

11

98

98

188.

144022

Селскосто Изостав.
панска
ливада

1,501

0,092

Частна

Георги
Атанасов
Драгулев

189.

144025

Селскосто Изостав.
панска
ливада

2,003

0,030

Частна

Борис Кос
тадинов
Макенджи
ев

32

32

190.

144026

Селскосто Изостав.
панска
ливада

3,5

2,702

Частна

Георги
Петров
Бибишков

2 882

2 882

191.

144027

Селскосто Изостав.
панска
ливада

1,001

0,824

Частна

Ангел Кос
тадинов
Илиев

879

879

192.

144028

Селскосто Изостав.
панска
ливада

0,994

0,386

Частна

Георги
Костадинов
Илиев

412

412

193.

144029

Селскосто Изостав.
панска
ливада

1,002

0,033

Частна

Костадин
Илиев
Вратогазов

35

35

194.

144035

Селскосто Изостав.
панска
ливада

1,501

0,299

Частна

Стоян Ива
нов Беков

319

319

195.

144036

Селскосто Изостав.
панска
ливада

0,999

0,963

Частна

Сотир Ива
нов Беков

1 027

1 027

196.

144037

Селскосто Изостав.
панска
ливада

1,402

1,152

Частна

Иван Кос
тадинов
Кайчаров

1 229

1 229

197.

144038

Селскосто Изостав.
панска
ливада

1,25

0,808

Частна

Костадин
Георгиев
Иванов

862

862

198.

144039

Селскосто Изостав.
панска
ливада

1,253

0,362

Частна

Ангелина
Борисова
Джавелкова

386

386

199.

144040

Селскосто Изостав.
панска
ливада

2,002

1,220

Частна

Яне Мано
лев Христов

1 301

1 301

200.

144041

Селскосто Изостав.
панска
ливада

1,5

0,484

Частна

Малчо Ан
гов Кръстев

516

516

201.

144042

Селскосто Изостав.
панска
ливада

4,004

2,039

Частна

Иван Илиев
Вратигазов

2 175

2 175

202.

144043

Селскосто Изостав.
панска
ливада

2,998

1,222

Частна

Димитър
Петров Би
бишков

1 303

1 303

203.

144044

Селскосто Изостав.
панска
ливада

2,502

0,755

Частна

Иван
Василев Ко
маров

805

805

204.

144046

Селскосто Изостав.
панска
ливада

0,5

0,403

Частна

Георги
Петк ов
Вранцалиев

430

430

205.

144047

Селскосто Изостав.
панска
ливада

1,256

0,167

Частна

Иван Васи
лев Кома
ров

178

178

206.

144074

Селскосто Изостав.
панска
ливада

0,599

0,037

Частна

Георги
Костадинов
Камишев

39

39

207.

145001

Селскосто
панска

Нива

2

0,988

Частна

Кирил Или
ев Коджа
башев

1 054

1 054

208.

145002

Селскосто
панска

Нива

1,9

1,525

Частна

Петър Ни
колов Ми
тов

1 627

1 627

209.

145003

Селскосто
панска

Нива

1,999

1,687

Частна

Крум
Спасов
Облаков

1 800

1 800
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7

8
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1 102

1 102

210.

145004

Селскосто
панска

Нива

2

1,033

Частна

Яне Мано
лев Кавар
джиков

211.

145005

Селскосто
панска

Нива

0,651

0,170

Частна

Апостол
Манолев
Каварджи
ков

181

181

212.

145006

Селскосто
панска

Нива

1,472

0,104

Частна

Петър Ни
колов Ми
тов

111

111

213.

145008

Селскосто
панска

Нива

1,97

1,828

Частна

Георги
Илиев Бе
ков

1 950

1 950

214.

145009

Селскосто
панска

Нива

2,003

0,879

Частна

Благой Ата
насов Ма
нолчев

938

938

215.

145010

Селскосто
панска

Нива

3,5

0,038

Частна

Иван Сто
янов Соти
ров

41

41

216.

145019

Селскосто
панска

Нива

2,9

0,163

Частна

Янкула
Костадинов
Макенджи
ев

174

174

217.

145027

Селскосто
панска

Нива

5,983

2,337

Частна

Георги
Костадинов
Джорлов

2 493

2 493

218.

145032

Селскосто
панска

Нива

1,998

1,229

Частна

Илия Хри
стов Ма
нолчев

1 311

1 311

219.

145034

Селскосто
панска

Нива

1,002

0,435

Частна

Петър Хри
стов Топу
зов

464

464

220.

145038

Селскосто
панска

Нива

1,501

0,849

Частна

Боя Бужова
Темкина

906

906

221.

145039

Селскосто
панска

Нива

1,001

0,844

Частна

Стоян Геор
гиев Мавро
диев

900

900

222.

145040

Селскосто
панска

Нива

3,004

0,017

Частна

Георги
Митрушев
Андрейчев

18

18

223.

145041

Селскосто
панска

Нива

4

2,919

Частна

Йова Геор
гиева Цапа
ревска

3 114

3 114

224.

145044

Селскосто
панска

Нива

1

0,006

Частна

Димитър
Костадинов
Мичев

6

6

225.

145045

Селскосто
панска

Нива

2,997

1,561

Частна

Иван Соти
ров Беков

1 665

1 665

226.

145046

Селскосто
панска

Нива

1,999

1,310

Частна

Яне Мано
лев Христов

1 397

1 397

227.

146035

Селскосто
панска

Нива

2,003

0,028

Частна

Илия Геор
гиев Кара
кочев

30

30

228.

146036

Селскосто
панска

Нива

3,209

1,426

Частна

Георги
Петков
Кондуров

1 521

1 521

229.

146037

Селскосто
панска

Нива

1,999

1,880

Частна

Илия Кос
тадинов
Кондуров

2 005

2 005

230.

146038

Селскосто
панска

Нива

0,5

0,005

Частна

Стоян Геор
гиев Мавро
диев

5

5
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701
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231.

146039

Селскосто
панска

Нива

1,021

0,657

Частна

Яне
Димитров
Бербатов

232.

146040

Селскосто
панска

Нива

4,499

3,113

Частна

Кънчо Ра
доев Пара
панов

3 321

3 321

233.

146041

Селскосто
панска

Нива

2,502

2,502

Частна

Петър Ди
митров
Бербатов

2 669

2 669

234.

146042

Селскосто
панска

Нива

1,998

1,809

Частна

Костадин
Георгиев
Каракочев

1 930

1 930

235.

146043

Селскосто
панска

Нива

1,001

0,369

Частна

Георги
Димитров
Бербатов

394

394

236.

146044

Селскосто
панска

Нива

0,248

0,248

Частна

Никола
Христов
Стамболиев

265

265

237.

146045

Селскосто
панска

Нива

0,249

0,249

Частна

Илия Хри
стов Стам
болиев

266

266

238.

146046

Селскосто
панска

Нива

1,500

1,500

Частна

Георги Поп
Стоянов

1 600

1 600

239.

146047

Селскосто
панска

Нива

1,497

0,533

Частна

Кирил Ге
оргиев Поп
стоянов

569

569

240.

146048

Селскосто
панска

Нива

1,999

0,724

Частна

Любен Бо
рисов Кон
дуров

772

772

241.

147002

Селскосто
панска

Нива

0,998

0,141

Частна

Борис Геор
гиев Манов

150

150

242.

147003

Селскосто
панска

Нива

1,999

0,591

Частна

Илия Хри
стов Ма
нолчев

630

630

243.

147004

Селскосто
панска

Нива

3,001

1,317

Частна

Павел Ива
нов Павлов

1 405

1 405

244.

147006

Селскосто
панска

Нива

3,001

2,243

Частна

Иван Яна
киев Илиев

2 393

2 393

245.

147011

Селскосто
панска

Нива

0,999

0,035

Частна

Ивайло Ге
оргиев Ди
митров

37

37

246.

147012

Селскосто
панска

Нива

0,803

0,385

Частна

Борис Кос
тадинов
Макенджи
ев

411

411

247.

147013

Селскосто
панска

Нива

3,001

2,794

Общ.
орган.

„МИЛЕНИ
УМ“
ООД

2 980

2 980

248.

147014

Селскосто
панска

Нива

3,994

0,123

Частна

Стоян Кос
тадинов
Макенджи
ев

131

131

249.

147017

Селскосто
панска

Нива

2,002

0,406

Частна

Костадин
Христов
Чавдаров

433

433

250.

147018

Селскосто
панска

Нива

3,001

2,615

Частна

Крум Спа
сов Обла
ков

2 789

2 789

251.

147019

Селскосто
панска

Нива

1,501

0,056

Частна

Андон Ге
оргиев Поп
стоянов

60

60
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315

315

252.

147025

Селскосто
панска

Нива

1,501

0,295

Частна

Илия
Костадинов
Кондуров

253.

150001

Селскосто
панска

Нива

1,999

0,939

Частна

Георги
Янкулов
Бибишков

1 002

1 002

254.

150002

Селскосто
панска

Нива

1,998

1,508

Частна

Янак
Георгиев
Бибишков

1 609

1 609

255.

150003

Селскосто
панска

Нива

2,001

0,663

Частна

Янкул
Иванов
Бибишков

707

707

256.

150004

Селскосто
панска

Нива

3,502

0,090

Частна

Григор
Илиев
Краликов

96

96

257.

150005

Селскосто
панска

Нива

1,5

0,872

Частна

Борис
Костадинов
Бибишков

930

930

258.

150006

Селскосто
панска

Нива

5,002

2,475

Частна

Костадин
Петров
Бибишков

2 640

2 640

259.

150007

Селскосто
панска

Нива

7,996

1,195

Частна

Спартак
Иванов
Велков

1 275

1 275

260.

150058

Селскосто
панска

Нива

6,2

1,149

Частна

Бужо
Илиев
Реджев

1 226

1 226

261.

150059

Селскосто
панска

Нива

15,9

4,533

Частна

Андон
Лазаров
Белдаров

4 835

4 835

262.

153003

Селскосто
панска

Нива

1,499

0,863

Частна

Андон
Георгиев
Попстоянов

921

921

263.

153004

Селскосто
панска

Нива

1,5

1,170

Частна

Кирил
Георгиев
Попстоянов

1 248

1 248

264.

153005

Селскосто
панска

Нива

62,102

3,494

Юрид.
лице

„Лес
Трейдинг“

3 727

3 727

265.

154001

Селскосто
панска

Нива

2,002

0,233

Частна

Боя Бужова
Темкина

249

249

266.

154003

Селскосто
панска

Нива

4,992

0,625

Частна

Стоян
Тасев
Адвокатов

667

667

267.

154004

Селскосто
панска

Нива

0,999

0,098

Частна

Иван
Костадинов
Мичев

105

105

268.

154005

Селскосто
панска

Нива

4,516

1,569

Частна

Георги
Тасев
Адвокатов

1 674

1 674

269.

154006

Селскосто
панска

Нива

2,997

0,947

Частна

Методи
Стоянов
Пачкалов

1 010

1 010

270.

154007

Селскосто
панска

Нива

3,097

1,033

Частна

Иван Кос
тадинов
Пачкалов

1 102

1 102

ИМОТИ, ЗАСЯГАЩИ СЕ ОТ РЕКОНСТРУКЦИЯТА НА НАПОИТЕЛНИ ПОЛЕТА В ОБХВАТА НА
ИЗМЕСТВАНАТА ЖП ЛИНИЯ ГЕНЕРАЛ ТОДОРОВ – КУЛАТА
271.

68011

Селскосто Пасище,
панска
мера

2,500

0,092

Частна

Андон
Лазаров
Белдаров

98

98
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272.

68002

Селскосто
панска

Нива

1,500

0,081

Частна

Павел
Иванов
Павлов

86

86

273.

68004

Селскосто
панска

Нива

2,001

0,181

Частна

Иван
Кирилов
Джавелков

193

193

274.

126002

Селскосто Пасище,
панска
мера

2,400

0,041

Частна

Ивайло
Георгиев
Пачов

44

44

275.

126006

Селскосто Пасище,
панска
мера

2,601

0,006

Частна

Кирил
Илиев
Коджаба
шев

6

6

276.

127002

Селскосто Пасище,
панска
мера

2,001

0,062

Частна

Веселин
Кирилов
Джавелков

66

66

277.

127003

Селскосто Пасище,
панска
мера

0,600

0,049

Частна

Илия
Велев
Андрейчев

52

52

278.

127004

Селскосто
панска

1,000

0,094

Частна

Георги
Велев
Андреев

100

100

279.

127005

Селскосто Пасище,
панска
мера

2,000

0,116

Частна

Борис
Атанасов
Кондуров

124

124

1 398

1 398

Нива

10

11

280.

128017

Селскосто
панска

Из
ползв.
ливада

6,646

1,311

Частна

Димитър
Георгиев
Мичев
и
Митра
Георгиева
Бербатова

281.

128018

Селскосто
панска

Из
ползв.
ливада

5,002

0,269

Частна

София
Илиева
Бербатова

287

287

282.

128002

Селскосто
панска

Ливада

1,998

0,003

Частна

Георги
Митрушев
Андрейчев

3

3

283.

128003

Селскосто
панска

Ливада

0,200

0,112

Частна

Борис
Георгиев
Кондуров

119

119

128004

Селскосто
панска

Частна

Борис
Костадинов
Макенджи
ев

49

49

285.

145001

Селскосто
панска

Нива

2,000

0,001

Частна

Кирил
Илиев
Коджаба
шев

1

1

286.

146039

Селскосто
панска

Нива

1,021

0,002

Частна

Яне
Димитров
Бербатов

2

2

287.

153005

Селскосто
панска

Нива

62,102

0,229

Юрид.
лице

„Лес
Трейдинг“

244

244

873,098

281,198

284.

Ливада

ОБЩО МАРИКОСТИНОВО

0,698

0,046

299 949

86 896

386 845
“

5049

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

МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА КУЛТУРАТА
ПРАВИЛНИК

за устройството и дейността на музей „Борис
Христов“ – София
Раздел І
Общи положения
Чл. 1. С този правилник се уреж дат ус
тройството и дейност та на музей „Борис
Христов“, наричан по-нататък „музея“.
Чл. 2. (1) Музей „Борис Христов“ – София,
е държавен културен институт с предмет на
дейност: издирване, изучаване, опазване и
представяне на културни ценности, свързани
с живота и творчеството на Борис Христов;
издаване на научни, научнопопулярни и ре
кламни материали, както и осъществяване
на оценителна дейност на културни ценнос
ти – собственост на други юридически или
физически лица; поддържане на библиотечен
фонд с литерат у рни произведени я, нотен
материал и звуконосители с изпълнения на
Борис Христов.
(2) Музеят участва в държавната политика
по опазване на културното наследство във
взаимодействие със съответните компетент
ни държавни и общински органи, Светия
синод на Българската православна църква
и централните ръководства на другите реги
стрирани вероизповедания и граж данското
общество.
Чл. 3. Музеят е юридическо лице на бю
джетна издръжка, второстепенен разпоре
дител с бюджетни кредити към министъра
на културата.
Чл. 4. Официалното наименование на му
зея е: Музей „Борис Христов“ – София, със
седалище и адрес град София, ул. Самуил 43.
Ч л. 5. По т емат и чен обх ват м у зея т е
специализиран.
Чл. 6. Ръководството на музея се осъ
ществява:
1. методически – от Министерството на
културата;
2. административно-организационно – от
Министерството на културата;
3. научно – от специализираните научни
институти към БАН.
Чл. 7. Музеят се финансира от:
1. субсидия от републиканския бюджет
чрез бюджета на Министерството на култу
рата и със средства от общинските бюджети,
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въз основа на сключени договори с Минис
терството на културата или с участието на
други юридически или физически лица;
2. реа лизи рани собст вени п ри ходи о т
продажба на услуги, наеми, спонсорство,
дарения, завещания от български и чуждес
транни физически и юридически лица и др.;
3. средства от реа лизирани творческ и
програми и проекти, финансирани от ми
нистерството на конкурсен принцип;
4. средства по други програми и проекти.
Чл. 8. (1) Основната дейност на музея е
издирване, изучаване, опазване и представяне
на културни ценности, свързани с живота и
творчеството на Борис Христов.
(2) За осъществяване на своята основна
дейност музеят:
1. издирва движими културни ценности,
свързани с живота, делото и творчеството
на Борис Христов, чрез получаване и до
кументиране на информация от различни
източници;
2. изучава, събира, придобива, съхранява,
документира културни ценности, свързани
с живота и дейността на Борис Христов;
3. изда ва нау ч н и, нау ч нопоп ул я рн и и
рекламни материали;
4. извършва правни сделки с културни
ценности при условията и по реда на Закона
за културното наследство само от обменния
си фонд след разрешение на министъра на
културата;
5. участва на търгове с движими културни
ценности след получено разрешение на ми
нистъра на културата и след като представи
списък на културните ценности, които ще
се предлагат;
6. орга н изи ра пос т оя н н и и времен н и
експозиции, като дава ясна информация за
представените движими културни ценности
чрез означаването им, надписи, издаване на
пътеводители и каталози за експозициите и
други информационни материали;
7. организира или участва във временни
експозиции – изложби в чужбина на движи
ми културни ценности, или изнася такива в
чужбина с цел консервация и реставрация
при условията на глава шеста, раздел VI от
Закона за културното наследство;
8. предоставя дви ж ими к улт у рни цен
ности, съхранявани в неговите фондове, за
участие във временни експозиции в страната
и в чужбина по нареждане на министъра
на културата;
9. подготвя и провеж да образователни
програми в музея и други дейности с обра
зователна и възпитателна цел;
10. осигурява правна и физическа защита
на съхраняваните във фондовете му движими
културни ценности;
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11. осъществява дейности по дигитализа
ция на основния и обменния фонд на музея;
12. предоставя информация на Министер
ството на културата във връзка с регистрите
по Закона за културното наследство;
1 3. п од д ъ рж а б и б л и о т еч е н ф о н д с ъ с
специализирана литература в областта на
културологията и изкуствознанието, нотен
материал, фонотека и видеотека със звукои видеоносители с изпълнени я на Борис
Христов и други изпълнители;
14. осъществява контакти и сътрудничест
во с други културни институти и организации,
колективи и творци от страната и чужбина;
15. взаимодейства с органите на Минис
терството на вътрешните работи и прокура
турата при наличие на данни за незаконно
придобиване на вещите – обект на иденти
фикация, или в други случаи.
(3) Във връзка с дейностите по предста
вяне на живота и творчеството на Борис
Христов музеят:
1. осъществява образователна дейност в
курсове, творчески работилници, майсторски
класове и други форми на усъвършенстване
на талантливи млади творци;
2. организира публично представяне на
талантливи млади творци и еталони в изкус
твото от различни жанрове и генерации;
3. документира чрез фотографии, звуко
запис и/или видеозапис образователните и
художествените събития, които организира;
4. организира и поддържа художествена
галерия с временни експозиции на пластич
ни изкуства;
5. организира провеждането на национал
ни и меж дународни прояви – майсторски
класове, концерти, конкурси, участия във
фестивали и конкурси;
6. инициира създаването на стипендии
и награди.
Чл. 9. (1) Музеят формира основен, об
менен, научно-спомагателен фонд и научен
архив, които включват:
1. за основни я фонд – придобитите от
музея и предоставените му за безвъзмез
дно ползване движими културни ценности
с изключително голямо научно и културно
значение – национално богатство, както и
тези, които съответстват на неговия тема
тичен обхват;
2. за обменния фонд – движ ими кул
турни ценности, които не съответстват на
тематичния му обхват, както и многократно
повтарящите се културни ценности от ос
новния му фонд;
3. за научно-спомагателния фонд – пред
мет и и д ру г и материа ли от значение за
изследователската, експозиционната и об
разователната дейност на музея;
4. за научния архив:
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а) документите по издирването, иденти
фицирането, изследването, съхраняването,
консервацията, реставрацията, движението
и представянето на движимите култ у рни
ценности;
б) отчетните документи за движимите
к ул т у рн и цен нос т и, с ъх ра н я ва н и о т тя х
постоянно или временно: документи за про
изход, за постъпване или придобиване от
музея, оценителни протоколи, инвентарни
книги и други;
в) научната и справочната документация:
научни паспорти и картотеки;
г) документи и материали, свързани с
живота и творчеството на Борис Христов.
(2) Нау чни ят арх ив се съх ран ява без
срочно в музея.
Чл. 10. Движими културни ценности, ин
вентирани във фонда на музея, подлежат на
инвентаризация по реда на Наредба № Н-6
от 2009 г. за формиране и управление на
музейните фондове (ДВ, бр. 2 от 2010 г.).
Движимите културни ценности се отчитат
извънсчетоводно, без стойност.
Раздел ІІ
Управление и устройство на музея
Чл. 11. (1) Музеят се ръководи и пред
ставлява от директор.
(2) Правоотношени ята с директора на
музея възникват въз основа на конкурс за
срок 5 години. Конкурсът се провежда от
комисия, назначена по реда на Кодекса на
труда, в състава на която се включват и
представител на Министерството на култу
рата и двама музейни експерти.
(3) Директорът организира, координира
и контролира цялостната дейност на музея,
като:
1. управлява средствата на музея;
2. осъществява връзка и координаци я
на културния институт с други държавни
органи и културни институти;
3. определя със заповед материалноот
говорното лице за опазване, съхранение и
отчитане на фондовете на музея;
4. сключва, изменя и прекратява трудовите
договори на служителите и обслужващия
персонал, определя размера на индивиду
алното трудово възнаграждение и другите
материални стимули в съответствие с на
личните средства и нормативни изисквания;
5. утвърждава правилник за вътрешния
трудов ред и вътрешни правила за работната
заплата, изготвя длъжностни характеристики
на всички служители;
6. осъществява други правомощия, регла
ментирани в Закона за културното наследство
и други нормативни актове.
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Чл. 12. Структурата на музея се определя
в зависимост от тематичния му обхват и
формираните фондове и включва едно ад
министративно звено, изпълняващо функции
във връзка с дейностите по чл. 8.
Ч л. 13. Към м узея фу нк ц иони ра кат о
съвещателен и доброволчески орган на об
ществени начала Кръг „Приятели на къщата
„Борис Христов“.
Раздел ІІІ
Организация на работата в музея
Чл. 14. Музеят осигурява дни и часове
за посещение, съобразени със свободното
време на различните видове и категории
посет и тели, и г и обявява на под ход ящ и
места и на интернет страницата си.
Чл. 15. (1) За индивидуално или групово
посещение на музейна експозиция се запла
щат входни билети.
(2) Цените на входните билети се опре
делят със заповед на директора на музея
съгласувано с финансиращия музея орган.
(3) Б е з п л ат ен в ход з а по с ещ ен ие н а
експозицията е определен със заповед на
директора на музея.
(4) Деца, учащи се и хора с увреж дания
заплащат намалени цени или се освобож да
ват от заплащане на входен билет съгласно
заповедта по ал. 2.
Чл. 16. Работното време на служителите
от музей „Борис Христов“ е от 9,00 ч. до
17,30 ч. с обедна почивка от 30 мин във
времето от 12,30 ч. до 13,00 ч.
Заключителна разпоредба
Параграф единствен. Този правилник се
издава на основание чл. 29, ал. 1, т. 1 от
Закона за културното наследство.
Министър:
Вежди Рашидов

4855

НАРЕДБА № Н-9
от 27 април 2012 г.

за реда за създаването и управлението на
обществените колекции
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С тази наредба се уреж дат услови
ята и редът за създаването и управлението
на обществените колекции.
Чл. 2. (1) Обществени колекции се съз
да ват к ъм д ърж а вн и орга н и, ведомс т ва,
юридически лица с нестопанска цел и регис
трирани вероизповедания, когато в своята
цялост имат обществена значимост.
(2) Основната дейност на обществената
колекция е опазването и представянето на
движими културни ценности, както и пред
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ставянето на предмети, които в съвкупност
представляват научен, културен, обществен,
религиозен или туристически интерес.
(3) Обществените колек ции се финан
сират от държавните органи, ведомствата,
юридическ ите лица с нестопанска цел и
регистрираните вероизповедания, към които
са създадени.
Ч л. 3. На ц иона л н и т е и рег иона л н и т е
музеи с оглед на тематичния си обхват пре
доставят консултации, експертни съвети и
препоръки на обществените колекции, на
чиято територия се намират, с цел опазване
на движимите културни ценности.
Чл. 4. По тематичен обхват обществените
колекции, които:
1. съдържат културни ценности, са:
а) общи, чиято дейност тематично обхваща
различни области на знанието и изкуството
и се осъществява на основата на еднакви по
класификация културни ценности;
б) специализирани, чиято дейност обхва
ща една област на знанието или изкуството
и се осъществяват на основата на еднакви
по класификация културни ценности;
2. не съдържат културни ценности и са за
представяне на личности, дейности, явления
и събития, както и с тематично обособени
групи от произведения на изкуството, пред
мети и образци, които нямат качества на
движими културни ценности или не са при
добили качество на такива, но в съвкупност
представляват научен, културен, обществен,
религиозен или туристически интерес.
Г л а в а

в т о р а

РЕД ЗА СЪЗДАВАНЕ И ЗАКРИВАНЕ
НА ОБЩЕСТВЕНИ КОЛЕКЦИИ
Чл. 5. (1) Държавни органи, ведомства,
юридическ ите лица с нестопанска цел и
регистрираните вероизповедания могат да
създават обществени колекции с решение
на ръководния си орган. Решението следва
да съдържа мотиви относно обществената
значимост на колекцията.
(2) Проектът на решението по ал. 1 се
съгласува с министъра на културата, за което
се представя информация за:
1. тематичния обхват на колекцията;
2. наличието на движими културни цен
ности, притежаващи удостоверение за иден
тификация съгласно чл. 98, ал. 3 от Закона за
културното наследство (ЗКН) или паспорт, за
културни ценности по чл. 102, ал. 1 ЗКН или
на обособена група от предмети и образци,
които нямат качества на движими културни
ценности, но в съвкупност представляват
нау чен, к улт у рен, обществен, религиозен
или туристически интерес;
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3. помещенията осигуряващи подходящи
услови я за съх ранение и представяне на
движимите културни ценности или на пред
метите и образците в постоянни и временни
експозиции;
4. източниците на финансиране на дей
ността;
5. специалистите, отговорни за управлени
ето и дейността на колекцията – завеж дащ
колекцията и други длъжностни лица, при
необходимост;
6. п редви дени те дни за посещение за
различните видове и категории посетители
и начина, по който ще бъдат обявени;
7. цифровия шифър за обозначение на
колекцията;
8. становище от национален или региона
лен музей относно обществената значимост
на колекцията.
Чл. 6. Обществените колекции се закри
ват с решение на ръководния орган по чл. 5,
ал. 1 в случаите:
1. когато помещенията по чл. 5, ал. 2, т. 3
не отговарят на изискванията, предвидени
в нормативните актове, и не са създадени
необходимите условия за опазване на движи
мите културни ценности и за съхранението
на предметите и образците;
2. представянето им в експозиция е не
възможно да бъде осъществено за период
две години.
Чл. 7. Решението за закриването на об
ществените колекции се съгласува с минис
търа на културата, за което се представя:
1. информация от ръководството за със
тоянието на обществената колекция;
2. становище на национален или региона
лен музей, на чиято територия е създадена
колекцията.
Чл. 8. (1) Министерството на културата
води списък на обществените колекции.
(2) Списъкът по ал. 1 се публикува на
интернет страницата на Министерството на
културата и съдържа информация за собстве
ника на колекцията, тематичния є обхват,
седалище и адрес, на който се осъществява
експозиционната дейност.
Г л а в а

т р е т а

УПРАВЛЕНИЕ Н А ОБЩЕСТВЕНИТЕ
КОЛЕКЦИИ
Раздел І
Формиране, управление и опазване на фонда
на колекциите
Чл. 9. Обществените колекции формират
основен фонд, който може да съдържа две
групи:
1. група „А“ , в която се вписват движими
културни ценности;
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2. група „Б“, в която се вписват предмети,
които в съвкупност представляват научен,
културен, обществен, религиозен или турис
тически интерес.
Чл. 10. За вписването на движими кул
турни ценности от група „А“ в инвентарната
книга и за дейностите по опазването им се
прилагат изискванията на раздел ІІ, чл. 16,
17 и 18 от раздел ІV и раздел V на Наредба
№ Н-6 от 2009 г. за формиране и управление
на музейните фондове (ДВ, бр. 2 от 2010 г.).
Чл. 11. На движимите културни ценнос
ти, инвентирани във фонд от група „А“ , се
поставят отчетни обозначения, които пред
ставляват специфични шифровани белези
(цифров шифър и инвентарен номер), сочещи
тяхната принадлежност към определената
колекция. Цифровият шифър се определя
от собственика на колекцията.
Чл. 12. (1) Движимите културни ценности
от обществените колекции се инвентаризи
рат, както следва:
1. цялостна инвентаризация на група „А“
от фонда – един път на пет години, а кога
то инвентираните в тях движими културни
ценности не са повече от 400 – ежегодно;
2. инвентаризация на движимите културни
ценности, регистрирани в Националния му
зеен фонд, както и на движимите културни
ценности от благородни метали и скъпоцен
ни камъни или украсени с тях – ежегодно;
3. инвентаризация по репрезантативния
метод – ежегодно.
(2) За извършване на инвентаризация се
назначава комисия със заповед на собстве
ника на колекцията, в която задължително
у частват завеж дащият колекцията и сче
товодител, а при необходимост – и други
длъжностни лица, отговорни за управлението
и дейността на колекцията.
(3) Ин вен тариза ц и я та по а л. 1 се из
вършва чрез сравняване на записванията в
инвентарната книга и наличните движими
културни ценности.
(4) За резултатите от инвентаризацията
комисията по ал. 2 изготвя протокол. При
установени липси длъжностното лице, което
отговаря за движимите културни ценности,
има право да направи писмено възражение до
собственика на колекцията в едноседмичен
срок от подписването на протокола. При ос
нователност на възраженията се разпорежда
допълнителна проверка, в която участва и
специалист от съответния регионален музей
по местонахождение на колекцията
Чл. 13. За вписване на предметите по чл. 9,
т. 2 от група „Б“ се води книга, подписана и
подпечатана от ръководителя на ведомство
то/организацията, съгласно приложение № 1
от наредбата, в която се вписват № по ред,
дата на постъпване, наименование и кратко
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описание на предмета, историческа справка,
адрес и подпис на предаващия предметите
и забележка.
Чл. 14. (1) Предметите от група „Б“ на
обществените колекции се инвентаризират
ежегодно, за което се назначава комисия в
състав по чл. 12, ал. 2.
(2) Инвентаризацията по ал. 1 се извър
шва съгласно изискванията на чл. 12 чрез
сравн яване на записвани ята в к нигата с
наличните предмети.
(3) Когато при извършване на инвен
таризаци я та се констат и ра, че п редмет и
притежават качества на движими културни
ценности, в комисията се привлича специ
алист от съответния регионален музей по
местонахождение на колекцията.
Чл. 15. (1) Формирането и управлението
на фонда на колекцията, включително от
писването на движими културни ценности
от фонда, се извършва по реда на Наредба
№ Н-6 от 2009 г. за формиране и управление
на музейните фондове, доколкото в тази
наредба не е предвидено друго.
(2) Отписването на предмети от група
„Б“ на фонда на колекцията се извършва:
1. с мотивирано решение на ръководителя
на ведомството/организацията;
2. когато придобият качества на движими
културни ценности.
(3) В решението по ал. 2, т. 2 се посоч
ват кон к ре т н и т е мо т и ви, кои т о на ла гат
отписване.
Чл. 16. Възмездени прехвърлителни сдел
ки с движими културни ценности от група
„А“ на фонда се извършват при условията
и по реда на ЗКН.
Чл. 17. (1) Завеж дащият на обществената
колекция:
1. изг о т вя г од и шен п ла н за рабо та и
годишен отчет, които представя на ръко
водния орган;
2. инвентира в основния фонд на колек
ц и я та дви ж ими те к ул т у рни ценност и о т
група „А“ и прави вписванията на предмети
и други материали от група „Б“ в инвен
тарната книга;
3. в 7-дневен срок от постъпването на вещи,
за които се предполага, че имат качества на
дви ж ими к улт у рни ценности, информира
ръководството, за да започне процедура по
идентификация съгласно чл. 97, ал. 2 ЗКН;
4. с ъ с т а в я п р о т о ко л з а п р ед а в а н е и
приемане при предаването на движимите
културни ценности и на предмети от фонда;
при смяна на завеж дащия на колекцията се
съставя протокол в присъствието на тричлен
на комисия, назначена от ръководството на
съответното ведомство/организация.
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(2) За веж да щ и я т на колек ц и я та носи
материална отговорност за движимите кул
турни ценности и за предметите, които се
съхраняват в нея.
Раздел ІІ
Представяне на обществената колекция
Чл. 18. (1) Собствениците на обществени
колекции осигуряват представянето на дви
жимите културни ценности от фонда им в
постоянни и временни експозиции по реда
на Закона за културното наследство и под
законовите актове по неговото прилагане.
(2) Предметите от група „Б“ от фонда
на колекцията се представят пред публика
по реда на наредбата по чл. 25, ал. 2 ЗКН.
Чл. 19. Собственикът на колекцията:
1. урежда експозициите и изготвя тема
тико-експозиционните планове на общест
вените колекции;
2. участва с движими културни ценности
и с предмети от фонда във временни експо
зиции в страната и в чужбина;
3. определя дни и часове за посещение за
различните видове и категории посетители
и ги обявява по подходящ начин;
4. разпорежда извършването на инвен
таризациите.
Чл. 20. Дейностите по консервация и рес
таврация на движимите културни ценности
се извършват съгласно изискванията на ЗКН.
ПРЕХОДНИ И ЗАК ЛЮЧИТЕЛНИ
РАЗПОРЕДБИ
§ 1. В срок една година от влизане в
сила на наредбата обществените колекции
извършват пълна инвентаризация на дви
жимите културни ценности в колекцията.
§ 2. Регистрираните до влизане в сила на
тази наредба музейни сбирки в тримесечен
срок подават актуална информация по чл. 8
от наредбата.
§ 3. Тази наредбата се издава на основание
чл. 109а от Закона за културното наследство.
§ 4. Указания по прилагане на наредбата
дава министърът на културата.
§ 5. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
За министър:
Митко Тодоров
Приложение № 1
към чл. 13
№
по
ред

4860

Дата
на
пос
тъп
ване

Наимено
вание и
кратко
описание
на пред
мета

Исто
рическа
справка

Адрес и
подпис
на пре
даващия
предме
тите

Забележка
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МИНИСТЕРСТВО
НА ИКОНОМИКАТА,
ЕНЕРГЕТИКАТА И ТУРИЗМА
НАРЕДБА № РД-16-558
от 8 май 2012 г.

за набирането и предоставянето на информацията чрез Националната информационна
система за потенциала, производството и
потреблението на енергия от възобновяеми
източници в Република България
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С тази наредба се уреж дат:
1. съдържанието и структ у рата на ин
формацията, свързана с потенциала, про
изводството и потреблението в Република
България на енергия от възобновяеми източ
ници, включително на биогорива и енергия
от възобновяеми източници в транспорта;
2. условията и редът за набиране и пре
доставяне на информацията по т. 1;
3. условията и редът за актуализирането и
поддържането на Националната информаци
онна система за потенциала, производството
и потреблението на енергия от възобновяеми
източници в Република България, наричана
по-нататък „НИС“.
Ч л. 2 . Дей но с т т а по с ъ би ра не, о бра
ботване, систематизиране, съхран яване и
използване на предоставената информация
се осъществява от Агенцията за устойчиво
енергийно развитие, наричана по-нататък
„АУЕР“, при спазване на следните принципи:
1. професионална независимост;
2. безпристрастност;
3. обективност;
4. надеждност;
5. достъпност и яснота;
6. сравнимост и логическа обвързаност.
Чл. 3. Информацията, свързана с потен
циала, производството и потреблението в
Република България на енергия от възобно
вяеми източници, включително на биогорива
и енерги я от възобновяеми източници в
транспорта, се предоставя на АУЕР с цел:
1. събиране, съхраняване, анализиране
и представяне на данните за използването
на енергията от възобновяеми източници и
биогоривата в Република България;
2. подпомагане от АУЕР на министъра
на икономиката, енергетиката и т у ризма
при осъществяване на правомощи ята м у
по Закона за енергията от възобновяеми
източници (ЗЕВИ) във връзка със:
а) разработване и актуализиране на На
ционалния план за действие за енергията
от възобновяеми източници (НПДЕВИ) по
чл. 3, т. 2 ЗЕВИ;
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б) изготвяне на докладите до Европей
ската комисия по чл. 4, ал. 2, т. 2 ЗЕВИ за
изпълнението на НПДЕВИ;
в) изпълнение на задълженията по чл. 4,
ал. 2, т. 10 ЗЕВИ за предоставяне на компе
тентните институции на Европейския съюз
на информацията, предвидена в правото на
Европейския съюз;
г) изготвяне на предложения до Министер
ския съвет за одобряване на статистически
прехвърляния по чл. 3, т. 6 ЗЕВИ;
3. осъществяване на контролни дейности
от страна на АУЕР в предвидените от ЗЕВИ
случаи.
Г л а в а

в т о р а

СЪДЪРЖ АНИЕ И СТРУКТУРА НА ИН
ФОРМАЦИЯТА
Чл. 4. (1) Агенцията за устойчиво енер
гийно развитие събира и осигурява публичен
достъп до информацията за:
1. националните цели за производство и
потребление на енергия от възобновяеми
източници, общо и по сектори;
2. мерки за стимулиране на производство
то и потреблението на електрическа енергия,
топлинна енергия и енергия за охлаждане от
възобновяеми източници и газ от възобно
вяеми източници, включително европейски
и национални схеми за подпомагане;
3. мерки за стимулиране на производство
то и потреблението на биогорива и енергия
от възобновяеми източници в транспорта,
включително европейски и национални схеми
за подпомагане;
4. семинари, конференции и други ме
ропри яти я, свързани с производството и
пот реблението на елек т ри ческа енерг и я,
топлинна енергия и енергия за охлаждане от
възобновяеми източници, на газ от възобно
вяеми източници, както и с производството
и потреблението на биогорива и енергия от
възобновяеми източници в транспорта;
5. чистите ползи, разходите на енергия и
енергийната ефективност на оборудването
и системите за производство и потребление
на електрическа енергия, топлинна енергия
и енергия за охлаждане от възобновяеми
източници, предоставяна от доставчиците
на оборудване и системи;
6. обучителни и информационни кампа
нии за мерките за подпомагане, ползите и
практическ ите особености на развитието
и използването на електрическа енергия,
топлинна енергия и енергия за охлаждане
от възобновяеми източници, газ от възобно
вяеми източници, биогорива и енергия от
възобновяеми източници в транспорта;
7. реда за разглеж дане на заявленията
за присъединяване на енергийни обекти за
производство на енергия от възобновяеми
източници към преносната и разпределител

БРОЙ 39

ДЪРЖАВЕН

ната електрическа мрежа или към топло
преносната мрежа, за издаване на гаранции
за произход на енергията от възобновяеми
източници и на лицензии за енергийни обекти
за производство на енергия от възобновяеми
източници;
8. възмож ностите за изпълнението на
мерк и за оползо т воря ва не на енерг и я та
о т въ зобновяем и изт оч н и ц и, ка к т о и за
използването на високоефективни техноло
гии и местни топлофикационни и охлади
телни системи в процеса на планирането,
зас т роя ва не т о и п рес т ру к т у ри ра не т о на
производствени или жилищни зони и при
изграждането на нови или реконструкцията,
основното обновяване, основен ремонт или
преустройство на съществуващи сгради в
такива зони.
(2) А генцията за устойчиво енергийно
развитие осигурява публичен достъп до:
1. докладите за изпълнението на НПДЕВИ;
2. квалификационни схеми за обучение
за придобиване на професионална квалифи
кация за дейностите по чл. 21, ал. 1 ЗЕВИ;
3. списък на лицата, придобили необхо
димата квалификация за извършването на
дейности по монтаж и поддръжка на съо
ръжения за биомаса, слънчеви фотоволта
ични преобразуватели, слънчеви топлинни
инсталации, термопомпи и повърхностни
геотермални системи;
4. списък на лицата, които осъществяват
одит за съответствието на биогоривата и
течните горива от биомаса с критериите за
устойчивост;
5. друга информация, предвидена в ЗЕВИ
и тази наредба.
(3) А генцията за устойчиво енергийно
развитие събира и предоставя информация за:
1. производството на енергия от възобно
вяеми източници, газ от възобновяеми източ
ници, биогорива и енергия от възобновяеми
източници в транспорта;
2. потреблението на енергия, произведе
на от възобновяеми източници, биогорива
и енерги я от възобновяеми източници в
транспорта;
3. проектите, финансирани от фонд „Енер
гийна ефективност и възобновяеми източ
ници“.
(4) По реда на тази наредба АУЕР събира
и информация относно:
1. технико-икономически показатели;
2 . р е зул т ат и о т п р оу ч ва н и я, а на л изи
и прогнози за използване на енерги я от
възобновяеми източници и производство и
потребление на биогорива;
3. предвиждания за изграж дане на нови
мощности за производство на енергия от
възобновяеми източници и на биогорива
и енерги я от възобновяеми източници в
транспорта;
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4. цени на биомасата, използвана за про
изводство на енергия;
5. количествени и качествени показатели
на биомасата, използвана за производство
на енергия;
6. цени на су ровините, използвани за
производство на биогорива;
7. продажни цени на произведените био
горива;
8. количествени и качествени показатели
на произведените на територията на Репуб
лика България биогорива и на потребените
на т ери т ори я та на Реп у бл и к а Бъ л гари я
биогорива.
Чл. 5. (1) Информацията и данните по
чл. 4, ал. 3, т. 1 и 2 и ал. 4, т. 1, 4, 5, 6, 7 и
8 се предоставят по образец съгласно при
ложения № 1 – 6.
(2) Информацията и данните по чл. 4,
ал. 3, т. 3 и ал. 4, т. 2 и 3 се предоставят в
свободна форма.
Г л а в а

т р е т а

УСЛОВИЯ И РЕД ЗА НАБИРАНЕ И
ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯТА
Раздел І
Условия и ред за набиране на информацията
Чл. 6. Информацията и данните по чл. 4,
ал. 1, 3 и 4 се събират от АУЕР непосред
ствено или чрез задължените лица по чл. 7.
Чл. 7. (1) Задължени лица за предоставя
нето в АУЕР на информацията по чл. 4 са:
1. производителите, операторите на мре
ж и, обществени ят доставчик и крайните
снабдители за електрическата енергия;
2. производителите и топлопреносните
предприятия за топлинната енергия и енер
гията за охлаждане;
3. производителите на газ от възобновя
еми източници;
4. икономическите оператори по чл. 40,
ал. 1 ЗЕВИ;
5. разпространителите и крайните раз
пространители на биогоривата и смесите
им с течни горива от нефтен произход в
транспорта;
6. лицата, които осъществяват одит за
съответствието на биогоривата и течните
горива от биомаса с критериите за устой
чивост;
7. изп ъ л н и т ел н и я т д и рек т ор на фон д
„Енергийна ефективност и възобновяеми
източници“;
8. доставчиците на оборудване и системи
за производство и потребление на електри
ческа енергия, топлинна енергия и енергия
за охлаждане от възобновяеми източници;
9. доставчиците на услуги по монтаж и
поддръжка на инсталации за производство
на електрическа енергия, топлинна енергия
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и енергия за охлаж дане от възобновяеми
източници;
10. органите на държавната и местната
власт;
11. собствениците на сгради за общест
вено обслужване;
12. собствениците на индивидуални систе
ми за производство на електрическа енергия,
топлинна енергия и енергия за охлаж дане;
13. институциите, които имат право да
осъществяват обучение за придобиване на
п р о ф е с ион а л н а к в а л ифи к а ц и я с ъ гл ас но
Закона за професионалното образование и
обучение.
(2) Производ и т ел и т е на елек т ри ческ а
енерги я, топлинна енерги я и енерги я за
охлаждане от възобновяеми източници, на
биогорива и енергия от възобновяеми из
точници в транспорта са задължени лица
по ал. 1 и в случаите, когато потребяват
произведената енергия и/или биогорива за
собствени нужди.
(3) А генцията за устойчиво енергийно
развитие събира данни, отнасящи се до от
делните задължени лица по ал. 1, т. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 8, 9, 11 и 12 (индивидуални данни).
(4) Държавната комиси я за енергийно
и водно регулиране предоставя на АУ ЕР
информация относно НПДЕВИ в рамките
на своята компетентност.
Ч л . 8 . (1) О б л а с т н и т е у п р а в и т е л и и
кметовете на общини предоставят инфор
мация за изпълнението на дългосрочните
и краткосрочните програми за насърчаване
използването на енергията от възобновяеми
източници и биогорива по чл. 9 ЗЕВИ.
(2) Информацията по ал. 1 се предоставя
за изминалата календарна година в срок до
31 март на следващата година.
(3) Кметовете на общини:
1. оказват съдействие на изпълнителния
директор на АУЕР за изпълнение право
мощията му по тази наредба, включително
предоставят необходимите информация и
документи;
2. предоставят данни за извършването на
оценки по чл. 7, ал. 2, т. 4 ЗЕВИ и извършени
оценки за наличния и прогнозния потенциал
на местни ресурси за производство на енер
гия от възобновяеми източници.
Чл. 9. Изпълнителният директор на фонд
„Енергийна ефективност и възобновяеми
източници“ предоставя информация за фи
нансирани проекти за изминалата календар
на година в срок до 31 март на следващата
година.
Чл. 10. Институциите, които имат право
да осъществяват обучение за придобиване
на професионална квалификация съгласно
Закона за п рофесиона лното образование
и обучение, представят списък на лицата,
придобили квалификация за извършване на
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дейностите по чл. 21, ал. 1 ЗЕВИ, в срок не
по-късно от един месец от датата на придо
биване на съответната квалификация.
Чл. 11. Първостепенните разпоредители с
бюджетни кредити и общините предоставят
информация за изпълнените през предходна
та календарна година договори с гарантиран
резултат, в които има изпълнени мерки за
използване на потенциала на възобновяеми
източници, за изминалата календарна година
в срок до 31 март на следващата година.
Чл. 12. (1) Органите на изпълнителната
власт, които поддържат регистри или ин
формационни системи, предвидени в закон,
при направено от АУЕР писмено искане са
длъжни да предоставят събраните от тях
данни и информация, включително инди
видуални данни, необходими за изготвяне,
обработване и обобщаване на информацията
по чл. 52 ЗЕВИ, доколкото в съответния
закон не е предвидено друго.
(2) Информацията, свързана с Министер
ството на отбраната, Българската армия и
техните структури, се предоставя съгласу
вано с министъра на отбраната и съобразно
разпоредбите на специалните закони.
Чл. 13. (1) Информацията по чл. 4, ал. 3,
т. 1 и 2 и ал. 4, т. 1, 4, 5, 6, 7 и 8 се пре
доставя от съответните задължени лица за
тримесечни и годишни периоди.
(2) Тримесечната информация се подава до
25-о число на следващия месец, а годишната
информация – до 31 януари на следващата
календарна година.
(3) Информацията по чл. 4, ал. 4, т. 2 и
3 се предоставя при поискване от АУЕР.
(4) Информацията се подава от задълже
ните лица по чл. 7 на хартиен и магнитен/
оптичен носител или по електронен път при
условията и по реда на Закона за електрон
ния документ и електронния подпис.
Чл. 14. Предоставените по реда на тази
наредба информация и данни подлежат на
допълване и разясн яване от съответните
задължени лица при необходимост и при
съответно искане от Министерството на
икономиката, енергетиката и туризма или
АУЕР.
Чл. 15. Когато предоставената информа
ция е категоризирана като класифицирана,
всички действия, свързани с нейното обработ
ване и съхраняване, както и предоставянето
на достъп до нея, се извършват съгласно
Закона за защита на класифицираната ин
формация.
Раздел II
Условия и ред за предоставяне на информацията
Чл. 16. (1) За осигуряване на достъпност
на обществеността и органите на държавна
та власт и на местното самоуправление по
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въпроси, свързани с енергията от възобно
вяеми източници, АУЕР осигурява публичен
достъп до информацията по чл. 4, ал. 1 и 2.
(2) Информацията по чл. 4, ал. 3 и 4 се
предоставя от АУ ЕР на компетентните по
ЗЕВИ органи на държавната власт и на
местното самоуправление за ползване при
изпълнение на правомощията им.
(3) А генцията за устойчиво енергийно
ра зви т ие оси г у ря ва п у бл и чен дос т ъп до
обобщена информация за производството
и потреблението на енергия от възобновя
еми източници, на биогорива и енергия от
възобновяеми източници в транспорта и до
обобщена информация по чл. 4, ал. 4.
Г л а в а

ч е т в ъ р т а

УСЛОВИ Я И РЕД ЗА А КТ УА ЛИЗИРА НЕ
И ПОДДЪРЖ А НЕ Н А НИС
Чл. 17. (1) За осигу ряване на достъпност
и разполагаемост на информацията, съби
рана при условията и по реда на ЗЕВИ и
тази наредба, в АУ ЕР се създава, поддържа
и акт уализира Национална информационна
система за потенциала, производството и
потреблението на енергия от възобновяеми
източници в Република България.
(2) Националната информационна сис
тема трябва да бъде разработена по начин,
кой т о позвол я ва о бмен на и нф орма ц и я
с На ц иона л н и я с тат ис т и ческ и и нс т и т у т,
органите на статистиката, А генци ята по
геодезия, картография и кадастър и други
орга н и на изп ъ л н и т ел ната в лас т, кои т о
поддържат регист ри или информационни
системи.
Чл. 18. А ктуализирането на данните и
поддържането на НИС на местно ниво се
извършва от кметовете на общини.
Г л а в а

п е т а

ОП АЗВА НЕ Н А ТА ЙН АТА
Чл. 19. (1) Събраните от АУ ЕР индиви
дуални данни могат да се използват само
за осъществяване на дейност та є.
(2) Изпълнителният директор на АУ ЕР
е д л ъжен да осиг у ри опазване на ин ди
ви д уа лни те данни и п редо т вратяване на
злоупотребата с тях, като предприеме не
обходимите организационни и технически
мерки за работа с такива данни.
(3) Изпълнителният директор и служи
телите на АУ ЕР не могат да разгласяват
или предоставят:
1. индивидуални данни;
2. данни, разгласяването или предоставя
нето на които дава възможност за достъп до
защитена информация на определено лице.
(4) И н д и ви д уа л н и да н н и могат да с е
предоставят само на Националния статис
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тически институ т, ако това е необходимо
за ра з раб о т ва не т о и п р оизводс т во т о на
официална статистическа информация.
(5) Индивидуалните данни могат да се
публикуват само ако лицето, за което се
отнасят, е дало съгласие за това. Съгласието
се дава в писмена форма и от него трябва
да е ясно за кои данни се отнася. Лицето,
за което се отнасят данните, може по всяко
време да оттегли съгласието си писмено,
като оттеглянето на съгласието не засяга
извършените преди това действия.
ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 1. С наредбата се въвеждат разпоредби
на Директива 2009/28/ЕО на Европейския
парламент и на Съвета от 23 април 2009 г.
за насърчаване използването на енергия от
възобновяеми източници и за изменение
и впоследст вие за о т м яна на ди рек т иви
2001/77/ЕО и 2003/30/ЕО (ОВ, L 140/16 от
5 юни 2009 г.).
ПРЕХОДНИ И ЗАК ЛЮЧИТЕЛНИ
РАЗПОРЕДБИ
§ 2. Наредба № 16-28 от 2008 г. за съдър
жанието, условията, реда и начина за пре
доставяне на информация за произведените,
изкупените и продадени количества енергия
от възобновяеми и алтернативни енергийни
източници и произведените, изкупените и
продадени количества биогорива (ДВ, бр. 11
от 2008 г.) се отменя.
§ 3. (1) Информацията и данните по глава
втора от наредбата се предоставят на АУЕР
по електронен път, считано от датата на
въвеждане на НИС.
(2) До въвеждането на НИС достъпът до
информацията по чл. 4, ал. 1 и 2 се предос
тавя чрез страниците на АУЕР и Минис
терството на икономиката, енергетиката и
туризма в интернет, като АУЕР предоставя
събираната информация в Министерството
на икономиката, енергетиката и туризма.
(3) До въвеждането на НИС и осигурява
нето на възможност кметовете на общини
да актуализират информацията в нея тя се
актуализира от АУЕР.
§ 4. Наредбата се издава на основание
чл. 54 ЗЕВИ.
§ 5. Изпълнението на наредбата се възлага
на изпълнителния директор на Агенцията
по устойчиво енергийно развитие.
§ 6. Наредбата влиза в сила от датата на
обнародването є в „Държавен вестник“, с
изключение на чл. 7, ал. 1, т. 13 и чл. 10,
които влизат в сила от 31 декември 2012 г.
Министър:
Делян Добрев
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Приложение № 1
към чл. 5, ал. 1
ТРИМЕСЕЧНА И ГОДИШНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА
ЕНЕРГИЯ ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ИЗТОЧНИЦИ
Име и адрес на търговското дружество:
име

област

община

населено
място

адрес

име

длъжност

адрес

телефон

факс

Лице за контакти и координати:
e-mail

Дата:
№

Мярка

1

2

3

1

Инсталирана електрическа
мощност

kW

2

Използван/и възобновяем/и
източник/ци (вятърна, слън
чева, геотермална и хидро
термална енергия, биомаса
и др.)

-

3

Брутно производство на елек
трическа енергия

kWh

4

Нетно производство на елек
трическа енергия, в т.ч. про
изведена по:

kWh

кондензационен начин

kWh

Тримесечна информация
I триме
сечие

II триме
сечие

III триме
сечие

4

5

6

комбиниран начин

kWh

5

Електрическа енергия за соб
ствено потребление

kWh

6

Прода дена елек т ри ческа
енергия, в т.ч. на:

kWh

А

Регулиран пазар, в т.ч. на:

kWh

краен снабдител

kWh

обществен доставчик

kWh

Свободен пазар, в т.ч.:

kWh

в страната

kWh

за износ

kWh

В

Балансиращ пазар

kWh

7

Разход на биомаса за про
изводство на електрическа
енергия – по видове биомаса:

t/1000 м 3

………….

t/1000 м 3

………….

t/1000 м 3

Б

Общо за
година
IV тримесечие
7

8
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6

7

8

Долна топлина на изгаряне на използваната биомаса, по видове биомаса
………….

kcal/kg, kcal/1000 м 3

………….

kcal/kg, kcal/1000 м 3

Разход на течни горива от биомаса за производство на електрическа енергия, които отговарят
на критериите за устойчивост, по видове течни горива от биомаса
……………

t

……………

t

Долна топлина на изгаряне на използваните течни горива от биомаса, които отговарят на кри
териите за устойчивост, по видове течни горива от биомаса
……………

kcal/kg

……………

kcal/kg

Разход на течни горива от биомаса за производство на електрическа енергия, които не отговарят
на критериите за устойчивост, по видове течни горива от биомаса
……………

t

……………

t

Долна топлина на изгаряне на използваните течни горива от биомаса, които не отговарят на
критериите за устойчивост, по видове течни горива от биомаса
……………

kcal/kg

……………

kcal/kg

Разход на използваните невъзобновяеми източници при производството на електрическа енер
гия от биомаса (при комбинирано изгаряне на биомаса с въглища, нефтопродукти, природен
газ) – по видове горива:
……………

t/1000 м 3

……………

t/1000 м 3

Долна топлина на изгаряне на използваните невъзобновяеми източници, по видове горива
……………

kcal/kg, kcal/1000 м 3

……………

kcal/kg, kcal/1000 м 3

15

Брутен специфичен разход на
условно гориво за производ
ство на електрическа енергия
от биомаса

gсе/kWh

16

Брутен специфичен разход на
условно гориво за производ
ство на електрическа енергия
от течни горива от биомаса

gсе/kWh

17

Брутен специфичен разход
на условно гориво за про
изводство на електрическа
енергия от невъзобновяеми
източници

gсе/kWh

18

Цена на използваната би
омаса

лв./t

19

Цена на използваните течни
горива от биомаса, които
отговарят на критериите за
устойчивост

лв./t

20 Цена на използваните течни
горива от биомаса, които не
отговарят на критериите за
устойчивост

лв./t
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Приложение № 2
към чл. 5, ал. 1
ТРИМЕСЕЧНА И ГОДИШНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА TOПЛИННА ЕНЕРГИЯ
ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ИЗТОЧНИЦИ
Име и адрес на търговското дружество:
име

област

община

населено
място

адрес

длъжност

адрес

телефон/
gsm

факс

Лице за контакти и координати:
име

e-mail

Дата:
№

Мярка

1

2

3

1

И нс т а л и ра н а т оп л и н н а
мощност на топлоизточ
ника:

kWth

ТЕЦ

kWth

ОЦ

kWth

РОЦ

kWth

Тримесечна информация
I триме
сечие

II триме
сечие

III триме
сечие

4

5

6

Общо за
година
IV тримесечие
7

2

Използван/и възобновяем/и
източник/ци (слънчева, гео
термална и хидротермална
енергия, биомаса)

-

3

Бру тно производство на
топлинна енергия

kWh

4

Не т но п роизводс т во на
топлинна енергия

kWh

5

Собствени нужди от то
плинна енергия

kWh

6

Топлинна енергия за соб
ствено потребление

kWh

7

Технологични разходи на
топлинна енергия в топ
лопреносните мрежи

kWh

8

Топлинна енергия за раз
пределение по видове по
требители:

kWh

А

Стопански и промишлени
потребители на пара

kWh

Б

Стопански и промишлени
потребители на гореща вода

kWh

В

Бюджетни

kWh

Г

Битови

kWh

9

Разход на биомаса за производство на топлинна енергия – по видове биомаса
……………

t/1000 м 3

……………

t/1000 м 3

8
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kcal/kg, kcal/1000 м 3

t

kcal/kg, kcal/м 3

t

Долна топлина на изгаряне на използваните течни горива от биомаса, които не отговарят на
критериите за устойчивост, по видове течни горива от биомаса
……………

15

kcal/kg

Разход на използваните невъзобновяеми източници при производството на топлинна енергия от
биомаса (при комбинирано изгаряне на биомаса с въглища, нефтопродукти, природен газ) – по
видове горива
……………

16

8

Разход на течни горива от биомаса за производство на топлинна енергия, които не отговарят
на критериите за устойчивост, по видове течни горива от биомаса
……………

14

7

Долна топлина на изгаряне на използваните течни горива от биомаса, които отговарят на
критериите за устойчивост, по видове течни горива от биомаса
……………

13

6

Разход на течни горива от биомаса за производство на топлинна енергия, които отговарят на
критериите за устойчивост, по видове течни горива от биомаса
……………

12

5
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Долна топлина на изгаряне на използваната биомаса, по видове биомаса
……………
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t/1000 м 3

Долна топлина на изгаряне на използваните невъзобновяеми източници, по видове горива
……………

kcal/kg, kcal/1000 м 3

17

Бру тен специфичен раз
ход на условно гориво за
производство на топлинна
енергия от биомаса

kgсе/MWh

18

Бру тен специфичен раз
ход на условно гориво за
производство на топлинна
енергия от течни горива
от биомаса

kgсе/MWh

19

Бру тен специфичен раз
ход на условно гориво за
производство на топлинна
енергия от невъзобновяеми
източници

kgсе/MWh

20

Дължина на топлопренос
ната мрежа

km

21

Цена на използваната би
омаса, по видове биомаса

лв./t

22

Цена на използваните теч
ни горива от биомаса, кои
то отговарят на критериите
за устойчивост

лв./t

23

Це н а н а и з п о л з в а н и т е
течни горива от биома
са, които не отговарят на
критериите за устойчивост

лв./t

С Т Р.

46

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 39

Приложение № 3
към чл. 5, ал. 1
ТРИМЕСЕЧНА И ГОДИШНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕНОС И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ
НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ИЗТОЧНИЦИ
Име и адрес на търговското дружество:
име

област

община

населено място

адрес

длъжност

адрес

телефон/gsm

факс

Лице за контакти и координати:
име

e-mail

Дата:
№

Мярка

1

2

3

Тримесечна информация

Общо за
година

I тримесечие

II триме-
сечие

III триме
сечие

4

5

6

IV тримесечие
7

8

I. Закупена от преносното или разпределителното предприятие електрическа енергия от произво
дители, използващи енергия от възобновяеми източници, по производители и по видове централи
1 Водноелек т ри ческ и
централи (ВЕЦ)
2

3

4

5

kWh

……………..

kWh

Вятърни електрически
централи (ВтЕЦ)

kWh

……………..

kWh

Фотоволтаични елек
т рическ и цент ра ли
(ФЕЦ)

kWh

……………..

kWh

Електрически центра
ли на биомаса (БЕЦ)

kWh

……………..

kWh

Електрически центра
ли на газ от възобно
вяеми източници
(БиоГЕЦ)

kWh

……………..

kWh

II. Инсталирана мощност на централите, от които се изкупува електрическа енергия от възобновяеми
източници, по производители и по видове централи
1

2

3

4

Водноелек т ри ческ и
централи (ВЕЦ)

kW

……………..

kW

Вятърни електрически
централи (ВтЕЦ)

kW

……………..

kW

Фотоволтаични елек
т рическ и цент ра ли
(ФЕЦ)

kW

……………..

kW

Електрически центра
ли на биомаса (БЕЦ)

kW

……………..

kW
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1
5

2

3

Електрически центра
ли на газ от възобно
вяеми източници
(БиоГЕЦ)

kW

……………..

kW

ВЕСТНИК

4
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5

6

7

8

III. Средна цена на изкупуване на електрическата енергия от възобновяеми източници (без ДДС),
по видове централи
……………..

лв./kWh

Приложение № 4
към чл. 5, ал. 1
ТРИМЕСЕЧНА И ГОДИШНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА БИОГОРИВА
И ТЕЧНИ ГОРИВА ОТ БИОМАСА
Име и адрес на търговското дружество:
име

област

община

населено място

адрес

длъжност

адрес

телефон/gsm

факс

Лице за контакти и координати:
име

e-mail

Дата:
№

Мярка

1

2

3

Тримесечна информация
I триме
сечие

II тримесечие

III тримесечие

4

5

6

Общо за
година
IV тримесечие
7

8

I. Използвани суровини за производство на биогорива и течни горива от биомаса, по видове и
произход:
Суровини местно производство:
………........

t

Суровини с произход от ЕС:
….......…….

t

Суровини с произход трети страни извън ЕС:
….......…….

t

II. Цена на изкупуване на използваните суровини за производство на биогорива и течни горива
от биомаса, по видове и произход:
Суровини местно производство:
….......…….

лв./t

Суровини с произход от ЕС:
….......…….

лв./t

Суровини с произход трети страни извън ЕС:
….......…….

лв./t

III. Произведени количества биогорива и течни горива от биомаса, които отговарят на критерии
те за устойчивост, по видове биогорива и течни горива от биомаса:
1 Количество биогорива и течни горива от биомаса, по
видове
….......…….

t, l, 1000 m 3

2 Долна топлина на изгаряне на биогоривата и течните горива от биомаса
….......…….

kcal/kg (1000 m 3)

IV. Произведени количества биогорива и течни горива от биомаса, които не отговарят на крите
риите за устойчивост, по видове биогорива и течни горива от биомаса:

С Т Р.
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1 Количество биогорива и течни горива от биомаса, по
видове
….......…….

t, l, 1000 m 3

2 Долна топлина на из kcal/kg (1000 m 3)
гаряне на биогоривата
и течни те горива о т
биомаса
….......…….

kcal/kg (1000 m 3)

V. Биогорива и течни горива от биомаса за собствено потребление, които отговарят на критерии
те за устойчивост
1 Количество биогорива и течни горива от биомаса, по
видове
….......…….

t, l, 1000 m 3

2 Долна топлина на изгаряне на биогоривата и течните горива от биомаса
….......…….

kcal/kg (1000 m 3)

VI. Биогорива и течни горива от биомаса за собствено потребление, които не отговарят на крите
риите за устойчивост
1 Количество биогорива и течни горива от биомаса, по
видове
….......…….

t, l, 1000 m 3

2 Долна топлина на изгаряне на биогоривата и течните горива от биомаса
….......…….

kcal/kg (1000 m 3)

VII. Разпространение на вътрешния пазар на произведените биогорива и течни горива от биомаса,
които отговарят на критериите за устойчивост, по видове биогорива и течни горива от биомаса:
На крайни разпространители на течни горива
….......…….

t

За предоставяне на пазара (за дистрибуция, потребление или използване на пазара)
….......…….

t

За крайно разпространение
….......…….

t

VІІІ. Износ – по видове биогорива и направления (ЕС и трети страни извън ЕС):
….......…….

t

ІХ. Разпространение на вътрешния пазар на произведените биогорива и течни горива от биомаса,
които не отговарят на критериите за устойчивост, по видове биогорива и течни горива от биомаса:
На крайни разпространители на биогорива и течни горива
……………

t

На дистрибутори на течни горива
….......…….

t

За собствено потребление
….......…….

t

Х. Износ – по видове биогорива и направления (ЕС и трети страни извън ЕС):
….......…….

t

ХІ. Продажна цена на реализираните на пазара биогорива и течни горива от биомаса, които от
говарят на критериите за устойчивост, по видове биогорива и течни горива от биомаса
….......…….

лв./t

ХІІ. Продажна цена на реализираните на пазара биогорива и течни горива от биомаса, които не
отговарят на критериите за устойчивост, по видове биогорива и течни горива от биомаса
….......…….

лв./t
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Приложение № 5
към чл. 5, ал. 1
ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЪЛГАРСКИЯ ПАЗАР НА БИОГОРИВА: ОТ РАЗПРОСТРАНИТЕЛИ/ДИСТРИ
БУТОРИ, ЛИЦА, КОИТО ВЪВЕЖДАТ ОТ ЕС, И ЛИЦА, КОИТО ВНАСЯТ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ
Задължено лице:
име

област

община

населено място

адрес

име

длъжност

адрес

телефон/gsm

факс

Лице за контакти и координати:
e-mail

Дата:
№

Мярка

Тримесечна информация
I триме
сечие

II триме
сечие

III тримесечие

Общо за
година
IV тримесечие

1
2
3
4
5
6
7
8
I. Разпространени чисти биогорива, които отговарят на критериите за устоичивост, по видове и
произход:
А Биогорива местно производство, по видове:
….......…….

t

Долна топлина на изгаряне на биогоривата, по видове
….......…….
Б

kcal/kg

Биогорива с произход от страни от ЕС, по видове:
….......…….

t

Долна топлина на изгаряне на биогоривата, по видове
….......…….
В

kcal/kg

Биогорива с произход от трети страни извън ЕС, по видове:
….......…….

t

Долна топлина на изгаряне на биогоривата, по видове
….......…….

kcal/kg

IІ. Разпространени чисти биогорива, които не отговарят на критериите за устойчивост, по видове
и произход:
А Биогорива местно производство, по видове:
….......…….

t

Долна топлина на изгаряне на биогоривата, по видове
….......…….
Б

kcal/kg

Биогорива с произход от страни от ЕС, по видове:
….......…….

t

Долна топлина на изгаряне на биогоривата, по видове
….......…….
В

kcal/kg

Биогорива с произход от трети страни извън ЕС, по видове:
….......…….

t

Долна топлина на изгаряне на биогоривата, по видове
….......…….

kcal/kg

III. Разпространени смеси на течни горива от нефтен произход с биогорива, по видове и произход:
A. Смеси за дизелови двигатели със съдържание на биодизел
1

Смеси на дизел с биодизел (5 процента обемни)
….......…….

t

в т.ч. които отговарят на критериите за устойчивост
….......…….

t

С Т Р.
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2
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4
5
6
7
Долна топлина на изгаряне на смеси на дизел с биодизел (5 процента обемни)
….......…….
kcal/kg
Смеси на дизел с биодизел (6 процента обемни)
….......…….
t
в т.ч. които отговарят на критериите за устойчивост

БРОЙ 39
8

….......…….
t
Долна топлина на изгаряне на смеси на дизел с биодизел (6 процента обемни)
….......…….
kcal/kg
Б. Смеси за бензинови двигатели със съдържание на биоетанол или етери, произведени от биоетанол
1 Смеси на бензин с биоетанол или етери, произведени от биоетанол (2 процента обемни)
….......…….
t
в т.ч. които отговарят на критериите за устойчивост

2

3

.….......…….
t
Долна топлина на изгаряне на смеси на бензин с биоетанол или етери, произведени от биоетанол
(2 процента обемни)
.….......…….
kcal/kg
Смеси на бензин с биоетанол или етери, произведени от биоетанол (3 процента обемни)
..….......…….
t
в т.ч. които отговарят на критериите за устойчивост
….......…….
t
Долна топлина на изгаряне на смеси на бензин с биоетанол или етери, произведени от биоетанол
(3 процента обемни)
….......…….
kcal/kg
Смеси на бензин с биоетанол или етери, произведени от биоетанол (4 процента обемни)
.….......…….
t
в т.ч. които отговарят на критериите за устойчивост

4

5

6

….......…….
t
Долна топлина на изгаряне на смеси на бензин с биоетанол или етери, произведени от биоетанол
(4 процента обемни)
….......…….
kcal/kg
Смеси на бензин с биоетанол или етери, произведени от биоетанол (5 процента обемни)
….......…….
t
в т.ч. които отговарят на критериите за устойчивост
..................................
t
Долна топлина на изгаряне на смеси на бензин с биоетанол или етери, произведени от биоетанол
(5 процента обемни)
….......…….
kcal/kg
Смеси на бензин с биоетанол или етери, произведени от биоетанол (6 процента обемни)
….......…….
t
в т.ч. които отговарят на критериите за устойчивост
.….......……
t
Долна топлина на изгаряне на смеси на бензин с биоетанол или етери, произведени от биоетанол
(6 процента обемни)
….......…….
kcal/kg
Смеси на бензин с биоетанол или етери, произведени от биоетанол (7 процента обемни)
.......................................
t
в т.ч. които отговарят на критериите за устойчивост
….......…….
t
Долна топлина на изгаряне на смеси на бензин с биоетанол или етери, произведени от биоетанол
(7 процента обемни)
….......…….
kcal/kg
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4
5
6
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8
Смеси на бензин с биоетанол или етери, произведени от биоетанол (8 процента обемни)
….......…….
t
в т.ч. които отговарят на критериите за устойчивост
….......…….

t

Долна топлина на изгаряне на смеси на бензин с биоетанол или етери, произведени от биоетанол
(8 процента обемни)
….......…….
kcal/kg
8

Смеси на бензин с биоетанол или етери, произведени от биоетанол (9 процента обемни)
….......…….

t

в т.ч. които отговарят на критериите за устойчивост
….......…….

t

Долна топлина на изгаряне на смеси на бензин с биоетанол или етери, произведени от биоетанол
(9 процента обемни)
….......…….
kcal/kg
IV. Разпространение на вътрешния пазар на смеси с произход на биокомпонента извън територията
на Р България, по видове и произход:
Разпространени смеси с произход извън територията на Р България по видове и произход:
.….......……

t

в т.ч. които отговарят на критериите за устойчивост
….......…….

t

V. Износ на смеси – по видове на биогоривото и направления (ЕС и трети страни извън ЕС):
….......…….

t

в т.ч. които отговарят на критериите за устойчивост
….......…….

Приложение № 6
към чл. 5, ал. 1
ТРИМЕСЕЧНА И ГОДИШНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ГАЗ
ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ИЗТОЧНИЦИ
Задължено лице:
име

област

община

населено място

адрес

име

длъжност

адрес

телефон/gsm

факс

Лице за контакти и ко
ординати:
e-mail

Дата:
№

Мярка

Тримесечна информация
I триме II триме
сечие
сечие

III тримесечие

Общо
за
IV триме
година
сечие

I. Използвани суровини за производство на газ от възобновяеми източници, по видове и произход:
растителни, живо
тински и битови от
падъци, утайки и др.
….......…….

t

II. Произведени количества газ от възобновяеми източници, изкупен от обществения доставчик или
крайните снабдители на природен газ:
….......…….

t, l, 1000 m 3

III. Долна топлина на изгаряне на произведения газ от възобновяеми източници
….......…….
4898

kcal/kg (1000 m 3)
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МИНИСТЕРСТВО
НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА
ПОЛИТИК А
НАРЕДБА № РД-07-2
от 17 май 2012 г.

за предоставяне на парични средства на
с л у ж и те ли те на А г ен ц и ята за соц иа лно
подпомагане, назначени по трудов договор,
за представително облекло
Чл. 1. (1) С тази наредба се уреж дат усло
вията и редът за осъществяване на правото
на служителите на Агенцията за социално
подпомагане, назначени по трудов договор
по Кодекса на труда, на парични средства
за представително облекло.
(2) Право на парични средства за заку
п у ване на п редстави телно облек ло имат
всички служители на Агенцията за соци
а л но под пома га не, назначен и по т ру дов
договор по Кодекса на труда, включително
и за служителите на Агенцията за социално
подпомагане, назначени по реда на ПМС
№ 66 от 1996 г. за кадрово осигуряване на
някои дейности в бюджетните организации
(обн., ДВ, бр. 29 от 1996 г.; изм., бр. 76 и 92
от 1997 г., бр. 5 от 1999 г., бр. 53 от 2000 г.,
бр. 100 от 2005 г., бр. 14 от 2008 г., бр. 4 от
2009 г., бр. 51, 91 и 93 от 2011 г.).
Чл. 2. (1) За изпълнение на служебните
си задължения служителите по чл. 1, ал. 2
имат право на парични средства за предста
вително облекло за всяка календарна година.
(2) Стойността на представителното об
лекло се дава в пари, като изборът и видът
на облеклото се осигурява от всеки служител.
Чл. 3. (1) Средствата за представителното
облекло за всяка календарна година се оси
гуряват в рамките на утвърдения бюджет на
Агенцията за социално подпомагане.
(2) Конкретната стойност на представи
телното работно облек ло се определ я от
изпълнителния директор на Агенцията за
социално подпомагане за всяка календарна
година, но не повече от максималния раз
мер, определен за държавните служители
на експертна длъжност съгласно Наредбата
за служебното положение на държавните
служители, приета с ПМС № 34 от 2000 г.
(обн., ДВ, бр. 23 от 2000 г.; посл. изм., бр. 21
от 2012 г.).
Чл. 4. (1) При постъпване на работа през
календарната година служителят има пра
во на парични средства за представително
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облекло пропорционално на оставащите до
края є месеци.
(2) Когато служителят напусне, той въз
становява получените парични средства за
представително облек ло установени про
порционално на неотработените месеци за
годината.
Чл. 5. Служител, който работи на непълно
работно време, има право на парични средства
за представително облекло пропорционално
на определената в трудовия му договор про
дължителност на работното време.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 1. През 2012 г. паричните средства се
предоставят за цялата календарна година в
рамките на утвърдения бюджет на Агенцията
за социално подпомагане.
§ 2. Наредбата се приема на основание
чл. 6а, ал. 3 от Закона за социално подпо
магане.
§ 3. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Тотю Младенов
5042

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА
КОМИСИЯ
РЕШЕНИЕ № 1845-НС
от 17 май 2012 г.
На 16 май 2012 г. на основание чл. 72,
ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Конституцията на Ре
публика България предсрочно са прекра
тени пълномощията на народния предста
вител Николай Нанков Нанков, избран от
Единадесети многомандатен избирателен
район – Ловеч, издигнат от ПП „ГЕРБ“ в
41-ото Народно събрание.
На основание чл. 272, ал. 1 от Изборния
кодекс Централната избирателна комисия
РЕШИ:
Обявява за избран за народен представи
тел в Единадесети многомандатен изборен
район – Ловеч, Христофор Неделчев Ачков
от листата на ПП „ГЕРБ“.
Решението да се обнародва в „Държавен
вестник“.
Председател:
Красимира Медарова
Секретар:
Севинч Солакова
5041
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО
НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
ЗАПОВЕД № РД-28-88
от 7 май 2012 г.
На основание чл. 14, ал. 4, т. 1 и 2 и ал. 5 от
Закона за защита от вредното въздействие на
химичните вещества и смеси (ЗЗВВХВС) и във
връзка с Директива 2006/140/ЕО на Комисията
от 20 декември 2006 г. за изменение на Директива 98/8/ЕО на Европейския парламент и на
Съвета с цел включване на сулфурил флуорид
като активно вещество в приложение І към нея
(ОВ, Специално българско издание 2007 г., глава
04, том 10, стр. 235 – 237), Директива 2007/20/
ЕО на Комисията от 3 април 2007 г. за изменение
на Директива 98/8/ЕО на Европейския парламент
и на Съвета за включване в приложение І към
нея на дихлофлуанид като активно вещество (ОВ
L 94, 4.04.2007 г., стр. 23 – 25),  Директива 2007/69/
ЕО на Комисията от 29 ноември 2007 г. за изменение на Директива 98/8/ЕО на Европейския
парламент и на Съвета за включване в приложение I към нея на дифетиалон като активно вещество (ОВ L 312, 30.11.2007 г., стр. 23 – 25),
Директива 2007/70/ЕО на Комисията от 29 ноември 2007 г. за изменение на Директива 98/8/
ЕО на Европейския парламент и на Съвета с цел
включване на въглеродния диоксид като активно
вещество в приложение IА към нея (ОВ L 312,
30.11.2007 г., стр. 26 – 28), Директива 2008/15/ЕО
на Комисията от 15 февруари 2008 г. за изменение
на Директива 98/8/ЕО на Европейския парламент
и на Съвета с цел включване на клотианидин
като активно вещество в приложение I към нея
(ОВ L 42, 16.02.2008 г., стр. 45 – 47), Директива
2008/16/ЕО на Комисията от 15 февруари 2008 г.
за изменение на Директива 98/8/ЕО на Европейския парламент и на Съвета с цел включване на
етофенпрокс като активно вещество в приложение I към нея (ОВ L 42, 16.02.2008 г., стр. 48 – 50),
Директива 2008/75/ЕО на Комисията от 24 юли
2008 г. за изменение на Директива 98/8/ЕО на
Европейския парламент и на Съвета с цел включване на въглероден диоксид като активно вещество в приложение I към нея (ОВ L 197, 25.07.2008 г.,
стр. 54 – 56), Директива 2008/77/ЕО на Комисията от 25 юли 2008 г. за изменение на Директива
98/8/ЕО на Европейския парламент и на Съвета
за включване в приложение I към нея на тиамет окса м к ат о а к т и вно вещес т во (ОВ L 198,

26.07.2008 г., стр. 41 – 43), Директива 2008/78/ЕО
на Комисията от 25 юли 2008 г. за изменение на
Директива 98/8/ЕО на Европейския парламент
и на Съвета за включване в приложение I към
нея на пропиконазол като активно вещество (ОВ
L 198, 26.07.2008 г., стр. 44 – 46), Директива
2008/79/ЕО на Комисията от 28 юли 2008 г. за
изменение на Директива 98/8/ЕО на Европейския
парламент и на Съвета с цел включване на йодопропинил бутилкарбамат като активно вещество
в приложение I към нея (ОВ L 200, 29.07.2008 г.,
стр. 12 – 14), Директива 2008/80/ЕО на Комисията от 28 юли 2008 г. за изменение на Директива 98/8/ЕО на Европейския парламент и на
Съвета за включване в приложение I към нея на
циклохексилхидроксидиазен 1-оксид, калиева сол
като активно вещество (ОВ L 200, 29.07.2008 г.,
стр. 15 – 17), Директива 2008/81/ЕО на Комисията от 29 юли 2008 г. за изменение на Директива
98/8/ЕО на Европейския парламент и на Съвета
за включване в приложение I към нея на дифен а к у м к ат о а к т и вно в еще с т во (ОВ L 2 01,
30.07.2008 г., стр. 46 – 48), Директива 2008/85/ЕО
на Комисията от 5 септември 2008 г. за изменение на Директива 98/8/ЕО на Европейския
парламент и на Съвета с цел включване на тиабендазол като активно вещество в приложение
I към нея (ОВ L 239, 6.09.2008 г., стр. 6 – 8), Директива 2008/86/ЕО на Комисията от 5 септември 2008 г. за изменение на Директива 98/8/ЕО
на Европейския парламент и на Съвета за включване в приложение I към нея на тебуконазол като
активно вещество (ОВ L 239, 6.09.2008 г., стр.
9 – 11), Директива 2009/84/ЕО на Комисията от
28 юли 2009 г. за изменение на Директива 98/8/
ЕО на Европейския парламент и на Съвета за
включване в приложение I към нея на сулфурил
флуорид като активно вещество (ОВ L 197,
29.07.2009 г., стр. 67 – 69), Директива 2009/85/ЕО
на Комисията от 29 юли 2009 г. за изменение на
Директива 98/8/ЕО на Европейския парламент
и на Съвета с цел включване на куматетралил
като активно вещество в приложение I към нея
(ОВ L 198, 30.07.2009 г., стр. 28 – 30), Директива
2009/86/ЕО на Комисията от 29 юли 2009 г. за
изменение на Директива 98/8/ЕО на Европейския
парламент и на Съвета за включване в приложение I към нея на фенпропиморф като активно
вещество (ОВ L 198, 30.07.2009 г., стр. 31 – 34),
Директива 2009/87/ЕО на Комисията от 29 юли
2009 г. за изменение на Директива 98/8/ЕО на
Европейския парламент и на Съвета за включване в приложение I към нея на индоксакарб
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като активно вещество (ОВ L 198, 30.07.2009 г.,
стр. 35 – 38), Директива 2009/88/ЕО на Комисията от 30 юли 2009 г. за изменение на Директива 98/8/ЕО на Европейския парламент и на
Съвета за включване в приложение I към нея на
тиаклоприд като активно вещество (ОВ L 199,
31.07.2009 г., стр. 15 – 18), Директива 2009/89/ЕО
на Комисията от 30 юли 2009 г. за изменение на
Директива 98/8/ЕО на Европейския парламент
и на Съвета с цел включване на азота като активно вещество в приложение I към нея (ОВ L
199, 31.07.2009 г., стр. 19 – 21), Директива 2009/91/
ЕО на Комисията от 31 юли 2009 г. за изменение
на Директива 98/8/ЕО на Европейския парламент
и на Съвета за включване в приложение I към
нея на динатриевия тетраборат   като активно
вещество (ОВ L 201, 1.08.2009 г., стр. 39 – 42),
Директива 2009/92/ЕО на Комисията от 31 юли
2009 г. за изменение на Директива 98/8/ЕО на
Европейския парламент и на Съвета за включване в приложение I към нея на бромадиолон
като активно вещество (ОВ L 201, 1.08.2009 г.,
стр. 43 – 45), Директива 2009/93/ЕО на Комисията от 31 юли 2009 г. за изменение на Директива
98/8/ЕО на Европейския парламент и на Съвета
за включване в приложение I към нея на алфахлоралоза като активно вещество (ОВ L 201,
1.08.2009 г., стр. 46 – 49), Директива 2009/94/ЕО
на Комисията от 31 юли 2009 г. за изменение на
Директива 98/8/ЕО на Европейския парламент
и на Съвета за включване в приложение I към
нея на борната киселина като активно вещество
(ОВ L 201, 1.08.2009 г., стр. 50 – 53), Директива
2009/95/ЕО на Комисията от 31 юли 2009 г. за
изменение на Директива 98/8/ЕО на Европейския
парламент и на Съвета за включване в приложение I към нея като активно вещество на алумин иев фос фи д, о т дел я щ фос фи н (ОВ L 201,
1.08.2009 г., стр. 54 – 57), Директива 2009/96/ЕО
на Комисията от 31 юли 2009 г. за изменение на
Директива 98/8/ЕО на Европейския парламент
и на Съвета за включване в приложение I към
нея на динатриевия октаборат тетрахидрат като
активно вещество (ОВ L 201, 1.08.2009 г., стр.
58 – 61), Директива 2009/98/ЕО на Комисията от
4 август 2009 г. за изменение на Директива 98/8/
ЕО на Европейския парламент и на Съвета за
включване в приложение I към нея на борния
оксид като активно вещество (ОВ L 203, 5.08.2009 г.,
стр. 58 – 61), Директива 2009/99/ЕО на Комисията от 4 август 2009 г. за изменение на Директива 98/8/ЕО на Европейския парламент и на
Съвета за включване в приложение I към нея на
хлорофацинон като активно вещество (ОВ L 203,
5.08.2009 г., стр. 62 – 64), Директива 2009/150/ЕО
на Комисията от 27 ноември 2009 г. за изменение
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на Директива 98/8/ЕО на Европейския парламент
и на Съвета с цел включване на флокумафен като
активно вещество в приложение I към нея (ОВ
L 313, 28.11.2009 г., стр. 75 – 77), Директива
2009/151/ЕО на Комисията от 27 ноември 2009 г.
за изменение на Директива 98/8/ЕО на Европейския парламент и на Съвета с цел включване на
толилфлуанид като активно вещество в приложение I към нея (ОВ L 313, 28.11.2009 г., стр.
78 – 80), Директива 2010/5/ЕС на Комисията от
8 февруари 2010 г. за изменение на Директива
98/8/ЕО на Европейския парламент и на Съвета
с цел включване на акролеин като активно вещество в приложение I към нея (ОВ L 36,
9.02.2010 г., стр. 24 – 26), Директива 2010/7/ЕС
на Комисията от 9 февруари 2010 г. за изменение
на Директива 98/8/ЕО на Европейския парламент
и на Съвета с цел включване на магнезиев фосфид,
освобождаващ фосфин, като активно вещество
в приложение I към нея (ОВ L 37, 10.02.2010 г.,
стр. 33 – 36), Директива 2010/8/ЕС на Комисията от 9 февруари 2010 г. за изменение на Директива 98/8/ЕО на Европейския парламент и на
Съвета за включване в приложение I към нея на
варфарин натрий като активно вещество (ОВ L
37, 10.02.2010 г., стр. 37 – 39), Директива 2010/9/
ЕС на Комисията от 9 февруари 2010 г. за изменение на Директива 98/8/ЕО на Европейския
парламент и на Съвета с цел продължаване на
включването в приложение I към нея на активното вещество алуминиев фосфид, освобождаващ
фосфороводород (ОВ L 37, 10.02.2010 г., стр.
40 – 43), Директива 2010/10/ЕС на Комисията от
9 февруари 2010 г. за изменение на Директива
98/8/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за включване в приложение I към нея на
бродифакум като активно вещество (ОВ L 37,
10.02.2010 г., стр. 44 – 46), Директива 2010/11/
ЕС на Комисията от 9 февруари 2010 г. за изменение на Директива 98/8/ЕО на Европейския
парламент и на Съвета с цел включване на варфарин като активно вещество в приложение I
към нея (ОВ L 37, 10.02.2010 г., стр. 47 – 49),
Директива 2010/50/ЕС на Комисията от 10 август
2010 г. за изменение на Директива 98/8/ЕО на
Европейския парламент и на Съвета, изразяващо
се във включването в приложение I към нея на
веществото дазомет в качеството на активно
вещество (ОВ L 210, 11.08.2010 г., стр. 30 – 32),
Директива 2010/51/ЕС на Комисията от 11 август
2010 г. за изменение на Директива 98/8/ЕО на
Европейския парламент и на Съвета, изразяващо
се във включването в приложение I към нея на
веществото N,N-диетил-мета-толуамид в качеството на активно вещество (ОВ L 211, 12.08.2010 г.,
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стр. 14 – 16), Директива 2010/71/ЕС на Комисията от 4 ноември 2010 г. за изменение на Директива 98/8/ЕО на Европейския парламент и на
Съвета за включване на веществото метофлутрин
като активно вещество в приложение I към нея
(ОВ L 288, 5.11.2010 г., стр. 17 – 19), Директива
2010/72/ЕС на Комисията от 4 ноември 2010 г.
за изменение на Директива 98/8/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за включване в
приложение I към нея на веществото спинозад
като активно вещество (ОВ L 288, 5.11.2010 г.,
стр. 20 – 22), Директива 2010/74/ЕС на Комисията от 9 ноември 2010 г. за изменение на Директива 98/8/ЕО на Европейския парламент и на
Съвета за продължаване на включването в приложение I към нея на активното вещество въглероден двуокис към продуктов тип 18 (ОВ L 292,
10.11.2010 г., стр. 36 – 38), Директива 2011/10/ЕС
на Комисията от 8 февруари 2011 г. за изменение
на Директива 98/8/ЕО на Европейския парламент
и на Съвета, състоящо се във включване в приложение I към нея на веществото бифентрин като
активно вещество (ОВ L 34, 9.02.2011 г., стр.
41 – 44), Директива 2011/11/ЕС на Комисията от
8 февруари 2011 г. за изменение на Директива
98/8/ЕО на Европейския парламент и на Съвета
с цел включване на веществото (Z,E)-тетрадека9,12-диенил ацетат като активно вещество в
приложения I и IА към нея (ОВ L 34, 9.02.2011 г.,
стр. 45 – 48), Директива 2011/12/ЕС на Комисията от 8 февруари 2011 г. за изменение на Директива 98/8/ЕО на Европейския парламент и на
Съвета, състоящо се във включване в приложение I към нея на веществото феноксикарб като
активно вещество (ОВ L 34, 9.02.2011 г., стр.
49 – 51), Директива 2011/13/ЕС на Комисията от
8 февруари 2011 г. за изменение на Директива
98/8/ЕО на Европейския парламент и на Съвета
с цел включване в приложение I към нея на
нонановата киселина като активно вещество (ОВ
L 34, 9.02.2011 г., стр. 52 – 54), Директива 2011/66/
ЕС на Комисията от 1 юли 2011 г. за изменение
на Директива 98/8/ЕО на Европейския парламент
и на Съвета с цел включване на 4,5- дихлоро-2октил-2H-изотиазол-3-он като активно вещество
в приложение I към нея (ОВ L 175, 2.07.2011 г.,
стр. 10 – 12), Директива 2011/67/ЕС на Комисията от 1 юли 2011 г. за изменение на Директива
98/8/ЕО на Европейския парламент и на Съвета
с цел включване на абамектин като активно
вещество в приложение I към нея (ОВ L 175,
2.07.2011 г., стр. 13 – 16), Директива 2011/69/ЕС
на Комисията от 1 юли 2011 г. за изменение на
Директива 98/8/ЕО на Европейския парламент
и на Съвета с цел включване на имидаклоприд
като активно вещество в приложение I към нея
(ОВ L 175, 2.07.2011 г., стр. 24 – 26), Директива
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2011/71/ЕС на Комисията от 26 юли 2011 г. за
изменение на Директива 98/8/ЕО на Европейския
парламент и на Съвета за включване на креозот
като активно вещество в приложение I към нея
(ОВ L 195, 27.07.2011 г., стр. 46 – 51), Директива
2011/78/ЕС на Комисията от 20 септември 2011 г.
за изменение на Директива 98/8/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за включване в
приложение I към нея на Bacillus thuringiensis,
подвид israelensis, серотип H14, щам AM65-52 (ОВ
L 243, 21.09.2011 г., стр. 7 – 9), Директива 2011/79/
ЕС на Комисията от 20 септември 2011 г. за изменение на Директива 98/8/ЕО на Европейския
парламент и на Съвета за включване в приложение I към нея на активното вещество фипронил
(ОВ L 243, 21.09.2011 г., стр. 10 – 12), Директива
2011/80/ЕС на Комисията от 20 септември 2011 г.
за изменение на Директива 98/8/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за включване в
приложение I към нея на активното вещество
ламбда-цихалотрин (ОВ L 243, 21.09.2011 г., стр.
13 – 15), Директива 2011/81/ЕС на Комисията от
20 септември 2011 г. за изменение на Директива
98/8/ЕО на Европейския парламент и на Съвета
за включване в приложение I към нея на активното вещество делтаметрин (ОВ L 243, 21.09.2011 г.,
стр. 16 – 18), Директива 2012/2/ЕС на Комисията
от 9 февруари 2012 г. за изменение на Директива
98/8/ЕО на Европейския парламент и на Съвета
за включване на меден (II) оксид, меден (II)
хидроксид и основен меден карбонат като активни вещества в приложение I към нея (ОВ L 37,
10.02.2012 г., стр. 60 – 64), Директива 2012/3/ЕС
на Комисията от 9 февруари 2012 г. за изменение
на Директива 98/8/ЕО на Европейския парламент
и на Съвета за включване на бендиокарб като
активно вещество в приложение I към нея (ОВ
L 37, 10.02.2012 г., стр. 65 – 67) нареждам:
1. Утвърждавам списък на активните вещества,
разрешени в Европейския съюз за включване в
състава на биоциди, включително изискванията
към тях, съгласно приложение № І.
2. Утвърждавам списък на активните вещества,
разрешени в Европейския съюз за включване в
състава на биоциди с нисък риск, включително
изискванията към тях, съгласно приложение № ІА.
3. Заповедта да се публикува и на страницата на
Министерството на здравеопазването в интернет.
4. Контрола по изпълнението на заповедта
възлагам на д-р Ангел Кунчев – главен държавен
здравен инспектор.
Тази заповед отменя Заповед № РД-28-94 от
9.03.2011 г. (ДВ, бр. 27 от 2011 г.).
Министър:
Д. Атанасова

2
Общоприето
наименование

2
Сулфурил
флуорид

1
№
по
ред

1
1.

5
1 януари
2009 г.

5
Дата
на
включване
в този
списък

6
Краен срок
за
изпълнение
на
изискванията
на
чл. 19х
от ЗЗВВХВС (с
изключение на
биоциди, които
съдържат
повече от едно
активно
вещество; за
тези биоциди
крайният срок
за изпълнение
на
изискванията
на чл. 19х от
ЗЗВВХВС ще
бъде срокът,
посочен в
последното
решение за
включване на
съответното
активно
вещество)
6
31 декември
2010 г.
7
31 декември
2018 г.

7
Дата,
на която
изтича
срокът,
за
който
активното
вещество
е включено
в списъка

8
8
Консерванти
на дърво

8
Подгрупа
биоциди

9
При издаване на разрешение за
пускане на пазара се спазват
следните изисквания:
1. Биоцидите трябва да се
продават само на и да се
използват
само
от
професионални
потребители,
обучени да работят с тях.
2. За ограничаване на риска за
операторите и присъстващите
наоколо лица трябва да са
предвидени подходящи мерки.

9
Специфични изисквания*

ВЕСТНИК

1

10
1 януари
2009 г.

10
Дата, от
която се
прилагат
разпоредбите

ДЪРЖАВЕН

4
> 994 g/kg

4
Минимална
чистота
на
активното
вещество
в биоцида,
във
формата,
в която
той се
пуска
на пазара

56

3
Сулфурил
дифлуорид
ЕС № 220-281-5
CAS № 2699-79-8

3
Наименование
по IUPAC
Идентификационни
номера

Списък на активните вещества, разрешени в Европейския съюз за включване в състава на биоциди, включително изискванията към тях

Приложение № І

С Т Р.
БРОЙ 39

1

2

3

994 g/kg

4

1 юли
2011 г.

5

30 юни 2013 г.

6

30 юни
2021 г.

7

18
Инсектициди,
акарициди и
биоциди
за
борба с други
членестоноги

8

При издаване на разрешение за
пускане на пазара се спазват
следните изисквания:
1. Биоцидите трябва да се
продават само на и да се
използват
само
от
професионални
потребители,
обучени за тяхното използване.
2. Трябва да бъдат взети
подходящи мерки за защита на
лицата, извършващи фумигация,
както и на намиращите се в
близост други лица по време на
фумигация,
както
и
за
вентилация на обработените
сгради и други затворени
помещения.
3. Трябва етикетите и/или
информационните листове за
безопасност да указват, че преди
фумигация на което и да е
затворено помещение, всички
хранителни продукти трябва да
бъдат отстранени.
4. Трябва да се извършва
мониторинг на концентрацията
на сулфурил флуорид във
въздуха на горната тропосфера.
5. Притежателят на разрешение
за пускане на пазара се

9
3. Трябва да се извършва
мониторинг на концентрацията
на
сулфурил
флуорид
в
отдалечените
слоеве
на
тропосферата.
Притежателят на разрешение за
пускане на пазара се задължава
да изпраща на Европейската
комисия доклад за извършвания
мониторинг по т. 3 на всеки пет
години, считано от 1-ви януари
2010 г.

ДЪРЖАВЕН
ВЕСТНИК

2

1 юли 2011 г.

10

БРОЙ 39
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2

Дихлофлуанид

Клотианидин

1

2.

3.
1 февруари
2010 г.

1 март
2009 г.

5

31 януари
2012 г.

28 февруари
2011 г.

6

31 януари
2020 г.

28 февруари
2019 г.

7

8
Консерванти
на дърво

8
Консерванти
на дърво

8

9
задължава да изпраща на
Европейската комисия доклад за
извършвания
мониторинг,
посочен в точка 4, на всеки пет
години, започвайки най-късно
пет години след получаването на
разрешението. Границата за
откриване при анализа следва да
е най-малко 0,5 ppt (равностойно
на 2,1 ng сулфурил флуорид/m3
тропосферен въздух).
При издаване на разрешение за
пускане на пазара се спазват
следните изисквания:
1. Биоцидите, разрешени за
промишлена
и/или
професионална употреба, трябва
да
се
употребяват
при
използване на подходящи лични
предпазни средства.
2.
Въз
основа
на
идентифицираните рискове за
почвите
трябва
да
се
предприемат подходящи мерки
за ограничаване на риска с цел
защитата им.
3. В етикетите и/или в
информационни
листове
за
безопасност на разрешените за
промишлена употреба биоциди
трябва да е посочено, че прясно
обработения дървен материал
трябва да се съхранява след
обработката
върху
непропусклива твърда основа,
така че да се предотвратят
преките загуби на биоцида в
почвата и да се позволи
събирането му с цел повторната
му употреба или обезвреждане.
В съответствие с чл. 16 от
ЗЗВВХВС и приложение № 9 на
Наредбата за условията и реда за

ВЕСТНИК

3

1 февруари
2010 г.

1 март 2009 г.

10

ДЪРЖАВЕН

950 g/kg

> 96 % w/w

4

58

(E)-1-(2-хлоро-1,3тиазол-5-илметил)3-метил-2-

N-(дихлорофлуорометилтио)N',N'-диметил-Nфенилсулфамид
ЕС № 214-118-7
CAS № 1085-98-9

3

С Т Р.
БРОЙ 39

1

2

3
нитрогуанидин
ЕО № 433-460-1
CAS № 210880-92-5

4

5

6

7

8

4

10

ДЪРЖАВЕН

При издаване на разрешение за
пускане на пазара се спазват
следните изисквания:
Предвид на установения риск за
почвите,
повърхностните
и
подземните води, разрешения за
пускане на пазара на биоциди за
третиране на дърво, което се
използва на открито, се издават
само, когато са представени
данни, които доказват, че
биоцидите
отговарят
на
изискванията на чл. 16 от
ЗЗВВХВС и приложение № 9 на

9
пускане на пазара на биоциди
(обн., ДВ, бр. 4 от 2008 г.), при
оценяването на заявлението за
издаване на разрешение за
пускане на пазара на биоцид, се
оценяват
възможните
употреби/сценарии
на
експозиция
и/или
групи
население, които могат да бъдат
изложени на въздействието на
биоцида и които не са били
разгледани като представителни
при оценката на риска на
равнище на Общността. При
издаване на разрешения за
пускане на пазара на биоциди
трябва да се оценят рисковете и
да се установи, че са предприети
подходящи мерки или са
определени специални условия
за намаляване на установените
рискове до приемливи нива.
Разрешенията за пускане на
пазара могат да се издават само,
когато данните в заявлението
удостоверяват, че рисковете
могат да бъдат намалени до
приемливи нива.

БРОЙ 39
ВЕСТНИК
С Т Р. 5 9   

Дифетиалон

2

3-[3-(4′-бромо-(1,1′бифенил)-4-ил)1,2,3,4-тетрахидро1-нафтил]-4хидрокси-2Н-1бензотиопиран-2-он
ЕО №: няма
CAS № 104653-34-1

3

976 g/kg

4

1 ноември
2009 г.

5

31 октомври
2011 г.

6

31 октомври
2014 г.

7

14
Родентициди

8

ВЕСТНИК

5

1 ноември
2009 г.

10

ДЪРЖАВЕН

При издаване на разрешение за
пускане на пазара се спазват
следните изисквания:
1. Номиналната концентрация на
активното вещество в биоцида
не трябва да надвишава 0,0025 %
w/w и се допуска само за готови
за употреба примамки.
2. Биоцидите трябва да съдържат
отблъскващ агент и където е

9
Наредбата за условията и реда за
пускане на пазара на биоциди
включително, ако е необходимо
чрез прилагане на подходящи
мерки за намаляване на риска. В
етикетите
и/или
в
информационните листове за
безопасност на разрешените за
професионална
употреба
биоциди трябва да е посочено,
че прясно третираният дървен
материал трябва да се съхранява
след
третирането
върху
непропусклива твърда основа, за
да се предотвратят преките
загуби в почвата и да се осигури
събирането на всички загуби за
повторна
употреба
или
обезвреждане.
Въз основа на установените
характеристики на активното
вещество дифетиалон, които го
определят като потенциално
устойчиво, биоакумулиращо и
токсично или силно устойчиво и
силно
биоакумулиращо,
дифетиалон
подлежи
на
сравнителна оценка на риска
съгласно чл. 18а, ал. 9 от
ЗЗВВХВС, преди да бъде
подновено включването му в
настоящото приложение.

60

4.

1

С Т Р.
БРОЙ 39

Етофенпрокс

Тебуконазол

6.

2

5.

1

1 февруари
2010 г.

1 април
2010 г.

950 g/kg

5

970 g/kg

4

31 март 2012 г.

31 януари
2012 г.

6

31 март
2020 г.

31
януари
2020 г.

7

8
Консерванти
на дърво

8
Консерванти
на дърво

8

9
приложимо, оцветител.
3. Биоцидите не трябва да се
използват
като
прах
за
напрашване/посипване.
4. Първичната и вторичната
експозиция на хора, на животни,
които не са предмет на
предлаганата употреба, и на
околната среда трябва да са
сведени до минимум чрез
планиране и прилагане на
всички подходящи и налични
мерки за намаляване на риска.
Тези
мерки
включват
и
ограничения за категорията на
употреба, като се разрешава
употреба
само
от
професионални
потребители,
определяне
на
максимален
размер на опаковката и употреба
само на затворени и обезопасени
кутии за примамки.
При издаване на разрешение за
пускане на пазара се спазват
следните изисквания:
Предвид установените рискове
за работещите, биоцидите могат
да
бъдат
използвани
целогодишно само при условие,
че са предоставени данни за
дермална абсорбция, за да бъде
доказано, че няма неприемливи
рискове
при
хронична
експозиция.
Биоцидите
за
промишлена употреба, трябва да
се употребяват при използване
на подходящи лични предпазни
средства.
В съответствие с чл. 16 от
ЗЗВВХВС и приложение № 9 на
Наредбата за условията и реда за
пускане на пазара на биоциди
(обн., ДВ, бр. 4 от 2008 г.), при

ВЕСТНИК

6

1 април
2010 г.

1 февруари
2010 г.

10

ДЪРЖАВЕН

1-(4-хлорфенил)4,4-диметил-3(1,2,4-триазол-1 илметил)пентан3-ол

3-феноксибензил-2(4-етоксифенил)-2метилпропилетер
ЕО № 407-980-2
CAS № 80844-07-1

3

БРОЙ 39
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1

2

3
ЕО № 403-640-2
CAS № 107534-96-3

4

5

6

7

8

9
оценяването на заявлението за
издаване на разрешение за
пускане на пазара на биоцид, се
оценяват
възможните
употреби/сценарии
на
експозиция
и/или
групи
население, които могат да бъдат
изложени на въздействието на
биоцида и които не са били
разгледани като представителни
при оценката на риска на
равнище на Общността. При
издаване на разрешения за
пускане на пазара на биоциди
трябва да се оценят рисковете и
да се установи, че са предприети
подходящи мерки или са
определени специални условия
за намаляване на установените
рискове до приемливи нива.
Разрешенията за пускане на
пазара могат да се издават само,
когато данните в заявлението
удостоверяват, че рисковете
могат да бъдат намалени до
приемливи нива.
При издаване на разрешение за
пускане на пазара се спазват
следните изисквания:
1. С оглед на идентифицираните
рискове за почвените и водните
участъци трябва да се вземат
подходящи мерки за намаляване
на риска с цел защита на тези
участъци.
2. В етикетите и/или в
информационните листове за
безопасност на разрешените за
професионална
употреба
биоциди трябва да е посочено,
че прясно третираният дървен
материал трябва да се съхранява
след
третирането
върху

62
ДЪРЖАВЕН
ВЕСТНИК

7

10

С Т Р.
БРОЙ 39

7.

1

Въглероден
диоксид

2

Въглероден диоксид
ЕО № 204-696-9
CAS № 124-38-9

3

990 ml/1

4

1 ноември
2009 г.

5

31 октомври
2011 г.

6

31 октомври
2019 г.

7

14
Родентициди

8

9
непропусклива твърда основа, за
да се предотвратят преките
загуби в почвата и да се осигури
събирането на всички загуби за
повторна
употреба
или
обезвреждане.
3. Не могат да се издават
разрешителни за третирането in
situ на дърво на открито или на
дърво, което ще бъде изложено
на продължителен контакт с
вода, освен ако са предоставени
данни доказващи, че продукта
отговаря на изискванията на чл.
16 от ЗЗВВХВС и приложение
№ 9 на Наредбата за условията и
реда за пускане на пазара на
биоциди, ако е необходимо чрез
прилагане на подходящи мерки
за намаляване на риска.
В съответствие с чл. 16 от
ЗЗВВХВС и приложение № 9 на
Наредбата за условията и реда за
пускане на пазара на биоциди,
при оценяването на заявлението
за издаване на разрешение за
пускане на пазара на биоцид, се
оценяват
възможните
употреби/сценарии
на
експозиция
и/или
групи
население, които могат да бъдат
изложени на въздействието на
биоцида и които не са били
разгледани като представителни
при оценката на риска на
равнище на Общността. При
издаване на разрешения за
пускане на пазара на биоциди
трябва да се оценят рисковете и
да се установи, че са предприети
подходящи мерки или са
определени специални условия
за намаляване на установените

ДЪРЖАВЕН
ВЕСТНИК

8

1 ноември
2009 г.

10

БРОЙ 39
С Т Р. 6 3   

1

2

3

990 ml/l

4

1 ноември
2012 г.

5

31 октомври
2014 г.

6

31
октомври 2022 г.

7

18
Инсектициди,
акарициди и
биоциди
за
борба с други
членестоноги

8

ДЪРЖАВЕН
ВЕСТНИК

9

1 ноември
2012 г.

10

64

1. Биоцидите трябва да се
продават само на и да се
използват
само
от
професионални
потребители,
обучени за тяхното използване.
2. Трябва да се вземат
мерки
за
подходящи
предпазване на операторите и за
да се гарантира минимален риск,
включително
и
чрез

При издаване на разрешение за
пускане на пазара на биоцид,
когато това е уместно за
конкретния продукт се оценяват
видовете
употреба
или
възможностите за излагане на
въздействието на веществото и
рисковете за компонентите на
околната среда и за населението,
които не са били разгледани по
представителен
начин
в
оценката на риска, направена на
равнището на Общността.
При издаване на разрешение за
пускане на пазара на биоцид се
оценяват
рисковете
и
се
гарантира, че впоследствие са
предприети подходящи мерки
или са наложени специални
условия, за да се намалят
установените рискове.
При издаване на разрешение за
пускане на пазара се спазват
следните изисквания:

9
рискове до приемливи нива.
Разрешения за пускане на пазара
могат да се издават само, когато
данните
в
заявлението
удостоверяват, че рисковете
могат да бъдат намалени до
приемливи нива.

С Т Р.
БРОЙ 39

2

Пропиконазол

1

8.

1-[[2-(2,4
дихлорофенил)-4пропил-1,Здиоксолан-2ил]метил] -1Н-1,2,4триазол
ЕО № 262-104-4
CAS № 60207-90-1

3

930 g/kg

4

1 април
2010 г.

5

31 март 2012 г.

6

31 март
2020 г.

7

8
Консерванти
на дърво

8

9
предоставяне
на
лични
предпазни средства, ако такива
са необходими.
3. Трябва да бъдат взети
подходящи мерки за защита на
лицата, извършващи фумигация,
както и на намиращите се в
близост други лица по време на
фумигация
При издаване на разрешение за
пускане на пазара се спазват
следните изисквания:
1. С оглед на идентифицираните
рискове за почвените и водните
участъци трябва да се вземат
подходящи мерки за намаляване
на риска с цел защита на тези
участъци.
2. В етикетите и/или в
информационните листове за
безопасност на разрешените за
професионална
употреба
биоциди трябва да е посочено,
че прясно третираният дървен
материал трябва да се съхранява
след
третирането
върху
непропусклива твърда основа, за
да се предотвратят преките
загуби в почвата и да се осигури
събирането на всички загуби за
повторна
употреба
или
обезвреждане.
3. Не могат да се издават
разрешителни за третирането in
situ на дърво на открито или на
дърво, което ще бъде изложено
на продължителен контакт с
вода, освен ако са предоставени
данни доказващи, че продукта
отговаря на изискванията на чл.
16 от ЗЗВВХВС и приложение
№ 9 на Наредбата за условията и
реда за пускане на пазара на

ДЪРЖАВЕН
ВЕСТНИК

10

1 април
2010 г.

10

БРОЙ 39
С Т Р. 6 5   

9.

1

Дифенакум

2

3-(3-бифенил-4-ил1,2,3,4-тетрахидро-1
-нафтил)-4-хидроксикумарин
ЕО № 259-978-4
CAS № 56073-07-5

3

960 g/kg

4

1 април
2010 г.

5

1 март 2012 г.

6

31 март
2015 г.

7

14
Родентициди

8

9
биоциди, ако е необходимо чрез
прилагане на подходящи мерки
за намаляване на риска.
Въз основа на установените
характеристики на активното
вещество дифенакум, които го
определят като потенциално
устойчиво, биоакумулиращо и
токсично или силно устойчиво и
силно
биоакумулиращо,
дифенакум
подлежи
на
сравнителна оценка на риска
съгласно чл. 18а, ал. 9 от
ЗЗВВХВС, преди да бъде
подновено включването му в
настоящото приложение.
При издаване на разрешение за
пускане на пазара се спазват
следните изисквания:
1. Номиналната концентрация на
активното
вещество
в
продуктите
не
трябва
да
надвишава 75 mg/kg и се
допуска само за готови за
употреба примамки.
2. Биоцидите трябва да съдържат
отблъскващ агент и където е
приложимо, оцветител.
3. Биоцидите не трябва да се
използват
като
прах
за
напрашване/посипване.
4. Първичната и вторичната
експозиция на хора, на животни,
които не са предмет на
предлаганата употреба, и на
околната среда трябва да са
сведени до минимум чрез
планиране и прилагане на
всички подходящи и налични
мерки за намаляване на риска.
Тези
мерки
включват
и
ограничения за категорията на
употреба, като се разрешава

66
ДЪРЖАВЕН
ВЕСТНИК

11

1 април
2010 г.

10

С Т Р.
БРОЙ 39

2

K-HDO

1

10.

циклохексилхидрок
сидиазен 1-оксид,
калиева сол
EO №: не се прилага
CAS №: 66603-10-9
(Това
вписване
обхваща и хидратни
форми на К-HDO)

3

977 g/kg

4

1 юли
2010 г.

5

30 юни 2012 г.

6

30 юни
2020 г.

7

8
Консерванти
на дърво

8

ВЕСТНИК

12

1 юли
2010 г.

10

ДЪРЖАВЕН

При издаване на разрешение за
пускане на пазара се спазват
следните изисквания:
1. С оглед на възможните
рискове за околната среда и

9
употреба
само
от
професионални
потребители,
определяне
на
максимален
размер на опаковката и употреба
само на затворени и обезопасени
кутии за примамки.
В съответствие с чл. 16 от
ЗЗВВХВС и приложение № 9 на
Наредбата за условията и реда за
пускане на пазара на биоциди
(обн., ДВ, бр. 4 от 2008 г.), при
оценяването на заявлението за
издаване на разрешение за
пускане на пазара на биоцид, се
оценяват
възможните
употреби/сценарии
на
експозиция
и/или
групи
население, които могат да бъдат
изложени на въздействието на
биоцида и които не са били
разгледани като представителни
при оценката на риска на
равнище на Общността. При
издаване на разрешения за
пускане на пазара на биоциди
трябва да се оценят рисковете и
да се установи, че са предприети
подходящи мерки или са
определени специални условия
за намаляване на установените
рискове до приемливи нива.
Разрешенията за пускане на
пазара могат да се издават само,
когато данните в заявлението
удостоверяват, че рисковете
могат да бъдат намалени до
приемливи нива.

БРОЙ 39
С Т Р. 6 7   

2

Йодопропинил
бутилкарбамат
(IPBC)

1

11.

1 юли
2010 г.

5

30 юни 2012 г.

6

30 юни
2020 г.

7

8
Консерванти
на дърво

8

9
работниците разрешения за
използване на продукти в други
системи освен такива, които са
промишлени,
напълно
автоматични и затворени, следва
да се дават, само ако със
съответното
заявление
за
разрешение се удостоверява, че
рисковете могат да се намалят
до приемливи равнища.
2. Предвид на допусканията,
направени по време на оценката
на риска, продуктите трябва да
се използват с подходящи лични
предпазни средства, освен ако
със съответното заявление за
разрешение се удостоверява, че
рисковете могат да се намалят с
други средства до приемливи
равнища.
3. Предвид на установения риск
за
непълнолетни
лица,
продуктите не трябва да се
използват за обработване на
дърво, което може да влезе в
пряк допир с такива лица.
При издаване на разрешение за
пускане на пазара се спазват
следните изисквания:
Предвид
на
допусканията,
направени по време на оценката
на риска, продуктите трябва да
се използват с подходящи лични
предпазни средства, освен ако
със съответното заявление за
разрешение се удостоверява, че
рисковете могат да се намалят с
други средства до приемливи
равнища
С оглед на установените рискове
за почвени и водни учасгьци
трябва да се вземат подходящи
мерки за намаляване на риска с

ВЕСТНИК

13

1 юли
2010 г.

10

ДЪРЖАВЕН

980 g/kg

4

68

3-йодо-2-пропинил
бутилкарбамат
ЕО №: 259-627-5
CAS №: 5540653-6

3

С Т Р.
БРОЙ 39

2

Хлорофацинон

1

12.

Хлорофацинон
ЕО №: 223-003-0
CAS №: 3691-35-8

3

978 g/kg

4

1 юли
2011 г.

5

30 юни 2013 г.

6

30 юни
2016 г.

7

14
Родентициди

8

9
цел защита на тези учасгьци. Поконкретно, етикетите и/или
информационните листове за
безопасност на разрешените за
професионална
употреба
продукти трябва да указват, че
обработеният наскоро дървен
материал
трябва
да
бъде
съхраняван след обработването
си на закрито или върху
непропусклива твърда основа, за
да се предотврати прякото
попадане на веществото в
почвата или във води, и че
всички загуби трябва да се
събират за повторна употреба
или обезвреждане.
Въз основа на установените
характеристики на активното
вещество хлорофацинон, които
го определят като потенциално
устойчиво, биоакумулиращо и
токсично или силно устойчиво и
силно
биоакумулиращо,
хлорофацинон
подлежи
на
сравнителна оценка на риска
съгласно чл. 18а, ал. 9 от
ЗЗВВХВС, преди да бъде
подновено включването му в
настоящото приложение.
При издаване на разрешение за
пускане на пазара се спазват
следните изисквания:
1. Номиналната концентрация на
активното
вещество
в
продуктите
не
трябва
да
надвишава 50 mg/kg и се
допуска само за готови за
употреба примамки.
2. Биоцидите трябва да съдържат
отблъскващ агент и където е
приложимо, оцветител.
3. Биоцидите не трябва да се

ДЪРЖАВЕН
ВЕСТНИК

14

1 юли
2011 г.

10

БРОЙ 39
С Т Р. 6 9   

Тиабендазол

2

2-тиазол-4-ил-1 Нбензои-мидазол
ЕО №: 205-725-8
CAS №: 148-79-8

3

985 g/kg

4

1 юли
2010 г.

5

30 юни 2012 г.

6

30 юни
2020 г.

7

8
Консерванти
на дърво

8

9
използват
като
прах
за
напрашване/посипване.
4. Първичната и вторичната
експозиция на хора, на животни,
които не са предмет на
предлаганата употреба, и на
околната среда трябва да са
сведени до минимум чрез
планиране и прилагане на
всички подходящи и налични
мерки за намаляване на риска.
Тези
мерки
включват
и
ограничения за категорията на
употреба, като се разрешава
употреба
само
от
професионални
потребители,
определяне
на
максимален
размер на опаковката и употреба
само на затворени и обезопасени
кутии за примамки.
При издаване на разрешение за
пускане на пазара се спазват
следните изисквания:
1. С оглед на идентифицираните
рискове за почвените и водните
участъци трябва да се вземат
подходящи мерки за намаляване
на риска с цел защита на тези
участъци.
2. В етикетите и/или в
информационните листове за
безопасност на разрешените за
професионална
употреба
биоциди трябва да е посочено,
че прясно третираният дървен
материал трябва да се съхранява
след
третирането
върху
непропусклива твърда основа, за
да се предотвратят преките
загуби в почвата и да се осигури
събирането на всички загуби за
повторна
употреба
или
обезвреждане.

ДЪРЖАВЕН
ВЕСТНИК

15

1 юли
2010 г.

10

70

13.

1

С Т Р.
БРОЙ 39

14.

1

Тиаметоксам

2

тиаметоксам
ЕО №: 428-650-4
CAS №: 153719-234

3

980 g/kg

4

1 юли
2010 г.

5

30 юни 2012 г.

6

30 юни
2020 г.

7

8
Консерванти
на дърво

8

9
3. Не могат да се издават
разрешителни за третирането in
situ на дърво на открито или на
дърво, което ще бъде изложено
на продължителен контакт с
вода, освен ако са предоставени
данни доказващи, че продукта
отговаря на изискванията на чл.
16 от ЗЗВВХВС и приложение
№ 9 на Наредбата за условията и
реда за пускане на пазара на
биоциди, ако е необходимо чрез
прилагане на подходящи мерки
за намаляване на риска.
При издаване на разрешение за
пускане на пазара се спазват
следните изисквания:
1. Предвид на допусканията,
направени по време на оценката
на
риска,
продукти
предназначени за промишлена
и/или професионална употреба
трябва да се използват с
подходящи лични предпазни
средства,
освен
ако
в
заявлението за издаване на
разрешение за пускане на пазара
на биоцид може да се
удостовери, че рисковете за
промишлените
и
професионалните потребители
могат да се сведат до допустимо
ниво с други средсгва.
2. С оглед на идентифицираните
рискове за почвените и водните
участъци трябва да се вземат
подходящи мерки за намаляване
на риска с цел защита на тези
участъци.
3. В етикетите и/или в
информационните листове за
безопасност на разрешените за
професионална
употреба

ДЪРЖАВЕН
ВЕСТНИК

16

1 юли
2010 г.

10

БРОЙ 39
С Т Р. 7 1   

2

Алфахлоралоза

1

15.

1 юли
2011 г.

5

30 юни 2013 г.

6

30 юни
2021 г.

7

14
Родентициди

8

9
биоциди трябва да е посочено,
че прясно третираният дървен
материал трябва да се съхранява
след
третирането
върху
непропусклива твърда основа, за
да се предотвратят преките
загуби в почвата и да се осигури
събирането на всички загуби за
повторна
употреба
или
обезвреждане.
3. Не следва да се издават
разрешения за обработването in
situ на дърво на открито или на
дърво, което ще бъде изложено
на атмосферни влияния, освен
ако са представени данни,
доказващи, че продукга отговаря
на изискванията на чл. 16 от
ЗЗВВХВС и приложение № 9 на
Наредбата за условията и реда за
пускане на пазара на биоциди, за
което при необходимост се
прилагат подходящи мерки за
намаляване на риска.
При оценяването на заявление за
издаване на разрешение за
пускане на пазара на биоцид,
когато това е уместно за
конкретния продукт, се оценява
населението, което може да е
изложено на въздействието на
този продукт, или сценариите за
за използване или за излагане на
въздействие, които не са били
разгледани по представителен
начин при оценката на риска на
равнището на Общността.
При издаване на разрешения за
пускане на пазара на биоциди
трябва да се оценят рисковете и
да се установи, че са предприети
подходящи мерки или са
определени специални условия

ВЕСТНИК

17

1 юли 2011 г.

10

ДЪРЖАВЕН

825 g/kg

4

72

(R) -1,2-O-(2,2,2 трихлоретан) алфа-Dгликофураноза
ЕО №: 240-016-7
CAS №: 15879-93-3

3

С Т Р.
БРОЙ 39

Бродифакум

2

3-[3-(4'бромобифенил-4ил)-1,2,3,4тетрахидро-1нафтил)4хидроксикумарин
ЕО №: 259-980-5
CAS №: 56073-10-0

3

950 g/kg

4

1 февруари
2012 г.

5

31 януари
2014 г.

6

31 януари
2017 г.

7

14
Родентициди

8

Въз основа на характеристиките
на активното вещество, които го
правят потенциално устойчиво,
склонно към биоакумулиране и
токсично, или много устойчиво
и със силна склонност към
биоакумулиране,
същото
подлежи на сравнителна оценка

При издаване на разрешение за
пускане на пазара се спазват
следните изисквания:
1. Номиналната концентрация на
активното
вещество
в
продуктите не
трябва
да
превишава 40 g/ kg.
2.
Биоцидите
трябва
да
съдържат отблъскващ агент и
където е приложимо, оцветител.
3. Издават се разрешения само
за продукти за използване в
неподдаващи се на отваряне и
обезопасени
кутии
за
примамката.

Не
може
да
се
издава
разрешение за пускане на пазара
на биоцид за употреба на
открито,
освен
ако
са
представени данни, доказващи,
че продуктът отговаря на
изискванията, при необходимост
чрез прилагане на подходящи
мерки за намаляване на риска.

9
за намаляване на установените
рискове до приемливи нива.
Разрешения за пускане на пазара
могат да се издават само, когато
данните
в
заявлението
удостоверяват, че рисковете
могат да бъдат намалени до
приемливи нива.

ВЕСТНИК

18

1 февруари
2012 г.

10

ДЪРЖАВЕН

16.

1

БРОЙ 39
С Т Р. 7 3   

3-[3-(4’-бромо[1,1’бифенил]-4-ил)-3хидрокси-1фенилпропил]-4хидрокси-

3

969 g/kg

4

1 юли
2011 г.

5

30 юни
2013 г.

6

30 юни
2016 г.

7

14
Родентициди

8

При издаване на разрешение за
пускане на пазара се спазват
следните изисквания:
1.Номиналната концентрация на
активното
вещество
в
продуктите
не
трябва
да
надвишава 50 mg/kg и се
одобряват само готови за
употреба продукти.
2. Биоцидите трябва да съдържат
отблъскващ агент и където е
приложимо, оцветител.
3. Биоцидите не трябва да се
използват
като
прах
за
напрашване/посипване.
4. Първичната и вторичната
експозиция на хора, на животни,
които не са предмет на
предлаганата употреба, и на
околната среда трябва да са
сведени до минимум чрез
планиране и прилагане на
всички подходящи и налични
мерки за намаляване на риска.
Тези
мерки
включват
и
ограничения за категорията на
употреба, като се разрешава
употреба
само
от
професионални
потребители,
определяне
на
максимален
размер на опаковката и употреба
само на затворени и обезопасени
кутии за примамки
Въз основа на установените
характеристики на активното
вещество бромадиалон, които го
определят като потенциално
устойчиво, биоакумулиращо и

9
на риска съгласно чл. 18а, ал. 9
от ЗЗВВХВС, преди да бъде
подновено включването му в
настоящото приложение.

ВЕСТНИК

19

1 юли 2011 г.

10

ДЪРЖАВЕН

Бромадиолон

2

74

17.

1

С Т Р.
БРОЙ 39

(Z)- (3 - ((6-хлоро-3пиридир) метил)-2-

ЕО №: 249-205-9
CAS №: 28772-56-7

3
2 бензопирон/
бромадиолон

975 g/kg

4

1 януари
2010 г.

5

липсва

6

31 декември
2019 г.

7

8
Консерванти

8

9
токсично или силно устойчиво и
силно
биоакумулиращо,
бромадиалон
подлежи
на
сравнителна оценка на риска
съгласно чл. 18а, ал. 9 от
ЗЗВВХВС, преди да бъде
подновено включването му в
настоящото приложение.
При издаване на разрешение за
пускане на пазара се спазват
следните изисквания:
1. Номиналната концентрация на
активното
вещество
в
продуктите
не
трябва
да
надвишава 50 mg/kg и се
допуска само за готови за
употреба примамки.
2. Биоцидите трябва да съдържат
отблъскващ агент и където е
приложимо, оцветител.
3. Биоцидите не трябва да се
използват
като
прах
за
напрашване/посипване.
4. Първичната и вторичната
експозиция на хора, на животни,
които не са предмет на
предлаганата употреба, и на
околната среда трябва да са
сведени до минимум чрез
планиране и прилагане на
всички подходящи и налични
мерки за намаляване на риска.
Тези
мерки
включват
и
ограничения за категорията на
употреба, като се разрешава
употреба
само
от
професионални
потребители,
определяне
на
максимален
размер на опаковката и употреба
само на затворени и обезопасени
кутии за примамки.
При издаване на разрешение за
пускане на пазара се спазват

20

1 януари
2010 г.

10

ВЕСТНИК

Тиаклоприд

2

ДЪРЖАВЕН

18.

1

БРОЙ 39
С Т Р. 7 5   

2

Индоксакарб
(енантиомерна
реакционна
маса S:R 75:25)

1

19.

1 януари
2010 г.

5

липсва

6

31 декември
2019 г.

7

18
Инсектициди,
акарициди и
биоциди
за
борба с други
членестоноги

8
на дърво

9
следните изисквания:
1. С оглед на идентифицираните
рискове за почвените и водните
участъци трябва да се вземат
подходящи мерки за намаляване
на риска с цел защита на тези
участъци.
2. В етикетите и/или в
информационните листове за
безопасност на разрешените за
професионална
употреба
биоциди трябва да е посочено,
че прясно третираният дървен
материал трябва да се съхранява
след
третирането
върху
непропусклива твърда основа, за
да се предотвратят преките
загуби в почвата и да се осигури
събирането на всички загуби за
повторна
употреба
или
обезвреждане.
3. Не могат да се издават
разрешителни за третирането in
situ на дърво на открито или на
дърво, което ще бъде изложено
на продължителен контакт с
вода, освен ако са предоставени
данни доказващи, че продукта
отговаря на изискванията на чл.
16 от ЗЗВВХВС и приложение
№ 9 на Наредбата за условията и
реда за пускане на пазара на
биоциди, ако е необходимо чрез
прилагане на подходящи мерки
за намаляване на риска.
При издаване на разрешение за
пускане на пазара на биоцид,
когато това е уместно за
конкретния продукт се оценяват
видовете
употреба
или
възможностите за излагане на
въздействието на веществото и
рисковете за компонентите на

ВЕСТНИК

21

1 януари
2010 г.

10

ДЪРЖАВЕН

796 g/kg

4

76

Реакционнна маса
на метил (S) - и
метил (R)-7-хлоро2,3,4,5-тетрахидро2-метоксикарбонил(4-трифлуорометоксифенил)
метил (S) - и метил

3
триазолидинилидин) цианамид
ЕО № липсва
CAS № 111988-49-9

С Т Р.
БРОЙ 39

1

2

(това
вписване
обхваща
реакционната маса
75:25
на
енантиомери S и R)
ЕО №: липсва
CAS №: енантиомер
S: 173584-44-6 и
енантиомер
R:
185608-75-7

3
(R)-7-хлоро-2,3,4,5тетрахидро-2[метоксикарбонилl(4-трифлуорометоксифенил)
карбанил] индено
[1,2-е]
[1,3,4]
оксидиазол-4акарбоксилат

4

5

6

7

8

При издаване на разрешение за
пускане на пазара се спазват
следните изисквания:
Трябва да се вземат подходящи
мерки за намаляване на риска,
като се сведе до минимум
възможното излагане на хора,
нецелеви животински видове,
или на водната среда. Поконкретно, етикетите и/или
информационните листове за
безопасност на разрешените за
промишлена употреба продукти
следва да указват, че:
1. Продуктите не трябва да се
поставят на места, достъпни за
бебета,
деца
и
домашни
любимци.
2. Продуктите трябва да се
поставят далеч от отводнителни
канали.
3. Неизползваните продукти
трябва да се унищожават по
надлежния начин и да не се
изливат в канализацията. За
непрофесионално
използване
трябва да се разрешават само
готови за употреба продукти.

9
околната среда и за населението,
които не са били разгледани по
представителен
начин
в
оценката на риска, направена на
равнището на Общността.
При издаване на разрешение за
пускане на пазара на биоцид се
оценяват
рисковете
и
се
гарантира, че впоследствие са
предприети подходящи мерки
или са наложени специални
условия, за да се намалят
установените рискове.

22

10

БРОЙ 39
ДЪРЖАВЕН
ВЕСТНИК
С Т Р. 7 7   

1
20.

2
Алуминиев
фосфид,
отделящ
фосфин

3
алуминиев фосфид
ЕО №: 244-088-0
CAS №: 20859-73-8

4
830 g/kg

5
1 септември
2011 г.

6
31 август
2013 г.

7
31
август
2021 г.

8
14
Родентициди

9
При издаване на разрешение за
пускане на пазара на биоцид,
когато това е уместно за
конкретния продукт се оценяват
видовете
употреба
или
възможностите за излагане на
въздействието на веществото и
рисковете за компонентите на
околната среда и за населението,
които не са били разгледани по
представителен
начин
в
оценката на риска, направена на
равнището на Общността.
При издаване на разрешение за
пускане на пазара на биоцид се
оценяват
рисковете
и
се
гарантира, че впоследствие са
предприети подходящи мерки
или са наложени специални
условия, за да се намалят
установените рискове.
При издаване на разрешение за
пускане на пазара се спазват
следните изисквания:
1. Биоцидите трябва да се
продават само на и да се
използват
само
от
професионални
потребители,
обучени да работят с тях.
2.
Предвид
установените
рискове за операторите, трябва
да се вземат подходящи мерки за
намаляване
на
риска.
Те
включват,
използването
на
подходящи лични предпазни
средства и апликатори, както и
представяне на продукта в
такава форма, която да осигури
намаляване
до
приемливо
равнище на излагането на
оператора.
3.
Предвид
установените
рискове за нецелеви сухоземни

78
ДЪРЖАВЕН
ВЕСТНИК

23

10
1 септември
2011 г.

С Т Р.
БРОЙ 39

1

2

3

830 g/kg

4

1 февруари
2012 г.

5

31 януари
2014 г.

6

31
януари
2022 г.

7

18
Инсектициди,
акарициди и
биоциди
за
борба с други
членестоноги

8

При издаване на разрешение за
пускане на пазара се спазват
следните изисквания:
1. Биоцидите трябва да се
продават само на и да се
използват
само
от
професионални
потребители,
обучени за тяхното използване
2., Трябва да се вземат
подходящи
мерки
за
предпазване на операторите и за
да се гарантира минимален риск,
включително
и
чрез
предоставяне
на
лични
предпазни средства, ако такива
са необходими.
3. Трябва да бъдат взети
подходящи мерки за защита на
лицата, извършващи фумигация,
на намиращите се в близост
други лица по време на
фумигация както и защита на
работещите
при
повторно
влизане в помещенията (след
фумигацията) и защита на

При издаване на разрешение за
пускане на пазара на биоцид се
оценяват
рисковете
и
се
гарантира, че впоследствие са
предприети подходящи мерки
или са наложени специални
условия, за да се намалят
установените рискове.

9
животински видове, трябва да
бъдат взети подходящи мерки за
намаляване
на
риска.
Те
включват, необработването на
райони, в които освен видовете,
подлежащи на унищожение, има
и други бозайници, издълбаващи
дупки.

24

1 февруари
2012 г.

10

БРОЙ 39
ДЪРЖАВЕН
ВЕСТНИК
С Т Р. 7 9   

2

Фенпропиморф

1

21.

(+/-)-цис-4-[3-(ртрет- бутилфенил)2-метилпропил]-2,6диметилморфолин
ЕО №: 266-719-9
CAS №: 67564-91-4

3

930 g/kg

4

1 юли
2011 г.

5

30 юни 2013 г.

6

30 юни
2021 г.

7

8
Консерванти
на дърво

8

9
случайни лица от изтичане на
газ.
4. За съдържащи алуминиев
фосфид продукти, които могат
да предизвикат наличие на
остатъчни вещества в храните
или във фуражите, етикетите
и/или информационните листове
за безопасност за разрешените
продукти трябва да съдържат
инструкции за употреба, като
например спазване на срокове за
изчакване.
При оценяването на заявленията
за издаване на разрешение за
пускане на пазара на биоцид
трябва да се направи оценка,
когато това е от значение във
връзка с конкретния вид
продукт, на населението, което
би могло да е изложено на
въздействието на продукта, и на
сценариите за използване или
излагане на въздействието на
съответния продукт, които е
възможно да не са проучени на
равнището на Общността по
представителен начин. При
издаването на разрешение за
пускане на пазара на биоцид
трябва да се направи оценка на
рисковете и след това да се
осигури предприемането на
съответни мерки или налагането
на специални условия, с оглед
намаляване
на
идентифицираните
рискове.
Разрешение за даден продукт
може да бъде издадено само при
условие че в заявлението е
удостоверено, че рисковете
могат да бъдат сведени до
приемливи равнища.

80
ДЪРЖАВЕН
ВЕСТНИК

25

1 юли 2011 г.

10

С Т Р.
БРОЙ 39

2

Борна киселина

1

22.

990 g/kg

4

1 септември
2011 г.

5

31 август
2013 г.

6

31
август
2021 г.

7

8
Консерванти
на дърво

8

9
При издаване на разрешение за
пускане на пазара се спазват
следните изисквания:
1.
Предвид
допусканията,
направени по време на оценката
на риска, продуктите, разрешени
за промишлена употреба, трябва
да се използват с подходящи
лични предпазни средства, освен
ако в заявлението за издаване на
разрешение за пускане на пазара
на биоцид не бъде удостоверено,
че рисковете за промишлените
потребители могат да бъдат
сведени до приемливо ниво с
други средства.
2. С оглед на установените
рискове за почвените и водните
участъци трябва да се вземат
подходящи мерки за намаляване
на риска с цел защита на тези
участъци.
По-специално
етикетите
и/или
информационните листове за
безопасност на разрешените за
промишлена употреба продукти
трябва да указват, че прясно
третираният дървен материал
трябва да бъде съхраняван след
третирането му на закрито и/или
върху непропусклива твърда
основа, за да се предотврати
прякото попадане на съответния
продукт в почвата или във
водите, както и че всички
отделяни
количества
от
продукта трябва да се събират за
повторна
употреба
или
обезвреждане.
При оценяване на заявлението за
издаване на разрешение за
пускане на пазара на биоцид
трябва да се направи оценка,

ВЕСТНИК

26

1 септември
2011 г.

10

ДЪРЖАВЕН

борна киселина
ЕО №: 233-139-2
CAS №: 10043-35-3

3

БРОЙ 39
С Т Р. 8 1   

1

2

3

4

5

6

7

8

9
когато тя е от значение във
връзка с конкретния вид продукт
на населението, което би могло
да е изложено на въздействието
на продукта и на сценариите за
използване или излагане на
въздействието на съответния
продукт, които е възможно да не
са проучени на ниво на
Общността
При издаване на разрешение
трябва да се направи оценка на
рисковете и след това да се
осигури предприемането на
съответните мерки или налагане
на специални условия с оглед
намаляване
на
индентифицираните рискове.
Разрешение може да бъде
издадено само при условие, че
рисковете могат да бъдат
сведении
до
приемливи
равнища.
При издаване на разрешение за
пускане на пазара се спазват
следните изисквания:
1. С оглед на идентифицираните
рискове за почвените и водните
участъци трябва да се вземат
подходящи мерки за намаляване
на риска с цел защита на тези
участъци.
2. В етикетите и/или в
информационните листове за
безопасност на разрешените за
професионална
употреба
биоциди трябва да е посочено,
че прясно третираният дървен
материал трябва да се съхранява
след
третирането
върху
непропусклива твърда основа, за
да се предотвратят преките
загуби в почвата и да се осигури

82
ДЪРЖАВЕН
ВЕСТНИК

27

10

С Т Р.
БРОЙ 39

23.

1

Борен оксид

2

Диборен триоксид
ЕО №: 215-125-8
CAS №: 1303-86-2

3

975 g/kg

4

1септември
2011 г.

5

31 август
2013 г.

6

31 август
2021 г.

7

8
Консерванти
на дърво

8

9
събирането на всички загуби за
повторна
употреба
или
обезвреждане.
3. Не могат да се издават
разрешителни за третирането in
situ на дърво на открито или на
дърво, което ще бъде изложено
на продължителен контакт с
вода, освен ако са предоставени
данни доказващи, че продукта
отговаря на изискванията на чл.
16 от ЗЗВВХВС и приложение
№ 9 на Наредбата за условията и
реда за пускане на пазара на
биоциди, ако е необходимо чрез
прилагане на подходящи мерки
за намаляване на риска.
При оценяване на заявлението за
издаване на разрешение за
пускане на пазара на биоцид
трябва да се направи оценка,
когато тя е от значение във
връзка с конкретния вид продукт
на населението, което би могло
да е изложено на въздействието
на продукта и на сценариите за
използване или излагане на
въздействието на съответния
продукт, които е възможно да не
са проучени на ниво на
Общността
При издаване на разрешение
трябва да се направи оценка на
рисковете и след това да се
осигури предприемането на
съответните мерки или налагане
на специални условия с оглед
намаляване
на
индентифицираните рискове.
Разрешение може да бъде
издадено само при условие, че
рисковете могат да бъдат
сведении
до
приемливи

ДЪРЖАВЕН
ВЕСТНИК
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1септември
2011 г.
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равнища.
При издаване на разрешение за
пускане на пазара се спазват
следните изисквания:
1. Предвид на допусканията,
направени по време на оценката
на
риска,
продукти
предназначени за промишлена
и/или професионална употреба
трябва да се използват с
подходящи лични предпазни
средства,
освен
ако
в
заявлението за издаване на
разрешение за пускане на пазара
на биоцид може да се
демонстрира, че рисковете за
промишлените
и
професионалните потребители
могат да се сведат до допустимо
ниво с други средства.
2. С оглед на установените
рискове за почвени и водни
участьци трябва да се вземат
подходящи мерки за намаляване
на риска с цел защита на тези
участьци.
По-конкретно,
етикетите
и/или
информационните листове за
безопасност на разрешените за
промишлена употреба продукти
следва
да
указват,
че
обработения наскоро дървен
материал
трябва
да
бъде
съхраняван след обработването
си на закрито или върху
непропусклива твърда основа, за
да се предотврати прякото
попадане на вещество в почвата
или във водите, и че всички
загуби трябва да се събират за
повторна
употреба
или
депониране. Не следва да се
издават
разрешителни
за

84
ДЪРЖАВЕН
ВЕСТНИК
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10

С Т Р.
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24.

1

Динатриев
тетраборат

2

Динатриев
тетраборат
ЕО №: 215-540-4
CAS №
(анхидриран): 133043-4 CAS №
(пентахидрат):
12267-73-1
CAS №
(декахидрат): 130396-4

3

990 g/kg

4

1 септември
2011 г.

5

31 август
2013 г.

6

31 август
2021 г.

7

8
Консерванти
на дърво

8

9
обработването in situ на дърво на
открито или на дърво, което ще
бъде изложено на атмосферни
влияния,
освен
ако
са
представени данни, доказващи,
че
продукта
отговаря
на
изискванията на чл. 16 от
ЗЗВВХВС и приложение № 9 на
Наредбата за условията и реда за
пускане на пазара на биоциди, за
което при необходимост се
прилагат подходящи мерки за
намаляване на риска.
При оценяването на заявленията
за издаване на разрешение за
пускане на пазара на биоцид
трябва да се направи оценка,
когато това е от значение във
връзка с конкретния вид
продукт, на населението, което
би могло да е изложено на
въздействието на продукта и на
сценариите за използване или
излагане на въздействието на
съответния продукт, които не са
проучени на равнището на
Общността по представителен
начин. При издаването на
разрешение за даден продукт
трябва да се направи оценка на
рисковете и след това да
осигури предприемането на
съответни мерки или налагането
на специални условия с оглед
намаляване
на
идентифицираните
рискове.
Разрешение за даден продукт
може да бъде издадено само при
условие, че в заявлението е
удостоверено, че рисковете
могат да бъдат сведени до
приемливи равнища.

ДЪРЖАВЕН
ВЕСТНИК
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2011 г.
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При издаване на разрешение за
пускане на пазара се спазват
следните изисквания:
1. Продуктите, разрешени за
промишлена и професионална
употреба, трябва да бъдат
използвани с подходящи лични
предпазни средства, освен ако
не
бъде
удостоверено
в
заявлението за издаване на
разрешение, че рисковете за
промишлените
и/или
професионалните потребители
могат да бъдат намалени до
приемливо равнище с други
средства.
2. С оглед на установените
рискове за почви и води не
трябва да бъде разрешавано
използването на разглежданите
видове продукти за третиране на
дървесина
на
открито,
в
естествена среда (in situ), или за
третиране на дървесина, която
ще
бъде
изложена
на
атмосферни въздействия, освен
ако не бъдат предоставени
данни, доказващи, че продукта
ще
е в съответствие
с
изискванията, включително в
резултат на прилагане на мерки
за намаляване на риска, ако са
необходими
такива.
Поспециално
етикетите
и/или
информационните листове за
безопасност на разрешените за
промишлена употреба продукти
следва да указват, че прясно
третираният дървен материал
трябва да бъде съхраняван след
третирането си на закрито и/или
върху непропусклива твърда
основа, за да се предотврати

86
ДЪРЖАВЕН
ВЕСТНИК

31

10

С Т Р.
БРОЙ 39

25.

1

Динатриев
октаборат
тетрахидрат

2

Динатриев
октаборат
тетрахидрат
ЕО №: 234-541-0
CAS №: 12280-03-4

3

975 g/kg

4

1 септември
2011 г.

5

31 август
2013 г.

6

31 август
2021 г.

7

8
Консерванти
на дърво

8

9
прякото попадане на съответния
продукт в почвата или във
водите, както и че всички
отделяни
количества
от
продукта трябва да се събират за
повторна
употреба
или
обезвреждане.
При оценяването на заявленията
за издаване на разрешение за
пускане на пазара на биоцид
трябва да се направи оценка,
когато това е от значение във
връзка с конкретния вид
продукт, на населението, което
би могло да е изложено на
въздействието на продукта и на
сценариите за използване или
излагане на въздействието на
съответния продукт, които не са
проучени на равнището на
Общността по представителен
начин. При издаването на
разрешение за даден продукт
трябва да се направи оценка на
рисковете и след това да
осигури предприемането на
съответни мерки или налагането
на специални условия с оглед
намаляване
на
идентифицираните
рискове.
Разрешение за даден продукт
може да бъде издадено само при
условие, че в заявлението е
удостоверено, че рисковете
могат да бъдат сведени до
приемливи равнища.
При издаване на разрешение за
пускане на пазара се спазват
следните изисквания:
1. Продуктите, разрешени за
промишлена и професионална
употреба, трябва да бъдат
използвани с подходящи лични

ДЪРЖАВЕН
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предпазни средства, освен ако
не
бъде
удостоверено
в
заявлението за издаване на
разрешение, че рисковете за
промишлените
и/или
професионалните потребители
могат да бъдат намалени до
приемливо равнище с други
средства.
2. С оглед на установените
рискове за почви и води не
трябва да бъде разрешавано
използването на разглежданите
видове продукти за третиране на
дървесина
на
открито,
в
естествена среда (in situ), или за
третиране на дървесина, която
ще
бъде
изложена
на
атмосферни въздействия, освен
ако не бъдат предоставени
данни, доказващи, че продукта
ще
е в съответствие
с
изискванията, включително в
резултат на прилагане на мерки
за намаляване на риска, ако са
необходими
такива.
Поспециално
етикетите
и/или
информационните листове за
безопасност на разрешените за
промишлена употреба продукти
следва да указват, че прясно
третираният дървен материал
трябва да бъде съхраняван след
третирането си на закрито и/или
върху непропусклива твърда
основа, за да се предотврати
прякото попадане на съответния
продукт в почвата или във
водите, както и че всички
отделяни
количества
от
продукта трябва да се събират за
повторна
употреба
или
обезвреждане.

88
ДЪРЖАВЕН
ВЕСТНИК
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1
26.

2
Магнезиев
фосфид,
освобождаващ
фосфин

3
тримагнезиев
дифосфид
ЕО №: 235-023-7
CAS №: 12057-74-8

4
880 g/kg

5
1 февруари
2012 г.

6
31 януари
2014 г.

7
31 януари
2022 г.

8
18
Инсектициди,
акарициди и
биоциди
за
борба с други
членестоноги

34

10
1 февруари
2012 г.

ДЪРЖАВЕН

При издаване на разрешение за
пускане на пазара се спазват
следните изисквания:
1. Биоцидите трябва да се
продават само на и да се
използват
само
от
професионални
потребители,
обучени за тяхното използване
2., Трябва да се вземат
подходящи
мерки
за
предпазване на операторите и за
да се гарантира минимален риск,
включително
и
чрез
предоставяне
на
лични
предпазни средства, ако такива
са необходими.
3. Трябва да бъдат взети
подходящи мерки за защита на

9
При издаване на разрешение за
пускане на пазара на биоцид,
когато това е уместно за
конкретния продукт се оценяват
видовете
употреба
или
възможностите за излагане на
въздействието на веществото и
рисковете за компонентите на
околната среда и за населението,
които не са били разгледани по
представителен
начин
в
оценката на риска, направена на
равнището на Общността. Поспециално, когато е приложимо,
се оценява употребата на
открито.
При издаване на разрешение за
пускане на пазара на биоцид се
оценяват
рисковете
и
се
гарантира, че впоследствие са
предприети подходящи мерки
или са наложени специални
условия, за да се намалят
установените рискове.

БРОЙ 39
ВЕСТНИК
С Т Р. 8 9   

Азот

2

999 g/kg

4

1 септември
2011 г.

5

31 август
2013 г.

6

31 август
2021 г.

7

18
Инсектициди,
акарициди и
биоциди
за
борба с други
членестоноги

8

9
лицата, извършващи фумигация,
на намиращите се в близост
други лица по време на
фумигация както и защита на
работещите
при
повторно
влизане в помещенията (след
фумигацията) и защита на
случайни лица от изтичане на
газ.
4. За съдържащи магнезиев
фосфид продукти, които могат
да доведат до наличие на
остатъчни вещества в храните
или във фуражите, етикетите
и/или информационните листове
за безопасност за разрешените
продукти трябва да съдържат
инструкции за употреба, като
например спазване на срокове за
изчакване с които се гарантира
спазването на разпоредбите,
определени в член 18 от
Регламент (ЕО) № 396/2005 на
Европейския парламент и на
Съвета.
При издаване на разрешение за
пускане на пазара на биоцид,
когато това е уместно за
конкретния продукт се оценяват
видовете
употреба
или
възможностите за излагане на
въздействието на веществото и
рисковете за компонентите на
околната среда и за населението,
които не са били разгледани по
представителен
начин
в
оценката на риска, направена на
равнището на Общността. Поспециално, когато е приложимо,
се оценява употребата на
открито.
При издаване на разрешение за
пускане на пазара на биоцид се

ВЕСТНИК

35

1 септември
2011 г.

10

ДЪРЖАВЕН

Азот
ЕО №: 231-783-9
CAS №: 7727-37-9

3

90

27.

1

С Т Р.
БРОЙ 39

2

Куматетралил

1

28.

980 g/kg

4

1 юли
2011 г.

5

30 юни 2013 г.

6

30 юни
2016 г.

7

14
Родентициди

8

36

1 юли 2011 г.

10

ВЕСТНИК

При издаване на разрешение за
пускане на пазара се спазват
следните изисквания:
1. Номиналната концентрация на
активното
вещество
в
продуктите с изключение на
прахообразната
отрова
за
гризачи да не превишава 375
mg/kg и се допуска само за
готови за употреба примамки.
2. Биоцидите трябва да съдържат
отблъскващ агент и където е
приложимо, оцветител 3. .

При издаване на разрешение за
пускане на пазара се спазват
следните изисквания:
1. Биоцидите трябва да се
продават само на и да се
използват
само
от
професионални
потребители,
обучени за тяхното използване
2., Трябва да се вземат
подходящи
мерки
за
предпазване на операторите и за
да се гарантира минимален риск,
включително
и
чрез
предоставяне
на
лични
предпазни средства, ако такива
са необходими.
Въз основа на установените
рискове за нецелеви животни,
активното вещество се подлага
на сравнителна оценка на риска
преди да бъде включено отново
в настоящото приложение.

9
оценяват
рисковете
и
се
гарантира, че впоследствие са
предприети подходящи мерки
или са наложени специални
условия, за да се намалят
установените рискове.

ДЪРЖАВЕН

Куматетралил
ЕО №: 227-424-0
CAS №: 5836-29-3

3

БРОЙ 39
С Т Р. 9 1   

.

2

Толилфлуанид

1

29.

960 g/kg

4

1 октомври
2011 г.

5

30 септември
2013 г.

6

30
септември
2021 г.

7

8
Консерванти
на дърво

8

9
3. Първичната и вторичната
експозиция на хора, на животни,
които не са предмет на
предлаганата употреба, и на
околната среда трябва да са
сведени до минимум чрез
планиране и прилагане на
всички подходящи и налични
мерки за намаляване на риска.
Тези
мерки
включват
и
ограничения за категорията на
употреба, като се разрешава
употреба
само
от
професионални
потребители,
определяне
на
максимален
размер на опаковката и употреба
само на затворени и обезопасени
кутии за примамки.
При издаване на разрешение за
пускане на пазара се спазват
следните изисквания:
1. Продуктите, разрешени за
промишлена и професионална
употреба, трябва да бъдат
използвани с подходящи лични
предпазни средства, освен ако
не
бъде
удостоверено
в
заявлението за издаване на
разрешение, че рисковете за
промишлените
и/или
професионалните потребители
могат да бъдат намалени до
приемливо равнище с други
средства.
2. С оглед на установените
рискове за почви и води не
трябва да бъде разрешавано
използването на разглежданите
видове продукти за третиране на
дървесина
на
открито,
в
естествена среда (in situ), или за
третиране на дървесина, която
ще
бъде
изложена
на

ДЪРЖАВЕН
ВЕСТНИК

37

1 октомври
2011 г.

10

92

Дихлоро-N[(диметиламино)сул
фонил]флуоро- N(р-толил)метансулфенамид
ЕО №: 211-986-9
CAS №: 731-27-1

3

С Т Р.
БРОЙ 39

Акролеин

2

Акрилалдехид
ЕО №: 203-453-4
CAS №: 107-02-8

3

913 g/kg

4

1 септември
2010 г.

5

Не е
приложимо

6

31 август
2020 г.

7

12
Слимициди

8

38

1 септември
2010 г.

10

ВЕСТНИК

При издаване на разрешение за
пускане на пазара се спазват
следните изисквания:

9
атмосферни въздействия, освен
ако не бъдат предоставени
данни, доказващи, че продукта
ще
е
в
съответствие
с
изискванията, включително в
резултат на прилагане на мерки
за намаляване на риска, ако са
необходими
такива.
Поспециално
етикетите
и/или
информационните листове за
безопасност на разрешените за
промишлена употреба продукти
следва да указват, че прясно
третираният дървен материал
трябва да бъде съхраняван след
третирането си на закрито и/или
върху непропусклива твърда
основа, за да се предотврати
прякото попадане на съответния
продукт в почвата или във
водите, както и че всички
отделяни
количества
от
продукта трябва да се събират за
повторна
употреба
или
обезвреждане.
При оценяването на заявлението
за издаване на разрешение за
пускане на пазара на биоцид се
оценяват, когато това е уместно
за даден продукт, тези части от
населението, които могат да
бъдат
изложени
на
въздействието на продукта, и
вариантите на употреба или
излагане
на
въздействието,
които не са били представително
разгледани при оценката на
риска
на
равнището
на
Общността.

ДЪРЖАВЕН

30.

1

БРОЙ 39
С Т Р. 9 3   

4-хидрокси-3-[(1RS,
3RS; 1RS, 3RS)1,2,3,4-тетрахидро3-[4-(4трифлуорометилбензилокси)фенил]1-нафтил]кумарин
ЕО №: 421-960-0
CAS №: 90035-08-8

3

955 g/kg

4

1 октомври
2011 г.

5

30 септември
2013 г.

6

30 септември 2016 г.

7

14
Родентициди

8

39

1 октомври
2011 г.

10

ВЕСТНИК

При издаване на разрешение за
пускане на пазара се спазват

9
1. Провежда се мониторинг на
отпадъчните води, съдържащи
акролеин, преди заустването им,
освен ако може да се докаже, че
рисковете за околната среда
могат да се намалят с други
средства. Където е необходимо с
оглед на рисковете за морската
околна среда, отпадъчните води
се съхраняват в подходящи
резервоари или хранилища или
се пречистват по подходящ
начин преди заустване.
2. Продуктите, предназначени за
промишлена
и/или
професионална употреба, трябва
да се използват с подходящи
лични предпазни средства и да
се
въведат
процедури
за
безопасна работа, освен ако в
заявлението за издаване на
разрешение може да се докаже,
че рисковете за промишлените
и/или
професионалните
потребители могат да се сведат
до допустимо ниво с други
средства.
Въз основа на установените
характеристики на активното
вещество флокумафен, които го
определят като потенциално
устойчиво, биоакумулиращо и
токсично или силно устойчиво и
силно
биоакумулиращо,
флокумафен
подлежи
на
сравнителна оценка на риска
съгласно чл. 18а, ал. 9 от
ЗЗВВХВС, преди да бъде
подновено включването му в
настоящото приложение.

ДЪРЖАВЕН

Флокумафен

2

94

31.

1

С Т Р.
БРОЙ 39

Варфарин

2

(RS)-4-хидрокси-3(3-оксо-1фенилбутил)
кумарин
ЕО №: 201-377-6
CAS №: 81-81-2

3

990 g/kg

4

1 февруари
2012 г.

5

31 януари
2014 г.

6

31 януари
2017 г.

7

14
Родентициди

8

40

1 февруари
2012 г.

10

ВЕСТНИК

При издаване на разрешение за
пускане на пазара се спазват
следните изисквания:
1. Номиналната концентрация на
активното вещество варфарин не

1. Номиналната концентрация на
активното
вещество
в
продуктите да не надвишава 50
mg/kg и се допуска само за
готови за употреба примамки.
2. Биоцидите трябва да съдържат
отблъскващ агент и където е
приложимо, оцветител.
3. Биоцидите не трябва да се
използват
като
прах
за
напрашване/посипване.
4. Първичната и вторичната
експозиция на хора, на животни,
които не са предмет на
предлаганата употреба, и на
околната среда трябва да са
сведени до минимум чрез
планиране и прилагане на
всички подходящи и налични
мерки за намаляване на риска.
Тези
мерки
включват
и
ограничения за категорията на
употреба, като се разрешава
употреба
само
от
професионални
потребители,
определяне
на
максимален
размер на опаковката и употреба
само на затворени и обезопасени
кутии за примамки.
Активното вещество се подлага
на сравнителна оценка на риска
съгласно чл. 18а, ал. 9 от
ЗЗВВХВС, преди да бъде
подновено включването му в
настоящото приложение.

9
следните изисквания:

ДЪРЖАВЕН

32.

1

БРОЙ 39
С Т Р. 9 5   

натриев 2-оксо-3-(3оксо-1фенилбутилов)хром
ен-4-олат
ЕО №: 204-929-4
CAS №: 129-06-6

3

910 g/kg

4

1 февруари
2012 г.

5

31януари
2014 г.

6

31 януари
2017 г.

7

14
Родентициди

8

9
трябва да надвишава 790 mg/kg
w и се допуска само за готови за
употреба примамки.
2. Биоцидите трябва да съдържат
отблъскващ агент и където е
приложимо, оцветител.
3. Първичната и вторичната
експозиция на хора, на животни,
които не са предмет на
предлаганата употреба, и на
околната среда трябва да са
сведени до минимум чрез
планиране и прилагане на
всички подходящи и налични
мерки за намаляване на риска.
Тези
мерки
включват
и
ограничения за категорията на
употреба, като се разрешава
употреба
само
от
професионални
потребители,
определяне
на
максимален
размер на опаковката и употреба
само на затворени и обезопасени
кутии за примамки.
Активното вещество се подлага
на сравнителна оценка на риска
съгласно чл. 18а, ал. 9 от
ЗЗВВХВС, преди да бъде
подновено включването му в
настоящото приложение.
При издаване на разрешение за
пускане на пазара се спазват
следните изисквания:
Номиналната концентрация на
активното вещество не трябва да
надвишава 790 mg/kg и се
допуска само за готови за
употреба примамки.
2. Биоцидите трябва да съдържат
отблъскващ агент и където е
приложимо, оцветител.
3. Първичната и вторичната
експозиция на хора, на животни,

ВЕСТНИК

41

1 февруари
2012 г.

10

ДЪРЖАВЕН

Варфарин
натрий

2

96

33.

1

С Т Р.
БРОЙ 39

2

Дазомет

N,N-диетилмета- толуамид

1

34.

35.

970 g/kg

960 g/kg

4

1 август
2012 г.

1 август
2012 г.

5

31 юли 2014 г.

31 юли 2014 г.

6

31 юли
2022 г.

31 юли
2022 г.

7

19
Репеленти и
атрактанти

8
Консерванти
на дърво

8

9
които не са предмет на
предлаганата употреба, и на
околната среда трябва да са
сведени до минимум чрез
планиране и прилагане на
всички подходящи и налични
мерки за намаляване на риска.
Тези
мерки
включват
и
ограничения за категорията на
употреба, като се разрешава
употреба
само
от
професионални
потребители,
определяне
на
максимален
размер на опаковката и употреба
само на затворени и обезопасени
кутии за примамки.
По-специално в случаите, когато
това е уместно за конкретния
продукт, трябва да се оценяват
всички други видове употреби
освен професионалната употреба
на открито за възстановително
третиране на дървени стълбове
чрез вбиване на гранули.
При издаване на разрешение за
пускане на пазара се спазва
следното изискване:
Продуктите,
разрешени
за
промишлена
и/или
професионална употреба, трябва
да се използват с подходящи
лични предпазни средства, освен
ако в заявлението за издаване на
разрешение може да се докаже,
че рисковете за промишлените
и/или
професионалните
потребители могат да се сведат
до допустимо ниво по други
начини.
При издаване на разрешение за
пускане на пазара се спазват
следните изисквания:
1. Основното по значение

ВЕСТНИК

42

1 август
2012 г.

1 август
2012 г.

10

ДЪРЖАВЕН

N,N-диетил-метатолуамид
ЕС №: 205-149-7
CAS №: 134-62-3

Тетрахидро-3,5диметил1,3,5тиадиазин-2-тион
ЕC №: 208-576-7
CAS №: 533-74-4

3

БРОЙ 39
С Т Р. 9 7   

2

Метофлутрин

1

36.

1 май
2011 г.

5

Не се прилага

6

30 април
2021 г.

7

18
Инсектициди,
акарициди и
биоциди
за
борба с други
членестоноги

8

9
излагане
на
хора
на
въздействието на веществото
трябва да бъде сведено до
минимум чрез предвиждане и
прилагане на подходящи мерки
за
намаляване
на
риска,
включително, когато това е
уместно,
инструкции
за
количеството и честотата на
прилагане на продукта върху
човешката кожа.
2. В етикетите на продуктите,
предназначени за прилагане
върху човешка кожа, коса или
облекло,
трябва
да
бъде
посочено,
че
продукта
е
предназначен
само
за
ограничена употреба върху деца
на възраст между две и
дванадесет години и че не е
предназначен за употреба при
деца на възраст под две години,
освен ако в заявлението за
издаване на разрешение може да
бъде доказано, че продукта ще е
в съответствие с изискванията на
Наредбата за условията и реда за
пускане на пазара на биоциди,
без да са необходими такива
мерки.
3.
Продуктите
трябва
да
съдържат възпиращи средства
срещу поглъщане.
При оценяването на заявление за
издаване на разрешение за
пускане на пазара на биоцид,
когато това е уместно за
конкретния продукт, се оценяват
видовете
употреба
или
възможностите за излагане на
въздействие и рисковете за
околната среда и населението,
които не са били разгледани по

ВЕСТНИК

43

1 май
2011 г.

10

ДЪРЖАВЕН

Активното
вещество
следва
да
бъде
в
съответстви
е
със
следните
минимални
степени на
чистота:

4

98

Изомер RTZ:
2,3,5,6тетрафлуоро-4(метоксиметил)бенз
ил-(1R,3R)-2,2диметил-3(Z)(проп-1енил)циклопропанк
арбоксилат
ЕО №: не е наличен

3

С Т Р.
БРОЙ 39

2

Спинозад

1

37.

3
CAS №: 240494-717 Сбор от всички
изомери:
2,3,5,6тетрафлуоро-4(метоксиметил)бенз
ил (EZ)(1RS,3RS;1SR,3SR)2,2-диметил-3(проп-1енилциклопропанка
рбоксилат
ЕО №: не е наличен
CAS №: 240494-706
ЕО №: 434-300-1
CAS №: 16831695-8
Спинозад е смес от
50-95 % спинозин A
и 5-50 % спинозин
D.
Спинозин
A
(2R,3aS,5aR,5bS,9S,
13S,14R,16aS,16bR)2-[(6-дезокси-2,3,4три-O- метил-α-Lманопиранозил)окс
и]-13- [[(2R,5S,6R)5(диметиламино)тетр
ахидро-6-метил-2Hпиран-2-ил]окси]-9етил2,3,3a,5a,5b,6,9,10,1
1,12,13,14, 16a,16bтетрадекахидро-14метил- 1H-асиметр.индацено[3,2d]оксациклододеци
н-7,15-дион
CAS №: 13192960-7

850 g/kg

4
изомер
RTZ:
754
g/kg Сбор
от всички
изомери:
930 g/kg

1 ноември
2012 г.

5

31 октомври
2014 г.

6

31 октомври
2022 г.

7

9
представителен
начин
в
оценката на риска, направена на
равнището на Общността.

При издаване на разрешение за
пускане на пазара на биоцид,
когато това е уместно за
конкретния продукт се оценяват
видовете
употреба
или
възможностите за излагане на
въздействието на веществото и
рисковете за компонентите на
околната среда и за населението,
които не са били разгледани по
представителен
начин
в
оценката на риска, направена на
равнището на Общността.
При издаване на разрешение за
пускане на пазара се спазват
следните изисквания:
1. В разрешенията се посочват
подходящи мерки за намаляване
на
риска.
По-специално
продукти, предназначени за
професионална употреба чрез
пръскане, трябва да се използват
с подходящи лични предпазни
средства,
освен
ако
в
заявлението за издаване на
разрешение пускане на пазара на
продукта може да се докаже, че
рисковете за професионалните

8

18
Инсектициди,
акарициди и
биоциди
за
борба с други
членестоноги

ДЪРЖАВЕН
ВЕСТНИК

44

1 ноември
2012 г.

10

БРОЙ 39
С Т Р. 9 9   

Бифентрин

2

3
Спинозин
D
(2S,3aR,5aS,5bS,9S,
13S,14R,16aS,16bS)2-[(6-дезокси-2,3,4три-O- метил-α-Lманопиранозил)окс
и]-13- [[(2R,5S,6R)5-(диметиламино)тетрахидро6-метил-2H- пиран2-ил]окси]-9-етил2,3,3a,5a,5b,6,9,10,1
1,12,13,14, 16a,16bтетрадекахидро4,14- диметил-1Hасиметр.индацено[3,2d]оксациклододеци
н-7,15-дион
CAS №: 131929-630
Наименование
по
IUPAC:
2-метилбифенил-3илметил(1RS)-цис3-[(Z)2-хлоро3,3,3трифлуоропроп-1енил]-2,2диметилциклопрпан
карбоксилат
ЕО №: не се прилага
CAS №: 82657-04-3

911 g/kg

4

1 февруари
2013 г.

5

31 януари
2015 г.

6

31 януари
2023 г.

7

8
Консерванти
на дърво

8

9
потребители може да се сведат
до допустимо ниво по други
начини.
2. За съдържащи спинозад
продукти, които могат да
предизвикат
наличие
на
остатъчни вещества в храна или
фураж,
се
проверява
необходимостта за установяване
на нови и/или изменение на
съществуващите
максимално
допустими
количества
остатъчни вещества съгласно
Регламент (ЕО) № 470/2009
и/или Регламент (ЕО) №
396/2005 и се вземат всички
подходящи мерки за намаляване
на
риска,
осигуряващи
непревишаване на действащите
норми за максимално допустими
количества остатъчни вещества.
При оценяването на заявленията
за издаване на разрешение за
пускане на пазара на биоцид
трябва да се направи оценка,
когато това е от значение във
връзка с конкретния вид
продукт, на населението, което
би могло да е изложено на
въздействието на продукта и на
сценариите за използване или
излагане на въздействието на
съответния продукт, които не са
проучени на равнището на
Общността по представителен
начин. При издаването на
разрешение за даден продукт
трябва да се направи оценка на
рисковете и след това да
осигури предприемането на
съответни мерки или налагането
на специални условия с оглед
намаляване
на

ДЪРЖАВЕН
ВЕСТНИК

45

1 февруари
2013 г.

10

100

38.

1

С Т Р.
БРОЙ 39

1

2

3

4

5

6

7

8

9
идентифицираните
рискове.
Разрешение за даден продукт
може да бъде издадено само при
условие, че в заявлението е
удостоверено, че рисковете
могат да бъдат сведени до
приемливи равнища.
При издаване на разрешение за
пускане на пазара се спазват
следните изисквания:
1. Предвид на допусканията,
направени по време на оценката
на
риска,
продукти
предназначени за промишлена
и/или професионална употреба
трябва да се използват с
подходящи лични предпазни
средства,
освен
ако
в
заявлението за издаване на
разрешение за пускане на пазара
на биоцид може да се
демонстрира, че рисковете за
промишлените
и
професионалните потребители
могат да се сведат до допустимо
ниво с други средства.
2. С оглед на установените
рискове за почвени и водни
участьци трябва да се вземат
подходящи мерки за намаляване
на риска с цел защита на тези
участьци.
По-конкретно,
етикетите
и/или
информационните листове за
безопасност на разрешените за
промишлена употреба продукти
следва
да
указват,
че
обработения наскоро дървен
материал
трябва
да
бъде
съхраняван след обработването
си на закрито или върху
непропусклива твърда основа, за
да се предотврати прякото

ДЪРЖАВЕН
ВЕСТНИК

46

10

БРОЙ 39
С Т Р. 1 0 1   

2

(Z,E)тетрадека- 9,12диенил ацетат

1

39.

977 g/kg

4

1 февруари
2013 г.

5

31 януари
2015 г.

6

31 януари
2023 г.

7

19
Репеленти и
атрактанти

8

9
попадане на вещество в почвата
или във водите, и че всички
загуби трябва да се събират за
повторна
употреба
или
обезвреждане. Не следва да се
издават
разрешителни
за
обработването in situ на дърво на
открито или на дърво, което ще
бъде изложено на атмосферни
влияния,
освен
ако
са
представени данни, доказващи,
че
продукта
отговаря
на
изискванията на чл. 16 от
ЗЗВВХВС и приложение № 9 на
Наредбата за условията и реда за
пускане на пазара на биоциди, за
което при необходимост се
прилагат подходящи мерки за
намаляване на риска.
При оценяването на заявленията
за издаване на разрешение за
пускане на пазара на биоцид
трябва да се направи оценка,
когато това е от значение във
връзка с конкретния вид
продукт, на населението, което
би могло да е изложено на
въздействието на продукта и на
сценариите за използване или
излагане на въздействието на
съответния продукт, които не са
проучени на равнището на
Общността по представителен
начин. При издаването на
разрешение за даден продукт
трябва да се направи оценка на
рисковете и след това да
осигури предприемането на
съответни мерки или налагането
на специални условия с оглед
намаляване
на
идентифицираните
рискове.
Разрешение за даден продукт

ДЪРЖАВЕН
ВЕСТНИК

47

1 февруари
2013 г.

10

102

(9Z,12E)тетрадекадиен
ацетат-1-ил
ЕО №: не се прилага
CAS №: 30507-70-1

3

С Т Р.
БРОЙ 39

Феноксикарб

2

Наименование
по
IUPAC: Етил [2-(4феноксифенокси)
етил]карбамат
ЕО №: 276-696-7
CAS №: 72490-01-8

3

960 g/kg

4

1 февруари
2013 г.

5

31 януари
2015 г.

6

31 януари
2023 г.

7

8
Консерванти
на дърво

8

9
може да бъде издадено само при
условие, че в заявлението е
удостоверено, че рисковете
могат да бъдат сведени до
приемливи равнища.
При издаване на разрешение за
пускане на пазара се спазват
следните изисквания:
1. На етикетите на биоцидите,
съдържащи веществото (Z,E)тетрадека-9,12-диенил
ацетат
следва да бъде посочено, че те
не трябва да се използват на
места, където се съхраняват
неопаковани храни или фуражи.
2. Само за капани, съдържащи
максимум 2 mg (Z,E)-тетрадека9,12-диенил ацетат.
3. На етикетите на биоцидите,
съдържащи (Z,E)-тетрадека-9,12диенил ацетат, следва да бъде
посочено, че тези продукти
могат да се използват само в
помещения и че не трябва да се
използват на места, където се
съхраняват неопаковани храни
или фуражи.
При оценяването на заявленията
за издаване на разрешение за
пускане на пазара на биоцид
трябва да се направи оценка,
когато това е от значение във
връзка с конкретния вид
продукт, на населението, което
би могло да е изложено на
въздействието на продукта и на
сценариите за използване или
излагане на въздействието на
съответния продукт, които не са
проучени на равнището на
Общността по представителен
начин. При издаването на
разрешение за даден продукт

ВЕСТНИК

48

1 февруари
2013 г.

10

ДЪРЖАВЕН

40.

1

БРОЙ 39
С Т Р. 1 0 3   

1

2

3

4

5

6

7

8

9
трябва да се направи оценка на
рисковете и след това да
осигури предприемането на
съответни мерки или налагането
на специални условия с оглед
намаляване
на
идентифицираните
рискове.
Разрешение за даден продукт
може да бъде издадено само при
условие, че в заявлението е
удостоверено, че рисковете
могат да бъдат сведени до
приемливи равнища.
При издаване на разрешение за
пускане на пазара се спазват
следните изисквания:
1. Предвид на допусканията,
направени по време на оценката
на
риска,
продукти
предназначени за промишлена
и/или професионална употреба
трябва да се използват с
подходящи лични предпазни
средства,
освен
ако
в
заявлението за издаване на
разрешение за пускане на пазара
на биоцид може да се
демонстрира, че рисковете за
промишлените
и
професионалните потребители
могат да се сведат до допустимо
ниво с други средства.
2. С оглед на установените
рискове за почвени и водни
участьци трябва да се вземат
подходящи мерки за намаляване
на риска с цел защита на тези
участьци.
По-конкретно,
етикетите
и/или
информационните листове за
безопасност на разрешените за
промишлена употреба продукти
следва
да
указват,
че

104
ДЪРЖАВЕН
ВЕСТНИК

49

10

С Т Р.
БРОЙ 39

Нонанова
киселина,
пеларгонова
киселина

Имидаклоприд

42.

2

(2E)-1-[(6хлоропиридин-3-ил)
метил]-N-

Наименование по
IUPAC: Нонанова
киселина
ЕО №: 203-931-2
CAS №: 112-05-0

3

970 g/kg

896 g/kg

4

1 юли
2013 г.

1 февруари
2013 г.

5

30 юни
2015 г.

31 януари
2015 г.

6

30 юни
2023 г.

31 януари
2023 г.

7

18
Инсектициди,
акарициди и

19
Репеленти и
атрактанти

8

9
обработения наскоро дървен
материал
трябва
да
бъде
съхраняван след обработването
си на закрито или върху
непропусклива твърда основа, за
да се предотврати прякото
попадане на вещество в почвата
или във водите, и че всички
загуби трябва да се събират за
повторна
употреба
или
депониране. Не следва да се
издават
разрешителни
за
обработването in situ на дърво на
открито или на дърво, което ще
бъде изложено на атмосферни
влияния,
освен
ако
са
представени данни, доказващи,
че
продукта
отговаря
на
изискванията на чл. 16 от
ЗЗВВХВС и приложение № 9 на
Наредбата за условията и реда за
пускане на пазара на биоциди, за
което при необходимост се
прилагат подходящи мерки за
намаляване на риска.
При оценяването на заявленията
за издаване на разрешение за
пускане на пазара на биоцид
трябва да се направи оценка,
когато това е от значение във
връзка
с
конкретния
вид
продукт, на населението, което
би могло да е изложено на
въздействието на продукта и на
сценариите за използване или
излагане на въздействието на
съответния продукт, които не са
проучени на равнището на
Общността по представителен
начин.
При издаване на разрешение за
пускане на пазара на биоцид,
когато това е уместно за

ВЕСТНИК

50

1 юли 2013 г.

1 февруари
2013 г.

10

ДЪРЖАВЕН

41.

1

БРОЙ 39
С Т Р. 1 0 5   

1

2

3
нитроимидазолидин
-2- имин
ЕО №: 428-040-8
CAS №:
138261-41-3

4

5

6

7

8
биоциди
за
борба с други
членестоноги

9
конкретния продукт се оценяват
видовете
употреба
или
възможностите за излагане на
въздействието на веществото и
рисковете за компонентите на
околната среда и за населението,
които не са били разгледани по
представителен
начин
в
оценката на риска, направена на
равнището на Общността.
Биоцидите не се разрешават за
употреба в помещения за
животни, когато не може да се
избегне
изпускането
в
канализационна
система
с
пречиствателна
станция
за
отпадъчни води или прякото
изпускане в повърхностните
води, освен ако се представят
данни, доказващи, че биоцида
отговаря на изискванията на чл.
16 от ЗЗВВХВС и приложение
№ 9 на Наредбата за условията и
реда за пускане на пазара на
биоциди,
за
което
при
необходимост
се
прилагат
подходящи мерки за намаляване
на рисковете. По-специално се
предприемат подходящи мерки
за намаляване на риска, за да се
сведе
до
минимум
потенциалното
излагане
на
въздействие на кърмачетата и
децата.
За
съдържащи
имидаклоприд биоциди, които
могат да доведат до наличие на
остатъчни вещества в храни или
във фуражи, се проверява
необходимостта от установяване
на нови или изменение на
съществуващите
максимално
допустими
количества
остатъчни вещества съгласно

106
ДЪРЖАВЕН
ВЕСТНИК

51

10

С Т Р.
БРОЙ 39

43.

1

Абамектин

2

Абамектин е смес от
авермектин B 1a и
авермектин B 1b
Абамектин:
Наименование
по
IUPAC: няма
ЕО №: няма
CAS №: 71751-41-2
Авермектин B 1a:
Наименование
по
IUPAC:
(10E,14E,16E,22Z)(1R,4S,5'S,6S,6'R,8R
,12S,13S,20R,21R,24
S)6'-[(S)-секбутил]-21,24дихидрокси5',11,13,22тетраметил-2-оксo3,7,19триоксатетрацикло[
15.6.1.14,8 .020,24
]пентакоса10,14,16,22-тетраен6-спиро-2'-(5',6'дихидро-2'Hпиран)-12-ил
2,6дидеокси-4- O-(2,6дидеокси-3-Oметил-α-L-арабинохексопиранозил)-3O-метил-α-Lарабинохексопиран
озид
ЕО №: 265-610-3

3

Активното
вещество
следва
да
отговаря на
всички
посочени
по-долу
степени на
чистота:
Абамектин:
не по-малко
от 900 g/kg
Авермектин
B 1a: не помалко
от
830
g/kg
Авермектин
B 1b: не
повече от
80 g/kg

4

1 юли
2013 г.

5

30 юни
2015 г.

6

30 юни
2023 г.

7

18
Инсектициди,
акарициди и
биоциди
за
борба с други
членестоноги

8

9
Регламент (ЕО) № 470/2009 или
Регламент (ЕО) № 396/2005 и се
вземат всички подходящи мерки
за
намаляване
на
риска,
осигуряващи непревишаване на
действащите
норми
за
максимално
допустими
количества остатъчни вещества.
При издаване на разрешение за
пускане на пазара на биоцид,
когато това е уместно за
конкретния продукт се оценяват
видовете
употреба
или
възможностите за излагане на
въздействието на веществото и
рисковете за компонентите на
околната среда и за населението,
които не са били разгледани по
представителен
начин
в
оценката на риска, направена на
равнището на Общността.
Биоцидите не се разрешават за
употреба, когато не може да се
избегне
изпускането
в
канализационна
система
с
пречиствателна
станция
за
отпадъчни води или прякото
изпускане в повърхностните
води, освен ако се представят
данни, доказващи, че биоцида
отговаря на изискванията на чл.
16 от ЗЗВВХВС и приложение
№ 9 на Наредбата за условията и
реда за пускане на пазара на
биоциди,
за
което
при
необходимост
се
прилагат
подходящи мерки за намаляване
на рисковете. По-специално се
предприемат подходящи мерки
за намаляване на риска, за да се
сведе
до
минимум
потенциалното
излагане
на
въздействие на кърмачетата и

ДЪРЖАВЕН
ВЕСТНИК
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1 юли 2013 г.

10

БРОЙ 39
С Т Р. 1 0 7   

2

4,5-дихлоро- 2октил-2Hизотиазол-3- он

1

44.

3
CAS №: 65195-55-3
Авермектин B 1b:
Наименование
по
IUPAC:
(10E,14E,16E,22Z)(1R,4S,5'S,6S,6'R,8R
,12S,13S,20R,21R,24
S)21,24дихидрокси-6'изопропил5',11,13,22тетраметил-2-оксo3,7,19триоксатетрацикло
[15.6.1.14,8 .020,24
]пентакоса10,14,16,22тетраен-6-спиро-2'(5',6'-дихидро-2'Hпиран)- 12-ил 2,6дидеокси-4-O-(2,6дидеокси-3-Oметил-α-L-арабинохексопиранозил)-3Oметил-α-Lарабинохексопиран
озид
ЕО №: 265-611-9
CAS №: 65195-56-4
4,5-дихлоро-2октилизотиазол3(2H)-он
ЕО №: 264-843-8
CAS №: 64359-81-5
30 юни 2015 г.

6

30 юни
2023 г.

7

8
Консерванти
на дърво

8

9

При оценяването на заявленията
за издаване на разрешение за
пускане на пазара на биоцид
трябва да се направи оценка,
когато това е от значение във
връзка с конкретния вид
продукт, на населението, което
би могло да е изложено на
въздействието на продукта и на
сценариите за използване или
излагане на въздействието на
съответния продукт, които не са
проучени на равнището на
Общността по представителен

децата.

ВЕСТНИК

53

1 юли 2013 г.

10

ДЪРЖАВЕН

1 юли
2013 г.

5

108

950 g/kg

4

С Т Р.
БРОЙ 39

1

2

3

4

5

6

7

8

9
начин. При издаването на
разрешение за даден продукт
трябва да се направи оценка на
рисковете и след това да
осигури предприемането на
съответни мерки или налагането
на специални условия с оглед
намаляване
на
идентифицираните
рискове.
Разрешение за даден продукт
може да бъде издадено само при
условие, че в заявлението е
удостоверено, че рисковете
могат да бъдат сведени до
приемливи равнища.
При издаване на разрешение за
пускане на пазара се спазват
следните изисквания:
1. Предвид на допусканията,
направени по време на оценката
на
риска,
продукти
предназначени за промишлена
и/или професионална употреба
трябва да се използват с
подходящи лични предпазни
средства,
освен
ако
в
заявлението за издаване на
разрешение за пускане на пазара
на биоцид може да се
демонстрира, че рисковете за
промишлените
и
професионалните потребители
могат да се сведат до допустимо
ниво с други средства.
2. С оглед на установените
рискове за почвени и водни
участьци трябва да се вземат
подходящи мерки за намаляване
на риска с цел защита на тези
участьци.
По-конкретно,
етикетите
и/или
информационните листове за
безопасност на разрешените за

ДЪРЖАВЕН
ВЕСТНИК
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10

БРОЙ 39
С Т Р. 1 0 9   

2

Креозот

1

45.

1 май
2013 г.

5

30 април
2015 г.

6

30 април
2018 г.

7

8
Консерванти
на дърво

8

9
промишлена употреба продукти
следва
да
указват,
че
обработения наскоро дървен
материал
трябва
да
бъде
съхраняван след обработването
си на закрито или върху
непропусклива твърда основа, за
да се предотврати прякото
попадане на вещество в почвата
или във водите, и че всички
загуби трябва да се събират за
повторна
употреба
или
обезвреждане. Не следва да се
издават
разрешителни
за
обработването in situ на дърво на
открито или на дърво, което ще
бъде изложено на атмосферни
влияния,
освен
ако
са
представени данни, доказващи,
че
продукта
отговаря
на
изискванията на чл. 16 от
ЗЗВВХВС и приложение № 9 на
Наредбата за условията и реда за
пускане на пазара на биоциди, за
което при необходимост се
прилагат подходящи мерки за
намаляване на риска.
Биоцидите, съдържащи креозот,
могат да бъдат разрешени само
за
употреби,
за
които
разрешаващия
компетентен
орган въз основа на анализ
относно
техническата
и
икономическата възможност за
заместване, който той трябва да
изиска от заявителя, както и на
всякаква
друга
достъпна
информация заключава, че няма
налични
подходящи
алтернативи.
Активното
вещество
се
подлага
на
сравнителна оценка на риска
преди да бъде включено отново

ВЕСТНИК

55

1 май 2013 г.

10

ДЪРЖАВЕН

Креозот с
чистота B и
чистота C,
както са
определени
в европейски
стандарт
EN
13991:2003

4

110

Креозот
ЕО №: 232-287-5
CAS №: 8001-58-9

3

С Т Р.
БРОЙ 39

1

2

3

4

5

6

7

8

При издаване на разрешение за
пускане на пазара се спазват
следните изисквания:
1. Креозот следва да се използва
само при условията, посочени в
точка 2 на втората колона на
вписване № 31 в приложение
XVII към Регламент (ЕО) №
1907/2006
на
Европейския
парламент и на Съвета от 18
декември 2006 г. относно
регистрацията,
оценката,
разрешаването и ограничаването
на химикали (REACH), за
създаване
на
Европейска
агенция
по
химикали,
за
изменение
на
Директива
1999/45/ЕО и за отмяна на
Регламент (ЕИО) № 793/93 на
Съвета и Регламент (ЕО) №
1488/94 на Комисията, както и
на Директива 76/769/ЕИО на
Съвета
и
Директиви
91/155/ЕИО,
93/67/ЕИО,
93/105/ЕО и 2000/21/ЕО на
Комисията.

9
в настоящото приложение. При
оценяването на заявление за
издаване на разрешение на
биоцид, когато това е уместно за
конкретния продукт, се оценяват
видовете
употреба
или
възможностите за излагане на
въздействието на веществото и
рисковете за компонентите на
околната среда и за населението,
които не са били разгледани по
представителен
начин
в
оценката
на
рисковете,
направена на равнището на
Общността.

56

10

БРОЙ 39
ДЪРЖАВЕН
ВЕСТНИК
С Т Р. 1 1 1   

1

2

3

4

5

6

7

8

9
2. Креозот не може да бъде
използван за обработване на
дърво, предназначено за целите,
посочени в точка 3 във втората
колона на вписване № 31 в
приложение XVII към Регламент
(ЕО) № 1907/2006.
3. Вземат се подходящи мерки за
намаляване на риска с цел
защита
на
работниците,
включително на потребителите
надолу по веригата, срещу
излагане на въздействието при
обработване и манипулации с
обработено с веществото дърво в
съответствие с Регламент (ЕО)
№ 1907/2006 и Наредба № 10 за
защита на работещите от
рискове, свързани с експозиция
на канцерогени и мутагени при
работа.
4. С оглед на установените
рискове за почвени и водни
участьци трябва да се вземат
подходящи мерки за намаляване
на риска с цел защита на тези
участьци.
По-конкретно,
етикетите
и/или
информационните листове за
безопасност на разрешените за
промишлена употреба продукти
следва
да
указват,
че
обработения наскоро дървен
материал
трябва
да
бъде
съхраняван след обработването
си на закрито или върху
непропусклива твърда основа, за
да се предотврати прякото
попадане на вещество в почвата
или във водите, и че всички
загуби трябва да се събират за
повторна
употреба
или
обезвреждане.

112
ДЪРЖАВЕН
ВЕСТНИК

57

10

С Т Р.
БРОЙ 39

1
46.

2
Bacillus
thuringiensis
подвид
israelensis
серотип
H14,
щам AM65-52

3
Не е приложимо

4
Без примеси
от значение

5
1 октомври
2013 г.

6
30 септември
2015 г.

7
30
септември
2023 г.

8
18
Инсектициди,
акарициди и
биоциди
за
борба с други
членестоноги

9
При издаване на разрешение за
пускане на пазара на биоцид,
когато това е уместно за
конкретния продукт се оценяват
видовете
употреба
или
възможностите за излагане на
въздействието на веществото и
рисковете за компонентите на
околната среда и за населението,
които не са били разгледани по
представителен
начин
в
оценката на риска, направена на
равнището на Общността.
Биоцидите, предназначени за
професионална употреба, трябва
да се използват с подходящи
лични предпазни средства, освен
ако
в
заявлението
за
разрешително за ползване на
продукта може да се докаже, че
рисковете за професионалните
ползватели може да се сведат до
допустимо ниво по други
начини. За продукти, съдържащи
Bacillus thuringiensis подвид
israelensis серотип H14, щам
AM65-52, които могат да
доведат до наличие на остатъчни
вещества в храни или във
фуражи,
се
проверява
необходимостта да формулират
нови
или
да
изменят
съществуващите
максимално
допустими
количества
остатъчни вещества, съгласно
Регламент (ЕО) № 470/2009 или
Регламент (ЕО) № 396/2005 и се
вземат всички подходящи мерки
за намаляване на риска, които не
допускат
превишаване
на
действащите
норми
за
максимално
допустими
количества остатъчни вещества.

ДЪРЖАВЕН
ВЕСТНИК

58

10
1 октомври
2013 г.

БРОЙ 39
С Т Р. 1 1 3   

3
(±)-5-амино-1-(2,6дихлоро-α,α,αтрифлуоро-паратолил)4трифлуорометилсул
финил-пиразол-3карбонитрил (1:1)
ЕО №: 424-610-5
CAS №: 120068-373

Реакционнна маса
(R)-алфа-циано-3феноксибензил
(1S,3S)-3-[(Z)-2хлоро3,3,3трифлуоропропенил)]-2,2диметилциклопропа
нкарбоксилат, както
и (S)-алфа-циано-3феноксибензил
(1R,3R)-3-[(Z)-2хлоро-3,3,3трифлуоропропенил)]-2,2диметилциклопропа
нкарбоксилат (1:1)
CAS №: 91465-08-6
ЕО №: 415-130-7

2
Фипронил

Ламбдацихалотрин

1
47.

48.

1 октомври
2013 г.

5
1 октомври
2013 г.

30 септември
2015 г.

6
30 септември
2015 г.

30 септември 2023 г.

7
30 септември 2023 г.

18
Инсектициди,
акарициди и
биоциди
за
борба с други
членестоноги

8
18
Инсектициди,
акарициди и
биоциди
за
борба с други
членестоноги

9
Оценката
на
равнище на
Общността
включва
само
професионална
употреба
в
закрити помещения, обикновено
недостъпни
за
хора
или
домашни животни. При издаване
на разрешение за пускане на
пазара на биоцид, когато това е
уместно за конкретния продукт
се оценяват видовете употреба
или възможностите за излагане
на въздействието на веществото
и рисковете за компонентите на
околната среда и за населението,
които не са били разгледани по
представителен
начин
в
оценката на риска, направена на
равнището на Общността.
При издаване на разрешение за
пускане на пазара на биоцид,
когато това е уместно за
конкретния продукт се оценяват
видовете
употреба
или
възможностите за излагане на
въздействието на веществото и
рисковете за компонентите на
околната среда и за населението,
които не са били разгледани по
представителен
начин
в
оценката на риска, направена на
равнището на Общността.
Биоцидите не се разрешават за
употреба, когато не може да се
избегне
изпускането
в
канализационна
система
с
пречиствателна
станция
за
отпадъчни води или прякото
изпускане в повърхностните
води, освен ако се представят
данни, доказващи, че биоцида
отговаря на изискванията на чл.
16 от ЗЗВВХВС и приложение
№ 9 на Наредбата за условията и

ДЪРЖАВЕН
ВЕСТНИК

59

1 октомври
2013 г.

10
1 октомври
2013 г.

114

900 g/kg

4
950 g/kg

С Т Р.
БРОЙ 39

Делтаметрин

2

(S)-α-циано-3феноксибензил
(1R,3R)-3-(2,2дибромовинил)- 2,2диметилциклопропа
н карбоксилат
CAS №: 52918-63-5

3

985 g/kg

4

1 октомври
2013 г.

5

30 септември
2015 г.

6

30 септември 2023 г.

7

18
Инсектициди,
акарициди и
биоциди
за
борба с други
членестоноги

8

9
реда за пускане на пазара на
биоциди,
за
което
при
необходимост
се
прилагат
подходящи мерки за намаляване
на рисковете.
Продуктите, предназначени за
професионална употреба, трябва
да се използват с подходящи
лични предпазни средства, освен
ако в заявлението за разрешение
за пускане на продукта на пазара
не може да се докаже, че
рисковете за професионалните
потребители може да се сведат
до допустимо ниво по други
начини.
За
биоцидите,
съдържащи
ламбда-цихалотрин, които могат
да доведат до наличие на
остатъчни вещества в храни или
във фуражи, се проверява
необходимостта
да
се
формулират нови или да се
изменят
съществуващите
максимално
допустими
количества остатъчни вещества
(МДКОВ) съгласно Регламент
(ЕО) № 470/2009 или Регламент
(ЕО) № 396/2005 и се вземат
всички подходящи мерки за
намаляване на риска, които не
допускат
превишаване
на
действащите
норми
за
максимално
допустими
количества остатъчни вещества
(МДКОВ).
При издаване на разрешение за
пускане на пазара на биоцид,
когато това е уместно за
конкретния продукт се оценяват
видовете
употреба
или
възможностите за излагане на
въздействието на веществото и

ВЕСТНИК

60

1 октомври
2013 г.

10

ДЪРЖАВЕН

49

1

БРОЙ 39
С Т Р. 1 1 5   

Меден
(II)
хидроксид
ЕО №: 243-815-9
CAS №: 20427-59-2

3
ЕО №: 258-256-6

965 g/kg

4

1 февруари
2014 г.

5

31 януари
2016 г.

6

31 януари
2024 г.

7

8
Консерванти
на дърво

8

9
рисковете за компонентите на
околната среда и за населението,
които не са били разгледани по
представителен
начин
в
оценката на риска, направена на
равнището на Общността.
Биоцидите не се разрешават за
употреба в закрити помещения и
когато не може да се избегне
изпускането в канализационна
система
с
пречиствателна
станция за отпадъчни води или
прякото
изпускане
в
повърхностните води, освен ако
се представят данни, доказващи,
че
биоцида
отговаря
на
изискванията на чл. 16 от
ЗЗВВХВС и приложение № 9 на
Наредбата за условията и реда за
пускане на пазара на биоциди, за
което при необходимост се
прилагат подходящи мерки за
намаляване на рисковете.
При оценяването на заявленията
за издаване на разрешение за
пускане на пазара на биоцид
трябва да се направи оценка,
когато това е от значение във
връзка с конкретния вид
продукт, на населението, което
би могло да е изложено на
въздействието на продукта и на
сценариите за използване или
излагане на въздействието на
съответния продукт, които не са
проучени на равнището на
Общността по представителен
начин. При издаването на
разрешение за даден продукт
трябва да се направи оценка на
рисковете и след това да
осигури предприемането на
съответни мерки или налагането

ВЕСТНИК

61

1 февруари
2014 г.

10

ДЪРЖАВЕН

Меден
хидроксид

2

116

50.

1

С Т Р.
БРОЙ 39

1

2

3

4

5

6

7

8

9
на специални условия с оглед
намаляване
на
идентифицираните
рискове.
Разрешение за даден продукт
може да бъде издадено само при
условие, че в заявлението е
удостоверено, че рисковете
могат да бъдат сведени до
приемливи равнища.
При издаване на разрешение за
пускане на пазара се спазват
следните изисквания:
1. Предвид на допусканията,
направени по време на оценката
на
риска,
продукти
предназначени за промишлена
и/или професионална употреба
трябва да се използват с
подходящи лични предпазни
средства,
освен
ако
в
заявлението за издаване на
разрешение за пускане на пазара
на биоцид може да се
демонстрира, че рисковете за
промишлените
и
професионалните потребители
могат да се сведат до допустимо
ниво с други средства.
2. С оглед на установените
рискове за почвени и водни
участьци трябва да се вземат
подходящи мерки за намаляване
на риска с цел защита на тези
участьци.
По-конкретно,
етикетите
и/или
информационните листове за
безопасност на разрешените за
промишлена употреба продукти
следва
да
указват,
че
обработения наскоро дървен
материал
трябва
да
бъде
съхраняван след обработването
си на закрито или върху

ДЪРЖАВЕН
ВЕСТНИК

62

10

БРОЙ 39
С Т Р. 1 1 7   

Меден
оксид

2

(II)

Меден (II) оксид
ЕО №: 215-269-1
CAS №: 1317-38-0

3

976 g/kg

4

1 февруари
2014 г.

5

31 януари
2016 г.

6

31 януари
2024 г.

7

8
Консерванти
на дърво

8

9
непропусклива твърда основа, за
да се предотврати прякото
попадане на вещество в почвата
или във водите, и че всички
загуби трябва да се събират за
повторна
употреба
или
обезвреждане. Не следва да се
издават
разрешителни
за
обработването in situ на дърво на
открито или на дърво, което ще
бъде изложено на атмосферни
влияния,
освен
ако
са
представени данни, доказващи,
че
продукта
отговаря
на
изискванията на чл. 16 от
ЗЗВВХВС и приложение № 9 на
Наредбата за условията и реда за
пускане на пазара на биоциди, за
което при необходимост се
прилагат подходящи мерки за
намаляване на риска.
При оценяването на заявленията
за издаване на разрешение за
пускане на пазара на биоцид
трябва да се направи оценка,
когато това е от значение във
връзка с конкретния вид
продукт, на населението, което
би могло да е изложено на
въздействието на продукта и на
сценариите за използване или
излагане на въздействието на
съответния продукт, които не са
проучени на равнището на
Общността по представителен
начин. При издаването на
разрешение за даден продукт
трябва да се направи оценка на
рисковете и след това да
осигури предприемането на
съответни мерки или налагането
на специални условия с оглед
намаляване
на

ДЪРЖАВЕН
ВЕСТНИК

63

1 февруари
2014 г.

10

118

51.

1

С Т Р.
БРОЙ 39

1

2

3

4

5

6

7

8

9
идентифицираните
рискове.
Разрешение за даден продукт
може да бъде издадено само при
условие, че в заявлението е
удостоверено, че рисковете
могат да бъдат сведени до
приемливи равнища.
При издаване на разрешение за
пускане на пазара се спазват
следните изисквания:
1. Предвид на допусканията,
направени по време на оценката
на
риска,
продукти
предназначени за промишлена
и/или професионална употреба
трябва да се използват с
подходящи лични предпазни
средства,
освен
ако
в
заявлението за издаване на
разрешение за пускане на пазара
на биоцид може да се
демонстрира, че рисковете за
промишлените
и
професионалните потребители
могат да се сведат до допустимо
ниво с други средства.
2. С оглед на установените
рискове за почвени и водни
участьци трябва да се вземат
подходящи мерки за намаляване
на риска с цел защита на тези
участьци.
По-конкретно,
етикетите
и/или
информационните листове за
безопасност на разрешените за
промишлена употреба продукти
следва
да
указват,
че
обработения наскоро дървен
материал
трябва
да
бъде
съхраняван след обработването
си на закрито или върху
непропусклива твърда основа, за
да се предотврати прякото

ДЪРЖАВЕН
ВЕСТНИК

64

10

БРОЙ 39
С Т Р. 1 1 9   

2

Основен меден
карбонат

1

52.

957 g/kg

4

1 февруари
2014 г.

5

31 януари
2016 г.

6

31 януари
2024 г.

7

8
Консерванти
на дърво

8

9
попадане на вещество в почвата
или във водите, и че всички
загуби трябва да се събират за
повторна
употреба
или
обезвреждане. Не следва да се
издават
разрешителни
за
обработването in situ на дърво на
открито или на дърво, което ще
бъде изложено на атмосферни
влияния,
освен
ако
са
представени данни, доказващи,
че
продукта
отговаря
на
изискванията на чл. 16 от
ЗЗВВХВС и приложение № 9 на
Наредбата за условията и реда за
пускане на пазара на биоциди, за
което при необходимост се
прилагат подходящи мерки за
намаляване на риска.
При оценяването на заявленията
за издаване на разрешение за
пускане на пазара на биоцид
трябва да се направи оценка,
когато това е от значение във
връзка с конкретния вид
продукт, на населението, което
би могло да е изложено на
въздействието на продукта и на
сценариите за използване или
излагане на въздействието на
съответния продукт, които не са
проучени на равнището на
Общността по представителен
начин. При издаването на
разрешение за даден продукт
трябва да се направи оценка на
рисковете и след това да
осигури предприемането на
съответни мерки или налагането
на специални условия с оглед
намаляване
на
идентифицираните
рискове.
Разрешение за даден продукт

ДЪРЖАВЕН
ВЕСТНИК

65

1 февруари
2014 г.

10

120

Меден(II) карбонатмеден(II) хидроксид
(1:1)
ЕО №: 235-113-6
CAS №: 12069-69-1

3

С Т Р.
БРОЙ 39

1

2

3

4

5

6

7

8

9
може да бъде издадено само при
условие, че в заявлението е
удостоверено, че рисковете
могат да бъдат сведени до
приемливи равнища.
При издаване на разрешение за
пускане на пазара се спазват
следните изисквания:
1. Предвид на допусканията,
направени по време на оценката
на
риска,
продукти
предназначени за промишлена
и/или професионална употреба
трябва да се използват с
подходящи лични предпазни
средства,
освен
ако
в
заявлението за издаване на
разрешение за пускане на пазара
на биоцид може да се
демонстрира, че рисковете за
промишлените
и
професионалните потребители
могат да се сведат до допустимо
ниво с други средства.
2. С оглед на установените
рискове за почвени и водни
участьци трябва да се вземат
подходящи мерки за намаляване
на риска с цел защита на тези
участьци.
По-конкретно,
етикетите
и/или
информационните листове за
безопасност на разрешените за
промишлена употреба продукти
следва
да
указват,
че
обработения наскоро дървен
материал
трябва
да
бъде
съхраняван след обработването
си на закрито или върху
непропусклива твърда основа, за
да се предотврати прякото
попадане на вещество в почвата
или във водите, и че всички
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Бендиокарб

2

2,2-диметил-1,3бензодиоксол-4-ил
метилкарбамат
CAS №: 22781-23-3
ЕС №: 245-216-8

3

970 g/kg

4

1 февруари
2014 г.

5

31 януари
2016 г.

6

31 януари
2024 г.

7

18
Инсектициди,
акарициди и
биоциди
за
борба с други
членестоноги

8

9
загуби трябва да се събират за
повторна
употреба
или
обезвреждане. Не следва да се
издават
разрешителни
за
обработването in situ на дърво на
открито или на дърво, което ще
бъде изложено на атмосферни
влияния,
освен
ако
са
представени данни, доказващи,
че
продукта
отговаря
на
изискванията на чл. 16 от
ЗЗВВХВС и приложение № 9 на
Наредбата за условията и реда за
пускане на пазара на биоциди, за
което при необходимост се
прилагат подходящи мерки за
намаляване на риска.
В оценката на риска, направена
на равнището на Общността, не
са разгледани всички
потенциални видове употреба, а
оценката се отнася само до
прилагането от професионални
потребители и не включва
контакт с храни или фуражи и
пряко прилагане върху почвата.
При издаване на разрешение за
пускане на пазара на биоцид,
когато това е уместно за
конкретния продукт се оценяват
видовете употреба или
възможностите за излагане на
въздействието на веществото и
рисковете за компонентите на
околната среда и за населението,
които не са били разгледани по
представителен начин в
оценката на риска, направена на
равнището на Общността.
При издаване на разрешение за
пускане на пазара се спазват
следните изисквания:
1. Продуктите не се използват за
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1 февруари
2014 г.

10

122

53.

1

С Т Р.
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1

3

4

5

6

7

8

9
обработка на повърхности,
които се подлагат на често
мокро почистване, с изключение
на обработката на пукнатини и
процепи и точковата техника на
обработка, освен ако се
представят данни, доказващи, че
продукта съответства на
изискванията на чл. 16 от
ЗЗВВХВС и приложение № 9 на
Наредбата за условията и реда за
пускане на пазара на биоциди,
като при необходимост това ще
бъде постигнато чрез подходящи
мерки за намаляване на риска.
2. Продуктите, разрешени за
промишлена или професионална
употреба, се използват с
подходящи лични предпазни
средства, освен ако в
заявлението за разрешение на
продукта може да се докаже, че
рисковете за промишлените или
професионалните ползватели
могат да се сведат до приемливо
равнище по други начини.
3. Където е уместно, се вземат
мерки за предотвратяване на
достъпа на пчелите работнички
до обработените кошери чрез
изваждане на питите или
преграждане на входовете на
кошерите.
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*Във връзка с прилагането на Основни принципи за оценка на техническите досиета на биоциди, посочени в приложение № 9 на Наредбата за условията и реда
за пускане на пазара на биоциди (обн., ДВ, бр. 4/2008 г.), съдържанието и заключенията на докладите за оценка могат да са намерят на интернет страницата на
Комисията: http://ec.europa.eu/comm/environment/biocides/index.htm
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Въглероден диоксид
ЕО №: 204-696-9
CAS № 124-38-9

990 ml/l

Минимална
чистота
на
активното
вещество
в биоцида,
във
формата,
в която
той се
пуска
на пазара

1 ноември
2009 г.

Дата
на
включване
в този
списък
Краен срок
за
изпълнение
на
изискванията
на
чл. 19х
от ЗЗВВХВС (с
изключение на
биоциди, които
съдържат повече
от едно активно
вещество; за тези
биоциди
крайният срок за
изпълнение на
изискванията на
чл. 19х от
ЗЗВВХВС ще
бъде срокът,
посочен в
последното
решение за
включване на
съответното
активно
вещество)
31 октомври
2011 г.
31 октомври
2019 г.

Дата,
на която
изтича
срокът,
за
който
активното
вещество
е включено
в списъка

14
Родентициди

Подгрупа
биоциди

Само за използване в
готови за употреба газови
бутилки/контейнери
съоръжения,
функциониращи заедно с
капаново устройство.

Специфични изисквания*

1 ноември
2009 г.

Дата, от
която се
прилагат
разпоредбите
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4897

Въглероден
диоксид

1.

Наименование
по IUPAC
Идентификационни
номера

124

*Във връзка с прилагането на Основни принципи за оценка на техническите досиета на биоциди, посочени в приложение № 9 на Наредбата за условията и реда
за пускане на пазара на биоциди (обн., ДВ, бр. 4/2008 г.), съдържанието и заключенията на докладите за оценка могат да се намерят на интернет страницата на
Комисията: http://ec.europa.eu/comm/environment/biocides/index.htm

Общоприето
наименование

№
по
ред

включително изискванията към тях

Списък на активните вещества, разрешени в Европейския съюз за включване в състава на биоциди с нисък риск, включително изискванияСписък на активните вещества, разрешени в Европейския
съюз за включване в състава на биоциди с нисък риск,
та към тях

Приложение
№ ІА № ІА
Приложение
С Т Р.
БРОЙ 39
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МИНИСТЕРСТВО
НА ОБРАЗОВАНИЕТО,
МЛАДЕЖТА И НАУКАТА
ЗАПОВЕД № РД-14-42
от 4 май 2012 г.
На основание чл. 11, ал. 3 от Закона за народната просвета, чл. 28, ал. 2, т. 1 във връзка с
чл. 20, т. 3 от Наредба № 7 от 2001 г. за откриване,
преобразуване, промени и закриване на частни
детски градини и училища и във връзка с молба
от лицето, получило разрешение за откриване на
Частно основно училище „Малкият принц“ – Вар
на, нареждам:
Изменям Заповед № РД-14-48 от 22.05.1995 г.
(ДВ, бр. 67 от 1995 г.), изм. и доп. със Заповед
№ РД-14-84 от 7.06.2006 г. (ДВ, бр. 52 от 2006 г.),
изм. и доп. със Заповед № РД-14-80 от 17.05.2007 г.
(ДВ, бр. 44 от 2007 г.), изм. и доп. със Заповед
№ РД-14-220 от 28.06.2007 г. (ДВ, бр. 59 от 2007 г.),
както следва:
Изречението: „А дресът на училището е:
Варна, комплекс Чайка, до бл. 19“, се заличава.
Добавя се ново изречение със следния текст:
„Официалният адрес на училището и адресът за
провеждане на обучението е: Варна, ул. В. Друмев 73, в сградата на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“.“

4883

Министър:
С. Игнатов

ЗАПОВЕД № РД-14-43
от 4 май 2012 г.
На основание чл. 11, ал. 3 от Закона за народната просвета, чл. 28, ал. 2, т. 1 във връзка с
чл. 20, т. 3 от Наредба № 7 от 2001 г. за откриване,
преобразуване, промени и закриване на частни
детски градини и училища и във връзка с молба
от лицето, получило разрешение за откриване на
Частна профилирана гимназия по информационни
технологии и обществени комуникации „Антоан
дьо Сент Екзюпери“ – Варна, нареждам:
Изменям Заповед № РД-14-45 от 23.05.2001 г.
(ДВ, бр. 59 от 2001 г.), изм. и доп. със Заповед
№ РД-14-25 от 21.04.2006 г. (ДВ, бр. 40 от 2006 г.),
изм. и доп. със Заповед № РД-14-82 от 7.06.2006 г.
(ДВ, бр. 52 от 2006 г.), изм. и доп. със Заповед
№ РД-14-82 от 17.05.2007 г. (ДВ, бр. 44 от 2007 г.),
изм. и доп. със Заповед № РД-14-219 от 28.06.2007 г.
(ДВ, бр. 59 от 2007 г.), както следва:
Изречението: „А дресът на училището е:
Варна, комплекс Чайка, до бл. 19“, се заличава.
Добавя се ново изречение със следния текст:
„Официалният адрес на училището и адресът за
провеждане на обучението е: Варна, ул. В. Друмев 73, в сградата на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“.“

4884

Министър:
С. Игнатов

ЗАПОВЕД № РД-14-44
от 4 май 2012 г.
На основание чл. 13, ал. 3 и 5 от Закона за
народната просвета и чл. 21, ал. 1, т. 5 от Правилника за прилагане на Закона за народната

ВЕСТНИК
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просвета във връзка с молба от лицето, получило
разрешение да открие детската градина, и протокол на експертна комисия, назначена със Заповед
№ РД-09-2 от 4.01.2011 г., изменена и допълнена със
Заповед № РД-09-1623 от 8.11.2011 г. на министъра
на образованието, младежта и науката, нареждам:
Закривам Частна полудневна детска градина
„Бой – Мар 2005“ – София, открита със Заповед
№ РД-14-152 от 17.07.2006 г. (ДВ, бр. 64 от 2006 г.)
на министъра на образованието и науката от
„Бой – Мар 2005“ – ЕООД, представлявано от
Мариана Тодорова Младенова.
В едномесечен срок г-жа Мариана Тодорова
Младенова да предаде училищната документация
на началника на Регионалния инспекторат по
образованието – София-град.
Началникът на Регионалния инспекторат по
образованието – София-град, да определи училище, в което да се съхранява документацията.
Заповедта може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от
обнародването є в „Държавен вестник“.

4885

Министър:
С. Игнатов

ЗАПОВЕД № РД-14-45
от 4 май 2012 г.
На основание чл. 11, ал. 3 от Закона за народната просвета във връзка с чл. 18, ал. 2, т. 1 от
Правилника за прилагане на Закона за народната
просвета и чл. 17 от Наредба № 7 от 2001 г. за
откриване, преобразуване, промени и закриване
на частни детски градини и училища нареждам:
Разрешавам на „Бритиш Интернешънал Скуул“ – АД, представлявано от Юлиян Стоянов
Щумпф, ЕИК 201785036, седалище и адрес на
управление – Варна, район „Владислав Варненчик“, Бизнес парк Варна, сграда В1, да открие
Частно средно общообразователно у чилище
„Свети Георги“ – Варна.
1. Училището има право да организира и
провежда обучение в дневна форма по утвърден
учебен план за начален етап на основната степен
на образование, учебен план за прогимназиална
степен и учебен план за профилирано обучение
на гимназиална степен.
2. Училището има право да издава удостоверение за завършен клас, свидетелство за
завършено основно образование, удостоверение
за завършено средно образование и диплома за
средно образование.
3. Официалният адрес на Частно средно общообразователно училище „Свети Георги“ – Варна,
е: гр. Варна, район „Приморски“, п.к. 9000, м.
Свети Никола 17, с идентификатор 10135.2563.320,
в част от ет. 1 в учебен корпус на ПГХ и ХВТ
„Д. И. Менделеев“.
4. Обучението се провежда на адрес: гр. Варна,
район „Приморски“, п.к. 9000, м. Свети Никола 17,
с идентификатор 10135.2563.320, в част от ет. 1 в
учебен корпус на ПГХ и ХВТ „Д. И. Менделеев“.
5. Училището се управлява и представлява от
Рени Миланова Илиева.

4886

Министър:
С. Игнатов
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ЗАПОВЕД № РД-14-46
от 4 май 2012 г.
На основание чл. 13, ал. 1, т. 1 и ал. 5 от Закона
за народната просвета, чл. 21, ал. 1, т. 1, чл. 25,
ал. 4, т. 4 от Правилника за прилагане на Закона
за народната просвета, чл. 32 от Наредба № 7 от
2001 г. за откриване, преобразуване, промени и
закриване на частни детски градини и училища,
по предложение на началника на Регионалния
инспекторат по образованието – София-град, и
протокол на експертна комисия, назначена със
Заповед № РД-09-2 от 4.01.2011 г., изменена със
Заповед № 09-1623 от 8.11.2011 г. на министъра на
образованието, младежта и науката, нареждам:
Закривам Частна профилирана гимназия с
чуждоезиково обучение „Ал. Дюма“ – София,
открита със Заповед № РД-14-86 от 31.07.1996 г.
(ДВ, бр. 75 от 1996 г.), изм. и доп. със Заповед
№ РД-14-11 от 16.02.1999 г. (ДВ, бр. 30 от 1999 г.),
изм. и доп. със Заповед № РД-14-52 от 6.06.2005 г.
(ДВ, бр. 52 от 2005 г.), изм. и доп. със Заповед
№ РД-14-198 от 2.11.2006 г. (ДВ, бр. 94 от 2006 г.),
изм. и доп. със Заповед № РД-14-288 от 30.11.2007 г.
(ДВ, бр. 1 от 2008 г.) на министъра на образованието и науката.
В едномесечен срок г-жа Веселина Видинова
Велкова, директор на училището, да предаде училищната документация на началника на Регионалния инспекторат по образованието – София-град.
Началникът на Регионалния инспекторат по
образованието – София-град, да определи училище, в което да се съхранява документацията.
Заповедта може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от
обнародването є в „Държавен вестник“.

4887

Министър:
С. Игнатов

ЗАПОВЕД № РД-14-47
от 4 май 2012 г.
На основание чл. 11, ал. 3 от Закона за народната просвета, чл. 28, ал. 2, т. 1 във връзка с
чл. 20, т. 6 от Наредба № 7 от 2001 г. за откриване,
преобразуване, промени и закриване на частни
детски градини и училища и във връзка с молба
от лицето, получило разрешение за откриване
на Частна детска градина „Чуден свят“ – София,
нареждам:
Изменям Заповед № РД-14-21 от 1.03.1996 г. (ДВ,
бр. 29 от 1996 г.), изм. със Заповед № РД-14-242 от
18.12.2002 г. (ДВ, бр. 3 от 2003 г.), както следва:
В изречение първо думите „Антоан“ – ЕООД“
да се заменят с думите „Уандър груп“ – АД“.

4888

Министър:
С. Игнатов

ЗАПОВЕД № РД-14-48
от 4 май 2012 г.
На основание чл. 11, ал. 3 от Закона за народната просвета, чл. 28, ал. 2, т. 1 във връзка с
чл. 20, т. 6 от Наредба № 7 от 2001 г. за откриване,
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преобразуване, промени и закриване на частни
детски градини и училища и във връзка с молба
от лицето, получило разрешение за откриване
на Частно средно общообразователно училище „Свети Георги“ – София, изменям Заповед
№ РД-14-99 от 18.06.2004 г. (ДВ, бр. 58 от 2004 г.),
изм. със Заповед № РД-4-57 от 10.06.2010 г. (ДВ,
бр. 49 от 2010 г.), изм. със Заповед № РД-14-130 от
25.08.2010 г. (ДВ, бр. 72 от 2010 г.), както следва:
В изречение първо думите: „Уандър груп“ –
ЕАД“ да се заменят с „Уандър груп“ – АД“.

4889

Министър:
С. Игнатов

ЗАПОВЕД № РД-14-49
от 4 май 2012 г.
На основание чл. 11, ал. 3 от Закона за народната просвета, чл. 28, ал. 2, т. 1 във връзка с
чл. 20, т. 6 от Наредба № 7 от 2001 г. за откриване,
преобразуване, промени и закриване на частни
детски градини и училища и във връзка с молба
от лицето, получило разрешение за откриване
на Частна целодневна детска градина „Германи“ – София, изменям Заповед № РД-14-64 от
10.06.2010 г. (ДВ, бр. 49 от 2010 г.), както следва:
Думите „Алтея АГ“ – ЕАД, представлявано
от Цветко Борисов Ангелов“ се заменят със:
„Германи БГ“ – ЕАД, представлявано от Анна
Стефанова Ангелова“.

4890

Министър:
С. Игнатов

ЗАПОВЕД № РД-14-50
от 4 май 2012 г.
На основание чл. 11, ал. 3 от Закона за народната просвета и чл. 28, ал. 2, т. 1 във връзка с
чл. 20, т. 5 от Наредба № 7 от 2001 г. за откриване,
преобразуване, промени и закриване на частни
детски градини и училища и във връзка с молба
от лицето, получило разрешение за откриване
на Първа частна английска гимназия „Уйлям
Шекспир“ – София, изменям Заповед № РД-14-15
от 16.03.2006 г. (ДВ, бр. 28 от 2006 г.), изм. със
Заповед № РД-14-283 от 5.11.2007 г. (ДВ, бр. 97 от
2007 г.), както следва:
В т. 3 след думата „Чуждоезиков“ се добавя
„и профил „Технологичен – предприемачество
и бизнес“.

4891

Министър:
С. Игнатов

ЗАПОВЕД № РД-14-51
от 4 май 2012 г.
На основание чл. 11, ал. 3 от Закона за народната просвета във връзка с чл. 18, ал. 2, т. 1 от
Правилника за прилагане на Закона за народната
просвета и чл. 17 от Наредба № 7 от 2001 г. за
откриване, преобразуване, промени и закриване
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на частни детски градини и училища разрешавам
на „Калекс 0308“ – ООД, представлявано от Ива
Георгиева Каменова-Касабова, ЕИК 201404414,
със седалище и адрес на управление София 1164,
район „Лозенец“, ул. Арх. Миланов 2, ап. 11, да
открие Частна целодневна детска градина „Мечтател“ – София, при следните условия:
1. Възпитанието и обучението в детската градина се организират и провеждат по утвърдена
програма в съответствие с държавното образователно изискване за предучилищно възпитание
и подготовка.
2. Детската градина има право да издава
удостоверение за завършена подготвителна група.
3. Официалният адрес на Частна целодневна
детска градина „Мечтател“ – София, е: София,
кв. Южен парк, бл. 30, кв. 3, УПИ VІІІ-520, кв.
6, м. Жилищна група Южен парк, по плана на
гр. София.
4. Възпитанието и обучението на децата се
провеждат на адрес: София, кв. Южен парк,
бл. 30, кв. 3, УПИ VІІІ-520, кв. 6, м. Жилищна
група Южен парк, по плана на гр. София.
5. Детската градина се управлява и представлява от Надка Георгиева Димова.

4892

Министър:
С. Игнатов

ЗАПОВЕД № РД-14-52
от 4 май 2012 г.
На основание чл. 11, а л. 3 от Закона за
народната просвета във връзка с чл. 18, ал. 2,
т. 1 от Правилника за прилагане на Закона за
народната просвета и чл. 17 от Наредба № 7 от
2001 г. за откриване, преобразуване, промени и
закриване на частни детски градини и училища
разрешавам на „Научноизследователски институт
по управление на регионални проекти“ – ЕООД,
Русе, представлявано от Преслава Трендафилова Димитрова, съдебна регистрация – решение
№ 3065 от 24.11.2004 г., ф.д. № 955/2001 на Русенския окръжен съд, идентификационен код по
БУЛСТАТ 117548387, със седалище и адрес на
управление Русе, ул. Шипка 6, ет. 4, да открие
от учебната 2012/2013 г. Частна професионална
гимназия по социални дейности, сигурност и
администрация – Русе.
Училището организира обучение по професионални направления, както следва:
1. Код 346 Секретарски и административни
офис дейности, професия код 346010 Офис-мениджър, специалност код 3460101 Бизнес-администрация – трета степен на професионална
квалификация, с прием след завършен VІІ клас
и завършено основно образование, дневна форма
на обучение.
2. Код 762 Социална работа и консултиране, професия код 762020 Сътрудник социални
дейности, специалност код 7620201 Социална
работа с деца и семейства в риск – трета степен
на професионална квалификация, с прием след
завършен VІІ клас и завършено основно образование, дневна форма на обучение.
3. Код 861 Сигурност, професия код 861010
Охранител, специалност код 8610103 Физическа
охрана на обекти – трета степен на професионална
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квалификация, с прием след завършен седми клас
и след завършено основно образование, дневна
форма на обучение.
Училището има право да издава свидетелство за основно образование, диплома за средно
образование и свидетелство за професионална
квалификация.
Официалният адрес на Частна професионална гимназия по социални дейности, сигурност
и администрация – Русе, e: Русе, ул. Шипка 6.
Обучението се провежда на адрес: Русе, ул.
Шипка 6.
Училището се управлява и представлява от
Цонка Стайкова Иванова.

4893

Министър:
С. Игнатов

МИНИСТЕРСТВО
НА ИКОНОМИКАТА,
ЕНЕРГЕТИКАТА И ТУРИЗМА
РАЗРЕШЕНИЕ № 212
от 11 април 2012 г.
за проучване на неметални полезни изкопаеми – индустриални минерали, подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 2 от Закона за подземните
богатства, в площ „Кадънковата нива“, разположена в землището на с. Дълго поле, община
Калояново, област Пловдив
На основание чл. 53, ал. 4 във връзка с чл. 7,
ал. 2, т. 7, чл. 39, ал. 1, т. 3, чл. 5, т. 1 и чл. 41,
ал. 1 от Закона за подземните богатства и § 105,
ал. 2 от преходните и заключителните разпоредби
към Закона за изменение и допълнение на Закона
за подземните богатства (ДВ, бр. 100 от 2010 г.)
и протоколно решение по т. 16 от протокол № 8
от заседанието на Министерския съвет на 29
февруари 2012 г. разрешавам на ЕТ „Северина
Йонова“, Пловдив – титуляр на разрешението,
дружество, вписано в търговския регистър на
Агенцията по вписванията под ЕИК 115755109,
със седалище и адрес на управление Пловдив,
ж.к. Тракия, бл. 70, вх. Г, ет. 4, ап. 91, да извърши
за своя сметка проучване на неметални полезни
изкопаеми – индустриални минерали – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 2 от Закона за
подземните богатства, в площ „Кадънковата
нива“, разположена в землището на с. Дълго
поле, община Калояново, област Пловдив, при
следните условия:
1. Срокът на разрешението е 18 месеца.
2. Размерът на площта е 0,41 кв.км.
3. Границите на площта са определени с
координати на граничните точки съгласно приложението.
4. Условията за осъществяване на дейността
по проучване, както правата и задълженията на
титуляря се определят в договора за проучване.
5. Видовете и обемите на геологопроучвателните работи, както и добивът за технологични
изпитания се определят в работната програма и
договора за проучване.
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6. Разрешението може да бъде обжалвано пред
Върховния административен съд в 14-дневен срок
от обнародването му в „Държавен вестник“.
7. Разрешението влиза в сила от датата на влизане в сила на договорa за проучване с титуляря.
8. Контролът по изпълнението на разрешението
и на сключения договор се осъществява от министъра на икономиката, енергетиката и туризма.
Министър:
Д. Добрев
Приложение
към т. 3
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5. Видовете и обемите на геологопроучвателните работи, както и добивът за технологични
изпитания се определят в работната програма и
договора за проучване.
6. Разрешението може да бъде обжалвано пред
Върховния административен съд в 14-дневен срок
от обнародването му в „Държавен вестник“.
7. Разрешението влиза в сила от датата на влизане в сила на договора за проучване с титуляря.
8. Контролът по изпълнението на разрешението
и на сключения договор се осъществява от министъра на икономиката, енергетиката и туризма.
Министър:
Д. Добрев

Координатен регистър на граничните точки, определящи границите на площ „Кадънковата нива“
Координатна система 1970 г.

Приложение
към т. 3

№

X (m)

Y (m)

1.

4559775

8621305

2.

4559730

8621475

3.

4559600

8621585

4.

4559275

8621790

№

X (m)

Y (m)

2

3

Координатен регистър на граничните точки,
определящи границите на площ „Мери“
Координатна система 1970 г.

5.

4559065

8622015

1

6.

4559120

8621120

1

4772127

9607211

8621050

2

4772129

9607222

3

4772130

9607236

4

4772134

9607262

5

4772131

9607279

6

4772120

9607294

7

4772111

9607312

8

4772110

9607328

9

4772110

9607338

10

4772113

9607348

11

4772130

9607359

12

4772175

9607354

13

4772194

9607357

14

4772205

9607355

15

4772214

9607349

16

4772208

9607337

17

4772204

9607320

18

4772206

9607308

19

4772211

9607299

20

4772218

9607300

21

4772226

9607312

7.

4559795

4879
РАЗРЕШЕНИЕ № 217
от 23 април 2012 г.
за проучване на строителни материали, подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за
подземните богатства, в площ „Мери“, разположена в землището на с. Кайнарджа, община
Кайнарджа, област Силистра
На основание чл. 53, ал. 4 във връзка с чл. 7,
ал. 2, т. 7, чл. 39, ал. 1, т. 3, чл. 5, т. 1 и чл. 41,
ал. 1 от Закона за подземните богатства и § 105,
ал. 2 от преходните и заключителните разпоредби
към Закона за изменение и допълнение на Закона
за подземните богатства (ДВ, бр. 100 от 2010 г.) и
протоколно решение по т. 20 от протокол № 11 от
заседанието на Министерския съвет на 21 март
2012 г. разрешавам на „Скални материали“ – АД,
Русе – титуляр на разрешението, дружество,
вписано в търговския регистър на Агенцията по
вписванията под ЕИК 117000486, със седалище и
адрес на управление Русе, ул. Отец Паисий 6, да
извърши за своя сметка проучване на строителни
материали – подземни богатства по чл. 2, ал. 1,
т. 5 от Закона за подземните богатства, в площ
„Мери“, разположена в землището на с. Кайнарджа, община Кайнарджа, област Силистра, при
следните условия:
1. Срокът на разрешението е 1 година.
2. Размерът на площта е 0,06 кв. км.
3. Границите на площта са определени с
координати на граничните точки съгласно приложението.
4. Условията за осъществяване на дейността
по проучване, както правата и задълженията на
титуляря се определят в договора за проучване.

22

4772234

9607333

23

4772244

9607354

24

4772260

9607350

25

4772277

9607344

26

4772292

9607348

27

4772306

9607363

28

4772319

9607370

29

4772346

9607374
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30

4772364

9607368

31

4772377

9607340

32

4772392

9607325

33

4772401

9607329

34

4772406

9607351

35

4772393

9607368

36

4772364

9607388

37

4772350

9607391

38

4772345

9607404

39

4772355

9607428

40

4772370

9607443

41

4772384

9607449

42

4772396

9607462

43

4772355

9607493

44

4772316

9607502

45

4772238

9607542

46

4772129

9607627

47

4772116

9607592

48

4772104

9607549

49

4772092

9607512

50

4772072

9607469

51

4772065

9607448

52

4772062

9607428

53

4772063

9607412

54

4772113

9607270

4880

СТОЛИЧНА ОБЩИНА
РЕШЕНИЕ № 171
от 5 април 2012 г.
В Направление „Архитектура и градоустройство“ на Столичната община е постъпило заявление вх. № ГР-94-С-10 от 19.01.2010 г. от Севда
Влашева Лалова, Славка Велинова Николова и
Васил Райков Доков, собственици на ПИ № 1184
от кв. 11б по плана на кв. Курило, гр. Нови Искър,
с искане за даване на съгласие за изработване
на проект за ПУП.
Към заявлението са приложени: решение
№ 18Р38 от 12.12.2008 г. на ОСЗГ – Нови Искър,
удостоверение за наследници № 725 от 7.12.2009 г.,
скица, мотивирано предложение.
Заявлението с приложените към него доказателства е разгледано от ОЕСУТ с протокол
№ ЕС-Г-37 от 20.04.2010 г., т. 50, заедно със становищата на отдел „Териториално планиране“,
„Комуникации и транспорт“, „Правен“ и „Инженерни мрежи“.
Със заповед № РД-09-50-1015 от 25.06.2010 г. на
главния архитект на СО е допуснато изработване
на подробен устройствен план за ПИ № 1184 при
спазване условията на отделите в ДАГ.
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Заповедта е изпратена до район „Нови Искър“
с писмо изх. № ГР-94-С-10 от 29.06.2010 г.
Със заявление вх. № ГР-94-С-10 от 24.09.2010 г.
са внесени проекти за одобряване на план за
регулация и застрояване за УПИ IX-1184, УПИ
X-1184, УПИ XI-1184, улица по о.т. 350а-350б-350в
и улица по о.т. 350б-1352д и изменение на плана за
регулация – промяна профила на улична регулация при о.т. 1352д, кв. 11б, с обяснителна записка.
Представени са съгласувани проекти от „ЧЕЗ
Разпределение България“ – АД, на 16.08.2010 г.
и „Софийска вода“ – АД, с писмо № ТУ-3007 от
12.07.2010 г. и „БТК“ – АД, от 23.06.2008 г., експертна оценка и контролно заснемане на дървесната растителност, заверено от Дирекция „Зелена
система“ СО с № 94-С-СП-27 от 19.08.2010 г., както
и транспортна схема.
Проектът е обявен по реда на чл. 128, ал. 3
ЗУТ, като съгласно писмо peг. № 6602-277 от
02.12.2010 г. на главния архитект на район „Нови
Искър“ възражения не са постъпили. Приложен
е разписен списък, от който е видно, че същият
не е редовно съобщен на собствениците на имоти
с пл. № 1173, 133, 565, 1217 и СО за имоти с пл.
№ 0, които са съседни на новообразуваните УПИ
IX-1184, Х-1184, XI-1184, на които се променя
предназначението.
Проектът е върнат в район „Нови Искър“ с
писмо изх. № ГР-94-С-10 от 11.08.2011 г. за дообявяване на горните собственици. Същият е обявен
по реда на чл. 128, ал. 3 ЗУТ, като съгласно писмо
peг. № 6602-277 от 26.09.2010 г. на главния архитект на район „Нови Искър“ в законоустановения
срок не са постъпили възражения, предложения и
искания. Видно от приложения разписен списък,
проектът е съобщен на собствениците на имоти с
пл. № 1173, 133, 565, 1217 и СО за имоти с пл. № 0.
Проектът е приет от ОЕСУТ по реда на чл. 128,
ал. 7 ЗУТ с решение по протокол № ЕС-Г-16 от
22.02.2011 г., т. 22, което е допълнено с решение
по протокол № ЕС-Г-80 от 11.10.2011 г., т. 24, със
служебно предложение да се коригира ПР, като
се покаже изменението при о.т. 1352д и о.т. 350а,
след което приема проекта, като е предложено
изпращане в СОС за одобряване на основание
чл. 21, ал. 7 ЗОС.
Със заявление № ГР-94-С-10 от 17.10.2011 г.
е представен коригиран със зелен и кафяв цвят
проект.
Проектното решение е целесъобразно и отговаря на изискванията на чл. 108, ал. 5 ЗУТ.
Предложеният проект за изменение на план за
регулация и план за застрояване е в съответствие
с изискванията на закона и е спазена процедурата
по допускане и обявяване.
В доклад № ГР-94-С-10 от 2010 г. на главния
архитект на СО се съдържат подробни мотиви
за издаването на решението, които административният орган изцяло споделя и приема за свои.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА, чл. 21,
ал. 7 ЗОС, чл. 136, чл. 134, ал. 2 във връзка с
ал. 1, т. 1, чл. 110, ал. 1, т. 1, чл. 14, ал. 3, т. 1 и
ал. 4, § 6, ал. 7 от ПР на ЗУТ, чл. 17, ал. 1 ЗУТ,
т. 4 от приложение към чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО, протоколи на ОЕСУТ № ЕС-Г-16 от 22.02.2011 г., т. 22
и № ЕС-Г-80 от 11.10.2011 г., т. 24, Столичният
общински съвет реши:
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1. Одобрява проект за план за регулация за
УПИ IX-1184, УПИ Х-1184, УПИ XI-1184, улица по
о.т. 350а-350б-350в и улица по о.т. 350б-1352д, кв.
11б, м. кв. Курило, гр. Нови Искър, район „Нови
Искър“, по сините и червените линии, цифри и
букви съгласно приложения проект.
2. Одобрява проект за изменение на плана
за регулация за промяна профила на улична
регулация при о.т. 1352д по зелените и кафявите
защриховки съгласно приложения проект.
3. Одобрява проект за план за застрояване за
УПИ IX-1184, УПИ Х-1184, УПИ XI-1184, кв. 11б,
м. кв. Курило, гр. Нови Искър, район „Нови Искър“ съгласно приложения проект.
Въз основа на одобрения план за застрояване
не може да се издава виза за проектиране, да се
одобрява (съгласува) инвестиционен проект или
да се издава разрешение за строеж с допускане
на намалени отстояния към съседни имоти и/
или сгради, включително през улица.
Решението да се съобщи на заинтересованите
лица по реда на чл. 130, ал. 1 ЗУТ и може да бъде
обжалвано пред Административния съд – Софияград, в 30-дневен срок от съобщаването му.
Жалбите се подават чрез район „Нови Искър“
и се изпращат в Административния съд – София-град, от отдел „Правен“ на Направление
„Архитектура и градоустройство“ на Столичната
община.
Контролът по изпълнение на решението се
възлага на Постоянната комисия по устройство
на територията, архитектура и жилищна политика
на Столичния общински съвет.

4793

Председател:
Е. Герджиков

РЕШЕНИЕ № 172
от 5 април 2012 г.
Изработването на проекта е възложено с
писмо изх. № ТП-92-00-27 от 14.07.2004 г. на
главния архитект на Столичната община за м.
Зони Г – Центъра (част) в обхват: ул. Алабин, бул.
Витоша, бул. Патриарх Евтимий, бул. Фритьоф
Нансен, бул. България, бул. Пенчо Славейков,
бул. Витоша, бул. Ген. Михаил Скобелев, бул.
Христо Ботев и за м. Буката (част) в обхват:
бул. Ген. Михаил Д. Скобелев, бул. Витоша, бул.
Пенчо Славейков, бул. Прага, район Триадица,
София. Впоследствие с писмо изх. № ТП-92-0027/09 от 03.11.2009 г. поради настъпили промени в
комуникационно-транспортното решение на бул.
Скобелев, бул. Витоша, бул. Фр. Нансен, както
и промени в устройствените зони, предвидени с
изменението на Общия устройствен план (ОУП) на
СО, е указано да се направят корекции на плана
за регулация и застрояване в посочения обхват.
За устройваната територия има предходни подробни устройствени планове, които в голямата си
част са приложени както по отношение на регулацията, така и по отношение на застрояването. Със
заповед № РД-09-50-524 от 01.04.2010 г. на главния
архитект на СО е допуснато да се изработи изменение на плановете за регулация и застрояване
за следните местности: м. Зона Г – Центъра, в
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обхвата на ул. Алабин, бул. Витоша, бул. Патриарх Евтимий, бул. Фритьоф Нансен, бул. Витоша,
бул. Ген. Михаил Д. Скобелев, бул. Христо Ботев.
С т. 2 от заповед № РД-09-50-524 от 01.04.2010 г.
главният архитект на СО е указал проектът да се
изработи при спазване на изискванията на нормативната уредба по устройство на територията,
предвижданията на ОУП на СО, заданието за
проектиране и при съобразяване на приетите от
ОЕСУТ транспортно-комуникационни проучвания, като „за осигуряване на четимост на плановете и условия за ефективното им прилагане,
техническото оформление на проектите да се
изпълни съгласно изискванията на Наредба № 8
от 2001 г. за обем и съдържание на устройствените схеми и планове (ОСУСП) – приложение
№ 1 към чл. 68, раздел IV, точки от 17 до 19.10;
точка 19.12 (изречение първо); точка 19.14; точка
21 и приложение № 2 към чл. 69, таблица № 3“.
Проектът е разгледан и е приет от ОЕСУТ,
протокол № ЕС-Г-44 от 11.05.2010 г., т. 22. Съобщен
е по реда на чл. 128, ал. 2 ЗУТ чрез „Държавен
вестник“ в бр. 47 от 2010 г. Със заповед № 09-2313 от 30.08.2010 г. кметът на район „Триадица“
е наредил да се проведе обществено обсъждане.
На основание чл. 16, ал. 3 от Наредбата за реда и
начина за провеждане на обществено обсъждане
е издадена заповед № РД-09-2-314 от 31.08.2010 г.
от кмета на район „Триадица“ за определяне на
състава на комисията за съставяне на обобщаващ доклад. Проведено е обществено обсъждане.
Постъпилите възражения и становищата от общественото обсъждане са разгледани от ОЕСУТ,
протокол № ЕС-Г-112 от 14.12.2010 г., т. 51. Взето е
решение проектът да се коригира и са направени
служебни предложения. От обхвата на одобряване са изключени квартали и УПИ, предмет
на съдебна процедура. Поради непредставяне на
предварителни договори по чл. 15 или 17 ЗУТ от
обхвата на одобряване на плана за регулация са
изключени съответните УПИ.
Проектът е съгласуван от Министерството на
културата с писмо № 6324 от 11.11.2010 г.
С протокол № ЕС-Г-14 от 15.02.2011 г., т. 9
на ОЕСУТ е допълнен протокол № ЕС-Г-112 от
14.12.2010 г., т. 51 и е взето решение да отпадне
служебното предложение за представяне на схеми
за инженерната инфраструктура по чл. 108, ал. 2
ЗУТ, тъй като с плана не се предвижда изменение на съществуващата изградена инженерна
инфраструктура.
С писмо изх. № ТП-92-00-27 от 20.12.2011 г.
проектът е изпратен в СОС за одобряване, придружен от доклад и проекторешение. С писмо
изх. № ТП-92-00-27 от 03.02.2012 г. на главния
архитект на СО е поискано оттегляне на доклада
и проекторешението поради приключило съдебно
производство с влязло в сила решение, открита
очевидна фактическа грешка в графичната част
на проекта и съображения за целесъобразност по
отношение на предвидените постройки в района
на Националния дворец на културата. С писмо
вх. № ТП-92-00-27 от 20.12.2011 г. преписката е
върната в НАГ. Проектът е разгледан и приет
от ОЕСУТ, протокол № ЕС-Г-9 от 07.02.2012 г.,
т. 28, като със служебно предложение е изискано
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да се нанесат корекции. Проектът е преработен
съгласно уважените възражения и служебните
предложения.
С оглед изложената фактическа обстановка от
правна страна се установи следното:
Административното производство е започнало
служебно по инициатива на компетентния за това
орган, а именно със заповед № РД-09-3345 от
29.05.2008 г. на главния архитект на СО, на когото
кметът е предоставил функциите за това на основание § 1, ал. 3 от ДР на ЗУТ със Заповед № РД09-3345 от 29.05.2008 г., изменена и допълнена със
заповеди № РД-09-4338 от 02.12.2008 г., РД-09-1020
от 10.07.2009 г., РД-09-660 от 19.04.2010 г., РД-092018 от 23.11.2010 г. и РД-09-816 от 26.04.2011 г.
Проектът отразява и имоти, квартали и улици, за
които не се предвижда изменение в сравнение с
предходни подробни устройствени планове, което
е допустимо, въпреки изискването на чл. 27, ал. 2,
т. 1 АПК да липсва влязъл в сила административен акт със същия предмет и страни. От гледна
точка на това, че новият план обобщава в един
чертеж разнообразна информация, натрупана във
времето на създаване, изменение и прилагане
на предходни планове за същата територия, той
представлява индивидуален административен
акт по смисъла на чл. 21, ал. 2 АПК, тъй като
констатира вече възникнали права от предходни
административни актове, като ги изразява в нов
графичен вид. Това обстоятелство е указано на
проектанта с т. 2 от заповед № РД-09-50-524 от
01.04.2010 г. на главния архитект на СО. Този начин на изработване на обобщени (актуализирани)
подробни устройствени планове е предназначен
да даде на заинтересуваните лица в неговия обхват лесна и достъпна информация за техните
действителни права.
Изискването на главния архитект на СО проектантът да съблюдава изискванията на Наредба
№ 8 от 2001 г. за ОСУСП – приложение № 1 към
чл. 68, раздел IV, точки от 17 до 19.10; точка 19.12
(изречение първо); точка 19.14; точка 21 и приложение № 2 към чл. 69, таблица № 3, въпреки че
става дума за изменение на подробен устройствен
план, а не за създаване на нов такъв, е основателно и произтича от необходимостта да се спазят
основополагащи принципи на админист ративния
процес, формулирани в императивните разпоредби на чл. 12, ал. 1 АПК, а именно задължението
на административните органи да осигурят на
заинтересуваните лица откритост, достоверност
и пълнота на информацията в административното производство. В случай че проектът за
изменението на подробни устройствени планове
за големи територии, прилагани и променяни
частично дълъг период от време, се изработи
като изменение на подробен устройствен план
съгласно изискванията на Наредба № 8 от 2001 г.
за ОСУСП, проектът би бил нечетим и трудно
разбираем дори за професионалисти. При това
положение съобразно разпоредбата на чл. 15, ал. 3
ЗНА с указанията на главния архитект на СО да
се изработи проект, който дава достъпна информация, е осигурено върховенството на АПК като
нормативен акт от по-висока степен. Проектът
е обявен редовно по реда на чл. 128, ал. 2 ЗУТ.
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Проведено е обществено обсъждане. Проектът
и възраженията и становищата от общественото
обсъждане са разгледани от ОЕСУТ. Проектът
е приет с решение от ОЕСУТ. Нанесени са корекции в съответствие с решенията на ОЕСУТ.
Проектът е допуснат и изработен на основание
чл. 134, ал. 1, т. 1 ЗУТ, обявен е по чл. 128, ал. 2
ЗУТ (ДВ, бр. 47 от 2010 г.).
Проектната разработка е целесъобразна и
отговаря на изискванията на чл. 108, ал. 5 ЗУТ.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ компетентен
да одобри проекта е Столичният общински съвет.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА, чл. 129,
ал. 1, чл. 134, ал. 2 във връзка с чл. 134, ал. 1,
т. 1 и 2 ЗУТ, чл. 15, ал. 3 ЗНА, чл. 12, ал. 1 АПК,
т. 10, 11, 15, 32, 33, 34 от приложение към чл. 3,
ал. 2 ЗУЗСО Столичният общински съвет реши:
1. Одобрява проект за изменение на план
за регулация за м. Зони Г – Центъра (част) в
обхват: ул. Алабин, бул. Витоша, бул. Патриарх
Евтимий, бул. Фритьоф Нансен, бул. България,
бул. Пенчо Славейков, бул. Витоша, бул. Ген. Михаил Скобелев, бул. Христо Ботев, и за м. Буката
(част) в обхват: бул. Ген. Михаил Д. Скобелев,
бул. Витоша, бул. Пенчо Славейков, бул. Прага,
район „Триадица“, София, по сините и червените
линии, цифри и текст с корекциите в зелен цвят
съгласно приложения проект.
2. Одобрява проект за изменение на план
за застрояване за м. Зони Г – Центъра (част) в
обхват: ул. Алабин, бул. Витоша, бул. Патриарх
Евтимий, бул. Фритьоф Нансен, бул. България,
бул. Пенчо Славейков, бул. Витоша, бул. Ген. Михаил Скобелев, бул. Христо Ботев, и за м. Буката
(част) в обхват: бул. Ген. Михаил Д. Скобелев,
бул. Витоша, бул. Пенчо Славейков, бул. Прага,
район „Триадица“, София, с изключение на УПИ
I, кв. 379, съгласно приложения проект.
3. От проекта за изменение на плана за регулация и на плана за застрояване в обхвата по
т. 1 и 2 не се одобряват поради неприключили
съдебни производства по оспорване на предходен
подробен устройствен план следните имоти:
3.1. м. Центъра – зони Г – кв. 301; кв. 305, УПИ
IX-2; кв. 306, УПИ ІІ; кв. 347, УПИ Х-4 и XV-3;
кв. 349, УПИ V и VI; кв. 359, УПИ IV;
3.2. м. Буката – кв. 382, УПИ IX и X.
4. От проекта за изменение на плана за регулация в обхвата по т. 1 не се одобряват поради
непредставени предварителни договори по чл. 15
или 17 ЗУТ следните УПИ:
4.1. м. Центъра – зони Г:
4.1.1. кв. 300, УПИ ІІ – „за общественообслужващи дейности“;
4.1.2. кв. 305, УПИ ХІ-4,20;
4.1.3. кв. 306, УПИ ІІ-10 и УПИ ХVІІ-15;
4.1.4. кв. 328, УПИ VI – „зa общественообслужващи дейности“;
4.1.5. кв. 330, УПИ V-2 и УПИ VІІ-1;
4.1.6. кв. 334, УПИ XXI-3 и УПИ ХХІІІ-2, УПИ
ХІІІ-9 и УПИ XII-10;
4.1.7. кв. 348, УПИ V-7,8;
4.1.8. кв. 349, УПИ VI-8, УПИ VII-9;
4.1.9. кв. 350, УПИ VI-6;
4.1.10. кв. 353, УПИ IV-4 и УПИ V-3;
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4.1.11. кв. 358, УПИ ІV – „за хотел“, и УПИ
XIII-1;
4.2. м. Буката:
4.2.1. кв. 308, УПИ VII – „зa НДК“, и УПИ
VIII-7 – „зa общественообслужващи дейности“;
4.2.2. кв. 365, УПИ ІХ-12,13;
4.2.3. кв. 383, УПИ ХІІ-14,15;
4.2.4. кв.375, УПИ VІІІ-22;
4.2.5. кв. 378а, УПИ V-5,6,7;
4.2.6. кв. 381а, УПИ IV-10,11.
Планът за застрояване, попадащ в частта от
плана, изключена от плана за регулация, може
да се прилага след провеждане на процедурите
по чл. 15, ал. 3 или 5 ЗУТ или по чл. 17, ал. 3
или 5 ЗУТ по отношение на засегнатите имоти.
Решението да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 129, ал. 1 и чл. 130, ал. 1 ЗУТ.
Решението може да бъде обжалвано по реда
на чл. 215, ал. 4 ЗУТ пред Административния
съд – София-град, в 30-дневен срок от съобщаването.
Жалбите се подават до район „Триадица“ и се
изпращат в Административния съд – София-град,
от отдел „Правен“ на Направление „Архитектура
и градоустройство“ на Столичната община.
Контролът по изпълнение на решението се
възлага на Постоянната комисия по устройство
на територията, архитектура и жилищна политика
на Столичния общински съвет.
Председател:
Е. Герджиков
4794
ЗАПОВЕД № РД-40-46
от 8 май 2012 г.
На основание чл. 25, ал. 1, 2 и 3 във връзка с
чл. 21 ЗОС, чл. 60, ал. 1 АПК нареждам:
Отчуждавам реална част от ПИ № 6, кв. 2,
местност НПЗ Искър – Север – І част, с площ
на отчуждаваната част 619 кв. м при граници
на частта: ул. Подпоручик Йордан Тодоров, ПИ
№ 3, ПИ № 6 и ПИ № 746, отредена за публична
общинска собственост въз основа на влязъл в
сила ПУП, одобрен с Решение № 387 по протокол
№ 16 от 10.07.2008 г. на СОС и Заповед № 1234
от 16.11.2004 г. на кмета на район „Искър“ и
във връзка с обект „Трасе на І метродиаметър
в обхват от бул. Цариградско шосе до Летищен
комплекс „София“.
Собственик – неустановен. Представените
документи за собственост: нотариален акт за
покупко-продажба на недвижим имот № 168 от
11.11.2002 г., том ІА, рег. № 2670, дело № 127/2002 г.,
и нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 74 от 04.05.2004 г., том ІІ, рег.
№ 2934, дело № 221/2004 относно УПИ № VІІ, кв.
2, м. Индустриална зона – Гара Искър ІІ част, по
предходния ПР са за по-малка площ от тази на
ПИ № 6, кв. 2, местност НПЗ Искър – Север – І
част, от действащия ПУП.
Определям равностойно парично обезщетение
в размер 112 701 лв.
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На основание чл. 29, ал. 2 ЗОС паричното
обезщетение на неустановения собственик да се
внесе по сметка на Столична община: IBAN BG 72
SOMB 9130 333 0083 01 в „Общинска банка“ – АД,
клон „Врабча“, след 5.06.2012 г.
На основание чл. 60, ал. 1 АПК разпореждам
предварително изпълнение при следните обстоятелства:
Изграждането на обект „Трасе на І метродиаметър в обхват от бул. Цариградско шосе до
Летищен комплекс „София“ като най-големия
инфраструктурен обект за София има първостепенно значение за Столична община.
Предвид тежката транспортна обстановка в
София строителството на обекта ще облекчи трафика и ще осигури бърз, ефективен и безопасен
превоз на жителите на комплексите Младост,
Дружба и Искър до центъра и летището. Ще се
намалят задръстванията на трафика и замърсяването на въздуха в града.
Неизпълнението на обекта или отлагането му
във времето ще засегне значително обществените
интереси на гражданите, свързани с подобряване
на транспортните и екологичните проблеми на
столицата.
Обектът се финансира от Оперативна програма
„Транспорт“ на Европейския съюз и общинския
бюджет, като закъснението на отчуждителните
процедури и на обекта като цяло ще има значителни финансови последици за града и Столична
община.
Предварителното изпълнение ще осигу ри
своевременното приключване на отчуждителните
процедури, ще способства за срочното извършване
на строителните работи и ще се избегнат вредите
от неизпълнението.
Прилагането на чл. 60, ал. 1 АПК няма да
засегне правата на собствениците на отчуждените имоти да получат парично обезщетение след
издаване на заповедите за отчуждаване с право
на обжалване.
На основание чл. 27, ал. 1 ЗОС 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 подлежи на обжалване в 3-дневен срок от обнародването на заповедта в „Държавен вестник“ пред
Административния съд – София-град.

4928

Кмет:
Й. Фандъкова

ЗАПОВЕД № РД-40-47
от 8 май 2012 г.
На основание чл. 25, ал. 1, 2 и 3 във връзка с
чл. 21 ЗОС, чл. 60, ал. 1 АПК нареждам:
Отчуждавам реална част от ПИ № 3, кв. 2,
местност НПЗ Искър – Север – І, ІІ и ІІІ част,
с площ на отчуждаваната част 642 кв. м, при
граници на частта: ул. Подпоручик Йордан Тодоров, ул. Подполковник Васил Златарев, ПИ
№ 3 и ПИ № 6, отредена за публична общинска
собственост  въз основа на влязъл в сила ПУП,
одобрен с Решение № 387 по протокол № 16 от

БРОЙ 39

ДЪРЖАВЕН

10.07.2008 г. на СОС и във връзка с обект „Трасе
на І метродиаметър в обхват от бул. Цариградско
шосе до Летищен комплекс „София“.
С о б с т в е н и к – „ Щ РА Б А Г “ – Е А Д , Е И К
130463628.
Определям равностойно парично обезщетение
в размер 116 889 лв.
Паричното обезщетение на собственика да
се внесе в „Общинска банка“ – АД, клон „Врабча“, и след 5.06.2012 г. да започне изплащане на
паричното обезщетение по банковата сметка на
правоимащия.
На основание чл. 60, ал. 1 АПК разпореждам
предварително изпълнение при следните обстоятелства:
Изграждането на обект „Трасе на І метродиаметър в обхват от бул. Цариградско шосе до
Летищен комплекс „София“ като най-големия
инфраструктурен обект за София има първостепенно значение за Столична община.
Предвид тежката транспортна обстановка в
София строителството на обекта ще облекчи трафика и ще осигури бърз, ефективен и безопасен
превоз на жителите на комплексите Младост,
Дружба и Искър до центъра и летището. Ще се
намалят задръстванията на трафика и замърсяването на въздуха в града.
Неизпълнението на обекта или отлагането му
във времето ще засегне значително обществените
интереси на гражданите, свързани с подобряване
на транспортните и екологичните проблеми на
столицата.
Обектът се финансира от Оперативна програма
„Транспорт“ на Европейския съюз и общинския
бюджет, като закъснението на отчуждителните
процедури и на обекта като цяло ще има значителни финансови последици за града и Столична
община.
Предварителното изпълнение ще осигу ри
своевременното приключване на отчуждителните
процедури, ще способства за срочното извършване
на строителните работи и ще се избегнат вредите
от неизпълнението.
Прилагането на чл. 60, ал. 1 АПК няма да
засегне правата на собствениците на отчуждените имоти да получат парично обезщетение след
издаване на заповедите за отчуждаване с право
на обжалване.
На основание чл. 27, ал. 1 ЗОС 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 подлежи на обжалване в 3-дневен срок от обнародването на заповедта в „Държавен вестник“ пред
Административния съд – София-град.
Кмет:
Й. Фандъкова
4929
ЗАПОВЕД № РД-40-48
от 8 май 2012 г.
На основание чл. 25, ал. 1, 2 и 3 във връзка с
чл. 21 ЗОС и чл. 60, ал. 1 АПК нареждам:
Отчуждавам реални части от ПИ № 7,  кв. 2,  
м. НПЗ Искър – Север – І част, с обща площ на
двете отчуждаеми части 771 кв. м при граници

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 3 3   

на частта: в североизточната част на ПИ № 7:
ул. Подпоручик Йордан Тодоров, ПИ № 746, ПИ
№ 7 и ПИ № 186, и при граници на частта в
югозападната част на ПИ № 7: ул. Подпоручик
Йордан Тодоров, ПИ № 186, ПИ № 7 и ПИ № 552,
отредени за публична общинска собственост въз
основа на влязъл в сила ПУП, одобрен с Решение № 387 по протокол № 16 от 10.07.2008 г. на
СОС и Заповед № 569 от 20.06.2011 г. на кмета
на район „Искър“ и във връзка с обект „Трасе на
І метродиаметър в обхват от бул. Цариградско
шосе до Летищен комплекс „София“.
Собственик – неустановен поради непредставени документи за собственост.
Определям равностойно парично обезщетение
в размер 140 376 лв.
На основание чл. 29, ал. 2 ЗОС паричното
обезщетение на неустановения собственик да се
внесе по сметка на Столична община: IBAN BG 72
SOMB 9130 333 0083 01 в „Общинска банка“ – АД,
клон „Врабча“ след 5.06.2012 г.
На основание чл. 60, ал. 1 АПК разпореждам
предварително изпълнение при следните обстоятелства:
Изграждането на обект „Трасе на І метродиаметър в обхват от бул. Цариградско шосе до
Летищен комплекс „София“ като най-големия
инфраструктурен обект за София има първостепенно значение за Столичната община.
Предвид тежката транспортна обстановка в
София строителството на обекта ще облекчи трафика и ще осигури бърз, ефективен и безопасен
превоз на жителите на комплексите Младост,
Дружба и Искър до центъра и летището. Ще се
намалят задръстванията на трафика и замърсяването на въздуха в града.
Неизпълнението на обекта или отлагането му
във времето ще засегне значително обществените
интереси на гражданите, свързани с подобряване
на транспортните и екологичните проблеми на
столицата.
Обектът се финансира от Оперативна програма
„Транспорт“ на Европейския съюз и общинския
бюджет, като закъснението на отчуждителните
процедури и на обекта като цяло ще има значителни финансови последици за града и Столичната община.
Предварителното изпълнение ще осигу ри
своевременното приключване на отчуждителните
процедури, ще способства за срочното извършване
на строителните работи и ще се избегнат вредите
от неизпълнението.
Прилагането на чл. 60, ал. 1 АПК няма да
засегне правата на собствениците на отчуждените имоти да получат парично обезщетение след
издаване на заповедите за отчуждаване с право
на обжалване.
На основание чл. 27, ал. 1 ЗОС заповедта
може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от
обнародването є в „Държавен вестник“ пред
Административния съд – София-град.

С Т Р.

134

ДЪРЖАВЕН

Допуснатото разпореждане за предварително
изпълнение на основание чл. 60, ал. 4 АПК подлежи на обжалване в 3-дневен срок от обнародването на заповедта в „Държавен вестник“ пред
Административния съд – София-град.

4930

Кмет:
Й. Фандъкова

ЗАПОВЕД № РД-40-49
от 8 май 2012 г.
На основание чл. 25, ал. 1, 2 и 3 във връзка с
чл. 21 ЗОС и чл. 60, ал. 1 АПК нареждам:
Отчуждавам реална част от застроен ПИ
№ 746, м. НПЗ Искър – Север – І, II и III част, с
площ на отчуждаваната част 346 кв. м и ограда,
при граници на частта: ул. Подпоручик Йордан
Тодоров, ПИ № 6, ПИ № 746 и  ПИ № 7, отредена
за публична общинска собственост  въз основа
на влязъл в сила ПУП, одобрен с Решение № 387
по протокол № 16 от 10.07.2008 г. на СОС, Заповед № РД-09-50-1737 от 28.12.2007 г. на главния
архитект на София, Заповед № 1174 от 1.11.2004 г.
на кмета на район „Искър“ и Заповед № 1130
от 10.10.2005 г. на кмета на район „Искър“ и
във връзка с обект „Трасе на I метродиаметър
в обхват от бул. Цариградско шосе до Летищен
комплекс „София“.
Собственик – „Феникс инвест“ – ЕООД, с
ЕИК 117620131.
Определям равностойно парично обезщетение
в размер 70 574 лв.
Паричното обезщетение на собственика да
се внесе в „Общинска банка“ – АД, клон „Врабча“, и след 5.06.2012 г. да започне изплащане на
паричното обезщетение по банковата сметка на
правоимащия.
На основание чл. 60, ал. 1 АПК разпореждам
предварително изпълнение при следните обстоятелства:
Изграждането на обект „Трасе на І метродиаметър в обхват от бул. Цариградско шосе до
Летищен комплекс „София“ като най-големия
инфраструктурен обект за София има първостепенно значение за Столичната община.
Предвид тежката транспортна обстановка в
София строителството на обекта ще облекчи трафика и ще осигури бърз, ефективен и безопасен
превоз на жителите на комплексите Младост,
Дружба и Искър до центъра и летището. Ще се
намалят задръстванията на трафика и замърсяването на въздуха в града.
Неизпълнението на обекта или отлагането му
във времето ще засегне значително обществените
интереси на гражданите, свързани с подобряване
на транспортните и екологичните проблеми на
столицата.
Обектът се финансира от Оперативна програма
„Транспорт“ на Европейския съюз и общинския
бюджет, като закъснението на отчуждителните
процедури и на обекта като цяло ще има значителни финансови последици за града и Столичната община.

ВЕСТНИК

БРОЙ 39

Предварителното изпълнение ще осигу ри
своевременното приключване на отчуждителните
процедури, ще способства за срочното извършване
на строителните работи и ще се избегнат вредите
от неизпълнението.
Прилагането на чл. 60, ал. 1 АПК няма да
засегне правата на собствениците на отчуждените имоти да получат парично обезщетение след
издаване на заповедите за отчуждаване с право
на обжалване.
На основание чл. 27, ал. 1 ЗОС 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 подлежи на обжалване в 3-дневен срок от обнародването на заповедта в „Държавен вестник“ пред
Административния съд – София-град.
Кмет:
Й. Фандъкова
4931
ЗАПОВЕД № РД-40-50
от 8 май 2012 г.
На основание чл. 25, ал. 1, 2 и 3 във връзка с
чл. 21 ЗОС, чл. 60, ал. 1 АПК нареждам:
Отчуждавам реална част от застроен имот ПИ
№ 186, кв. 2, м. НПЗ Искър – Север І, ІІ и ІІІ
част, с площ на  отчуждаваната част от 202 кв. м
и портиерска будка, при граници на частта: ул.
Подпоручик Йордан Тодоров и от три страни ПИ
№ 7, отредена за публична общинска собственост  
въз основа на влязъл в сила ПУП, одобрен с Решение № 387 по протокол № 16 от 10.07.2008 г. на
СОС и Заповед № 1134 от 05.12.2002 г. на кмета
на район „Искър“ и във връзка с обект „Трасе на
І метродиаметър в обхват от бул. Цариградско
шосе до Летищен комплекс „София“.
Собственик – „БЕНИ“ – АД, с ЕИК 106015960.
Определям равностойно парично обезщетение
в размер 38 333 лв.
Паричното обезщетение на собственика да
се внесе в „Общинска банка“ – АД, клон „Врабча“, и след 5.06.2012 г. да започне изплащане на
паричното обезщетение по банковата сметка на
правоимащия.
На основание чл. 60, ал. 1 АПК разпореждам
предварително изпълнение при следните обстоятелства:
Изграждането на обект „Трасе на І метродиаметър в обхват от бул. Цариградско шосе до
Летищен комплекс „София“ като най-големия
инфраструктурен обект за София има първостепенно значение за Столичната община.
Предвид тежката транспортна обстановка в
София строителството на обекта ще облекчи трафика и ще осигури бърз, ефективен и безопасен
превоз на жителите на комплексите Младост,
Дружба и Искър до центъра и летището. Ще се
намалят задръстванията на трафика и замърсяването на въздуха в града.

БРОЙ 39

ДЪРЖАВЕН

Неизпълнението на обекта или отлагането му
във времето ще засегне значително обществените
интереси на гражданите, свързани с подобряване
на транспортните и екологичните проблеми на
столицата.
Обектът се финансира от Оперативна програма
„Транспорт“ на Европейския съюз и общинския
бюджет, като закъснението на отчуждителните
процедури и на обекта като цяло ще има значителни финансови последици за града и Столичната община.
Предварителното изпълнение ще осигу ри
своевременното приключване на отчуждителните
процедури, ще способства за срочното извършване
на строителните работи и ще се избегнат вредите
от неизпълнението.
Прилагането на чл. 60, ал. 1 АПК няма да
засегне правата на собствениците на отчуждените имоти да получат парично обезщетение след
издаване на заповедите за отчуждаване с право
на обжалване.
На основание чл. 27, ал. 1 ЗОС 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 подлежи на обжалване в 3-дневен срок от обнародването на заповедта в „Държавен вестник“ пред
Административния съд – София-град.

4932

Кмет:
Й. Фандъкова

ЗАПОВЕД № РД-40-51
от 8 май 2012 г.
На основание чл. 25, ал. 1, 2 и 3 във връзка с
чл. 21 ЗОС, чл. 60, ал. 1 АПК нареждам:
Отчуждам цял поземлен имот № 244, кв. 54,
м. кв. 54, ж. к. Дружба І част, с площ за отчуждаване – 1400 кв.м, при граници на имота: бул.
Кръстю Пастухов, ПИ № 220 и от три страни
терен, предвиден за парк и дом на културата
и метрополитен, и кв. 54, УПИ І – „за парк и
дом на културата и метрополитен“, отреден за
публична общинска собственост въз основа на
влязъл в сила ПУП, одобрен с Решение № 28 по
протокол № 24 от 30.03.2001 г. на СОС и Решение
№ 416 по протокол № 109 от 15.05.2007 г. на СОС
и във връзка с обект „Трасе на І метродиаметър
в обхват от бул. Цариградско шосе до Летищен
комплекс „София“.
Определям равностойно парично обезщетение
в размер 267 652 лв.
Паричното обезщетение на собственика да
се внесе в „Общинска банка“ – АД, клон „Врабча“, и след 5.06.2012 г. да започне изплащане на
паричното обезщетение по банковата сметка на
правоимащия.
На основание чл. 60, ал. 1 АПК разпореждам предварително изпълнение при следните
обстоятелства:
Изграждането на обект „Трасе на І метродиаметър в обхват от бул. Цариградско шосе до
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Летищен комплекс „София“ като най-големия
инфраструктурен обект за София има първостепенно значение за Столичната община.
Предвид тежката транспортна обстановка в
София строителството на обекта ще облекчи трафика и ще осигури бърз, ефективен и безопасен
превоз на жителите на комплексите Младост,
Дружба и Искър до центъра и летището. Ще се
намалят задръстванията на трафика и замърсяването на въздуха в града.
Неизпълнението на обекта или отлагането му
във времето ще засегне значително обществените
интереси на гражданите, свързани с подобряване
на транспортните и екологичните проблеми на
столицата.
Обектът се финансира от Оперативна програма
„Транспорт“ на Европейския съюз и общинския
бюджет, като закъснението на отчуждителните
процедури и на обекта като цяло ще има значителни финансови последици за града и Столичната община.
Предварителното изпълнение ще осигу ри
своевременното приключване на отчуждителните
процедури, ще способства за срочното извършване
на строителните работи и ще се избегнат вредите
от неизпълнението.
Прилагането на чл. 60, ал. 1 АПК няма да
засегне правата на собствениците на отчуждените имоти да получат парично обезщетение след
издаване на заповедите за отчуждаване с право
на обжалване.
На основание чл. 27, ал. 1 ЗОС 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 подлежи на обжалване в 3-дневен срок от обнародването на заповедта в Държавен вестник пред
Административния съд – София-град.

4933

Кмет:
Й. Фандъкова

СТОЛИЧНА ОБЩИНСКА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ
РЕШЕНИЕ № 169
от 20 април 2012 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 и
чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете
и конкурсите и Решение № 975 от 11.10.2007 г. на
Столичния общински съвет Надзорният съвет на
Столичната общинска агенция за приватизация
реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване на 14.06.2012 г. в 11 ч. в сградата на агенцията, пл. Славейков 6, ет. 1, за продажбата на
сграда с поземлен имот, с. Пасарел, м. Елако,
имот 257, масив 259, общински нежилищен имот,
стопанисван от район „Панчарево“, с право на
собственост върху поземлен имот.
2. Начална тръжна цена – 25 000 лв. (Сделката
не се облага с ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 2000 лв.
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4. Депозитът за участие – 2500 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска банка“ – АД,
клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG
49 SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF).
Краен срок за внасяне на депозитите – не покъсно от работния ден, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 12.06.2012 г. вкл., в приемното време
на СОАП – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация в размер 480 лв. (с вкл. ДДС) е
платима в брой в сградата на СОАП, пл. Славейков 6, ет. 1, стая 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – всеки работен ден, но не по-късно от
деня, предхождащ търга, в приемното време на
СОАП – от 14 до 16 ч., в стая 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на документация.
Председател на Надзорния съвет:
В. Чилова
4711
РЕШЕНИЕ № 172
от 20 април 2012 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4
и чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за
търговете и конкурсите и Решение № 974 от
11.10.2007 г. на Столичния общински съвет Надзорният съвет на Столичната общинска агенция
за приватизация реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване
на 19.06.2012 г. в 11 ч. в сградата на агенцията,
пл. Славейков 6, ет. 1, за продажбата на помещение към трафопост, ж.к. Стрелбище, до бл. 97,
общински нежилищен имот, стопанисван от район
„Триадица“, със съответното право на строеж.
2. Начална тръжна цена – 3800 лв. (Сделката
не се облага с ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 200 лв.
4. Депозитът за участие – 380 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска банка“ – АД,
клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG
49 SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF).
Краен срок за внасяне на депозитите – не покъсно от работния ден, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 15.06.2012 г. вкл., в приемното време
на СОАП – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация в размер 240 лв. (с вкл. ДДС) е
платима в брой в сградата на СОАП, пл. Славейков 6, ет. 1, стая 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – всеки работен ден, но не по-късно от
деня, предхождащ търга, в приемното време на
СОАП – от 14 до 16 ч., в стая 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на документация.
Председател на Надзорния съвет:
В. Чилова
4712
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РЕШЕНИЕ № 173
от 20 април 2012 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4
и чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за
търговете и конкурсите и Решение № 973 от
11.10.2007 г. на Столичния общински съвет Надзорният съвет на Столичната общинска агенция
за приватизация реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване
на 18.06.2012 г. в 11 ч. в сградата на агенцията, пл.
Славейков 6, ет. 1, за продажбата на помещение
към трафопост, ж.к. Гоце Делчев, до бл. 151, общински нежилищен имот, стопанисван от район
„Триадица“, със съответното право на строеж.
2. Начална тръжна цена – 4000 лв. (Сделката
не се облага с ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 300 лв.
4. Депозитът за участие – 400 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска банка“ – АД,
клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG
49 SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF).
Краен срок за внасяне на депозитите – не покъсно от работния ден, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 14.06.2012 г. вкл., в приемното време
на СОАП – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация в размер 240 лв. (с вкл. ДДС) е
платима в брой в сградата на СОАП, пл. Славейков 6, ет. 1, стая 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – всеки работен ден, но не по-късно от
деня, предхождащ търга, в приемното време на
СОАП – от 14 до 16 ч., в стая 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на документация.
Председател на Надзорния съвет:
В. Чилова
4713
РЕШЕНИЕ № 174
от 20 април 2012 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 и
чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете
и конкурсите и Решение № 618 от 6.10.2011 г. на
Столичния общински съвет Надзорният съвет на
Столичната общинска агенция за приватизация
реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване
на 13.06.2012 г. в 11 ч. в сградата на агенцията, пл.
Славейков 6, ет. 1, за продажбата на ПИ № 588,
кв. 72, м. Бул. Ломско шосе, ул. Свети Климент
41, общински нежилищен имот, стопанисван от
район „Надежда“, с право на собственост върху
ПИ № 588.
2. Начална тръжна цена – 77 000 лв. (Сделката
се облага с ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 5000 лв.
4. Депозитът за участие – 7700 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска банка“ – АД,
клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG
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49 SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF).
Краен срок за внасяне на депозитите – не покъсно от работния ден, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 11.06.2012 г. вкл., в приемното време
на СОАП – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация в размер 360 лв. (с вкл. ДДС) е
платима в брой в сградата на СОАП, пл. Славейков 6, ет. 1, стая 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – всеки работен ден, но не по-късно от
деня, предхождащ търга, в приемното време на
СОАП – от 14 до 16 ч., в стая 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на документация.
Председател на Надзорния съвет:
В. Чилова
4714

ОБЩИНА АЙТОС
РЕШЕНИЕ № 94
от 26 април 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Айтос, реши:
Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за обекти на техническата инфраструктура извън границите на населените
места – „Външно кабелно ел. захранване 20 kV
от съществуващ СРС на ВЛ 20 kV „Соколово“,
отклонение ТП „ПСт Чукарка“ до БКТП – нов,
в имот 021032, м. Веран чешма, землище на с.
Чукарка“. Трасето на подземния кабел с дължина
99 м започва от съществуващ ЖР стълб в поземлен имот № 000027 (дере, общинска частна
собственост), преминава през имоти № 000049
(пасище с храсти, общинска частна собственост),
№ 000048 (полски път, общинска частна собственост) и достига до нов БКТП в имот № 021032
(собственост на „Солар 579“ – ООД), землище
на с. Чукарка.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ решението
подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“.
Председател:
Р. Хасан
4737

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА
РЕШЕНИЕ № 198
от 20 април 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 59, ал. 1 и чл. 12, ал. 2
ЗУТ Общинският съвет – гр. Берковица, реши:
Одобрява подробния устройствен план – план
регулация и план застрояване за поземлен имот
03928.52.43 по кадастралната карта на гр. Берковица, м. Калешница, с който земеделската
земя се отрежда „За пречиствателна станция за
отпадъчни води“, с показатели на застрояване на
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имота, както следва: плътност на застрояване – до
80 %; Кинт. – до 2,5; озеленяване – минимум
20 %; етажност – до 3 етажа; височина – до 10 м.
На основание чл. 215 ЗУТ решението подлежи
на обжалване в 14-дневен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ чрез Община Берковица
до Административния съд – Монтана.

4687

Председател:
П. Якимов

РЕШЕНИЕ № 199
от 20 април 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 59, ал. 1 и чл. 12, ал. 2
ЗУТ Общинският съвет – гр. Берковица, реши:
Одобрява подробния устройствен план – план
регулация и план застрояване за поземлен имот
03928.52.45 по кадастралната карта на гр. Берковица, м. Калешница, с който земеделската
земя се отрежда „За пречиствателна станция за
отпадъчни води“ (разширение), с показатели на
застрояване на имота, както следва: плътност
на застрояване – до 80 %; Кинт. – до 2,5; озеленяване – минимум 20 %; етажност – до 3 етажа;
височина – до 10 м.
На основание чл. 215 ЗУТ решението подлежи
на обжалване в 14-дневен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ чрез Община Берковица
до Административния съд – Монтана.

4688

Председател:
П. Якимов

ОБЩИНА БРЕЗНИК
РЕШЕНИЕ № 100
от 26 април 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 1,
ал. 2, т. 3, чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 31, ал. 1 и 3 и чл. 32,  
ал. 3, т. 2 ЗПСК, чл. 5, 7, чл. 8, ал. 1, чл. 10, ал. 2
и чл. 35а от Наредбата за търговете и конкурсите
Общинският съвет – гр. Брезник, реши:
1. Разрешава продажбата чрез публично оповестен конкурс при условията на раздел III от
Наредбата за търговете и конкурсите – провеждане
на конкурс на един етап, на терен, представляващ
УПИ II-138, кв. 1 по плана на с. Бегуновци – „Едноетажна полумасивна сграда (бивше училище)
с площ 157 кв. м“, намиращ се в с. Бегуновци,
община Брезник, при минимална конкурсна цена
10 700 лв.
2. Приема информационния меморандум на
обекта.
3. Утвърждава конкурсната документация и
проекта на договора за продажба като част от нея.
4. Конкурсната документация се закупува в
касата на общината в срок от 10-ия до 16-ия ден
вкл. след обнародване на решението в „Държавен
вестник“ срещу заплащане на 30 лв.
5. Конкурсната документация съдържа декларация за приемане на условията на приватизационната сделка, декларация за неразгласяване
на информация, чието подписване е условие за
допускане до участие в конкурса.
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6. В срок до 20-ия ден от обнародването на
решението лицата, закупили конкурсната документация, могат да отправят писмени искания
за даване на разяснения по процедурата за провеждане на конкурса.
7. Лицата, закупили конкурсна документация,
получават сертификат за регистрация и имат
право да подадат оферта за участие в конкурса.
8. Депозит за участие в размер 10 % от началната конкурсна цена се заплаща в касата на
общината до 17 ч. в срока на подаване на офертите.
9. Офертите се изготвят в съответствие с изискванията, определени в конкурсната документация, и се депозират в запечатан непрозрачен плик
най-късно до 17 ч. на 25-ия ден след обнародване
на обявата в „Държавен вестник“. Ако денят е
неприсъствен, срокът се удължава до първия присъствен ден. Върху плика се отбелязват: пълното
наименование на обекта за приватизация, името
(фирмата) и адресът на подателя.
10. Определя следните приоритетни конкурсни
условия по реда на изброяването им:
10.1. предлагана конкурсна цена – не по-ниска
от обявената;
10.2. представяне на инвестиционен план за
стопанско развитие на обекта по години;
10.3. разкриване на нови работни места и запазването им за срок 5 години от пускането на
обекта в експлоатация.
11. Оглед на обекта се извършва до крайния
срок за заплащане на депозита.
12. Плащането на цената се извършва в левове
до подписването на договора за покупко-продажба.
13. Упълномощава кмета на общината да извърши всички действия във връзка с организацията и
провеждането на публично оповестения конкурс.
14. Упълномощава кмета на общината да
сключи договора за покупко-продажба със спечелилия конкурса участник.

4868

Председател:
В. Добринов

ОБЩИНА БРУСАРЦИ
РЕШЕНИЕ № 61
от 25 април 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ и решение № 1 от протокол
на ОЕСУТ – Брусарци, № 2 от 19.04.2012 г. Общинският съвет – гр. Брусарци, реши:
Одобрява проект за подробен устройствен
план (ПУП) – план за застрояване и регулация
(ПЗР) на поземлен имот № 546020, намиращ се
в м. Сини вир от КВС на с. Крива бара, община
Брусарци, ЕКАТТЕ 39743, целящ смяна на предназначението на имота „за овцевъдство“.
Решението подлежи на обжалване по реда на
чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“ чрез Община
Брусарци пред Административния съд – Монтана.

4690

Председател:
К. Додева
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ОБЩИНА БУРГАС
РЕШЕНИЕ № 52
от 13 септември 2011 г.
На основание чл. 3, ал. 2 и ал. 3, т. 2 ЗПСК
Общинският съвет – гр. Бургас, реши:
1. Приема допълнение на годишната планпрограма за работа на Надзорния съвет на
Агенцията за приватизация и публично-частно
партньорство за 2010 г. и Списъка с обекти за
приватизация, като прибавя следния общински
имот: Обособен обект – складова база на „Бургаски пазари“ – ЕООД, Бургас, ведно с прилежащ
терен с идентификатор 07079.605.186. Обектът да
се приватизира чрез метод на приватизация – публичен търг с явно наддаване.
2. Да не се извършват разпоредителни сделки с имуществото на обособения обект, да не
се сключват договори за наем, аренда, дялово
участие, съвместна дейност, обезпечаване на
вземания и сключване на договори за кредити.

4875

Председател:
С. Маджарова

РЕШЕНИЕ № 8
от 27 и 29 март 2012 г.
На основание чл. 6, ал. 2 във връзка с чл. 3,
ал. 2 и чл. 3, ал. 3, т. 2 ЗПСК Общинският съвет – гр. Бургас, реши:
1. Допълва годишната план-прог рама за
работа на Надзорния съвет на Агенцията за
приватизаци я и п ублично-частно партньорство – Бургас, и Списъка с обекти за приватизация със следния общински имот, собственост на
„Благоустройствени строежи“ – ЕООД, Бургас,
с идентификатор 07079.659.432 по КК и КР на
гр. Бургас: ПЗ „Победа“ с площ 11 701 кв. м,
предназначение на територи ята – у рбанизира на , нач и н на т ра й но ползва не – за д ру г
вид производствен, складов обект, при съседи: 07079.659.433, 07079.659.495, 07079.659.511,
07079.659.434, 07079.659.435, 07079.659.494, и за
следните сгради, попадащи в имота:
сграда 07079.659.432.1, застроена площ 149,
предназначение – промишлена сграда;
сграда 07079.659.432.2, застроена площ 374,
предназначение – промишлена сграда;
сграда 07079.659.432.3, застроена площ 418,
предназначение – промишлена сграда;
сграда 07079.659.432.4, застроена площ 42,
предназначение – промишлена сграда;
сграда 07079.659.432.5, застроена площ 285, предназначение – административна, делова сграда;
сграда 07079.659.432.6, застроена площ 65,
предназначение – промишлена сграда;
сграда 07079.659.432.7, застроена площ 894,
предназначение – хангар, депо, гараж.
2. Определя метод за приватизация на поземления имот с идентификатор 07079.659.432
по КК и КР на гр. Бургас, ПЗ „Победа“, с площ
11 701 кв. м и сградите, попадащи в него – публичен търг с явно наддаване.
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3. Да не се извършват разпоредителни сделки
с имуществото на имота, сключването на договори за наем, аренда, дялово участие, съвместна
дейност, обезпечаване на вземания и сключване
на договори за кредити с общински имоти.

4658

Председател:
С. Маджарова

РЕШЕНИЕ № 8-19
от 27 и 29 март 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Бургас, реши:
Одобрява ПУП – парцеларен план за трасе
на външен водопровод за захранване на вилно
селище в УПИ I-18, масив 42, м. Яката, землище
с. Рудник, община Бургас.
Заинтересованите лица могат да обжалват
решението в 30-дневен срок от обнародването
му в „Държавен вестник“ чрез Община Бургас
пред Административния съд – Бургас.

4804

Председател:
С. Маджарова

РЕШЕНИЕ № 8-21
от 27 и 29 март 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Бургас, реши:
Одобрява ПУП – парцеларен план за трасе на
кабел 20 kV за захранване на трафопост в УПИ
I-18, масив 42, м. Яката, землище с. Рудник,
община Бургас.
Заинтересованите лица могат да обжалват
решението в 30-дневен срок от обнародването
му в „Държавен вестник“ чрез Община Бургас
пред Административния съд – Бургас.

4805

Председател:
С. Маджарова

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ
НА ОБЛАСТ ВАРНА
ЗАПОВЕД № РД-12-7706-110
от 2 май 2012 г.
На основание § 4к, ал. 6 ПЗРЗСПЗЗ, чл. 28б,
ал. 8 ППЗСПЗЗ и чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията нареждам:
І. Одобрявам плана на новообразуваните
имоти на селищно образувание м. Виница-север, землище кв. Виница, община Варна, област
Варна, в частта относно новообразувани имоти
и регистри към тях, както следва:
В изпълнение на съдебно решение № 602 от
26.06.2007 г. по адм. дело № 1596/2006 на Варненския окръжен съд и съдебно решение № 12518 от
11.12.2007 г. по адм. дело № 8301/2007 на Върховния административен съд на Република България:
Заличава се НИ 230 (КР 511), като се ново
образуват следните имоти:
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НИ 633 с площ 492 кв. м по ПНИ и в регистъра като собственик се вписват наследниците
на Георги Стоянов Узунов с решение № 551 от
4.09.1998 г. на Поземлената комисия – Варна.
НИ 9535 с площ 1032 кв. м по ПНИ и в регистъра като собственик се вписва Община Варна,
с начин на трайно ползване „улици“.
ІІ. Одобрявам плана на новообразуваните
имоти на селищно образувание м. Манастирски
рид, Бялата чешма и Дъбравата, землище кв.
Виница, община Варна, област Варна, в частта
относно новообразувани имоти и регистри към
тях, както следва:
1. В изпълнение на съдебно решение № 1216
от 9.07.2009 г. по адм. дело № 2770/2008 на
Варненския административен съд и съдебно
решение № 5070 от 19.04.2010 г. по адм. дело
№ 12535/2009 на Върховния административен съд
на Република България:
Заличават се НИ 4560 (КР 517) и НИ 4561
(КР 517), като в границите на същите се ново
образува имот:
НИ 4859 (КР 517) с площ 1237 кв. м и в
регистъра като собственик се записва „Ван де
Велде“ – ЕООД, БУЛСТАТ 103873740, с нотариален акт 129, том І, рег. № 2005, дело № 129 от
3.06.2004 г., вписан в Службата по вписванията – Варна, акт № 52, том ХХХVІІ, дело № 8409,
вх. рег. № 11462 от 8.06.2004 г.
2. В изпълнение на съдебно решение № 1513
от 14.11.2008 г. по адм. дело № 2525/2008 на Варненския административен съд:
За НИ 258 (КР 516) с площ 694 кв. м по
ПНИ – в регистъра към него се заличава „н-ци на
Деспина Петрова Великова“ и като собственик се
записва Деспина Петрова Великова за 600 кв. м
идеални части съгласно нотариален акт № 128,
том ІІІ, рег. № 4209, дело № 467 от 21.07.2004 г.,
вписан в Службата по вписванията – Варна, с
акт № 161, том L, дело № 115211, вх. рег. № 15374
от 22.07.2004 г. и нотариален акт № 129, том ІІІ,
рег. № 4210, дело № 468 от 21.07.2004 г., вписан в
Службата по вписванията – Варна, с акт № 7, том
LІ, дело № 11573, вх. рег. № 15435 от 22.07.2004 г.
3. В изпълнение на съдебно решение № 1629
от 2.12.2008 г. по адм. дело № 1984/2008 на Варненския административен съд и съдебно решение
№ 1632 от 3.12.2008 г. по адм.дело № 1984/ 2008 на
Варненския административен съд за поправка на
явна фактическа грешка:
За НИ 146 (КР 516) с площ 605 кв. м по
ПНИ – в регистъра към него се заличава „Симеон Стоянов Георгиев с нотариален акт № 84
от 12.08.1994 г., т. 26, д. 12124 553 кв. м ид.ч.“ и
като собственик се вписва Николай Станев Колев
с нотариален акт № 118, том VІІ, рег. № 14066,
дело № 1032 от 4.12.2003 г., вписан в Службата по
вписванията – Варна, акт № 23, том LХVІІІ, дело
№ 15337, вх. рег. № 21501 от 5.12.2003 г., за 553 кв. м.
4. В изпълнение на протоколно определение
от 15.06.2009 г. по адм. дело № 2518/2008 на Административния съд – Варна:
За НИ 4454 (КР 517) с площ 358 кв. м по
ПНИ – в регистъра към него се заличава „н-ци
на Куртеса Ксинакиева Петрова“ и като собственик се записва Янула Господинова Петрова
с решение № 532 от 13.07.1998 г. на Поземлената
комисия – Варна.
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5. В изпълнение на съдебно решение № 1034
от 15.06.2009 г. по адм. дело № 3340/2008 на Административния съд – Варна:
За НИ 847 (КР 517) с площ 489 кв. м по
ПНИ – в регистъра към него се заличава „н-ци
Христо Ганев Христов за 224 кв. м ид. ч. и н-ци
Милка Лефтерова Кълчиклиева за 265 кв. м ид. ч.“
и като собственик се вписва Кирил Георгиев Янчев с нотариален акт № 76, том ІІ, дело № 782 от
19.01.1994 г., за 480 кв. м.
6. В изпълнение на съдебно решение № 985 от
9.06.2009 г. по адм. дело № 2340/2008 на Варненския административен съд, първо отделение, VІІІ
състав, и съдебно решение № 3643 от 19.03.2010 г.
по адм. дело № 10426/2009 на Върховния админис
тративен съд на Република България, четвърто
отделение:
Заличава НИ 516.359 по обжалвания ПНИ,
като от същия се новообразуват следните имоти:
НИ 359 (КР 516) с площ 600 кв. м и в регистъра
като собственик се вписва Веселина Неделчева
Димитрова с нотариален акт № 106 от 11.03.2005 г.,
т. ХV, р. 4744, д. 3438 – за 5 кв. м ид. ч., и нотариален акт № 155 от 11.03.2005 г., т. ХV, р. 4821,
д. 3496 – за 595 кв. м ид. ч.
НИ 4767 (КР 516) с площ 250 кв. м и в регистъра като собственик се вписват наследниците
на Атанас Тодоров Балашев с решение № 503 от
13.05.1998 г. на Поземлената комисия – Варна.
7. В изпълнение на протоколно определение
№ 1162 от 12.03.2010 г. по адм. дело № 2555/2008
на Административния съд – Варна:
Заличава се границата между НИ 760 (КР 517)
и НИ 4049 (КР 517), като същите се обособяват
с нови граници и площ, както следва:
НИ 760 (КР 517) с площ 600 кв. м по ПНИ,
като в регистъра към него като собственик се
записва Стефан Рачев Енев с оценителен протокол
№ 1618 от 12.03.1994 г.
НИ 4049 (КР 517) с площ 1679 кв. м по ПНИ,
като в регистъра към него като собственици
се записват наследниците на Балаши Иванова
Димитрова с решение № 107 от 8.09.1993 г. на
Поземлената комисия – Варна.
8. В изпълнение на протоколно определение
от 14.04.2009 г. по адм. дело № 2096/2008 на Административния съд – Варна:
За НИ 1063 (КР 516) с площ 857 кв. м по ПНИ,
в регистъра към него се заличава „н-ци Костадин
Димов за 797 кв. м ид. ч.“ и като собственик
се вписва Таня Минчева Велевска за 797 кв. м
ид. ч. с нотариален акт № 67, том 2, рег. № 4174,
дело № 223 от 26.03.2008 г., вписан в Службата
по вписванията – Варна, с вх. рег. № 7456 от
26.03.2008 г., акт № 38, том ХХІІ, дело № 5427. В
регистъра остава вписаният съсобственик „Държавно за 60 кв. м ид. ч.“.
9. В изпълнение на съдебно решение № 949
от 2.06.2009 г. по адм. дело № 3117/2009 на Административния съд – Варна:
За НИ 616 (517) с площ 594 кв. м по ПНИ – в
регистъра към него се заличава „Иванка Стоянова Кънева“ и като съсобственици се вписват:
наследниците на Николина и Кощи Кощиеви за
390 кв. м ид. ч. с решение № 320 от 29.08.1995 г.
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на Поземлената комисия – Варна, и Иванка Стефанова Кънева за 204 кв. м ид. ч. с нотариален
акт № 134, том ХLІ, дело № 7678 от 16.05.1994 г.
Проектите за ПНИ са изложени в Община
Варна, отдел „Земеделие“, стая 1309.
Заповедта подлежи на обжалване пред Районния съд – Варна, в 14-дневен срок от обнародването є в „Държавен вестник“.
Областен управител:
Д. Симеонов
4772

ОБЩИНА ВАРНА
ЗАПОВЕД № 1353
от 18 април 2012 г.
На основание чл. 44, ал. 1, т. 1 и 8 и ал. 2
ЗМСМА във връзка с чл. 21, ал. 1 и чл. 25, ал. 2
и 3 ЗОС, като взех предвид влязъл в сила паркоустройствен и регулационен план, одобрен със
Заповед № Г-74 от 13.09.2001 г. на кмета на Община
Варна, и решение № 268 от 8.02.2012 г. по описа
на Административния съд – Варна, нареждам:
Отчуждавам поземлен имот с идентификатор
10135.4508.231 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Варна, район „Вл.
Варненчик“, одобрени със заповед № РД-18-30
от 19.06.2007 г. на изпълнителния директор на
АГКК, целият с площ 1651 кв. м, от:
„М анд Х инвест“ – ООД, ЕИК 148027652,
вписано в регистъра за търговските дружества
при ВОС, парт. № 12, том 539, стр. 46, по ф.д.
№ 1191/2006, със седалище и адрес на управление
Варна, ж.к. Вл. Варненчик, бл. 17, вх. 1, ет. 2,
ап. 6, представлявано от управителите Михаил
Желязков Желязков и Милен Христов Христов,
собственик на 17,5 % ид.ч. от ПИ с идентификатор 10135.4508.231;
„Ел Джи груп“ – АД, вписано в търговския
регистър с ЕИК 148024058, представлявано от
изпълнителния директор Людмил Иванов Гагов,
с постоянен адрес Варна, ул. Велес 20, ет. 2, ап. 2,
собственик на 62 % ид.ч. от ПИ 10135.4508.231;
„Вилидж Фрутс“ – АД, вписано в търговския
регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК
103889029, със седалище и адрес на управление
Варна, ул. Феликс Каниц 32, представлявано от
ИД Росица Ненова Радева, собственик на 20,5 %
ид.ч. от ПИ с идентификатор 10135.4508.231
съгласно нотариален акт № 104, том LXXXVI,
дело № 21793/2008; нотариален акт № 107, том
LXXXVI, дело № 21796/2008, нотариален акт
№ 36, том XVI, дело № 3685/2007.
Отчуждаването се извършва съгласно влязъл
в сила паркоустройствен и регулационен план,
одобрен със Заповед № Г-74 от 13.09.2001 г. на кмета на Община Варна, предвиждащ изграждането
на обект от първостепенно значение – публична
общинска собственост, която не може да бъде
задоволена по друг начин: скица-проект № 21873
от 18.08.2011 г. на СГКК – Варна, писмо № ОБС
11-9303/272 от 29.08.2011 г. на дирекция „АГУП“,
Община Варна, и Решение № 268 от 8.02.2012 г.
по описа на Административния съд – Варна.
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Дължимото парично обезщетение за гореописания имот е в размер 304 570 лв. в съответствие
с оценката на оценител на имоти и се разпределя
между собствениците в съответствие с притежаваните квоти, както следва:
„М анд Х инвест“ – ООД, представлявано
от управителите Михаил Желязков Желязков
и Милен Христов Христов, да получи сумата
53 299,75 лв.
„Ел Джи груп“ – АД, представлявано от изпълнителния директор Людмил Иванов Гагов,
да получи сумата 188 833,40 лв.
„Вилидж Фрутс“ – АД, представлявано от
ИД Росица Ненова Радева, да получи сумата
62 436,85 лв., представляваща пазарната цена на
тази част от имота в съответствие с оценката на
оценител на имоти.
Определеното в тази заповед обезщетение след
влизането є в сила ще бъде внесено от Община
Варна по сметка на правоимащите лица.
Заповедта подлежи на обжалване пред Административния съд – Варна, в 14-дневен срок от
обнародването є в „Държавен вестник“.
Копие на заповедта да се връчи на собствениците, зам.-кметовете на Община Варна, главния
секретар, председателя на Общинския съвет – гр.
Варна, директори на дирекции: „Правно-нормативно обслужване“, „Финансово-стопански дейности“,
„Финанси и бюджет“, „Общинска собственост“, и
деловодството за сведение и изпълнение.

4867

Кмет:
К. Йорданов

ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО
РЕШЕНИЕ № 158
от 29 март 2012 г.
І. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА и
чл. 4, ал. 4 ЗПСК Общинският съвет – гр. Велико
Търново, реши:
Отменя решения № 948 от 20.05.2010 г. и № 1008
от 22.07.2010 г. в частта, касаеща приемане на
начална цена, начин на приватизация, дата на
търга, стъпка за наддаване, размер на депозита за
участие в търга за продажба на обект: „Бетонов
център“, представляващ: „Поземлен имот с идентификатор 10447.505.4 с площ 4748 кв. м заедно с
построените в него: едноетажна сграда – склад
с идентификатор 10447.505.4.1 и ЗП 96 кв. м;
паянтова сграда с идентификатор 10447.505.4.2 и
ЗП 20 кв. м; едноетажна сграда – склад с идентификатор 10447.505.4.3 и ЗП 35 кв. м; масивна
сграда – склад с идентификатор 10447.505.4.4 и ЗП
21 кв. м; едноетажна сграда – склад с идентификатор 10447.505.4.5 и ЗП 11 кв. м; паянтова сграда с
идентификатор 10447.505.4.6 и ЗП 17 кв. м“ – обособена част от „Инвестстрой – 92“ – ЕООД,
Велико Търново.
ІІ. На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4 , ал. 4 и
чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК, чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА,
чл. 45, ал. 7 ЗДДС, чл. 5 и 6 от Наредбата за
търговете и конкурсите и Решение № 893 от
22.04.2010 г. Общинският съвет – гр. Велико
Търново, реши:
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1. Приема анализ на правното състояние за
продажба на обект: „Бетонов център“, представляващ: „Поземлен имот с идентификатор 10447.505.4
с площ 4750 кв. м заедно с построените в него:
едноетажна сграда – ск лад с идентификатор
10447.505.4.1 и ЗП 96 кв. м; паянтова сграда с идентификатор 10447.505.4.2 и ЗП 20 кв. м; едноетажна
сграда – склад с идентификатор 10447.505.4.3 и
ЗП 35 кв. м; масивна сграда – склад с идентификатор 10447.505.4.4 и ЗП 21 кв. м; едноетажна
сграда – склад с идентификатор 10447.505.4.5 и
ЗП 11 кв. м; паянтова сграда с идентификатор
10447.505.4.6 и ЗП 17 кв. м“ – обособена част от
„Инвестстрой – 92“ – ЕООД, Велико Търново,
и определя за същия начална цена в размер
208 250 лв., в която не е включена стойността
на дължимия ДДС. Сделката се облага с ДДС.
2. За посочения в т. 1 обект да се проведе търг
с явно наддаване при стъпка в размер 20 800 лв.
над определената начална цена.
3. Търгът да се проведе при следните условия:
дата на търга – 15 дни след датата на обнародване
на решението в „Държавен вестник“; начало на
търга – 14 ч.; място на търга – Голямата зала на
общината.
4. Утвърждава тръжна документация и договор за продажба на обекта. Определя цена за
продажба на комплект тръжна документация
в размер 300 лв. (с ДДС). Цената на тръжната
документация да се заплаща по сметка: № BG93
SOMB 9130 3224 7614 52 на Общинската агенция за
приватизация при „Общинска банка“ – АД, клон
Велико Търново, BIC код SOMB BGSF. Тръжната
документация се получава от кандидатите за
участие или нотариално упълномощени от тях
лица в стая 419 на общината след представяне
на документ за извършено плащане.
5. За допускане до участие в търга кандидатите следва да внесат депозит в размер 63 000 лв.
Депозитът да бъде внесен до 16 ч. на последния
работен ден, предхождащ датата на търга, по
сметка: № BG59 SOMB 9130 3324 7614 01 на
Общинската агенция за приватизация при „Общинска банка“ – АД, клон Велико Търново, BIC
код SOMB BGSF.
6. Заплащането на договорената цена и сключването на договор за продажба на обекта се извършва в 30-дневен срок от датата на решението
за определяне на купувач. Дължимата сума заедно
с начисления ДДС и представляваща разликата
между договорената цена и внесения депозит да
се заплати в левове по сметка: № BG50 SOMB
9130 3224 7614 50 на Общинската агенция за
приватизация при „Общинска банка“ – АД, клон
Велико Търново, BIC код SOMB BGSF. Непарични
платежни средства не се приемат.
За обекта се допуска и разсрочено плащане
при следните условия: начална вноска – не помалка от 30 на сто от определената цена; срок
за издължаване на остатъка – не по-голям от
24 месеца считано от датата на сключване на
договора, като купувачът издължава остатъка
по договореност на равни вноски, всяка от които е дължима през не повече от 6 месеца; при
закъснение от графика върху неиздължената
част започва да се начислява законна лихва
(ОЛП плюс 10), а при забава с повече от 30 дни
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продавачът има право едностранно да развали
договора, без да дължи връщане на получените до развалянето на договора суми; заедно с
началната вноска купувачът заплаща пълния
размер на дължимия ДДС; собствеността на
имота се прехвърля на купувача с подписването
на договора, като за периода до окончателното
изплащане на определената цена имот ът се
ипотекира в полза на продавача.
7. Закупуване на тръжна документация – до
10 ч. на деня, предхождащ датата на търга; срок за
оглед на обектите – до 12 ч. на деня, предхождащ
датата на търга. Срок за подаване на документи
за участие в търга – до 17 ч. на деня, предхождащ
датата на търга, в стая 419 на общината.
8. Възлага на Общинската агенция за приватизация да организира приватизационните сделки за
обектите по установения от закона ред и взетите
решения от общинския съвет.
9. При неявяване на купувачи повторен търг
да се проведе 14 дни след датата на съответния
търг при същите условия.
10. В случай на неявяване на купувачи и за
обявения повторен търг да се проведат последващи поредни търгове на 28-ия ден след обявената
дата за съответния повторен търг при условията
на решението.
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Председател:
Н. Ашиков

РЕШЕНИЕ № 159
от 29 март 2012 г.
І. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА и
чл. 4, ал. 4 ЗПСК Общинският съвет – гр. Велико
Търново, реши:
Отменя решения № 513 от 19.03.2009 г.; № 514
от 19.03.2009 г.; № 895 от 22.04.2010 г. и № 896 от
22.04.2010 г. в частта, касаеща приемане на начална
цена, начин на приватизация, дата на търга, стъпка за наддаване, размер на депозита за участие
в търга за продажба на общински нежилищни
имоти, представляващи: „Урегулиран поземлен
имот ІХ – „За обществено обслужване“ от кв. 45
по плана на с. Пчелище с площ 3432 кв. м заедно
с построена в него сграда (бивше училище с две
пристройки) с РЗП 1534,19 кв. м“; „Урегулиран
поземлен имот ІV – „За обществено обслужване“
от кв. 4 по плана на с. Войнежа с площ 2588 кв. м
заедно с построена в него сграда (бивше училище)
с РЗП 1004 кв. м“.
ІІ. На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 и
чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК, чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА,
чл. 45 ЗДДС, чл. 5 и 6 от Наредбата за търговете и конкурсите и Решение № 1346 от 2007 г.
Общинският съвет – гр. Велико Търново, реши:
1. Приема анализи на правното състояние и
начални цени за продажба на общински нежилищни имоти, както следва: за „Урегулиран поземлен
имот ІХ – „За обществено обслужване“ от кв. 45
по плана на с. Пчелище с площ 3432 кв. м заедно
с построена в него сграда (бивше училище с две
пристройки) с РЗП 1534,19 кв. м“ – с начална цена
за продажба 71 260 лв., в която не е включена
стойността на дължимия ДДС; за „Поземлен
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имот с идентификатор № 11898.502.15 по КККР
за територията на с. Войнежа, община Велико
Търново, целият с площ 2588 кв. м, за който имот
е отреден УПИ ІV – „За обществено обслужване“,
в стр. кв. 4 заедно с построената в този имот масивна сграда (бивше училище) с идентификатор
11898.502.15.1, с РЗП 1004 кв. м“ – с начална цена
за продажба 42 100 лв., в която не е включена
стойността на дължимия ДДС. Сделките се облагат частично с ДДС.
2. Определя начин за продажба на посочените
в т. 1 обекти чрез публичен търг с явно наддаване при стъпка на наддаване, както следва: за
„Урегулиран поземлен имот ІХ – „За обществено
обслужване“ от кв. 45 по плана на с. Пчелище
с площ 3432 кв. м заедно с построена в него
сграда (бивше училище с две пристройки) с РЗП
1534,19 кв. м“ – 7100 лв.; за „Поземлен имот с
идентификатор № 11898.502.15 по КККР за територията на с. Войнежа, община Велико Търново,
целият с площ 2588 кв. м, за който имот е отреден
УПИ ІV – „За обществено обслужване“, в стр. кв.
4 заедно с построената в този имот масивна сграда
(бивше училище) с идентификатор 11898.502.15.1,
с РЗП 1004 кв. м“ – 4200 лв.
3. Търговете да се проведат при следните
условия: дата на търга – 15 дни след датата
на обнародване на това решение в „Държавен
вестник“; начало на търга – 14 ч.; място на търга – Голямата зала на общината.
4. Утвърждава тръжна документация и договори за продажба на посочените обекти. Опре
деля цена за продажба на комплект тръжна
документация за отделен обект в размер 300 лв.
(с ДДС). Цената на тръжната документация се
заплаща по сметка: № BG93 SOMB 9130 3224 7614
52 на Общинската агенция за приватизация при
„Общинска банка“ – АД, клон Велико Търново,
BIC код SOMB BGSF. Тръжната документация
се получава от Общинската агенция за приватизация – стая 419 на общината, след представяне
в агенцията на документ за извършено плащане.
5. За допускане до участие в търговете кандидатите да внесат депозит, както следва: за
„Урегулиран поземлен имот ІХ – „За обществено
обслужване“ от кв. 45 по плана на с. Пчелище
с площ 3432 кв. м заедно с построена в него
сграда (бивше училище с две пристройки) с РЗП
1534,19 кв. м“ – 21 400 лв.; за „Поземлен имот с
идентификатор 11898.502.15 по КККР за територията на с. Войнежа, община Велико Търново,
целият с площ 2588 кв. м, за който имот е отреден
УПИ ІV – „За обществено обслужване“, в стр. кв.
4 заедно с построената в този имот масивна сграда
(бивше училище) с идентификатор 11898.502.15.1,
с РЗП 1004 кв. м“ – 12 600 лв.
Депозитът да бъде внесен до 16 ч. на последния работен ден, предхождащ датата на търга,
по сметка: № BG59 SOMB 9130 3324 7614 01 на
Общинската агенция за приватизация при „Общинска банка“ – АД, клон Велико Търново, BIC
код SOMB BGSF.
6. Зап лащането на договорени те цени и
сключването на договори за продажба да се извърши в 30-дневен срок от датата на заповедта за
определяне на купувач. Дължимата сума заедно
с начисления ДДС и представляваща разлика
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между договорената цена и внесения депозит да
се заплати в левове по сметка: № BG50 SOMB
9130 3224 7614 50 на Общинската агенция за
приватизация при „Общинска банка“ – АД, клон
Велико Търново, BIC код SOMB BGSF. Непарични
платежни средства не се приемат.
За обектите се допуска и разсрочено плащане
при следните условия: начална вноска – не помалка от 30 на сто от определената цена; срок
за издължаване на остатъка – не по-голям от
24 месеца считано от датата на сключване на
договора, като купувачът издължава остатъка
по договореност на равни вноски, всяка от които е дължима през не повече от 6 месеца; при
закъснение от графика върху неиздължената
част започва да се начислява законна лихва
(ОЛП плюс 10), а при забава с повече от 30 дни
продавачът има право едностранно да развали
договора, без да дължи връщане на получените до развалянето на договора суми; заедно с
началната вноска купувачът заплаща пълния
размер на дължимия ДДС; собствеността на
имота се прехвърля на купувача с подписването
на договора, като за периода до окончателното
изплащане на определената цена имот ът се
ипотекира в полза на продавача.
7. Закупуване на тръжна документация – до
10 ч. на деня, предхождащ датата на търга; срок за
оглед на обектите – до 12 ч. на деня, предхождащ
датата на търга. Срок за подаване на документи
за участие в търга – до 17 ч. на деня, предхождащ
датата на търга, в стая 419 на общината.
8. Възлага на Общинската агенция за приватизация да организира приватизационните сделки за
обектите по установения от закона ред и взетите
решения от общинския съвет.
9. При неявяване на купувачи повторни търгове за непродадените обекти да се проведат 14
дни след датата на съответния търг при същите
условия.
10. В случай на неявяване на купувачи и
за обявените повторни търгове да се проведат
последващи поредни търгове на 28-ия ден след
обявената дата за съответния повторен търг при
условията на настоящото решение.
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Председател:
Н. Ашиков

РЕШЕНИЕ № 160
от 29 март 2012 г.
І. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА и
чл. 4, ал. 4 ЗПСК Общинският съвет – гр. Велико
Търново, реши:
Отменя решения № 1315 от 29.03.2007 г.; № 1461
от 26.07.2007 г.; № 135 от 17.04.2008 г.; № 486 от
19.02.2009 г.; № 485 от 19.02.2009 г.; № 797 от
21.01.2010 г.; № 1216 от 24.02.2011 г. и № 1423
от 21.07.2011 г. в частта, касаеща приемане на
начална цена, начин на приватизация, дата на
търга, стъпка за наддаване, размер на депозита за
участие в търга за продажба на общински нежилищни имоти, представляващи: „УПИ І от кв. 40
по плана на с. Никюп, целият с площ 1900 кв. м,
заедно с построена в него сграда (бивша мандра)
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със ЗП 258 кв. м; „ УПИ І от кв. 54 по плана на
с. Дичин с площ 8845 кв. м заедно с построена
в него двуетажна сграда (бивше училище) с РЗП
846 кв. м и едноетажна сграда (пристройка) със ЗП
34 кв. м“; „УПИ І от кв. 30 по плана на с. Русаля,
целият с площ 6450 кв. м, заедно с построени в
него eдноетажна сграда (бивше училище) с РЗП
586 кв. м и едноетажна сграда (пристройка) със
ЗП 34 кв. м“; „Застроен УПИ І от кв. 67 по плана
на с. Русаля, целият с площ 6798 кв. м заедно
с построена в него едноетажна масивна сграда
(бивше училище) с РЗП 810 кв. м“.
ІІ. На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 и
чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК, чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА,
чл. 45 ЗДДС, чл. 5 и 6 от Наредбата за търговете и конкурсите и решения № 1237 от 2007 г.;
№ 459 от 2009 г. и № 1185 от 2011 г. Общинският
съвет – гр. Велико Търново, реши:
1. Приема анализи на правното състояние и
начални цени за продажба на общински нежилищни имоти, както следва: за „УПИ І от кв. 40
по плана на с. Никюп, целият с площ 1900 кв. м,
заедно с построена в него сграда (бивша мандра)
със ЗП 258 кв. м“ с начална цена за продажба
8280 лв., в която не е включена стойността на
дължимия ДДС; за „УПИ І от кв. 54 по плана
на с. Дичин с площ 8845 кв. м заедно с построена в него двуетажна сграда (бивше училище) с
РЗП 846 кв. м и едноетажна сграда (пристройка)
със ЗП 34 кв. м“ с начална цена за продажба
65 600 лв., в която не е включена стойността на
дължимия ДДС; за „УПИ І от кв. 30 по плана
на с. Русаля, целият с площ 6450 кв. м, заедно
с построени в него eдноетажна сграда (бивше
училище) с РЗП 586 кв. м и едноетажна сграда
(пристройка) със ЗП 34 кв. м“ с начална цена
за продажба 35 400 лв., в която не е включена
стойността на дължимия ДДС; за „Застроен УПИ
І от кв. 67 по плана на с. Русаля, целият с площ
6798 кв. м заедно с построена в него едноетажна
масивна сграда (бивше училище) с РЗП 810 кв. м“
с начална цена за продажба 38 260 лв., в която
не е включена стойността на дължимия ДДС.
Сделките се облагат частично с ДДС.
2. Определя начин за продажба на посочените
в т. 1 обекти чрез публичен търг с явно наддаване
при стъпка на наддаване, както следва: за „УПИ
І от кв. 40 по плана на с. Никюп, целият с площ
1900 кв. м, заедно с построена в него сграда (бивша
мандра) със ЗП 258 кв. м“ – 820 лв.; за „УПИ І
от кв. 54 по плана на с. Дичин с площ 8845 кв. м
заедно с построена в него двуетажна сграда
(бивше училище) с РЗП 846 кв. м и едноетажна
сграда (пристройка) със ЗП 34 кв. м“ – 6500 лв.;
за „УПИ І от кв. 30 по плана на с. Русаля, целият с площ 6450 кв. м, заедно с построени в
него eдноетажна сграда (бивше училище) с РЗП
586 кв. м и едноетажна сграда (пристройка) със
ЗП 34 кв. м“ – 3500 лв.; за „Застроен УПИ І
от кв. 67 по плана на с. Русаля, целият с площ
6798 к в. м заедно с построена в него едно
етажна масивна сграда (бивше училище) с РЗП
810 кв. м“ – 3800 лв.
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3. Търговете да се проведат при следните
условия: дата на търга – 17 дни след датата на
обнародване на решението в „Държавен вестник“;
начало на търга – 14 ч.; място на търга – Голямата
зала на общината.
4. Утвърждава тръжна документация и договори за продажба на посочените обекти. Опре
деля цена за продажба на комплект тръжна
документация за отделен обект в размер 300 лв.
(с ДДС). Цената на тръжната документация се
заплаща по сметка: № BG93 SOMB 9130 3224 7614
52 на Общинската агенция за приватизация при
„Общинска банка“ – АД, клон Велико Търново,
BIC код SOMB BGSF. Тръжната документация
се получава от Общинската агенция за приватизация, стая 419 на общината, след представяне в
агенцията на документ за извършено плащане.
5. За допускане до участие в търговете кандидатите да внесат депозит, както следва: за „УПИ
І от кв. 40 по плана на с. Никюп, целият с площ
1900 кв. м, заедно с построена в него сграда (бивша
мандра) със ЗП 258 кв. м“ – 2500 лв.; за „УПИ І
от кв. 54 по плана на с. Дичин с площ 8845 кв. м,
заедно с построена в него двуетажна сграда
(бивше училище) с РЗП 846 кв. м и едноетажна
сграда (пристройка) със ЗП 34 кв. м“ – 19 700 лв.;
за „УПИ І от кв. 30 по плана на с. Русаля, целият с площ 6450 кв. м, заедно с построени в
него eдноетажна сграда (бивше училище) с РЗП
586 кв. м и едноетажна сграда (пристройка) със
ЗП 34 кв. м“ – 10 600 лв.; за „Застроен УПИ І
от кв. 67 по плана на с. Русаля, целият с площ
6798 кв. м, заедно с построена в него едно
етажна масивна сграда (бивше училище) с РЗП
810 кв. м“ – 11 500 лв.
Депозитът да бъде внесен до 16 ч. на последния работен ден, предхождащ датата на търга,
по сметка: № BG59 SOMB 9130 3324 7614 01 на
Общинската агенция за приватизация при „Общинска банка“ – АД, клон Велико Търново, BIC
код SOMB BGSF.
6. Зап лащането на договорени те цени и
сключването на договори за продажба да се извърши в 30-дневен срок от датата на заповедта за
определяне на купувач. Дължимата сума заедно
с начисления ДДС и представляваща разлика
между договорената цена и внесения депозит да
се заплати в левове по сметка: № BG50 SOMB
9130 3224 7614 50 на Общинската агенция за
приватизация при „Общинска банка“ – АД, клон
Велико Търново, BIC код SOMB BGSF. Непарични
платежни средства не се приемат.
За обектите се допуска и разсрочено плащане
при следните условия: начална вноска – не помалка от 30 на сто от определената цена; срок
за издължаване на остатъка – не по-голям от
24 месеца считано от датата на сключване на
договора, като купувачът издължава остатъка
по договореност на равни вноски, всяка от които е дължима през не повече от 6 месеца; при
закъснение от графика върху неиздължената
част започва да се начислява законна лихва
(ОЛП плюс 10), а при забава с повече от 30 дни
продавачът има право едностранно да развали
договора, без да дължи връщане на получените до развалянето на договора суми; заедно с
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началната вноска купувачът заплаща пълния
размер на дължимия ДДС; собствеността на
имота се прехвърля на купувача с подписването
на договора, като за периода до окончателното
изплащане на определената цена имотът се
ипотекира в полза на продавача.
7. Закупуване на тръжна документация – до
10 ч. на деня, предхождащ датата на търга; срок за
оглед на обектите – до 12 ч. на деня, предхождащ
датата на търга. Срок за подаване на документи
за участие в търга – до 17 ч. на деня, предхождащ
датата на търга, в стая 419 на общината.
8. Възлага на Общинската агенция за приватизация да организира приватизационните сделки за
обектите по установения от закона ред и взетите
решения от общинския съвет.
9. При неявяване на купувачи повторни търгове
за непродадените обекти да се проведат 14 дни
след дата на съответния търг при същите условия.
10. В случай на неявяване на купувачи и
за обявените повторни търгове да се проведат
последващи поредни търгове на 28-ия ден след
обявената дата за съответния повторен търг при
условията на решението.

4492

Председател:
Н. Ашиков

РЕШЕНИЕ № 161
от 29 март 2012 г.
I. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА и
чл. 4, ал. 4 ЗПСК Общинският съвет – гр. Велико
Търново, реши:
Отменя Решение № 512 от 13.03.2009 г. в частта,
касаеща приемане на минимална конкурсна цена
и размер на депозита за продажба на общински
нежилищен имот, представляващ: „УПИ І от кв.
11 по плана на с. Беляковец с площ 5395 кв. м,
заедно с построена в него сграда – бивше училище, представляваща етаж със застроена площ
508 кв. м, сутерен със застроена площ 167,72 кв. м,
външни тоалетни със застроена площ 21,73 кв. м
и склад с полезна площ 41,15 кв. м заедно с подобрения, описани в документацията – собственост
на Община Велико Търново.
ІІ. На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 и
чл. 32, ал. 3, т. 2 ЗПСК, чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА,
чл. 45 ЗДДС, чл. 5 и 6 от Наредбата за търговете и конкурсите във връзка с Решение № 487
от 19.02.2009 г. Общинският съвет – гр. Велико
Търново, реши:
1. Приема анализ на правното състояние и
утвърждава начална цена в размер 142 275 лв.
за продажба на общински нежилищен имот,
представляващ: „УПИ І от кв. 11 по плана на с.
Беляковец с площ 5395 кв. м заедно с построена
в него сграда – бивше училище, представляваща
етаж със застроена площ 508 кв. м, сутерен със
застроена площ 167,72 кв. м, външни тоалетни
със застроена площ 21,73 кв. м и склад с полезна
площ 41,15 кв. м, заедно с подобрения, описани
в документацията – собственост на Община Велико Търново.
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2. Да се проведе публично оповестен конкурс
на един етап за продажба на общински нежилищен имот, представляващ: „УПИ І от кв. 11 по
плана на с. Беляковец с площ 5395 кв. м заедно с
построена в него сграда – бивше училище, представляваща етаж със застроена площ 508 кв. м,
сутерен със застроена площ 167,72 кв. м, външни
тоалетни със застроена площ 21,73 кв. м и склад
с полезна площ 41,15 кв. м, заедно с подобрения,
описани в документацията – собственост на
Община Велико Търново, при минимална конкурсна цена за обекта 142 275 лв., в която сума
не е включена стойността на дължимия ДДС
(сделката се облага частично с ДДС).
3. Приема конкурсна документация, проект
на договор и утвърждава следните условия към
участниците в конкурса:
а) обектът да бъде използван за социални
услуги;
б) да представят бизнес план за преустройство
и въвеждане в експлоатация на обекта за срок
до 2 години считано от датата на подписване на
договора и за ползване на обекта като такъв за
срок не по-малък от 10 години считано от датата
на издаване на разрешение за ползване; в бизнес
плана да се посочат размерът на инвестициите,
срокът за усвояване и работните места, които ще
бъдат осигурени; тези предложения на спечелилия
конкурса участник да се включат в договора за
продажба като задължение на купувача;
в) да декларират, че няма да извършват отчуждаване на обекта по време на преустройството
и ползването му;
г) да декларират съгласие по реда на чл. 34а
ЗПСК за налагане на обезпечение – законна
ипотека върху обекта за приватизация, с което
да гарантират изпълнението на поетите задължения, в т. ч. плащане на неустойки до 100 % от
продажната цена.
4. Определя цена на конкурсната документация
в размер 300 лв. с ДДС. Кандидатите за участие
закупуват документацията лично или чрез нотариално упълномощените от тях лица от стая
419 на общината след представяне на документ
за извършено плащане на 300 лв. в „Общинска
банка“ – АД, клон Велико Търново, по сметка
№BG93 SOMB 9130 3224 7614 52 на Общинската
агенция за приватизация, BIC код SOMB BGSF.
Закупилите документация получават сертификат
за регистрация.
5. Определя депозит за участие в конкурса в
размер 43 000 лв., който следва за бъде внесен
по сметка № BG59 SOMB 9130 3324 7614 01 на
Общинската агенция за приватизация при „Общинска банка“ – АД, клон Велико Търново, BIC
код SOMB BGSF.
6. Определя срокове и място за участие в
конкурса:
а) закупуване на документация, разяснения
по процедурата и разрешение за оглед на обекта
от стая 419 на общината – краен срок 21 дни
след обнародване на това решение в „Държавен
вестник“;
б) внасяне на депозит по указания в предходната
точка ред – краен срок 16 ч. на деня, предхождащ
срока за подаване на оферти;
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в) подаване на оферти в стая 419 на общината – краен срок 28 дни след обнародване на това
решение в „Държавен вестник“;
г) в случай че няма кандидати за участие
или има подадена само една молба, посочените
срокове се удължават с 14 дни;
д) действия по спазване на определените
срокове се извършват само в работното време
на общината – сутрин от 9 до 12,30 ч. и следобед
от 13 до 17 ч.
7. Участниците в конкурса изготвят офертите си
в съответствие с конкурсната документация, определените с това решение ред, срокове и дадените
им указания. Офертите заедно с придружаващите
ги документи се подават лично от кандидатите
за участие или нотариално упълномощени от тях
лица. Документи, внесени от неупълномощени
лица или представени по пощенски или друг път,
не се разглеждат.
8. Заплащането на договорената цена и сключването на договор за продажба на обекта да се
извърш и в 30-дневен срок от датата на решението
за определяне на купувач. Дължимата сума заедно
с начисления ДДС и представляваща разликата
между договорената цена и внесения депозит да
се заплати в левове по сметка № BG50 SOMB
9130 3224 7614 50 на Общинската агенция за
приватизация при „Общинска банка“ – АД, клон
Велико Търново, BIC код SOMB BGSF. Непарични
платежни средства не се приемат.
9. В случай на отказ на участника, спечелил
конкурса, да извърши заплащане и да подпише
договор в 30-дневен срок от обявяването му за
спечелил конкурса, внесеният от него депозит
не се възстановява. Депозитите на останалите
участници се възстановяват в 5-дневен срок след
изтичане на срока за обжалване.
10. Възлага на Общинската агенция за приватизация да организира приватизационната
сделка за обекта по установения от закона ред
и това решение.
След реализиране на продажбата на имота в
с. Беляковец 30 % от прихода да постъпи целево
в с. Беляковец.

4806

Председател:
Н. Ашиков

РЕШЕНИЕ № 162
от 29 март 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 4,
ал. 4 и чл. 32, ал. 3 ЗПСК Общинският съвет – гр.
Велико Търново, реши:
1. Прекратява откритата с Решение № 1184
от 20.01.2011 г. (ДВ, бр. 12 от 2011 г.) процедура
за приватизация на общински нежилищен имот,
представляващ: незастроен поземлен имот с
идентификатор № 10447.511.632 по КККР на гр.
Велико Търново, целият с площ 312 кв. м, за
който имот е отреден УПИ II – „За обществено
обслужване“, от кв. 329-А по ПУП – ПР на гр.
Велико Търново с административен адрес Велико
Търново, ул. Христо Иванов – Войводата.
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2. Отменя Решение № 1215 от 24.02.2011 г.
(ДВ, бр. 21 от 2011 г.) в частта, касаеща приемане на начална цена, начин на приватизация,
дата на търга, стъпка за наддаване, размер на
депозита за участие в търга за продажба на
общински нежилищен имот, представлвяващ
незастроен поземлен имот с идентификатор
№ 10447.511.632 по КККР на гр. Велико Търново,
целият с площ 312 кв. м, за който имот е отреден УПИ II – „За обществено обслужване“ от
кв. 329-А по ПУП – ПР на гр. Велико Търново
с административен адрес Велико Търново, ул.
Христо Иванов – Войводата.

4807

Председател:
Н. Ашиков

ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА
РЕШЕНИЕ № 139
от 12 април 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМ А,
чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 ЗПСК, чл. 3, ал. 5 от
Наредбата за анализите на правното състояние
и приватизационните оценки и за условията и
реда за лицензираните оценители и чл. 5, ал. 2,
т. 5 от Наредбата за възлагане извършването на
дейности, свързани с подготовката за приватизация или със следприватизационния контрол,
включително процесуално представителство,
Общинският съвет – гр. Горна Оряховица, реши:
1. Включва в годишния план за работа по
приватизация на общинска собственост – 2012 г.,
общински нежилищен имот, невключен в имуществото на общински търговски дружества:
магазин за хляб с площ 120 кв. м, заедно със
съответните идеални части от общите части на
сградата и от правото на строеж, разположен в
УПИ V – за ЖС – пл. № 1654 в кв. 229 по плана
на гр. Горна Оряховица – ЦГЧ.
2. Открива процедура за приватизация на
общински нежилищен имот, невключен в имуществото на общински търговски дружества:
магазин за хляб с площ 120 кв. м, заедно със
съответните идеални части от общите части на
сградата и от правото на строеж, разположен в
УПИ V – за ЖС – пл. № 1654 в кв. 229 по плана
на гр. Горна Оряховица – ЦГЧ.
3. Забранява се извършването на разпоредителни сделки с дълготрайните активи, сключване
на договори за придобиване на дялово участие,
за наем, за съвместна дейност, за кредит, за
обезпечаване на вземания, както и поемане на
менителнични задължения освен с разрешение
на общинския съвет.
4. Възлага на кмета на общината да възложи
дейностите по изготвяне на правен анализ, информационен меморандум и приватизационна оценка
за обект – магазин за хляб с площ 120 кв. м,
заедно със съответните идеални части от общите
части на сградата и от правото на строеж, разположен в УПИ V – за ЖС – пл. № 1654 в кв. 229
по плана на гр. Горна Оряховица – ЦГЧ, чрез
пряко договаряне в съответствие с Наредбата за
възлагане извършването на дейности, свързани
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с подготовката за приватизация или следприватизационен контрол, включително процесуално
представителство.
5. Кметът на общината да удостовери верността
на информацията, съдържаща се в анализа на
правното състояние на обекта на приватизация.
Председател:
Д. Костадинов
4773
РЕШЕНИЕ № 166
от 26 април 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА във
връзка с чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 ЗПСК Общинският съвет – гр. Горна Оряховица, прекратява
процедурата за приватизация на обект: Част от І
етаж на четириетажна масивна сграда – аптека,
със застроена площ 115 кв. м, ул. Съединение 41,
Горна Оряховица, кв. Гарата, с отстъпено право
на строеж, намираща се в УПИ І – за ДЗИ и
ДСК в кв. 28 по плана на гр. Горна Оряховица.
Председател:
Д. Костадинов
4774

ОБЩИНА ГР. ДОБРИЧ
РЕШЕНИЕ № 6-6
от 27 март 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 124, ал. 3, чл. 109,
ал. 2 и чл. 110, ал. 1, т. 5 ЗУТ Общинският съвет – гр. Добрич, реши:
Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) за имоти с № 72624.619.411
и 72624.281.43 за електрозахранване на „Комплекс
за автоуслуги с офис сграда, автомивка и хотел
със ЗОХ“ в имот № 72624.281.32 в землището на
гр. Добрич.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община –  
гр. Добрич до Административния съд – Добрич.
Председател:
А. Табаков
4686

ОБЩИНА ДРАГОМАН
РЕШЕНИЕ № 102
от 30 март 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11, чл. 27, ал. 2
и 3 ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският
съвет – гр. Драгоман, реши:
Одобрява изготвения проект за ПУП (ПП) за
обект „Оптичен кабел от гр. Драгоман до ГКПП
Калотина“, община Драгоман.
Председател:
В. Димитров
4768
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ДЪРЖАВЕН

РЕШЕНИЕ № 129
от 27 април 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11, чл. 27, ал. 2
и 3 ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският
съвет – гр. Драгоман, реши:
Одобрява изготвения проект за ПУП – парцеларен план (ПП) за обекти на техническата
инфраструктура – подготовка на инфраструктурен
проект за подобряване на В и К системата на гр.
Драгоман, „Пречиствателна станция за отпадъчни
води на гр. Драгоман – транспортно-комуникационен проект, довеждащ път“, ПУП – ПП
„Пречиствателна станция за отпадъчни води
на гр. Драгоман – външно ел. захранване“, и
ПУП – ПЗ (план за застрояване) в ПИ № 049047
за изграждане на пречиствателна станция за
отпадъчни води на гр. Драгоман.

4769

Председател:
В. Димитров

РЕШЕНИЕ № 130
от 27 април 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11, чл. 27, ал. 2
и 3 ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският
съвет – гр. Драгоман, реши:
Одобрява изготвения проект за ПУП – парцеларен план (ПП) за обекти на техническата
инфраструктура – подготовка на инфраструктурен
проект за подобряване на В и К системата на гр.
Драгоман, „Водоснабдителна и канализационна
мрежа на гр. Драгоман – външно ел. захранване
към резервоар за питейна вода в ПИ № 21006“,
ПУП – парцеларен план (ПП) „Водоснабдителна
и канализационна мрежа на гр. Драгоман – водопровод към резервоар за питайна вода в ПИ
№ 21006“, ПУП – ПЗ (план за застрояване) в ПИ
№ 21006 за изграждане на резервоар за питейни
води на гр. Драгоман.
Председател:
В. Димитров
4770
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ОБЩИНА ИСКЪР
ЗАПОВЕД № 141
от 7 май 2012 г.
На основание чл. 44, ал. 2 ЗМСМА, чл. 10,
ал. 8 ЗНП, чл. 15, ал. 1 ППЗНП и Решение № 111
от 27.04.2012 г., протокол № 8 на Общинския съвет – гр. Искър, област Плевен, нареждам:
1. Закривам филиал „Здравец“ – с. Староселци,
към ОДЗ „Мара Балева“ – гр. Искър, считано от
1.06.2012 г.
2. Задължителната документация да се приеме
от ОДЗ „Мара Балева“ – гр. Искър, материалнотехническата база, сградният фонд и дворните
площи на ОДЗ „Мара Балева“ – гр. Искър, филиал
„Здравец“ – с. Староселци, да се приемат за управление и стопанисване от кметство с. Староселци.
3. На основание чл. 60, ал. 1 АПК допускам
предварително изпълнение на заповедта за защита
на важни интереси.
Контрола по изпълнение на заповедта възлагам
на Емилия Тончева – зам.-кмет на общината.
Заповедта може да се обжалва по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.

4837

Кмет:
В. Йорданов

ОБЩИНА КАВАРНА
РЕШЕНИЕ № 61
от 24 април 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Каварна, одобрява проект за ПУП – парцеларен план,
засягащ имоти с идентификатори 35064.27.61 и
35064.32.80, землище гр. Каварна.

4684

Председател:
Ив. Кьосев

ОБЩИНА КАЗАНЛЪК
ОБЩИНА ЕЛХОВО

РЕШЕНИЕ № 92/7/8
от 26 април 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Елхово, реши:
Одобрява ПУП (план за регулация и застрояване) на поземлен имот № 093046, м. Цонкина
могила, по картата на възстановената собственост
на землище с. Гранитово.
Решението подлежи на обжалване по реда
на чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ в 30-дневен срок от
обнародването в „Държавен вестник“ пред Административния съд – Ямбол.
Председател:
Н. Тончев
4683

ВЕСТНИК

РЕШЕНИЕ № 173
от 9 април 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 3,
ал. 3, т. 2, чл. 5, ал. 2, чл. 26, ал. 1 и 2, чл. 31,
ал. 1 и чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК, чл. 3, ал. 1, т. 1
от Наредбата за търговете и конкурсите и чл. 5,
ал. 2 от Наредбата за възлагане извършването
на дейности, свързани с подготовката за приватизация или следприватизационен контрол,
вк лючително процесуално представителство
Общинският съвет – гр. Казанлък, реши:
1. Открива процедура за приватизация и
определя метод за извършване на приватизация – публичен търг с явно наддаване, на общински нежилищен имот: „Сграда – едноетажна
масивна, с предназначение „Фурна“, със застроена
площ 218 кв. м, построена в УПИ XVI-117, 118
в кв. 11 (им. № 117 по кад. план), по плана на
с. Хаджидимитрово, община Казанлък.
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2. Открива процедура за приватизация и
определя метод за извършване на приватизация – публичен търг с явно наддаване, на общински нежилищен имот: „Сграда – едноетажна
масивна, с предназначение „Търговска сграда“,
със застроена площ 268 кв. м, построена в УПИ
XVI-117, 118 в кв. 11 (им. № 118 по кад. план), по
плана на с. Хаджидимитрово, община Казанлък.
3. Упълномощава к мета на общината по
провеждане на процедури за възлагане чрез
пряко договаряне по реда на посочената наредба
изготвянето на анализ на правното състояние,
информационен меморандум, оценка, както и
актуализации на същите за имотите по т. 1 и 2
от решението.
4. Задължава кмета на общината след изготвяне на разработките по т. 3 да ги предлага за
утвърждаване от Общинския съвет – гр. Казанлък.

4738

Председател:
Н. Златанов

РЕШЕНИЕ № 174
от 9 април 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 3,
ал. 3, т. 2, чл. 5, ал. 2, чл. 26, ал. 1 и 2, чл. 31,
ал. 1 и чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК, чл. 3, ал. 1, т. 1
от Наредбата за търговете и конкурсите и чл. 5,
ал. 2 от Наредбата за възлагане извършването
на дейности, свързани с подготовката за приватизация или следприватизационен контрол,
вк лючително процесуа лно представителство
Общинският съвет – гр. Казанлък, реши:
1. Открива процедура за приватизация и определя метод за извършване на приватизация – публичен търг с явно наддаване, на общински нежилищен имот: обект „Дискотека“, с площ 430 кв. м,
представляващ реално определена част от к +3,74
от блок III – Западно крило на административна
сграда, построена в УПИ I – кв. 146, бул. Никола
Петков 37А, Казанлък.
2. Упълномощава кмета на общината по
провеждане на процедури за възлагане чрез
пряко договаряне по реда на посочената наредба
изготвянето на анализ на правното състояние,
информационен меморандум, оценка, както и
актуализации на същите за имота по т. 1 от
решението.
3. Задължава кмета на общината след изготвяне на разработките по т. 2 да ги предлага за
утвърждаване от Общинския съвет – гр. Казанлък.

4739

Председател:
Н. Златанов

ОБЩИНА ЛЕВСКИ
ЗАПОВЕД № 380
от 22 март 2012 г.
На основание чл. 44, ал. 2 ЗМСМА, чл. 10,
ал. 8 и 9 ЗНП, чл. 15, ал. 1, 3 и 4 ППЗНП и
Решение № 73 от 20.02.2012 г. на Общинския
съвет – гр. Левски, нареждам:

ВЕСТНИК
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1. Закривам филиална група на ЦДГ „Слънце“,
гр. Левски, намираща се в с. Козар Белене.
2. Децата в предучилищна възраст да се обучават в централната сграда на ЦДГ „Слънце“,
гр. Левски.
3. Осигурява се безплатен превоз на децата,
подлежащи на задължителна предучилищна подготовка, от населеното място до детската градина
и обратно с училищните автобуси, собственост
на Община Левски.
4. Задължителната документация да се приеме за съхранение в централната сграда на ЦДГ
„Слънце“, гр. Левски.
5. Годното движимо имущество и дидактични
материали да се приемат за ползване и стопанисване от ЦДГ „Слънце“, амортизираното и
негодно движимо имущество да се бракува след
извършване на инвентаризация от длъжностните
лица в детската градина.
6. Сградният фонд на филиалната група да
се предостави за стопанисване от кметството на
с. Козар Белене.

4691

Кмет:
Л. Александрова

ЗАПОВЕД № 856
от 25 април 2012 г.
На основание чл. 44, ал. 2 ЗМСМА, чл. 10,
ал. 8 и 9 ЗНП, чл. 15, ал. 1, 3, 4 и 5 ППЗНП и
Решение № 80 от 29.03.2012 г. на Общинския
съвет – гр. Левски, нареждам:
1. Закривам филиална група на ОДЗ „Пролет“,
гр. Левски, намираща се в с. Аспарухово.
2. Децата в предучилищна възраст да се обучават в централната сграда на ОДЗ „Пролет“,
гр. Левски.
3. Осигурява се безплатен превоз на децата,
подлежащи на задължителна предучилищна подготовка, от населеното място до детската градина
и обратно с училищните автобуси, собственост
на Община Левски.
4. Задължителната документация да се приеме за съхранение в централната сграда на ОДЗ
„Пролет“, гр. Левски.
5. Годното движимо имущество и дидактични
материали да се приемат за ползване и стопанисване от ОДЗ „Пролет“, амортизираното и
негодно движимо имущество да се бракува след
извършване на инвентаризация от длъжностните
лица в детската градина.
6. Сградният фонд на филиалната група, който
е публична общинска собственост, нотариален
акт № 249 от 10.08.1999 г., да се предостави за
управление и стопанисване от кметството на с.
Аспарухово.

4692

Кмет:
Л. Александрова

ЗАПОВЕД № 915
от 27 април 2012 г.
На основание чл. 44, ал. 2 ЗМСМА, чл. 10,
ал. 8 и 9 ЗНП, чл. 15, ал. 2 и 4 ППЗНП и Решение
№ 81 от 29.03.2012 г. на Общинския съвет – гр.
Левски, нареждам:
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Преобразувам чрез вливане Обединено детско
заведение „Пролет“, гр. Левски, и прилежащите
му филиални групи в селата в ОДЗ „Локомотив“,
гр. Левски, в Обединено детско заведение „Локомотив“, гр. Левски.
1. Структурата след преобразуването е следната:
Обединено детско заведение „Локомотив“ с централна сграда в гр. Левски и филиални групи в с.
Българене и с. Стежерово считано от 1.09.2012 г.
2. Обучението на децата от централната сграда
на ОДЗ „Пролет“, гр. Левски, да се осъществява
в централната сграда на ОДЗ „Локомотив“, гр.
Левски.
3. Обучението на децата от филиалните групи
в с. Българене и с. Стежерово да се осъществява
в съответните населени места.
4. Задължителната документация на ОДЗ
„Пролет“ да се приеме и съхранява в приемащата
детска градина ОДЗ „Локомотив“.
5. Годното движимо имущество и дидактични
материали от централната сграда на ОДЗ „Пролет“ да се приемат за ползване и стопанисване
от ОДЗ „Локомотив“, амортизираното и негодно
движимо имущество да се бракува след извършване на инвентаризация от комисия, назначена
от кмета на общината, като се съставят необходимите приемно-предавателни протоколи между
преобразуваната чрез вливане и приемащата
детска градина.
6. Трудовите правоотношения с персонала на
преобразуваните детски градини да се уредят при
условията на чл. 123, ал. 1, т. 2 и чл. 328, ал. 1,
т. 2 от Кодекса на труда.
7. Сградният фонд на ОДЗ „Пролет“, гр. Левски, имот – публична общинска собственост с акт
№ 127 от 5.04.1998 г., да се управлява и стопанисва
от Община Левски.

4693

Кмет:
Л. Александрова

ЗАПОВЕД № 916
от 27 април 2012 г.
На основание чл. 44, ал. 2 ЗМСМА, чл. 10,
ал. 8 и 9 ЗНП, чл. 15, ал. 2 и 4 ППЗНП и Решение
№ 81 от 29.03.2012 г. на Общинския съвет – гр.
Левски, нареждам:
Преобразувам филиалните групи в с. Изгрев
и в с. Трънчовица чрез вливане в структурата на
Обединено детско заведение „Люляк“, с. Малчика.
1. Структурата след преобразуването е следната: Обединено детско заведение „Люляк“ с
централна сграда в с. Малчика и филиални групи
в с. Изгрев и с. Трънчовица считано от 1.09.2012 г.
2. Обучението на децата от преобразуваните
филиални групи в с. Изгрев и с. Трънчовица да
се осъществява в съответните населени места.
3. Задължителната документация на филиалните групи да се приеме и съхранява в ОДЗ
„Люляк“, с. Малчика.
4. Трудовите правоотношения с персонала на
преобразуваните филиални групи да се уредят
при условията на чл. 123, ал. 1, т. 2 от Кодекса
на труда.

ВЕСТНИК
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5. Да се извърши инвентаризация на наличната
материално-техническа база на преобразуваните
филиални групи и се изготвят необходимите
приемно-предавателни протоколи.
6. Имуществото на филиалните групи в с. Изгрев
и с. Трънчовица да бъде заведено в инвентарните
описи на ОДЗ „Люляк“, с. Малчика.

4694

Кмет:
Л. Александрова

ОБЩИНА МАЛКО ТЪРНОВО
РЕШЕНИЕ № 107
от 27 април 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ и решение на ОЕСУТ, взето
с протокол № 7 от 28.02.2012 г., Общинският
съвет – гр. Малко Търново, реши:
Одобрява парцеларен план за обект: „Работен
проект за доизграждане на канализационна мрежа
и частична реконструкция на водопроводна мрежа в гр. Малко Търново“, подобект: „Довеждащ
канализационен колектор до ПСОВ“.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община Малко Търново пред Административния
съд – Бургас.

4808

Председател:
Т. Браяновски

ОБЩИНА МОМЧИЛГРАД
РЕШЕНИЕ № 51
от 27 април 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ и Решение № 3/Протокол 4 на ЕСУТ от 26.05.2011 г. Общинският
съвет – Момчилград, реши:
1. Одобрява проекта за ПУП – ПЗ за застрояване за елементи на техническата инфраструктура
за обект: „Изграждане на градска пречиствателна
станция (ГПСОВ) Момчилград – разширение на
площадката“, намиращ се в имот ПИ № 015042
по КВС на землище гр. Момчилград съгласно
графичната част.
2. Упълномощава и възлага на кмета на общината да извърши действията по изпълнение
на решението.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ решението
подлежи на обжалване чрез Община Момчилград
пред Административния съд – Кърджали.

4782

Председател:
С. Хасан

РЕШЕНИЕ № 53
от 27 април 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – Момчилград, реши:
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Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план на елементите на техническата
инфраструктура – трасе на Оптична кабелна
линия „Момчилград – с. Садовица“.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ решението подлежи на обжалване чрез Общинския
съвет – Момчилград, пред Административния
съд – Кърджали.

4809

Председател:
С. Хасан

ОБЩИНА МОНТАНА
РЕШЕНИЕ № 104
от 24 април 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ и решение № 3, протокол на
ОЕСУТ № 4 от 5.04.2012 г. Общинският съвет – гр.
Монтана, реши:
Одобрява проект за подробен устройствен
план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за подземен
електропровод 20 kV от подстанция „Монтана“ в
поземлен имот (ПИ) с идентификатор 48489.32.27
до подстанция „Монбат“ в ПИ с идентификатор
48489.5.395 през ПИ с идентификатори 48489.32.27,
48489.32.2, 48489.4.345, 48489.4.388, 48489.4.310,
48489.4.337, 48489.4.200, 48489.3.500, 48489.3.407,
48489.5.57, 48489.5.490 (УПИ I, кв. 5, СПЗ) и въздушен през ПИ с идентификатори 48489.5.279 (УПИ
XXIV, кв. 6, СПЗ), 48489.5.396 (УПИ XXIII, кв.6,
СПЗ) и 48489.5.395 (УПИ II, кв. 6, СПЗ) по кадастралната карта на гр. Монтана съгласно чертежа.
Трасето и разположението на сервитутните зони
се одобряват по графичната и текстовата част на
проекта, който е неразделна част от решението.
Решението да се съобщи на всички заинтересувани лица.
Решението подлежи на обжалване по реда на
чл. 215 ЗУТ пред Административния съд – Монтана, в 30-дневен срок от обнародването му в
„Държавен вестник“.

4789

Председател:
И. Иванов

ОБЩИНА НЕСЕБЪР
РЕШЕНИЕ № 115
от 11 април 2012 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка с
чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА Общинският съвет – гр.
Несебър, реши:
Одобрява ПУП – парцеларен план за елементи
на техническата инфраструктура извън границите
на урбанизираните територии – обект: „Външно
ел. захранване 20 kV на жилищна сграда за сезонно
ползване в имот с идентификатор 51500.84.45 по
кадастралната карта на гр. Несебър, м. Кокалу“.
Трасето на кабела 20 kV е решено в две части.
Първата част от трасето на кабела започва от
съществуващ БКТП „Агрофреш“ в източната
част на имот с идентификатор 51500.84.30, тръгва
през имот с идентифиатор 51500.84.30, през второстепенни улици с идентификатори 51500.86.21,
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51500.85.13, през селскостопански, горски ведомствен път с идентификатор 51500.84.51 и достига до
БКТП – нов, в имот с идентификатор 51500.84.45.
Втората част на трасето започва от съществуващ
БКТП „Хендек тарла З“ в имот с идентификатор
51500.84.21 и от него през имоти с идентфикатори
51500.510.69 и 51500.84.51 навлиза в имот с идентификатор 51500.84.45 до БКТП – нов. Трасето
и сервитутът на кабела засягат следните имоти: 51500.83.51, 51500.84.1, 51500.84.2, 51500.84.5,
5150 0.84.6, 5150 0.84.7, 5150 0.84.8, 5150 0.84.9,
51500.84.10, 51500.84.11, 51500.84.12, 51500.84.13,
51500.84.14, 51500.84.15, 51500.84.16, 51500.84.17,
51500.84.18, 51500.84.21, 51500.84.30, 51500.84.31,
51500.84.32, 51500.84.33, 51500.84.36, 51500.84.37,
51500.84.38, 51500.84.39, 51500.84.40, 51500.84.41,
51500.84.42, 51500.84.45, 51500.84.47, 51500.84.49,
51500.84.50, 51500.85.13, 51500.86.21 и 51500.510.69.
Приложените чертежи и таблици със съответните цветове, сигнатури, надписи и размери
са неразделна част от това решение.
Решението може да бъде оспорено в 14-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Бургас.
Председател:
Бл. Филипов
4771

ОБЩИНА НИКОПОЛ
РЕШЕНИЕ № 113
от 10 май 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 1,
ал. 2, т. 2, чл. 4, ал. 4, чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3,
т. 2 ЗПСК, чл. 2, ал. 1, т. 1, чл. 3, ал. 3, чл. 5 и
чл. 7, ал. 2 от Наредбата за търговете и конкурсите, чл. 3, ал. 6 и чл. 12, ал. 2 от Наредбата
за анализите на правното състояние и приватизационните оценки и за условията и реда за
лицензиране на оценители във връзка с Решение
№ 65 от 27.03.2012 г. Общинският съвет – гр.
Никопол, реши:
1. Приема правния анализ и приватизационната оценка на „Дунав – Никопол“ – ЕООД, в
размер 48 600 лв.
2. Да се проведе публично оповестен конкурс
на един етап за продажба на 100 % от дяловете
в капитала на „Дунав – Никопол“ – ЕООД, при
конкурсна цена в размер 48 600 лв.
3. Конкурсът да се проведе след 20-ия ден от
обнародване на решението в „Държавен вестник“
от 10 ч. в заседателната зала на общината.
4. Депозитът в размер 40 000 лв. се внася в касата на общината или по банков път:
„Ба н к а ДС К“ – А Д , к лон Н и копол, I BA N:
BG10STSA93003300410166; BIC: STSABGSF, не
по-късно от един присъствен ден преди датата
на провеждане на конкурса.
5. Утвърждава конкурсната документация и
проектодоговора за продажба като част от нея.
6. Конкурсната документация с цена 400 лв.
се закупува в касата на общината до 10-ия ден от
обнародване на решението в „Държавен вестник“.
7. Плащането се извършва само в левове, като
не се допускат други платежни средства.
8. Предложенията за участие в конкурса се
подават в запечатан плик с надписани наименованието на обекта и името на участника в
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деловодството на общината до 15-ия ден от обнародването на решението в „Държавен вестник“,
ЦАУ – ет. 1, до 16 ч. на последния работен ден,
предхождащ конкурса.
9.  Оглед на обекта се извършва всеки работен
ден в срок до 16 ч. на деня, предхождащ датата за
провеждане на конкурса, след закупуване на конкурсната документация и предварителна заявка.
10. Повторен конкурс – в 14-дневен срок след
първата дата от проведения търг в 10 ч. на същото
място и при същите условия.
11. Възлага на кмета на общината правомощията на орган за приватизация, включително да
завери анализа на правното състояние на дружеството, регламентирани в Наредбата за търговете
и конкурсите, с изключение на правомощията по
чл. 7 от същата наредба.
Председател:
М. Сакаджиев
4877

ОБЩИНА „РОДОПИ“,
ОБЛАСТ ПЛОВДИВ
РЕШЕНИЕ № 80
от 13 март 2012 г.
На основание чл. 129, ал. 1 и чл. 130, ал. 1 ЗУТ
във връзка с постъпила и разгледана докладна
записка от кмета на община „Родопи“, изработен
ПУП – ПРЗ и ПП по заявление с вх. № 94-2450 от 14.12.2011 г. от Елена Петрова Ангелова,
Евтимия Николова Люцканова, Георги Николов
Сивинов и „Панстрой“ – ЕООД, представено
Решение № 12, протокол № 11 от 14.12.2011 г. на
ЕСУТ при община „Родопи“ Общинският съвет
„Родопи“ – област Пловдив, реши:
Одобрява ПУП – ПРЗ и ПП на имот № 66.14,
м. Исака, землище с. Марково, представляващ
земеделска земя, за процедура промяна предназначението съобразно изискванията на ЗОЗЗ
и ППЗОЗЗ, като:
Образува се УПИ I 66.14 – жилищно строителство, II 66.14 – жилищно строителство, III
66.14 – жилищно строителство, IV 66.14 – жилищно строителство, V 66.14 – жилищно строителство, VI 66.14 – жилищно строителство, VII
66.14 – жилищно строителство, VIII 66.14 – жилищно строителство, IX 66.14 – жилищно строителство, Х 66.14 – трафопост, за разширение на
полски пътища по червени, сини линии, надписи
със син цвят.
Определя се начин на застрояване на сгради
с Н до 10 м, свободно разположени в зона по
ограничителна линия на застрояване, показана
с плътен червен пунктир, котировки с черно. За
УПИ I 66.14, II 66.14 – жилищно строителство,
III 66.14 – жилищно строителство, IV 66.14 – жилищно строителство, застрояване „дъно“ се
предвижда на разстояние 1,5 Н (в метри) от линията на застрояване в УПИ 066015 – жилищно
строителство.
Определя се устройствена зона „Жм“.
Съгласуват се трасета за външно електроснабдяване и водоснабдяване.

4812

Председател:
Г. Ташев
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ОБЩИНА ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ
РЕШЕНИЕ № 110
от 26 април 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА във
връзка с чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 и чл. 32,
ал. 3, т. 1 ЗПСК, чл. 2, ал. 1, т. 3, чл. 3, ал. 1, т. 1,
чл. 5 и чл. 6, ал. 1 от Наредбата за търговете и
конкурсите и Решение № 90 по протокол № 7
от 28.03.2012 г. Общинският съвет – гр. Полски
Тръмбеш, реши:
1. Открива процедура по приватизация за
общински нежилищен имот, невключен в капитала на търговско дружество – поземлен имот с
идентификатор 57354.300.2484 с площ 11 154 кв. м
заедно с построената в него селскостопанска сграда
със ЗП 17 кв. м с идентификатор 57354.300.2484.1
по КК и КР на гр. Полски Тръмбеш, частна
общинска собственост, съгласно АОС № 3038
от 28.11.2011 г. (До източната граница в имота
е изграден трафопост, който е в експлоатация и
не е собственост на Община Полски Тръмбеш.
След продажбата на имота трафопостът остава в
него с отстъпено право на строеж и е необходимо
новият собственик да осигурява достъп по всяко
време на обслужващите го органи.)
2. Да се извърши продажба чрез публичен търг
с явно наддаване при условията на глава пета,
раздел І от Наредбата за търговете и конкурсите
на общинския нежилищен имот, невключен в
капитала на търговско дружество по т. 1.
3. Приема приватизационната оценка и информационния меморандум на обекта.
4. Продажбата да се извърши в левове. Спечелилият търга участник няма право на разсрочено
плащане и е длъжен да заплати цялата дължима
сума, представляваща разликата от достигнатата
тръжна цена и внесения депозит.
5. Определя начална тръжна цена в размер
121 750 лв., без включен ДДС. Данъчната оценка
на имота съгласно удостоверение № 5407001483
от 9.03.2012 г. е 56 652,60 лв.
6. Определя стъпка за наддаване в размер 5
на сто от началната тръжна цена.
7. Определя депозит за участие в търга парична вноска в размер 40 000 лв., който се внася по
набирателна сметка на Община Полски Тръмбеш
при „ЦКБ“, клон Велико Търново: BG08 CECB
9790 3310 2233 00, BIC на „ЦКБ“ – АД: CECBBGSF,
в срок до 12 ч. на 21-вия ден от датата на обнародването на решението в „Държавен вестник“.
В срок 5 работни дни след изтичането на срока
за обжалване на решението за определяне на
спечелил участник органът за приватизация
освобождава депозитите на участниците, като
депозитът на спечелилия търга се задържа като
гаранция за сключване на договора за приватизация и се прихваща от цената.
8. Утвърждава тръжната документация за
провеждане на публичен търг с явно наддаване,
която съдържа:
8.1. обстоятелствата по чл. 6, ал. 1 от Наредбата
за търговете и конкурсите с конкретни данни за
всяко от тях;
8.2. изчерпателен списък на документите, които
следва да бъдат представени от кандидатите при
участие в търга;

С Т Р.

152

ДЪРЖАВЕН

8.3. основания за недопускане до участие в търга;
8.4. разяснения относно процедурата по провеждането на търга и сключването на договор за
приватизация;
8.5. проект на договор за продажба на обекта
на търга;
8.6. информационен меморандум.
9. Всички заинтересувани лица могат да закупят конкурсна документация в Информационния
център за обслужване на граждани при общинската
администрация гр. Полски Тръмбеш, ул. Черно море
4, след заплащане на 370 лв. без включен ДДС в
срок до 16,30 ч. на 18-ия ден от обнародването на
това решение в „Държавен вестник“.
10. Условие за закупуване на тръжната документация е представянето на следната документация:
10.1. по отношение на физическите лица:
документ за самоличност; нотариално заверено
пълномощно за закупуване на документация, в
случай че закупуват документация от името на
друго физическо лице;
10.2. по отношение на юридическите лица:
заверено копие от документ, удостоверяващ ЕИК
на фирмата за вписване на юридическите лица в
търговския регистър към Агенцията по вписванията;
нотариално заверено пълномощно за закупуване
на документация, ако представителната власт на
лицето, закупуващо документацията, не може да
се установи от документ за регистрация.
11. Оглед на имота може да се извършва всеки
присъствен ден от датата на обнародването на
това решение в „Държавен вестник“ до 11 ч. на
21-вия ден от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“ след закупена тръжна
документация.
12. Предложения за участие в търга се подават до 16 ч. на 21-вия ден считано от датата на
обнародване на решението в „Държавен вестник“
в запечатан непрозрачен плик, върху който се
отбелязва името на участника и цялостното наименование на обекта на приватизация.
13. Търгът ще се проведе при следните условия: на
22-рия ден от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“, начало на търга – 11 ч., място
на търга – заседателна зала № 403 в сградата на
общинската администрация, гр. Полски Тръмбеш.
14. Упълномощава кмета на общината да извърши всички законови процедури по провеждането
на търга, да назначи тръжна комисия, която в
срок 3 работни дни след провеждането на търга
да представи на органа по приватизация протокол
от търга.

4810

Председател:
Е. Енчев
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раната територия на с. Стряма, община Раковски“,
и схема за газоснабдяване към ПУП –  ПР за част
от ГРМ на с. Стряма.

4777

Председател:
Мл. Шишков

РЕШЕНИЕ № 93
от 28 март 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Раковски, одобрява ПУП – ПРЗ, схеми Ел., В и К и
Пътна и ПУП – ПП за елементите на техническата
инфраструктура за промяна предназначението на
ПИ-053 005 и ПИ-053 006 в местността Станчева
могила по КВС на кв. Секирово, гр. Раковски,
като се образува УПИ-053 005.053 – „За производствени и складови дейности, складове за зърно“,
с вътрешни регулационни граници, съвпадащи с
имотните граници на ПИ, и улична регулация съгласно трасировъчния план, придружаващ проекта.

4778

Председател:
Мл. Шишков

РЕШЕНИЕ № 94
от 28 март 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Раковски, одобрява ПУП – ПРЗ, схеми Ел., В и К и
Пътна и ПУП – ПП за елементите на техническата
инфраструктура за промяна предназначението на
ПИ-145 006 в местността Памуклука по КВС на
с. Стряма, община Раковски, като се образува
УПИ-145 006 – „За земеделска дейност, гараж за
селскостопански машини“, с регулационни граници съгласно трасировъчния план, придружаващ
проекта за изменение.

4779

Председател:
Мл. Шишков

РЕШЕНИЕ № 95
от 28 март 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Раковски,
одобрява ПУП – ПРЗ, схеми Ел., В и К и Пътна за
промяна предназначението на ПИ-054 139 в местността Кара солук по КВС на с. Белозем, като се
образува УПИ-054 139 – „Обществено обслужване,
обслужващи дейности“, с вътрешни регулационни
граници, съвпадащи с вътрешните имотни граници
на ПИ-054 139, а уличната регулационна линия съгласно трасировъчния план, придружаващ проекта.

ОБЩИНА РАКОВСКИ
РЕШЕНИЕ № 92
от 28 март 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Раковски, одобрява ПУП – парцеларен план за обект:
„Газоснабдяване на Община Раковски“, подобект:
„Газоразпределителен газопровод извън урбанизи-
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Председател:
Мл. Шишков

РЕШЕНИЕ № 96
от 28 март 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Раковски,
одобрява ПУП – парцеларен пан за изместване на
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участък от ВЛСН 20 kV „Тъкачен цех“ в обхвата
на УПИ-085 037 по КВС на с. Белозем и изменение на ПУП – ПЗ за УПИ-085 037 по КВС на с.
Белозем, като отпадат ограниченията за начина на
застрояването, предизвикани от минаващия през
УПИ-085 037 по КВС на с. Белозем ВЛСН 20 kV
„Тъкачен цех“ и се осигурява възможност за целесъобразно застрояване по действащите устройствени
правила и нормативи.
Председател:
Мл. Шишков

4781

ОБЩИНА РУСЕ
РЕШЕНИЕ № 135
от 19 април 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21,
ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 1, ал. 2, т. 6, чл. 4, ал. 4,
чл. 31, ал. 1 и 3 и чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК и чл. 5,
чл. 6, ал. 1 и чл. 9 от Наредбата за търговете и
конкурсите Общинският съвет – гр. Русе, реши:
1. Да се извърши продажба чрез публичен търг
с явно наддаване на общински нежилищен имот,
невключен в имуществото на общинско търговско
дружество, представляващ застроен терен, предмет
на АОС № 6125 от 10.11.2009 г., представляващ УПИ
І-90 – за общ. обсл. застрояване от кв. 887 в местност
Слатина, Индустриален парк – Русе, по плана на
гр. Русе, а по кадастралната карта и кадастралните
регистри на гр. Русе съставляващ поземлен имот с
идентификатор 63427.333.126 с площ 17 221 кв. м
с трайно предназначение на територията: „Урбанизирана“, и начин на трайно ползване: „За друг
обществен обект, комплекс“, заедно с изградените
върху него сгради, както следва:
двуетажна масивна сграда с идентификатор
63427.333.126.1 със застроена площ 259 кв. м от
които 16,50 кв. м от североизточната част на сградата попадат върху действащата улична регулация;
предназначение: „Друг вид сграда за обитаване“;
масивна сграда с идентификатор 63427.333.126.2
със застроена площ 132 кв. м, брой етажи: 1, предназначение: „Хангар, депо, гараж“;
масивна сграда с идентификатор 63427.333.126.3
със застроена площ 490 кв. м, брой етажи: 1, предназначение: „Хангар, депо, гараж“.
масивна сграда с идентификатор 63427.333.126.4
със застроена площ 130 кв. м, брой етажи: 1, предназначение: „Хангар, депо, гараж“.
2. Утвърждава тръжната документация при
следните условия:
2.1. Начална тръжна цена – 988 520 лв. без ДДС.
2.2. Стъпка на наддаване – 25 000 лв.
2.3. Депозит за участие в търга – 100 000 лв.,
който се внася в срок до 17 работни дни от датата
на обнародване на решението в „Държавен вестник“ чрез превод по банкова сметка, посочена в
тръжната документация.
3. Тръжната документация се закупува в Центъра
за административни услуги и информация на Община Русе, сектор „Търговия, транспорт и обществени
поръчки“, пл. Свобода, на цена 360 лв., заплатени
в офиса на „ТБ Инвестбанк“ – АД, клон Русе, в
Центъра за административни услуги и информация.
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4. Срок за закупуване на тръжна документация – до 15 работни дни считано от датата на
обнародване на решението в „Държавен вестник“.
5. Срок за подаване на предложения за участие
в търга – до 20 работни дни считано от датата на
обнародване на решението в „Държавен вестник“.
6. Оглед на обекта може да се извършва всеки
работен ден след закупуване на тръжни книжа и
предварителна заявка в срок до 16 ч. на 19-ия работен ден от датата на обнародване на решението
в „Държавен вестник“.
7. Търгът да се проведе на 23-тия работен ден от
датата на обнародване на решението в „Държавен
вестник“ в 17,30 ч. в заседателната зала, ет. 3 на
общината, пл. Свобода 6.
8. Определя комисия в състав от 7 членове – четирима общински съветници и трима от
общинската администрация, съгласно чл. 7, т. 20
от Наредбата за устройство и работа на органите
за приватизация и следприватизационен контрол,
която да организира и проведе търга.
9. Всеки член на тръжната комисия да получи
възнаграждение за дейността си в размер 50 лв.
плюс по 10 лв. на час съобразно продължителността на търга.
10. Възлага на Комисията по приватизация и
следприватизационен контрол да определи спечелилия търга участник.
11. Възлага на кмета на общината да освободи
депозитите на неспечелилите участници в търга,
да издаде заповед за спечелилия търга участник и
да сключи приватизационен договор за покупкопродажба с него.
12. При непровеждане на търга да се проведе
повторен търг 17 работни дни след първата дата
от 17,30 ч. на същото място и при същите условия.
Председател:
В. Пенчев
4740

ОБЩИНА САМОКОВ
РЕШЕНИЕ № 181
от 22 март 2012 г.
На основание чл. 21 ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 59, ал. 2 и чл. 133,
ал. 7 ЗУТ, протокол № 4 на ПК „Устройство на
територията и екология“ от 14.03.2012 г. Общинският
съвет – гр. Самоков, реши:
1. Одобрява подробния устройствен план – план
за застрояване за имот № 15285.13.505 (стар идентификатор № 000231) в м. Под будачица в землището
на с. Говедарци, община Самоков, собственост на
„Торговип“ – ООД, при обособена устройствена
зона „Курорт – Ок“ за изграждане на курортен
хотелски комплекс с показатели: плътност на
застрояване – до 30 %; коефициент на интензивност – до 1,2; минимална озеленена площ – 50 %;
височина на сградите – до 12 м (4 ет.), съгласно
приложения проект.
2. Имотът подлежи на първа регулация съгласно
чл. 16 ЗУТ.
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На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ решението подлежи на обжалване чрез Общинския
съвет – гр. Самоков, пред Административния
съд – София област.
Председател:
И. Коцева
4869
РЕШЕНИЕ № 182
от 22 март 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 59, ал. 1 ЗУТ, протокол № 4 на ПК „Устройство на територията и
екология“ от 14.03.2012 г. Общинският съвет – гр.
Самоков, реши:
1. Одобрява подробния устройствен план – план
за застрояване за имот № 018060 (нов идентификатор 03441.3.398) в м. Фурните в землището на с.
Бели Искър, община Самоков, собственост на Роза
Димитрова Тончева и Иван Димитров Георгиев,
при обособена устройствена зона „Жилищна зона с
малка височина и плътност – Жм“ за изграждане на
жилищна сграда за собствени нужди с показатели:
плътност на застрояване – до 15 %; коефициент
на интензивност – до 0,45; минимална озеленена
площ – 65 %; височина на сградата – до 10 м (3
ет.), съгласно приложения проект.
2. Имотът подлежи на първа регулация съгласно
чл. 16 ЗУТ.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ решението
може да бъде обжалвано чрез органа, издал акта,
в 14-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“ пред Административния съд – София
област.
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ОБЩИНА СИЛИСТРА
РЕШЕНИЕ № 245
от 26 април 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ, Решение № 60 от 2012 г.
на Експертния съвет по устройство на територията
при Община Силистра Общинският съвет – гр.
Силистра, одобрява следния подробен устройствен
план на територията на община Силистра: „Подробен устройствен план – план за застрояване за ПИ
№ 058053 в местността Широк трап в землището
на с. Смилец, община Силистра“.
Съгласно изискванията на чл. 131, ал. 2 ЗУТ непосредствено засегнати от предвижданията на
подробния устройствен план са собствениците и
носителите на ограничени вещни права на ПИ
№ 058053 в местността Широк трап в землището
на с. Смилец, община Силистра.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ заинтересуваните
лица по смисъла на чл. 131 ЗУТ могат да обжалват
решението в 30-дневен срок от обнародването му
в „Държавен вестник“ чрез Община Силистра до
Административния съд – Силистра.

4741

Председател:
М. Димитрова

ОБЩИНА СМЯДОВО

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ, протокол № 5 на ПК по „Устройство на територията и екология“ Общинският
съвет – гр. Самоков, одобрява ПУП – план за
застрояване на ПИ № 041287, м. Стоянчовец, зем
лище с. Белчин, община Самоков, при обособена
рекреационна устройствена зона – (Ок), за хижа
за отдих и допълващо застрояване, с показатели:
плътност на застрояване – до 15 %; коефициент на
интензивност – до 0,3; височина на сградите – до
10 м; минимална озеленена площ – 50 %. Имотът
подлежи на първа регулация по реда на чл. 16 ЗУТ.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ решението
подлежи на обжалване чрез Общинския съвет – гр.
Самоков, до Административния съд – София област.

РЕШЕНИЕ № 86
от 26 април 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Смядово, реши:
Одобрява подробен устройствен план
(ПУП) – план за застрояване (ПЗ) в обхват: поземлен имот с идентификтатор № 67708.95.611 по
кадастралната карта и кадастралните регистри
на гр. Смядово, община Смядово, одобрени със
Заповед № РД-18-54 от 11.09.2007 г., местност
Грибаков дол, като се променя предназначението
му от „Земеделска“ в „За депо за битови отпадци
(сметище)“ – зона техническа инфраструктура,
означена като (Тсм), с площ 9256 кв. м. Устройва
се с нормативи съществуващото сметище в ПИ с
идентификатор 67708.95.99 – „За депо за битови
отпадци (сметище)“. Устройствени нормативи:
максимална височина на застрояване – до 10 м;
плътност (процент) на застрояване (Пзастр.) – до
80 на сто; интензивност на застрояване (Кинт.) – до
1; минимална озеленена площ (Позел.) – 10 % от
незастроената площ +50 % от рекултивираната
площ на депото, като една трета от нея трябва
да бъде осигурена за дървесна растителност; начин на застрояване – свободно и свързано в два
съседни ПИ.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ решението
може да бъде обжалвано по законосъобразност в
30-дневен срок от обнародването му в „Държавен
вестник“ чрез общината пред Административния
съд – Шумен.

Председател:
И. Коцева

Председател:
М. Киранова

Председател:
И. Коцева
4870
РЕШЕНИЕ № 255
от 25 април 2012 г.

5101

4742
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ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ
НА ОБЛАСТ СОФИЯ
ЗАПОВЕД № РД-15-055
от 10 май 2012 г.
На основание § 4к, ал. 6 ПЗРЗСПЗЗ, чл. 28б,
ал. 8 ППЗСПЗЗ във връзка с т. 3.7 от Заповед
№ РД-46-494 от 22.08.2003 г. на МЗГ, Заповед
№ РД-02-14-454 от 22.08.2003 г. на МРРБ и протоколи от 1.12.2011 г. – № 3.1 за м. Шипето,
землището на с. Мърчаево, № 3.2 за м. Боровец
и м. Босилковица, землището на кв. Симеоново,
№ 3.3 за м. Санаториума, в.з. Приплат, землището
на с. Владая, писмо № 4704/72 от 2.09.2011 г. от
„Геокад 93“ – ЕООД, и тестове на цифров модел
на ПНИ от Агенцията по геодезия, картография
и кадастър с изх. № 99-26932 от 17.08.2011 г., 9926927 от 17.08.2011 г., 99-26922 от 17.08.2011 г. за
одобрение на план на новообразуваните имоти и
придружаващата го документация след отразяване
на уважените възражения за територията на район
„Витоша“, Столична община, нареждам:
Одобрявам план на новообразуваните имоти
в М 1:1000 на местност Шипето, землището на с.
Мърчаево, местност Боровец, местност Босилковица, землището на кв. Симеоново, и местност
Санаториума, в.з. Приплат – землището на с.
Владая, район „Витоша“, Столична община.
Жалби срещу одобрения план на новообразуваните имоти могат да се подават от заинтересованите
лица чрез областния управител на София-град пред
Административния съд – София-град, в 14-дневен
срок от обнародването на заповедта в „Държавен
вестник“.

4878

Областен управител:
Д. Кирилов

ЗАПОВЕД № РД-15-056
от 10 май 2012 г.
На основание § 4к, ал. 6 ПЗРЗСПЗЗ, чл. 28б,
ал. 8 ППЗСПЗЗ във връзка с т. 3.7 от Заповед
№ РД-46-494 от 22.08.2003 г. на МЗГ, Заповед № РД02-14-454 от 22.08.2003 г. на МРРБ и протоколи от
24.11.2011 г. – № 3.1 за м. Белата могила, № 3.2
за м. Рагеви круши, № 3.3 за м. Муртеница и м.
Къпина, № 3.4 за м. Глодище и м. Мезевица, № 3.5
за м. Ранова нива, писмо № 4701/24 от 23.11.2011 г.
от Илонка Петрова – управител на ЕТ „Урса“, и
тест на цифров модел на ПНИ от Агенцията по
геодезия, картография и кадастър с изх. № 99-32635
от 3.10.2011 г. за одобрение на план на новообразуваните имоти и придружаващата го документация след отразяване на уважените възражения за
територията на кв. Гниляне, район „Нови Искър“,
Столична община, нареждам:
Одобрявам план на новообразуваните имоти
в М 1:1000 на местност Белата могила, местност
Рагеви круши, местност Муртеница, местност
Къпина, местност Глодище, местност Мезевица и
местност Ранова нива, землището на кв. Гниляне,
район „Нови Искър“, Столична община.
Жалби срещу одобрения план на новообразуваните имоти могат да се подават от заинтересованите
лица чрез областния управител на София-град пред
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Административния съд – София-град, в 14-дневен
срок от обнародването на заповедта в „Държавен
вестник“.
Областен управител:
Д. Кирилов
4876

ОБЩИНА С. ГОРНА МАЛИНА,
СОФИЙСКА ОБЛАСТ
РЕШЕНИЕ № 118
от 12 март 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11, чл. 27, ал. 3
ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – с.
Горна Малина, реши:
Одобрява проект за изменение на план за застрояване на поземлен имот № 083051, намиращ
се в местността Барата в землището на с. Горна
Малина, с който се предвижда изменение на имотните граници и режима на застрояване.
Решението може да се обжалва в 30-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
пред Административния съд – София област, чрез
Общинския съвет – с. Горна Малина, на основание
чл. 215, ал. 4 ЗУТ.
Председател:
Н. Стоилов
4743

ОБЩИНА С. ЦЕНОВО,
ОБЛАСТ РУСЕ
РЕШЕНИЕ № 61
от 26 април 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 ЗМСМА
във връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – с. Ценово, одобрява подробен устройствен
план – план за улична и дворищна регулация на с.
Караманово, община Ценово, област Русе (улична
регулация от о.т. 1 до о.т. 410, квартали с дворищна
регулация от № 1 до № 145), и на основание § 4,
ал. 1, т. 2 ПЗРЗКИР допълва кадастралния план
на с. Караманово от ПИ № 1.529 до ПИ 1.542 и
от ПИ 2.459 до ПИ 2.499.
Председател:
Д. Монков
4783
77. – ТД на НАП – София, на основание чл. 253
ДОПК с постановление № 1277/2011/000067 от
12.03.2012 г. възлага на купувача ЕТ „ТАУ – Тодор
Ангелов“, ЕИК по ЗТР 102867617, със собственик и
представител Тодор Христов Ангелов, със седалище
и адрес на управление Бургас, кв. Сарафово, ул.
Твърдица 22А, следния недвижим имот с местонахождение гр. Банско, община Банско, местност Грамадето, апартаментен комлекс „Дрийм“: Апартамент
№ 322 с идентификатор 02676.11.27.1.48, намиращ
се в сграда № 1, разположена в поземлен имот с
площ 3553 кв. м с идентификатор 02676.11.27 по
кадастралната карта на гр. Банско, на втори жилищен
етаж, с общо застроена площ съгласно нотариален
акт, вписан под № 49, том 7, дело № 1319/2007 на
Службата по вписванията – Разлог, от 63,58 кв. м,
състоящ се от дневна с трапезария и кухненски бокс,
спалня, баня с тоалетна, коридор и тераса, от които
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0,76 ид.ч. от общите части на сградата и 0,67 ид.ч.
от правото на строеж върху земята, при съседни
самостоятелни обекти в сградата съгласно скица
№ 5735 от 30.03.2011 г. на СГКК – Благоевград: на
същия етаж: 02676.11.27.1.47, 02676.11.27.1.49, под
обекта: 02676.11.27.1.27, над обекта: 02676.11.27.1.71,
заедно с обзавеждане, подробно описано в постановлението, за сумата 41 590 лв. Собствеността
преминава у купувача от датата на постановлението.
Нотариална форма не е необходима. Купувачът е
длъжен да поиска вписване на постановлението
за възлагане на недвижимия имот от съдията по
вписване чрез службата по вписванията по местонахождението на имота.
4969
13. – Академията на МВР – София, обявява
конкурси за: професор по: област на висшето образование 9. сигурност и отбрана (9.1. национална
сигурност), научна специалност „Организация и
управление извън сферата на материалното производство“, учебни дисциплини „Наблюдение и
контрол на държавната граница“ и „Социология на
управлението“ в катедра „Опазване на обществения ред“ към факултет „Полиция“ – един; доценти
по: област на висшето образование 9. Сигурност
и отбрана (9.1. национална сигурност), научна
специалност „Организация и управление извън
сферата на материалното производство“, учебни
дисциплини „Основи на оперативно-издирвателната
дейност“ и „Противодействие на организираната
престъпност“ в катедра „Оперативно-издирвателна
дейност“ към факултет „Полиция“ – един; област
на висшето образование 9. Сигурност и отбрана
(9.1. национална сигурност), научна специалност
„Организация и управление извън сферата на
материалното производство“, учебни дисциплини
„Противодействие на разузнавателната дейност“,
„Теория на разузнаването“, „Теория на контраразузнаването“, „Управление на риска във вътрешната
сигурност“ и „Противодействие на икономическия
шпионаж“ в катедра „Управление“ към факултет
„Полиция“ – един, всички със срок 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Документи – Академия на МВР, п.к. 555, тел. 98-29-222.
4839
29. – Военната академия „Г. С. Раковски“, София,
обявява конкурс за щатно осигурена академична
длъжност професор за военнослужещ по 05.02.24.
организация и управление извън сферата на материалното производство (управление на сигурността
и отбраната), научна област „Сигурност и отбрана“,
професионално направление „Национална сигурност“
(учебни дисциплини мениджмънт на сигурността
и отбраната, управление на ресурсите за отбрана,
мениджмънт на отбраната и въоръжените сили и
мениджмънт на гражданските ресурси за отбрана),
със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. За дата на подаване на документите от
кандидатите се счита датата на завеждането им в
регистратурата на Военната академия. По отношение на кандидатите ще се извърши проучване за
издаване на разрешение за достъп до класифицирана
информация съгласно чл. 45 от Закона за защита
на класифицираната информация. Документи и
справки – в София, бул. Евлоги и Христо Георгиеви
82, тел. 92-26-512, 92-26-576.
4935
43. – Университетът по архитектура, строителство и геодезия – София, обявява конкурс за
професор в област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.3.
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Философия, по научната специалност „Философия
на културата, политиката, правото и икономиката“
към катедра „Обществени науки“ със срок 2 месеца
от обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в университета, бул. Христо Смирненски
1, сграда ректорат, стая № 224, тел. 02 963-52-45,
вътр. 419 и 449.
4841
58. – Нов български университет обявява конкурси за: главни асистенти по: професионално
направление 3.6. Право (административно право
и административен процес) – един; професионално
направление 3.6. Право (международно частно право) – един; професионално направление 3.6. Право
(гражданско и семейно право) – един; професионално направление 3.1. Социология, антропология и
науки за културата (социология) – един; доценти по:
професионално направление 2.3. Философия – един;
професионално направление 8.4. Театрално и
филмово изкуство (телевизия) – един, всички са
със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Документи – в НБУ, ул. Монтевидео 21,
отдел „Персонал“, офис 216, тел. 811-02-36, 811-02-16.
4840
99. – Медицинският университет – София,
обявява конкурс за Департамента по езиково обучение и студентски спорт за доцент по специалност
05.07.03 Методика на преподаването по латински
език в професионално направление 1.3 Педагогика
на обучение по латински език със срок 2 месеца
от обнародването в „Държавен вестник“. Справки
и документи – в Медицинския университет, Департамент по езиково обучение, София, ул. Здраве 2,
канцелария на департамента, тел. 9230 279.
4863
47. – Университетът „Проф. д-р Асен Златаров“,
Бургас, обявява конкурси за: професор по: професионално направление 2.2. „История и археология“,
научна специалност 05.03.01 „Стара история (вкл.
праистория)“ – един; доценти по: професионално
направление 7.1. „Медицина“, научна специалност
03.01.13 „Вътрешни болести“ – един; професионално
направление 7.1. „Медицина“, научна специалност
03.01.50 „Педиатрия“ – един; професионално направление 1.2. „Педагогика“, научна специалност 05.07.01
„Теория на възпитанието и дидактика“ – един;
професионално направление 3.9. „Туризъм“, научна
специалност 05.02.18 „Икономика и управление
(туризъм)“ – един; гл. асистенти по: професионално направление 1.3. „Педагогика на обучението
по...“, научна специалност 05.07.03 „Методика на
обучението по български език и литература 5 – 12
клас“ – един; професионално направление 2.1. „Филология“, научна специалност 05.04.02 „Българска
литература (Българска литература след Втората
световна война)“ – един, всички със срок 2 месеца
от обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в ректората, к/с Славейков, бул. Проф. Якимов
1, стая 214, тел. 056-858-210.
4913
83. – Техническият университет – Варна, обявява конкурс за доцент в професионално направление
5.2. Електротехника, електроника, автоматика;
научна специалност или учебна дисциплина: Електротехника и електроника към катедра „Теоретична
и измервателна електротехника“ към Електротехническия факултет със срок 2 месеца от обнародването
в „Държавен вестник“. Документи – в университета,
отдел „Човешки ресурси“, тел. 052/383-284.
4842
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26. – Националният военен университет „Васил Левски“, Велико Търново, обявява конкурси
за заемане на академични длъжности, както
следва: професор по научна специалност 02.20.08
Електронизация (в авиацията), област на висше
образование 5. „Технически науки“, професионално
направление 5.2. Електротехника, електроника
и автоматика за цивилен служител в катедра
„Електроника, комуникационна и навигационна
техника в авиацията“ във факултет „Авиационен“;
доцент по научна специалност 05.02.18 Икономика
и управление, област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално
направление 3.7. Администрация и управление за
цивилен служител в катедра „Стопанско управление и логистично осигуряване“ във факултет
„Общовойскови“, двата със срок за подаване на
документи 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Конкурсите са обявени със Заповед № 593 от 25.04.2012 г. на началника на НВУ
„Васил Левски“, линк: htp://www.nvu.bg/node/158.
Документи се подават в Регистратурата за некласифицирана информация на университета. За
контакт: телефон – (062) 61-88-75; Siemens – 62075;
GSM – 0888131479, e-mail: georgiev_ga@nvu.bg.
4817
387. – Пловдивският университет „Паисий
Хилендарски“ обявява конкурси за академичните
длъжности : професори по: област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика; научна специалност Изчислителна математика
(Числени методи и среди за приложение) – един;
област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално
направление 4.3. Биологически науки; научна
специалност Клетъчна биология – един; област на
висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление
4.3. Биологически науки; научна специалност
Генетика – един; област на висше образование
4. Природни науки, математика и информатика;
професионално направление 4.2. Химически
науки; научна специалност Химична технология
(Органична химична технология) – един; област
на висше образование 3. Социални, стопански и
правни науки; професионално направление 3.8.
Икономика; научна специалност Икономика и
управление (Цени и ценова политика и Стокови
борси) – един; област на висше образование 5.
Технически науки; професионално направление
5.3. Комуникационна и компютърна техника;
научна специалност Автоматизация на области от
нематериалната сфера (просвета, наука) – един;
доцент по област на висше образование 2. Хуманитарни науки; професионално направление 2.1.
Филология; научна специалност Най-нова българска литература (след Първата световна война)
(за нуждите на Филиал „Любен Каравелов“ в
Кърджали); главни асистенти по: област на висше
образование 4. Природни науки, математика и
информатика; професионално направление 4.6.
Информатика и компютърни науки; научна специалност Информатика – един; област на висше
образование 4. Природни науки, математика и
информатика; професионално направление 4.3.
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Биологически науки; научна специалност Молекулярна биология – един, всички със срок 2
месеца от датата на обнародването в „Държавен
вестник“. Документи се подават в ректората, ул.
Цар Асен 24, стая 120, тел. 032/ 261 408.
4964
239. – Институтът по математика и информатика при БАН – София, обявява конку рс
за професор в област на висше образование 4.
Природни науки, математика и информатика;
професионално направление 4.5. Математика;
научна специалност 01.01.11 Изследване на операциите със срок 2 месеца от обнародването в
„Държавен вестник“. Документи – в отдел „КУД“
на Института, София, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 8,
тел. 979-28-48.
4844
98. – Националният център по заразни и
паразитни болести – София, обявява конкурс за
академична длъжност главен асистент в област на
висше образование 7. „Здравеопазване и спорт“
по професионално направление 7.1. „Медицина“,
научна специалност „Имунопатология и алергология“ за нуждите на Лаборатория „Алергия и
алергенни препарати“ със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в
НЦЗПБ, София 1504, бул. Янко Сакъзов 26, за
справки: тел.: 02/8468307; 02/8432175.
4843
45. – Инстит у т ът по лозарство и винарство – Плевен, към Селскостопанската академия
обявява конкурси за доценти в професионално
направление 6.2. Растителна защита, научна
специалност „Растителна защита“ (вкл. фитопатология, вирусология, хербология и др.) – един;
в професионално направление 5.12. „Хранителни
технологии“, научна специалност „Технология на
алкохолните и безалкохолните напитки“ – един; в
професионално направление 6.1. Растениевъдство,
научна специалност „Лозарство“ – един, всички
със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Справки и документи за участие:
Институт по лозарство и винарство, 5800 Плевен,
ул. Кала тепе 1, тел. 064 822468.
4816
14. – Институтът по тютюна и тютюневите
изделия – с. Марково, към Селскостопанската
академия – София, обявява конкурс за доцент по
професионално направление 6.1. Растениевъдство,
научна специалност „Селекция и семепроизводство на културните растения“ за нуждите на
отдел „Селекция и семепроизводство“ със срок 2
месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Спарвки и документи – в института, с. Марково
4108, тел. 032/672364.
4818
95. – Столичната общинска агенция за приватизация на основание чл. 30 ЗПСК обявява,
че през април 2012 г. са продадени следните
общински обекти:
1. помещение към трафопост, ж. к. Стрелбище,
до бл. 95, общински нежилищен имот, стопанисван от район „Триадица“, продадено на Станка
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Стефанова Пеневска за 4000 лв., изплатени изцяло от купувача; сделката е освободена от ДДС
(чл. 45, ал. 3 ЗДДС);
2. магазин № 12, пл. Възраждане 2/3, общински
нежилищен имот, стопанисван от район „Възраждане“, продаден на Кристиян Георгиев Артъков за
64 000 лв., изплатени изцяло от купувача; сделката
е освободена от ДДС (чл. 45, ал. 3 ЗДДС);
3. помещение към трафопост, ж. к. Люлин 10,
до бл. 104А, общински нежилищен имот, стопанисван от район „Люлин“, продадено на Богослов
Петров Янакиев за 43 000 лв., изплатени изцяло от
купувача; сделката е освободена от ДДС (чл. 45,
ал. 3 ЗДДС);
4. помещение към трафопост, ж. к. Люлин 8, до
73 ОДЗ, ул. 400 и ул. Годеч, общински нежилищен
имот, стопанисван от район „Люлин“, продадено
на Явор Ивайлов Вълков за 43 000 лв., изплатени
изцяло от купувача; сделката е освободена от ДДС
(чл. 45, ал. 3 ЗДДС).
4792
13. – Столичната община на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
парцеларен план на улица (пътна връзка с Ботевградско шосе под трасето на автоматистрала
„Хемус“), м. Богровски песоци, кв. Враждебна,
поземлени имоти с идентификатори 68134.8597.70,
68134.8597.63, 68134.8597.57,68134.8597.39,
68134.8597.36, 68134.8597.27, който е изложен в
район „Кремиковци“. Заинтересуваните могат да
направят писмени възражения, предложения и искания по проекта на основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ
в едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ чрез район „Кремиковци“.
4790
7. – Столичната община на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен подробен устройствен план – изменение на план за регулация
на квартали 6, 7, 17 и 17-А, м. БАН – ІV км, който
е изложен в район „Слатина“. В едномесечен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ на обявлението заинтересуваните лица могат да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта до главния архитект на Столичната община чрез район „Слатина“. Проектите за подробни
устройствени планове подлежат на обществено
обсъждане по реда на чл. 121, ал. 1 ЗУТ преди
внасянето им в общинския експертен съвет по
устройство на територията.
4914
10. – Община Балчик на основание чл. 128, ал. 2
ЗУТ обявява на заинтересованите собственици, че е
изработен ПУП – ПП за „Кабелна линия 20 kV от
ТП № 250, минаваща през ПИ № 62788.35.32, ПИ
№ 62788.31.38, ПИ № 62788.24.27, ПИ № 62788.23.22
за захранване на трафопост тип БКТП 20 /0,4 kVA
в ПИ № 62788.35.25“ по кадастралната карта на с.
Рогачево, община Балчик. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересованите лица могат
да направят писмени възражения, предложения и
искания по ПУП – ПП към Община Балчик.
4838
13. – Община Ботевград на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план
на разпределителен газопровод (извън регулация) за
с. Литаково, община Ботевград. Съгласно чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в
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„Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат
да направят писмени възражения, предложения и
искания по проекта до общинската администрация – Ботевград.
4918
4. – Община Велики Преслав на основание
чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект
на ПУП – парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура за „Външно електрозахранване“ и „Външно водоснабдяване“ за ПИ № 002011
по КВС на с. Троица. Обектът представлява кабел
НН, започващ от стълб ВМрНН № 1, и трасе на
водопровод, преминаващи през ПИ 002007, ПИ
002006, ПИ 000063 и ПИ 000064. Проектът е изложен
в Община Велики Преслав, ул. Б. Спиров 58, ет. 2,
стая 212. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересованите лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта за
ПУП – ПП до общинската администрация.
4638
58. – Общинската служба по земеделие – Велики Преслав, на основание чл. 18д, ал. 4 във връзка
с чл. 18б, ал. 2 ППЗСПЗЗ съобщава на заинтересованите, че в сградата на Община Велики Преслав
и областната управа, Шумен, е обявен график за
уточняване на границите на земеделските земи,
разположени в териториите по чл. 18г, ал. 1, т. 1
ППЗСПЗЗ – граници на имоти с възстановена собственост по реда на § 4 ПЗРЗСПЗЗ за землището
на гр. Велики Преслав, местност Дервиша – кадастрален район 111.
4749
51. – Община Габрово на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ обявява, че е изработен подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) за
обект: „Главен разпределителен газопровод извън
урбанизираната територия за газоснабдяване на
Община Габрово“. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ
в едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересованите лица могат да направят
писмени искания, предложения и възражения относно подробния устойноствен план – парцеларен
план (ПУП – ПП) за обект: „Главен разпределителен газопровод извън урбанизираната територия
за газоснабдяване на Община Габрово“, до кмета
на общината. Проекът е изложен в сградата на
Община Габрово, стая 302, ет. 3.
5088
85. – Областният управител на област Добрич
на основание чл. 148, ал. 3 и 4 и чл. 149, ал. 4 ЗУТ
издава на „АЙС“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление Варна, район „Приморски“, ж. к.
Бриз, ул. 111 № 6, ЕИК 103311406, представлявано
от Христо Добрев Христов, Разрешение за строеж
№ 04 от 8.05.2012 г. на обект: „Два ветрогенератора
с височина на кулата до 80 м и диаметър на витлото
до 66 м в ПИ 17275.3.76 в землището на с. Горун,
община Шабла, и кабелна линия 20 kV от тях до
ГРУ в ПИ 57861.10.59 в землището на с. Поручик
Чунчево, община Каварна“. Със Заповед № РД11-10-95 от 8.05.2012 г. на областния управител на
област Добрич е одобрен инвестиционен проект
за обекта. Обектът е разположен на територията
на общините Каварна и Шабла.
4874
643. – Община Костинброд на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава на заинтересованите, че в
общинската администрация е постъпил проект за
изменение на подробния устройствен план – плана
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за улична регулация на улица от о.т. 326 до о.т.
342А – част от ул. Гео Милев – по плана на гр.
Костинброд, по съществуващите на място имотни
граници и изменението на плана за регулация за
УПИ II-2881 от кв. 107 и урегулираните поземлени
имоти № V-3234, VI-3237, VII-3238, VIII-3239, IX3243, Х-3244, XI-3247, XII-3248 и XIII-3342 в кв.
113 с изход на ул. Гео Милев съгласно Решение
№ 36 от 27.12.2011 г. на общинския съвет. Проектът е изложен във входното фоайе на таблото за
съобщения в сградата на общинската администрация – гр. Костинброд, ул. Охрид 1. На основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересованите лица могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта до кмета на Община Костинброд в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“.
4637
3. – Община Малко Търново на основание
чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава на всички заинтересувани лица, че е изготвен проект на ПУП – парцеларен план ВиК, ел. и комуникационно-транспортен
план за обект: „Подробен устройствен план за
поземлен имот № 010001, масив 10, м. Край село
Р.Г., землище с. Калово, община Малко Търново.
Трасето преминава през ПИ № 0.205 по КВС на с.
Калово. Проектът е изложен в сградата на Община
Малко Търново, стая № 6. В едномесечен срок от
обнародването в „Държавен вестник“ съгласно
чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересуваните лица могат
да направят писмени възражения, предложения и
искания по проекта до общинската администрация – Малко Търново.
4695
14. – Община Нови пазар на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ обявява на заинтересуваните лица, че е
изработен проект на ПУП – парцеларен план за техническа инфраструктура – ел. провод, водопровод и
пътна връзка за ПИ № 52009.20.474 (ПСОВ) в землището на гр. Нови пазар. Трасето на ел. провода преминава през имоти в землището на гр. Нови пазар,
както следва: ПИ № 52009.18.288, ПИ № 52009.18.400,
ПИ № 52009.18.406, ПИ № 52009.19.300, ПИ
№ 52009.20.140 и ПИ № 52009.20.474. Трасето на
ел. провода преминава през имоти в землището
на с. Енево, както следва: ПИ № 27471.26.22, ПИ
№ 27471.26.26 и ПИ № 27471.27.10. Трасето на водопровода преминава през имоти в землището на
гр. Нови пазар, както следва: ПИ № 52009.18.288,
ПИ № 52009.18.400, ПИ № 52009.19.300, ПИ
№ 52009.20.140 и ПИ № 52009.20.474. Трасето на
водопровода преминава през имоти в землището
на с. Енево, както следва: ПИ № 27471.12.167,
ПИ № 27471.50.348, ПИ № 27471.50.349, ПИ
№ 27471.45.4, ПИ № 27471.50.333, ПИ № 27471.22.44,
ПИ № 27471.22.40, ПИ № 27471.50.318, ПИ
№ 27471.26.22, ПИ № 27471.50.354. Трасето на
пътната връзка минава през имоти в землището на
гр. Нови пазар, както следва: ПИ № 52009.20.140,
ПИ № 52009.20.294, ПИ № 52009.20.405, ПИ
№ 52009.25.296, ПИ № 52009.26.618 и ПИ
№ 52009.26.297. Проектът е изложен в техническата служба на Община Нови пазар, стая 402, и
може да се разгледа всеки присъствен ден. Изработването на плана е допуснато със заповед № 238
от 6.04.2012 г. на кмета на Община Нови пазар.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ за-
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интересуваните лица могат да направят писмени
възражения, искания и предложения по плана до
кмета на Община Нови пазар.
4872
19. – Община Свиленград на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава на всички заинтересовани лица,
че е изработен проект на ПУП – парцеларен план
за външно ел. захранване с кабел Ср.Н 20 kV на
ПИ № 089005 по КВС на с. Чернодъб през имоти
ПИ № 067, ПИ № 552, намиращи се в землището
на с. Чернодъб, който е изложен в сградата на
общината, стая № 210. Съгласно чл. 128, ал. 5 ЗУТ
в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица по смисъла
на чл. 131, ал. 1 ЗУТ могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до Община Свиленград.
4919
20. – Община Свиленград на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава на всички заинтересовани лица,
че е изработен проект на ПУП – парцеларен план
за външно ел. захранване с кабел Ср.Н 20 kV на
ПИ № 089026 по КВС на с. Чернодъб през имоти
ПИ № 067 и ПИ № 552, намиращи се в землището на с. Чернодъб, който е изложен в сградата на
общината, стая № 210. Съгласно чл. 128, ал. 5 ЗУТ
в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица по смисъла
на чл. 131, ал. 1 ЗУТ могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта до
Община Свиленград.
4920
121. – Община Своге на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
обект: МВЕЦ „Реброво“, подобект: ПУП – парцеларен план на заливната територия на МВЕЦ
„Реброво“ – с. Реброво, ЕКАТТЕ 62387, община
Своге, Софийска област, засягащ поземлени имоти
с № 000001, 014006, 014007, 015005, 015007, 015009,
015011, 015014, 015015, 015019, 015021 и 076002
и ПИ № 000183 – водно течение (река Искър)
от КВС на землището на с. Реброво, Софийска
област. С проекта се предвижда изграждане на
подпорна стена и определяне на заливната територия до предвидените сгради на централата
и преградни съоръжения. Проектът е изложен
в общинската администрация – гр. Своге, отдел
„УРТ“, справки по него могат да се правят всеки
работен ден от седмицата в рамките на работното време. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ по
проекта заинтересованите лица могат да правят
писмени възражения, предложения и искания до
кмета на Община Своге в едномесечен срок от
обнародването в „Държавен вестник“.
4699
12. – Община Севлиево на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ обявява, че е изработен проект за подробен устройствен план – парцеларен план за
трасе на главен разпределителен газопровод за
газоснабдяване на община Габрово, част от което
преминава през територията на община Севлиево,
а именно през землищата на гр. Севлиево и на с.
Горна Росица. Проектът е изложен в сградата на
Община Севлиево, ет. 2, стая 209. На основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните
лица могат да направят писмени възражения по
плана до общинската администрация.
5084
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24. – Община Сливен на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
ПУП – парцеларен план за линейните обекти на
техническата инфраструктура извън границите на
урбанизираните територии за изграждане на водопроводно отклонение за поземлен имот 057036,
отреден „За кравеферма“, местност Малкия чаир,
землище с. Тополчане, община Сливен. Трасето
преминава пред имоти № 000061, 000062, 000453,
000458 и 057202 – общинска собственост, в същото
землище. Проектът е изложен в общината, стая 35.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения
по проекта до общинската администрация.
4786
96. – Община Стрелча на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава на заинтересуваните собственици на имоти в кв. 21 и кв. 43 по плана на гр.
Стрелча: ПИ № 637 – Петко Иванов Кокошаров;
ПИ № 636 – Мария Иванова Иванова и наследници
на Анка Иванова Петрова; ПИ № 635 – наследници
на Иван Николов Салчов; ПИ № 634 – наследници
на Пройчо Василев Пройчев и Николина Савова
Пройчева; ПИ № 638 – Ильо Кръстев Нешев,
Стоила Бальова Миронова, Валентина Стефанова
Славчева и Мариана Стефанова Миронова; ПИ
№ 640 – Саво Яков Романков, Благо Яков Романков и Мария Якова Тодорова; ПИ № 641 – Танчо
Стоянов Стоянов, че е изработен проект за изменение на ПУП – ПР (план за улична регулация)
на ул. Велко Иванов от о.т. 182 до о.т. 180 в гр.
Стрелча. Проектът се намира в сградата на общинската администрация – Стрелча, пл. Дружба 2,
ет. 2, стая № 5. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересуваните лица могат да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта до общинската администрация.
4915
77. – Община Твърдица на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
подробен устройствен план за промяна предназначението на поземлен имот в горска територия – частна държавна собственост, за изграждане
на филтрираща камера към обект „Водоснабдяване
на с. Сборище“ в ПИ с проектен № 293038, м.
Чакалица, землище с. Сборище, община Твърдица,
отдел 175, подотдел „17“ по стар ЛУП на ТП ДГС
„Твърдица“, отдел 175, подотдел „и“ по ГСП от
2011 г. на ДГС „Твърдица“. Изработеният проект
е на разположение всеки работен ден в стая 21,
ет. 3 в сградата на Община Твърдица, пл. Свобода
1. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ до
общинската администрация.
4696
77а. – Община Твърдица на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
подробен устройствен план –парцеларен план на
проектно подземно трасе на водопровод, намиращ
се в землището на с. Сборище, община Твърдица,
представляващ част към обект „Водоснабдяване на с.
Сборище“. Трасето на водопровода с обща дължина
256 м преминава през ПИ № 293023, ПИ № 293022,
ПИ № 293026 и ПИ № 293024, м. Чакалица, землище
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с. Сборище, община Твърдица – ДГФ с проектни
№ ПИ 293037, отдел 175, част от подотдел „13“ по
ЛУП от 2001 г., отдел 175, част от подотдел „и“
по ЛУП от 2011 г., ПИ 293039, отдел 175, част от
подотдели „з“, „13“ по ЛУП от 2001 г., отдел 175,
част от подотдел „и“ по ЛУП от 2011 г., ПИ 293040,
отдел 175, част от подотдели „6“, „з“ по ЛУП от
2001 г., отдел 175, част от отдел „з“ по ЛУП от
2011 г., ПИ 293043, отдел 175, част от подотдел „з“
по ЛУП от 2001 г., отдел 175, част от подотдел „и“
по ЛУП от 2011 г., ПИ 293046, отдел 175, част от
подотдел „з“ по ЛУП от 2001 г., отдел 175, част от
подотдел „и“ по ЛУП от 2011 г., ПИ 293048, отдел
175, част от подотдели „6“, „з“ по ЛУП от 2001 г.,
отдел 175, част от подотдел „з“ по ЛУП от 2011 г.,
с обща площ на сервитут 1,440 дка. Изработеният проект е на разположение всеки работен ден
в стая 21, ет. 3 в сградата на Община Твърдица,
пл. Свобода 1. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ
заинтересуваните лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ до общинската администрация.
4697
7. – Община Чирпан на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица, че
е изработен проект за ПУП – план-схема за извеждане подземно на дъждовни води с тръба ∅ 110 от
УПИ VII-110, кв. 17, до канал в кв. 31 по плана
на с. Могилово, община Чирпан. Документацията
по изработения проект е на разположение всеки
работен ден в стая 4, ет. 1 в сградата на Община
Чирпан. Съгласно чл. 128, ал. 5 ЗУТ писмени
възражения, предложения и искания по проекта
могат да бъдат подавани до общинската администрация в едномесечен срок от обнародването на
обявялението в „Държавен вестник“.
4633
7а. – Община Чирпан на основание чл. 128, ал. 2
ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица, че е изработен проект за ПУП – трасировъчен и парцеларен
план за обект: „Изграждане на оптична кабелна
свързаност гр. Чирпан – с. Рупките“. Документацията
по изработения проект е на разположение всеки
работен ден в стая 4, ет. 1 в сградата на Община
Чирпан. Съгласно чл. 128, ал. 5 ЗУТ писмени възражения, предложения и искания по проекта могат
да бъдат подавани до общинската администрация в
едномесечен срок от обнародването на обявлението
в „Държавен вестник“.
4634
7б. – Община Чирпан на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица,
че е изработен проект за ПУП – трасировъчен и
парцеларен план за обект: „Изграждане на оптична
кабелна свързаност с. Рупките – с. Спасово“. Документацията по изработения проект е на разположение всеки работен ден в стая 4, ет. 1 в сградата
на Община Чирпан. Съгласно чл. 128, ал. 5 ЗУТ
писмени възражения, предложения и искания по
проекта могат да бъдат подавани до общинската
администрация в едномесечен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“.
4635
8. – Община Чирпан, област Стара Загора,
на основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава на
заинтересуваните лица, че е изработен проект за
подробен устройствен план – план за застрояване
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(ПЗ) за общински обект от първостепенно значение „Изграждане на пречиствателна станция за
отпадни води (ПСОВ), реконструкция и разширение на водоснабдителната и канализационната
мрежа на гр. Чирпан“ в ПИ № 147180, м. Табахни
в землището на гр. Чирпан, и подробен устройствен план – парцеларен план (ПП) за трасета
на довеждащ водопровод и довеждащ колектор,
предвиждащ засягане на имоти и части от тях в
землището на гр. Чирпан в следния обхват: ПИ
№ 426, 483, 147122, 147129, 147131. Проектите са
изложени в сградата на Община Чирпан, ет. 1, стая
4. На основание чл. 128. ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародване на обявлението в „Държавен
вестник“ заинтересуваните лица могат да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проектите за подробни устройствени планове до
общинската администрация – гр. Чирпан.
4815
307. – Община „ Тунджа“, Ямбол, на основание
чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект
за подробен устройствен план (парцеларен план) за
трасе на ел. провод за захранване на УПИ XXVI,
масив 86 от БКТП в ПИ 086040 по КВС на землище
с. Калчево, община „Тунджа“, и ел. проводно отклонение 20 kV от СРС № 1 до БКТП в ПИ 086040
по КВС на землище с. Калчево, община „Тунджа“.
Проектът е на разположение на заинтересуваните
лица в отдел „АТО и С“ в сградата на общинската
администрация, Ямбол, пл. Освобождение 1, стая
103. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „ Държавен вестник“
заинтересуваните лица могат да направят писмени
възражения до общинската администрация.
4813
63. – Община с. Лесичово на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
подробен устройствен план – план за регулация и
застрояване на поземлен имот № 003659, намиращ
се в м. Голяма могила, землището на с. Щърково,
община Лесичово, област Пазарджик. С ПР за имота
се обособява УПИ за хладилни складове, а с ПЗ в
новообособения УПИ се ситуира свободностоящо
застрояване при показатели за зона „Пп“ – плътност 80 %, озеленяване 20 %, Кинт. – 2,5, съгласно
приложената скица-проект. Проектът са намира в
сградата на Община Лесичово, дирекция „Специализирана администрация“. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат
да направят писмени възражения, предложения и
искания по проекта до общинската администрация – Лесичово.
4698
1. – Община с. Мирково, отдел „Управление
на собствеността“, съобщава на заинтересованите,
че на основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ е изработен
проект на ПУП – план за регулация и застрояване
на бившия стопански двор в с. Мирково, Софийска
област. Проектът се намира в общинската администрация с. Мирково, стоя 210 (отдел „Устройство
на територията“). На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ
в едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересованите лица по чл. 131 ЗУТ
могат да направя писмени възражения в общинската администрация – с. Мирково.
4871
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3. – Община с. Сатовча на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект на
ПУП – парцеларен план за външен подземен водопровод извън границите на урбанизираните територии
за захранване на имот № 012119 в землището на
с. Кочан, община Сатовча, с който се засяга ПИ
12291 – път ІV клас, по КВС на землище с. Кочан,
община Сатовча. Проектът е изложен за разглеждане
в Община Сатовча. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ
заинтересованите лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания до общинската
администрация в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ на обявлението.
4784
3а. – Община с. Сатовча на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект на
ПУП – парцеларен план за външен подземен ел.
провод извън границите на урбанизираните територии за захранване на имот № 012119 в землището
на с. Кочан, община Сатовча, с който се засяга ПИ
12291 – път ІV клас, по КВС на землище с. Кочан,
община Сатовча. Проектът е изложен за разглеждане
в Община Сатовча. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ
заинтересованите лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания до общинската
администрация в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ на обявлението.
4785
27. – Община с. Стамболово на основание
чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изготвен проект за инвестиционна инициатива, съдържащ: 1.
подробен устройствен план – парцеларен план и
специализирана план-схема за изграждане на обект:
Електропроводна линия 20 kV от поземлен имот
№ 000072, землище с. Кралево, община Стамболово, до подстанция „Славяни“, землище с. Славяново,
община Харманли; 2. инвестиционен проект. На
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок
от обнародването на обявлението в „Държавен
вестник“ заинтересованите лица могат да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта до кмета на Община Стамболово.
4814

СЪДИЛИЩА
Върховният административен съд на основание
чл. 181, ал. 1 АПК съобщава, че е постъпило оспорване от Лиляна Николова Найденова и Мария
Тодорова Билалова на Наредба № 1 от 3.02.2011 г.,
приета от ВСС, по протокол № 4 от 3.02.2011 г., по
което е образувано адм. д. № 6176/2012 по описа
на Върховния административен съд.
4965
Административният съд – Варна, ХІІІ състав, на основание чл. 218, ал. 2 ЗУТ съобщава,
че е образувано адм. дело № 1678/2012 г. по
оспорване, предявено от Павлин Костов Хинев
и Диян Христов Радев срещу Решение № 200-7
от 1.02.2012 г. на Общинския съвет – гр. Варна,
за одобряване на ПУП – ПУР на СО „Орехчето“
относно ПИ № 217. Заинтересованите страни имат
право да подадат заявление за конституиране
като ответници в едномесечен срок от обнародване на съобщението в „Държавен вестник“,
като представят заявление до Административния
съд – Варна, което да съдържа: трите имена и
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адреса, телефон, факс и електронен адрес, ако има
такъв – за българските граждани; трите имена
и личния номер за чужденец и адреса, заявен
в съответната администрация, телефон, факс и
електронен адрес, ако има такъв; фирмата на
търговеца или наименованието на юридическото
лице, изписани и на български език, седалището
и последния посочен в съответния регистър адрес
на управление и електронния му адрес; номер на
делото; акта, който се оспорва, и органа, който
го е издал; изявление, че заинтересуваното лице
желае да бъде конституирано в производството
като ответник; подпис на заявителя. Към заявлението да се приложат писмени доказателства, удостоверяващи качеството на заявителя
като заинтересовано лице. Със заявлението е
недопустимо да се правят искания за отмяна
на индивидуалния административен акт, както
и за присъединяване към подадената жалба от
Павлин Костов Хинев и Диян Христов Радев.
4974
Административният съд – Варна, на основание чл. 218, ал. 2 и 4 ЗУТ съобщава, че е образувано
адм.д. № 1353/2012 по описа на Административния съд – Варна, по жалба на Ибрахим Махмуд
Амура срещу Решение № 6.8.1 от протокол № 006
от 17.02.2012 г. на Общинския съвет – Аксаково,
в частта за имоти 038004, 038014, 038015, 038019,
038024, 038025, 038027, 039035, 039036, 039037, с което е одобрен подробният устройствен план – план
за застрояване за изграждане на „Регионално
депо за общините Варна, Аксаково и Белослав“,
включващо съоръжения/инсталации/площадки
за третиране/рециклиране и обезвреждане на
неопасни отпадъци (битови, строителни, зелени) в
обхват поземлени имоти № 025040, 025041, 038004,
038005, 038006, 038007, 038008, 038009, 038010,
038011, 038012, 038013, 038014, 038015, 038017, 038018,
038019, 038020, 038021, 038022, 038023, 038024,
038025, 038026, 038027, 038029, 038030, 038034,
038035, 038036, 038037, 038038, 038039, 039025,
039026, 039027, 039028, 039029, 039030, 039031,
039035, 039036, 039037 по КВС на землището на
с. Въглен, община Аксаково, област Варна. Съдът
указва на заинтересованите лица, че в срок от 1
месец от обнародването в „Държавен вестник“
могат да подадат заявление до Административния
съд – Варна, със съдържание съобразно чл. 218,
ал. 4, т. 1 – 7 ЗУТ за конституирането им като
ответници в производството.
5005
Административният съд – Габрово, на основание чл. 181 АПК съобщава, че е постъпило оспорване от областния управител на област Габрово
срещу Решение № 66 от 13.03.2012 г. на Общинския
съвет – гр. Трявна, с което се променя характерът
на собствеността от публична в частна общинска
собственост на земеделски земи съгласно приложение А, намиращи се в землища община Трявна,
които имат начин на трайно ползване – „пасище, мера“, във връзка с което е образувано адм.
дело № 83/2012 по описа на Административния
съд – Габрово, насрочено за 22.06.2012 г. в 10 ч.
4901
Административният съд – Пловдив, адм.д.
№ 1241/2012, на основание чл. 218, ал. 1 ЗУТ
съобщава, че е постъпило оспорване от Илияна
Тилева Господарска от Пловдив, ж.к. Тракия,
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бл. 127, вх. В, ет. 2, ап. 6, против Заповед № 196
от 27.03.2012 г. на кмета на Община Съединение, с която е одобрен проект за изменение
на ПУП – ПРЗ на ПИ 076015 по КВС на гр.
Съединение, като от него се образуват два нови
УПИ: I-076015 – за животновъдна ферма, и II076015 – за животновъдна ферма, по червените и
сините надписи за регулацията, червен пунктир
и черни котировки за застрояването и сини градоустройствени показатели за зона Пп (предимно
промишлена) с Н ≤ 10 м, Пзастр. ≤ 80 %, Кинт.
≤ 2,5, Позел. ≥ 20 %, показани със син цвят на
проекта. В едномесечен срок от деня на обнародване на съобщението заинтересованите лица
могат да бъдат конституирани като ответници
в съдебното производство чрез подаване на
заявление до АС – Пловдив, по номера на адм.
дело, което да съдържа: трите имена и адреса,
телефон, факс и електронен адрес, ако има такъв – за българските граждани; трите имена и
личния номер за чужденец и адреса, заявен в
съответната администрация, телефон, факс и
електронен адрес, ако има такъв; фирмата на
търговеца или наименованието на юридическото
лице, изписани и на български език, седалището
и последния посочен в съответния регистър адрес
на управление и електронния му адрес; номер на
делото; акта, който се оспорва, и органа, който
го е издал; изявление, че заинтересуваното лице
желае да бъде конституирано в производството
като ответник; подпис на заявителя. Към заявлението се прилагат писмени доказателства, удостоверяващи качеството на заинтересувано лице
на заявителя. Със заявлението е недопустимо да
се правят искания за отмяна на индивидуалния
административен акт, както и за присъединяване
към подадени жалби в законоустановения срок.
Делото е насрочено за 5.07.2012 г. в 9 ч.
5006
Административният съд – Смолян, призова
Виолета Захариева Дурева с последен адрес гр.
Пловдив, ул. Люботрън 10, ет. 4, ап. 12, сега с
неизвестен адрес, да се яви в съда на 27.06.2012 г.
в 14,30 ч. в качеството на заинтересована страна
по адм. д. № 40/2012 г., заведено от Станчо Юлев
Соколов от с. Средец, община Неделино, по ЗКИР.
Заинтересованата страна да посочи съдебен адрес
за призоваване, в противен случай делото ще
се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК във
връзка с чл. 144 АПК.
4902
Административният съд – Смолян, на основание чл. 218, ал. 1 и 2 ЗУТ съобщава, че е
образувано адм. дело № 64/2012, насрочено за
22.06.2012 г. от 13,30 ч., по жалби на Веселин Асенов Башев и Миглена Асенова Доросиева срещу
Заповед № 36 от 23.01.2012 г. на кмета на Община
Златоград, издадена на основание чл. 129, ал. 2
във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 2 и 6, чл. 62а, ал. 4
ЗУТ, по молба от Нейко Ясенов Елинов, с която
е одобрен проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване
(ПУП – ПРЗ) в обхват на УПИ ІІІ – Озеленяване,
кв. 161 по ПУП на Златоград (ПИ 35.719 по кадастралната карта), промяна на източната и част
от южната регулационна линия, като минат по
имотни граници на ПИ 35.719 по кадастралната
карта, и промяна на предназначението на УПИ
ІІІ – Озеленяване, кв. 161 по ПУП на Златоград
в УПИ ІІІ-35.719 – За жилищно строителство.
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В едномесечен срок от деня на обнародването на
съобщението в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да бъдат конституирани като
ответници в съдебното производство, като подадат
заявление до Административния съд – Смолян,
по номера на образуваното административно
дело, което да съдържа: трите имена и адреса,
телефон, факс и електронен адрес, ако има такъв – за българските граждани; трите имена и
личния номер за чужденец и адреса, заявен в
съответната администрация, телефон, факс и
електронен адрес, ако има такъв; фирмата на
търговеца или наименованието на юридическото
лице, изписани и на български език, седалището
и последния посочен в съответния регистър адрес
на управление и електронния му адрес; номер на
делото; акта, който се оспорва, и органа, който
го е издал; изявление, че заинтересуваното лице
желае да бъде конституирано в производството
като ответник; подпис на заявителя. Към заявлението се прилагат писмени доказателства, удостоверяващи качеството на заинтересувано лице
на заявителя. Със заявлението е недопустимо да
се правят искания за отмяна на индивидуалния
административен акт, както и за присъединяване
към подадената жалба.
5007
Административният съд – София-град, уведомява, че е образувано адм.д. № 11272 по описа
на съда от 2011 г. на II отделение, 38 състав,
насрочено за 26.09.2012 г., по жалба на Цветанка
Йорданова Симеонова и Александър Йорданов
Симеонов, двамата от София, и по жалба на
„Симекс“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление София, подадени чрез Столична община,
район „Триадица“, срещу заповед № РД-09-50-179
от 7.02.2011 г. на главния архитект на Столична
община, изменена и поправена със заповед №
РД-09-50-869 от 22.09.2011 г. на същия орган. С
оспорената заповед, издадена на основание § 8,
ал. 1, ал. 2, т. 3 и ал. 4 от ПР на ЗУТ, е одобрено
изменение на плана за регулация на кв. 25, м.
Манастирски ливади – Изток, УПИ I-416, 417, 418,
419, 490, 587, 588, 589, 590, 591 и 592 за създаване
на нови УПИ I-416, 417, 418, 419, 490, 587, 588, 589,
590, 591 и УПИ III-592 съгласно приложения проект. 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 обявлението, което да
съдържа следната информация: 1. трите имена и
адреса, телефон, факс и електронен адрес, ако има
такъв – за българските граждани; 2. трите имена
и личния номер на чужденец и адреса, заявен
за съответната администрация, телефон, факс и
електронен адрес, ако има такъв; 3. фирмата на
търговеца или наименованието на юридическото
лице, изписани и на български език, седалището и последния посочен в съответния регистър
адрес на управление и електронния му адрес;
4. номер на делото; 5. акта, който се оспорва, и
органа, който го е издал; 6. изявление, че заинтересованото лице иска да бъде конституирано
в производството като ответник; 7. подпис на
заявителя. Към заявлението се прилагат писмени
доказателства, удостоверяващи качеството на
заинтересованото лице на заявителя. Със заявлението е недопустимо да се правят искания за
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отмяна на индивидуалния административен акт,
както и за присъединяване към подадени жалби
в законоустановения срок.
4971
Благоевградският окръжен съд призовава Яна
Крумова Бадеджоко с последен адрес: София,
район „Лозенец“, ул. Св. Наум 66, вх. Б, ет. 2,
ап. 3, сега с неизвестен адрес, и София Сергеевна Белионовна-Якимова с последен известен
адрес София, район „Лозенец“, ул. Свети Наум
66, вх. Б, ет. 1, ап. 3, сега с неизвестни адреси,
да се явят в съда на 21.06.2012 г. в 9 ч. като
ответници по в.гр.д. № 366/2011, образувано по
жалба на „ДМД-1“ – ЕООД, представлявано от
управителя Димитър Маринов. Ответниците
да посочат съдебни адреси, в противен случай
делото ще се гледа при условията на чл. 50,
ал. 2 ГПК (отм.).
4975
Добричкият районен съд, гражданска колегия,
призовава Ив Жак Ван Хеке, роден на 9.07.1983 г.
в Белгия, с неизвестен адрес, да се яви в съда
на 29.06.2012 г. в 10 ч. като ответник по гр. д. №
906/2012, заведено от Галя Димитрова Ван Хеке
по чл. 49 СК. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при
условията на чл. 48, ал. 2 ГПК.
4976
Районният съд – гр. Дупница, гражданска
колегия, ІІІ състав, призовава Кирка Николова
Китина с последен адрес област Кюстендил,
гр. Бобошево, ул. Спартак 12, сега с неизвестен
адрес, да се яви в съда на 12.07.2012 г. в 9,30 ч.
като ответница по гр. д. № 3429/2011, заведено
от Пламен К. Везенков. Ответницата да посочи
съдебен адрес, в противен случай делото ще се
гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК (отм.).
5008
Кюстендилският районен съд, гражданска колегия, V състав, призовава Нериме Ичим Табачки
с последен адрес Кюстендил, сега с неизвестен
адрес, да се яви в съда на 13.07.2012 г. в 11,30 ч.
като ответница по гр. д. № 791/2012, заведено от
Димитър В. Табачки, за развод по чл. 49, ал. 1
СК, за да є бъдат връчени книжа – искова молба
и приложени документи. Ако същата не се яви,
съдът ще є назначи особен представител. Указва на призованата страна, че може да посочи
съдебен адресат.
5009
Ловешкият районен съд, гражданска колегия,
ІХ състав, призовава Калин Петров Папазов с
последен адрес София, ж. к. Банишора № 20, вх. А,
ет. 7, ап. 37, сега с неизвестен адрес, да се яви в
съда на 28.06.2012 г. в 11 ч. като ответник по гр.
д. № 70/2012, заведено от Цветана И. Станишева
по чл. 135 ЗЗД. Ответникът да посочи съдебен
адрес, в противен случай делото ще се гледа при
условията на чл. 50, ал. 2 ГПК (отм.).
4904
Плевенският районен съд призовава ответницата Самира Берсис, гражданка на Белгия, родена
на 23.03.1968 г., с неизвестен по делото адрес, да
се яви на 12.07.2012 г. в 10,30 ч. за насрочено
съдебно заседание по гр.д. № 1842/2012, за връчване на съдебни книжа. Делото е образувано
по предявен от Яни Панайотов Берсис от Плевен иск за развод. В случай че не се яви, за да
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получ и съдебните книжа в указания срок, съдът
ще є назначи особен представител на основание
чл. 48, ал. 2 ГПК.
4903
Софийският районен съд, ІІІ гр. отделение,
80 състав, е образувал гр. д. № 5572/2012 по иск
с правно основание чл. 49 СК от Анна Константинова Андреева срещу Сони Анеселмо Веласкез
с последен адрес София, ж.к. Дианабад, бл. 31-Б,
вх. А, ет. 2, ап. 4. Ответникът в едномесечен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ може да
подаде писмен отговор по реда на чл. 131 ГПК на
исковата молба, след като се запознае с исковата
молба и приложенията към нея, които се намират
в деловодството на съда, като следва да посочи и
съдебен адрес в страната, в противен случай делото
ще се гледа при условията на чл. 48, ал. 2 ГПК.
4972
Софийският районен съд, гражданско отделение, 70 състав, призовава Георги Петров Тодоров,
с неизвестен по делото адрес, да се яви в съда
като ответник по гр.д. № 35710/2011, заведено от
ЗД „Евроинс“ – АД, с цена на иска 2645,78 лв.,
насрочено за 25.10.2012 г. в 10,30 ч. Ответникът
да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2
ГПК (отм.).
4973
Харманлийският районен съд призовава Елена
Тодорова Нешева с последен адрес София, бул.
Евлоги Георгиев 78, сега с неизвестен адрес, да
се яви в съдебно заседание на 22.06.2012 г. в 10
ч. като ответница по гр. д. № 442/2007, заведено
от Паска Вълкова Тонева от Пловдив, ул. Колю
Фичето 15, ет. 2, ап. 7, и Диана Господинова Бакърджиева чрез пълномощник Иван Димитров
Димитров от Харманли, пл. Възраждане (Девети
септември) 6А, ет. 1, офис 2, адв. И. Димитров, с
правно основание – иск. Ответницата да посочи
съдебен адрес, в противен случай делото ще се
гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК (отм.).
4977
Русенският окръжен съд в закрито заседание
с определение от 3.05.2012 г. обявява, че в съда
на 23.01.2012 г. по мотивирано искане с вх. № 745
от 20.01.2012 г. от Комисията за установяване на
имущество, придобито от престъпна дейност чрез
зам.-председателя Антоанета Цонкова срещу Емил
Атанасов Христов и Румяна Димитрова Христова
е образувано гр. дело № 77/2012 относно отнемане
в полза на държавата на имущество, придобито
от престъпна дейност, на основание чл. 28, ал. 1
ЗОПДИППД с цена на иска 395 755 лв. Със същото се иска отнемане в полза на държавата на
следното имущество:
Недвижим имот – аптека, изградена върху
общинска земя – терен между жилищен блок
„Йордан Маринов“ и ул. Николаевска в кв. 160
по плана на гр. Русе, за изграждането на недвижим имот – обект 10 за търговия и услуги
(в петно № 10), при граници: от север – улица,
от запад – петно № 9, от изток – улица, и от
юг – петно № 11 – само:
Аптека на 1 (партерен) етаж, която аптека се
състои от търговско помещение и санитарен възел
със застроена площ 20 кв. м при граници: терен,
магазин за промишлени стоки и от двете стра-
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ни – кафе-аперитив, заедно със съответния процент
припадащи се идеални части от общите части на
сградата по правилата на етажната съсобственост по
документ за собственост, а по кадастралната карта
и кадастралните регистри на гр. Русе, община Русе,
област Русе, одобрени със Заповед № РД-18-18 от
16.05.2007 г. на изпълнителния директор на АК и
схема № 11200 от 11.10.2011 г. Имотът представлява самостоятелен обект в сграда с идентификатор
63427.2.4897.5.8. Адрес: гр. Русе, ул. Николаевска 80,
бл. Б, ет. 0. Самостоятелният обект се намира в
сграда № 5, разположена в поземлен имот с идентификатор 63427.2.4897. Предназначение на обекта:
за здравни и социални нужди. Брой нива на обекта:
1. Посочена в документа площ: 20 кв. м. Прилежащи части: съответните ид. ч. от сградата заедно
с 63427.2.4897.5.3. Ниво: 1. Съседни самостоятелни
обекти в сградата: на същия етаж: 63427.2.4897.5.7,
63427.2.4897.5.9, 63427.2.4897.5.10. Под обекта:
63427.2.4897.5.2, 63427.2.4897.5.3, 63427.2.4897.5.4,
над обекта: няма.
Магазин на сутеренния етаж, който магазин е
свързан с вътрешно стълбище с партерния етаж,
със застроена площ 12,85 кв. м, при граници:
терен, магазин за промишлени стоки и от двете
страни – кафе-аперитив, заедно със съответния
процент припадащи се ид. ч. от общите части на
сградата по правилата на етажната съсобственост
по документ за собственост, а по кадастралната
карта и кадастралните регистри на гр. Русе, община
Русе, област Русе, одобрени със Заповед № РД18-18 от 16.05.2007 г. на изпълнителния директор
на АК и схема № 11199 от 11.10.2011 г. Имотът
представлява самостоятелен обект в сграда с
идентификатор 63427.2.4897.5.3. Адрес: гр. Русе,
ул. Николаевска 80, бл. Б, ет. 0. Самостоятелният
обект се намира в сграда № 5, разположена в поземлен имот с идентификатор 63427.2.4897. Предназначение на обекта: за търговска дейност. Брой
нива на обекта: 1. Посочена в документа площ:
12,85 кв. м. Прилежащи части: неразделна част от
63427.2.4897.5.8. Ниво: 1. Съседни самостоятелни
обекти в сградата: на същия етаж 63427.2.4897.5.2,
63427.2.4897.5.4, под обекта: няма, над обекта:
63427.2.4897.5.7, 63427.2.4897.5.8, придобити от
Емил Атанасов Христов и Румяна Димитрова
Христова с нотариален акт за покупко-продажба
№ 171, том 19, вх. рег. 8499 от 14.12.1999 г. по описа
на СВ – Русе, и Разрешение за ползване № 38 от
15.09.2000 г. на Община Русе.
Недвижим имот – апартамент № 1 на 2 етаж,
намиращ се в гр. Русе, пл. Св. Троица 13-1, в жилищна сграда с банков офис, виенска сладкарница,
магазин офис, подземен гараж, паркинг и обзов
към боулинг в жилищен блок Ларго 2, състоящ
се от коридор, кухня, спалня с полезна площ 63,45
кв. м, при граници: от изток – ап. № 2, стълбище,
общ коридор, от север – стълбище, сушилня, от
запад – дворно място, от юг – дворно място, с
избено помещение № 4 с площ 5,54 кв. м при граници: от изток – изба № 3, от запад – изба № 5, от
юг – калкан съседен имот, от север – общ коридор,
заедно с 2,353 % идеални части от общите части
на сградата и с 2,353 % идеални части, възлизащи на 11,98 кв. м от дворно място (земя), върху
което е построен имотът, цялото с площ 508 кв.
м, представляващо урегулиран поземлен имот
V-1675, IV-4942, в квартал 242 по кадастралния
план на гр. Русе, ЕКАТТЕ 63427, при граници:
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площад Света Троица, имоти № 1674, 1676, 1677 по
документ за собственост, а по кадастралната карта
и кадастралните регистри на гр. Русе, община Русе,
област Русе, одобрени със Заповед № РД-18-18 от
16.05.2007 г. на изпълнителния директор на АК и
схема № 11163 от 11.10.2011 г. Имотът представлява
самостоятелен обект в сграда с идентификатор
63427.2.1675.1.1. Адрес: гр. Русе, пл. Света Троица
№ 13-1, ет. 2, ап. 1. Самостоятелният обект се
намира в сграда № 1, разположена в поземлен
имот с идентификатор 63427.2.1675. Предназначение на обекта: жилище, апартамент. Брой нива
на обекта: 1. Посочена в документа площ: 63,45
кв. м. Прилежащи части: изба 4, 2,353 ид. ч. от
сградата. Ниво: 1. Съседни самостоятелни обекти
в сградата: на същия етаж: 63427.2.1675.1.2, под
обекта: 63427.2.1675.1.20, над обекта: 63427.2.1675.1.5,
придобит от Румяна Димитрова Христова и Емил
Атанасов Христов с нотариален акт за покупкопродажба № 128, том 23, рег. № 8375 от 15.06.2004 г.
по описа на СВ – Русе.
Недвижим имот – апартамент № 7 на третия
етаж във вх. Г на жилищна сграда с обществен
партер в УПИ V-1740, 1741, 1742, 1743 в кв. 868
по ул. Хан Крум 6 в гр. Русе, който апартамент
се състои от кухня-трапезария, дневна, тоалетна,
две бани, две спални, коридор, тераси и е с площ
88,37 кв. м при граници: от изток – вх. В, от запад – стълбище, ап. 8, от север – дворно място,
от юг – ул. Хан Аспарух, ап. 8, заедно с избено
помещение № 7 с площ 4,66 кв. м, при граници: от
изток – общ коридор, от север – общ коридор, от
юг – ул. Хан Аспарух, заедно с 1,9502 % идеални
части от общите части на сградата и от правото на
собственост върху имота, който попада в район, за
който има одобрена и кадастрална карта и съгласно
скица на Службата по кадастъра – гр. Русе, е с
идентификатор 63427.2.1740, адм. адрес: ул. Хан
Крум 6, площ 1219 кв. м, трайно предназначение:
урбанизирана, начин на трайно ползване (от 10 м
до 15 м), стар идентификатор: кв. 868 п. V-1740,
1741, 1742, 1743, съседи: 63427.2.1744, 63427.2.1746,
63427.2.1739, 63427.2.1751, 63427.2.1741, а сградата,
построена в описания имот, е с идентификатор
63427.2.1740.1, а по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, община Русе,
област Русе, одобрени със Заповед № РД-18-18 от
16.05.2007 г. на изпълнителния директор на АК и
схема № 11163 от 11.10.2011 г. Имотът представлява
самостоятелен обект в сграда с идентификатор
63427.2.1740.2.16. Адрес: гр. Русе, ул. Хан Крум
6, вх. 4, ет. 3, ап. 7. Самостоятелният обект се
намира в сграда № 2, разположена в поземлен
имот с идентификатор 63427.2.1740. Предназначение на обекта: жилище, апартамент. Брой нива
на обекта: 1. Посочена в документа площ: 88,37
кв. м. Прилежащи части: изба 7, 1,905 ид. ч. от
сградата. Ниво 1. Съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 63427.2.1740.2.17,
63427.2.1740.2.15, под обекта: 63427.2.1740.2.10,
над обекта: 63427.2.1740.2.21, придобит от Емил
Атанасов Христов с нотариален акт за покупкопродажба № 43, том 62, рег. № 21102 от 28.07.2010 г.
по описа на СВ – Русе.
Сумата в размер 25 230 лв., представляваща
получения наем от „Топлофикация Русе“ – ЕАД,
за отдадения под наем недвижим имот – апартамент № 1, на 2 етаж, намиращ се в гр. Русе, пл.
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Св. Троица 13-1, в жилищна сграда с банков офис,
виенска сладкарница, магазин офис, подземен гараж, паркинг и обзов към боулинг в жилищен блок
Ларго 2, за периода от 1.01.2008 г. до 28.07.2010 г.
Сумата в размер 5610 лв., представляваща
получения наем от „Корпоративна търговска
банка“ – АД, за отдадения под наем недвижим
имот – апартамент № 1, на 2 етаж, намиращ се в
гр. Русе, пл. Св. Троица 13-1, в жилищна сграда с
банков офис, виенска сладкарница, магазин офис,
подземен гараж, паркинг и обзов към боулинг в
жилищен блок Ларго 2, за периода от 28.07.2010 г.
до 31.12.2011 г.
Сумата в размер 16 740 лв., представляваща
получения наем от ЕТ „Бени – Стоянка Кръстева“
с БУЛСТАТ 117506213, и „Ани – Румяна Христови“ – ЕООД, с ЕИК 200971753, за отдадения под
наем недвижим имот – аптека с обща квадратура
30 кв. м, намиращ се в търговски комплекс № 10
в гр. Русе на ул. Николаевска 160, собственост на
Румяна Димитрова Христова и Емил Атанасов
Христов.
Лек автомобил марка „Тойота“, модел: „Ярис“,
с ДК № Р 6865 РН, рама: VNKKG98370A119706,
двигател: 1KR5592655, цвят зелен металик, придобит от Румяна Димитрова Христова (съпруга
на проверяваното лице).
Сумата от продажбата на недвижим имот с
нотариален акт за покупко-продажба № 6195, том
ІV, рег. № 07507, дело № 0778 от 1999 г., вписан в
СВ – Русе, с вх. рег. № 7714 от 17.11.1999 г., акт № 25,
том ХVІІІ, дело № 10161/99, в размер 10 000 лв.
Сумата от продажбата на недвижим имот с
нотариален акт за покупко-продажба № 61, т.
15, вх. рег. № 5420 от 21.04.2005 г. по описа на
СВ – Русе, в размер 25 000 лв.
Сумата от продажбата на недвижим имот с
нотариален акт за покупко-продажба № 35, т.
10, вх. рег. № 4819 от 27.06.2008 г. по описа на
СВ – гр. Бяла, в размер 20 000 лв.
Сумата от продажбата на лек автомобил марка
„Шкода“, модел „Фелиция“, с рег. № Р 7426 АХ, с дата
на първоначална регистрация 5.11.1998 г., № двигател 7811352829510, шаси № TMBEEA613X0087556,
цвят червен, в размер 4500 лв.
Сумата от продажбата на лек автомобил „Шкода“, модел „Фабия“ 1.4 MPI класик, № двигател
AZE028199, шаси № TMBH16Y113224596, цвят
златист металик, с рег. № Р 7537 АХ, в размер
8000 лв.
Сумата от продажбата на лек автомобил
марка „Шкода“, модел „Фабия“ 1.9 CDI, № двигател ASY208470, шаси № TMBBF46Y443960308,
цвят светлосив металик, с рег. № С 2850 НК, в
размер 3000 лв.
Сумата в размер 30 000 евро, равняващи се на
58 675 лв., представляваща изтегления паричен
влог по клиентска сметка № 539794 в „Райфайзенбанк“ – АД, София, с титуляр Емил Атанасов
Христов.
Делото е насрочено за 19.09.2012 г. от 11 ч.
Срокът, в който заинтересованите лица могат
да предявят претенциите си върху имуществото,
е до приключване на съдебното дирене в първата
инстанция.
4984
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ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
437. – Пенсионноосигурително дружество „Топлина“ – АД, София, на основание чл. 189 КСО обнародва:
Отчет за финансовото състояние към 31 декември 2011 г.
(Хил. лв.)
Бележки
Активи
Нетекущи активи
Имоти, машини и съоръжения
Нематериални активи
Финансови активи на собствени средства
Общо нетекущи активи
Текущи активи
Текущи вземания
Вземания от пенсионните фондове
Други текущи вземания
Текущи финансови активи
Финансови активи на собствени средства
Финансови активи на специализирани резерви
Парични средства
Отложени разходи
Общо текущи активи
Общо активи
Собствен капитал и пасиви
Собствен капитал
Регистриран капитал
Финансов резултат
Непокрита загуба
Текуща печалба (загуба)
Общо собствен капитал
Специализирани резерви
Пенсионен резерв УПФ
Резерв за гарантиране на минимална доходност
УПФ
ППФ

31.12.2011 г.

31.12.2010 г.

2
3
4

10
66
1 038
1 114

18
106
1 068
1 192

5

73
73

83
13
96

6
7

172
564
736
2 276
3
3 088
4 202

432
432
2 530
3 058
4 250

8
9

10

5 000

5 000

(1 603)
(114)
(1 717)
3 283

(1 351)
(252)
(1 603)
3 397

2

2

337
228
565
567

232
219
451
453

350
2
352
4 202

3
385
12
400
4 250

11
12

Общо специализирани резерви
Пасиви
Нетекущи пасиви
13
Текущи задължения
14
Отложени приходи
15
Общо пасиви
Общо собствен капитал и пасиви
Отчет за всеобхватния доход към 31 декември 2011 г.

(Хил. лв.)
Наименование на разходите/приходите
І.
1.
2.
3.
ІІ.
І.
1.

Приходи
Приходи от управление на пенсионните фондове
От УПФ
От ППФ
От ДПФ
Освободени резерви за гарантиране на минималната
доходност
Административни разходи
Разходи по икономически елементи
Разходи за материали

Бележки

2011 г.

2010 г.

1 263

986

730
434
60

519
387
78

39
(1 568)

2
(1 481)

(33)

(31)

16

17
19
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2.
3.
4.
5.
6.

І.
ІІ.
1.
2.
3.
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Бележки

Разходи за външни услуги
Разходи за амортизации
Разходи за възнаграждения
Разходи за осигуровки
Други разходи
Разходи за специализирани резерви
Резултат от оперативната дейност
Финансови приходи
Финансови разходи
Разходи за лихви
Разходи по операции с ценни книжа
Други финансови разходи
Нетни финансови приходи
Загуба за периода
Общ всеобхватен доход за периода

2011 г.

2010 г.

(427)
(51)
(858)
(105)
(94)
(153)
(458)
352
(8)
(4)
(4)
344
-(114)
-(114)

21
18
20

(423)
(68)
(737)
(90)
(132)
(135)
(630)
394
(16)
(3)
(9)
(4)
378
(252)
(252)

Отчет за паричните потоци по прекия метод към 31 декември 2011 г.
(Хил. лв.)
Наименование на
паричните потоци
Парични потоци от оперативна дейност
Пари чни потоц и о т/к ъм
пенсионните фондове
Парични потоци, свързани
с търговски контрагенти
Парични потоци, свързани
с трудови възнаграждения
Парични потоци, свързани с
комисиони на осигурителни
посредници
Парични потоци, свързани
с лихви
Други парични потоци
Всичко парични потоци от
основна дейност
Парични потоци от инвестиционна дейност
Свързани с дългосрочни
финансови активи
Свързани с краткосрочни
финансови активи
Свързани с лихви, комисиони, дивиденти и други
Всичко парични потоци от
инвестиционна дейност
Парични потоци от финансова дейност
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците
Плащани я по лизингови
договори
Всичко парични потоци от
финансова дейност
Изменение на паричните
потоци през периода
Парични средства в началото на периода
Парични средства в края
на периода

2011 г.
постъпления

2010 г.

плащания

нетен
поток

постъпления

плащания

нетен
поток

1 305

72

1 233

938

7

931

-

212

(212)

-

206

(206)

1

934

(933)

-

748

(748)

-

263

(263)

-

227

(227)

6

4
141

(4)
(135)

4

4
58

(4)
(54)

1 312

1 626

(314)

942

1 250

(308)

180

-

180

200

500

(300)

76

350

(274)

70

199

(129)

157

-

157

202

-

202

413

350

63

472

699

(227)

-

-

-

500

-

500

-

3

(3)

-

20

(20)

-

3

(3)

500

20

480

1 725

1 979

(254)

1 914

1 969

(55)

2 530

2 585

2 276

2 530
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Отчет за собствения капитал към 31 декември 2011 г.
(Хил. лв.)
Показатели

Регистриран
капитал
5 000

Баланс на 1 януари 2010 г.
Общо всеобхватен доход за периода –
печалба и загуба
Покриване на загуба
Баланс на 31 декември 2010 г.
Баланс на 1 януари 2011 г.
Общо всеобхватен доход за периода –
печалба и загуба
Баланс на 31 декември 2011 г.

Печалби и
загуби
(1 851)
(252)

Общо
3 149
(252)

5 000
5 000

500
(1 603)
(1 603)
(114)

500
3 397
3 397
(114)

5 000

(1 717)

3 283

Съставител:		
Ил. Толева-Деянова 		
		
		

Председател на УС:
Г. Личев
Зам.-председател на УС:
Б. Каменова

437а. – Универсален пенсионен фонд „Топлина“, София, на основание чл. 189 КСО обнародва:
Отчет за всеобхватния доход
Вид  на прихода/разхода
Приходи от инвестиции
Приходи от дивиденти
Лихви
Операции с ценни книжа
– преоценка
Приходи от инвестиционни имоти
Общо приходи
Разходи за инвестиции
Операции с ценни книжа
– преоценка
Разходи по инвестиционни имоти
Общо разходи
Доход за периода
Общ всеобхватен доход

(Хил. лв.)

Бележки

2011 г.
3.1
3.2
3.3
3.4

3.3
3.4

2010 г.

5
339
4 977
4 205
198
5 519

2
269
4 683
4 082
34
4 988

(4 390)
(4 348)
(101)
(4 491)
1 028
1 028

(3 671)
(3 599)
(85)
(3 756)
          1 232
          1 232

Баланс
(Хил. лв.)
Бележки
Активи
Инвестиции, отчитани по справедлива стойност в
печалбата или загубата:
Ценни книжа и корпоративни облигации, издадени
или гарантирани от държавата
Акции, права и дялове на КИС
Чуждестранни корпоративни и държавни ценни книжа
Банкови депозити
Инвестиционни имоти
Парични средства
Текущи вземания
Общо активи
Пасиви
Резерв за гарантиране на минимална доходност
Нетекущи задължения към осигурени лица
Текущи задължения:
Задължения към ПОД
Други задължения
Общо пасиви

4

5
6
7
8

9
10
11

2011 г.

2010 г.

24 167

15 845

19 698

12 772

3 866
603
7 057
1 639
1 155
34 018

2 151
922
5 703
933
855
3
23 339

314
33 675
29
28
1
34 018

88
23 203
48

23 339
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Отчет за паричните потоци

(Хил. лв.)

Паричен поток от пенсионноосигурителна дейност
Постъпления, свързани с осигурени лица (от НАП)
Плащания, свързани с осигурени лица
Постъпления от други пенсионни фондове
Плащания към други пенсионни фондове
Постъпления от пенсионноосигурително дружество
Плащания към пенсионноосигурително дружество
Постъпления от дивиденти
Постъпления от лихви
Постъпления от сделки с инвестиции
Плащания по сделки с инвестиции
Постъпления, свързани с инвестиционни имоти
Плащания, свързани с инвестиционни имоти
Други постъпления
Други плащания
Нетен паричен поток от пенсионноосигурителна дейност
Парични средства в началото на годината
Парични средства в края на годината

2011 г.
8 103
(29)
3 591
(1 264)
28
(778)
5
315
19 071
(28 135)
48
(649)
(6)
300
855
1 155

2010 г.
6 257
(29)
2 113
(709)
1
(485)
2
254
17 884
(23 989)
9
(996)
(3)
309
546
855

Нетни активи на разположение на осигурените лица
(Хил. лв.)
2011 г.

2010 г.

Стойност на нетните активи към началото на годината

23 291

14 946

Увеличение на стойността на нетните активи, в т.ч.

12 722

9 603

– Постъпления от НАП

8 102

6 255

– Прехвърлени средства от други пенсионни фондове

3 591

2 113

1

3

– Преведени лихви от НАП
– Доход от инвестиране на средствата на ПФ
Намаление на стойността на нетните активи, в т.ч.

1 028

1 232

(2 024)

(1 258)

– Средства за еднократно изплащане на осигурени лица
– Средства за изплащане на наследници на осигурени лица
– Средства на осигурени лица, преминали в друг ПФ

(1)

(1)

(28)

(28)

(1 264)

(709)

(1)

(1)

– Прехвърлени средства към пенсионния резерв

(730)

(519)

Нетни активи на разположение на осигурените лица

– Начислени такси и удръжки за ПОД

33 989

23 291

Индивидуални партиди

33 675

23 203

314

88

Партида за резерв за гарантиране на минимална доходност
Съставител:		
Ил. Толева-Деянова 		
		
		

Председател на УС:
Г. Личев
Зам.-председател на УС:
Б. Каменова

437б. – Професионален пенсионен фонд „Топлина“ – София, на основание чл.189 КСО обнародва:
Отчет за всеобхватния доход
(Хил. лв.)
Вид на прихода/разхода
Приходи от инвестиции
Приходи от дивиденти
Лихви

Бележки

2011 г.
3.1
3.2

2010 г.
3
235

2
286
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Бележки

Операции с ценни книжа, в т.ч.
– преоценка
Приходи от инвестиционни имоти
Общо приходи
Разходи за инвестиции
Операции с ценни книжа, в т.ч.
– преоценка
Разходи по инвестиционни имоти
Общо разходи
Доход за периода
Общ всеобхватен доход

2011 г.
3.3
3.4

3.3
3.4

2010 г.

4 088
3 529
233
4 559

4 928
4 324
23
5 239

(3 706)
(3 648)
(173)
(3 879)
680
680

(3 789)
(3 696)
(170)
(3 959)
1 280
1 280

Баланс
(Хил. лв.)
Бележки

2011 г.

4

17 395

14 392

14 242

11 934

2 751
402
4 042
1 096
542
19
23 094

1 847
611
5 419
794
1 466
22 071

213
22 851
30
23 094

126
21 918
27
22 071

Активи
Инвестиции, отчитани по справедлива стойност в печалбата
или загубата, в т.ч.:
Ценни книжа и корпоративни облигации,  издадени
или гарантирани от държавата
Акции, права и дялове на КИС
Чуждестранни корпоративни облигации
Банкови депозити
Инвестиционни имоти
Парични средства
Текущи вземания
Общо активи
Пасиви
Резерв за гарантиране на минимална доходност
Нетекущи задължения към осигурени лица
Текущи задължения към ПОД
Общо пасиви

5
6
7
8

9
10
11

2010 г.

Отчет за паричните потоци
(Хил. лв.)
Паричен поток от пенсионноосигурителна дейност
Постъпления, свързани с осигурени лица (от НАП)
Плащания, свързани с осигурени лица
Постъпления от други пенсионни фондове
Плащания към други пенсионни фондове
Постъпления от пенсионноосигурително дружество
Плащания към пенсионноосигурително дружество
Постъпления от дивиденти
Постъпления от лихви
Постъпления от сделки с инвестиции
Плащания по сделки с инвестиции
Постъпления, свързани с инвестиционни имоти
Плащания, свързани с инвестиционни имоти
Други постъпления
Други плащания
Нетен паричен поток от пенсионноосигурителна дейност
Парични средства в началото на годината
Парични средства в края на годината

2011 г.
4 344
(4 739)
1 917
(759)
35
(465)
3
292
20 441
(21 741)
19
(264)
7
(14)
(924)
1 466
542

2010 г.
3 722
(1 564)
2 629
(663)
1
(374)
2
261
22 337
(25 221)
15
(336)
(3)
806
660
1 466
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Нетни активи на разположение на осигурените лица
(Хил. лв.)
2011
22
6
4
1

г.
044
954
356
917
1
680
(5 934)
(52)
(45)
(759)
(4 642)
(1)
(434)
(1)
23 064
22 851
213

Стойност на нетните активи към началото на годината
Увеличение на стойността на нетните активи, в т.ч.
– Постъпления от НАП
– Прехвърлени средства от други пенсионни фондове
– Преведени лихви от НАП
– Доход от инвестиране на средствата на ПФ
Намаление на стойността на нетните активи, в т.ч.
– Средства за еднократно изплащане на осигурени лица
– Средства за изплащане на наследници на осигурени лица
– Средства на осигурени лица, преминали в други ПФ
– Средства, преведени в НОИ
– Прехвърлени средства в държавния бюджет
– Начислени такси и удръжки за ПОД
– Други намаления
Нетни активи на разположение на осигурените лица
Индивидуални партиди
Партида за резерв за гарантиране на минимална доходност
Съставител: 	
Ил. Толева-Деянова

2010 г.
17 026
7 632
3 721
2 629
2
1 280
(2 614)
(73)
(34)
(663)
(1 456)
(1)
(387)
22 044
21 918
126
Председател на УС:
Г. Личев
Зам.-председател на УС:
Б. Каменова

437в. – Доброволен пенсионен фонд „Топлина“, София, на основание чл. 189 КСО обнародва:

О тчет за всеобхватния доход
(Хил. лв.)
Вид на прихода/разхода

Бележки

Приходи от инвестиции
Приходи от дивиденти
Лихви
Операции с ценни книжа
– преоценка
Приходи от инвестиционни имоти
Общо приходи
Разходи за инвестиции
Операции с ценни книжа
– преоценка
Разходи по инвестиционни имоти
Общо разходи
Доход за периода:
за осигурени лица
За ПОД
Общ всеобхватен доход

2011 г.
3.1
3.2
3.3
3.4

3.3
3.4

2010 г.

1
53
1 302
1 125
122
1 478

80
1 339
1 182
1 419

(1 184)
(1 181)
(35)
(1 219)
259
233
26
259

(1 152)
(1 136)
(2)
(1 154)
265
238
27
265

Баланс
(Хил. лв.)
Бележки
Активи
Инвестиции, отчитани по справедлива стойност в печалбата или загубата:
Ценни книжа и корпоративни облигации, издадени или
гарантирани от държавата
Акции, права и дялове на КИС
Чуждестранни корпоративни и държавни ценни книжа
Банкови депозити
Инвестиционни имоти

4

5
6

2011 г.

2010 г.

5 238

3 874

4 295

2 983

741
202
591
653

650
241
1 549
150
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Парични средства
Общо активи
Пасиви
Нетекущи задължения към осигурени лица
Текущи задължения:
Задължения към ПОД
Други задължения
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Бележки
7

2011 г.
213
6 695

2010 г.
120
5 693

6 679
16
15
1

5 685
8
8
-

6 695

5 693

8
9

Общо пасиви
Отчет за паричните потоци
Паричен поток от пенсионноосигурителна дейност
Постъпления, свързани с осигурени лица
Плащания, свързани с осигурени лица
Постъпления от други пенсионни фондове
Плащания към други пенсионни фондове
Постъпления от пенсионноосигурително дружество
Плащания към пенсионноосигурително дружество
Постъпления от дивиденти
Постъпления от лихви
Постъпления от сделки с инвестиции
Плащания по сделки с инвестиции
Постъпления, свързани с инвестиционни имоти
Плащания, свързани с инвестиционни имоти
Други плащания
Нетен паричен поток от пенсионноосигурителна дейност
Парични средства в началото на годината
Парични средства в края на годината

(Хил. лв)
2011 г.
786
(307)
325
(7)
9
(62)
1
82
2 813
(3 129)
38
(449)
(7)
93
120
213

Нетни активи на разположение на осигурените лица

(Хил. лв.)

2011 г.
Стойност на нетните активи към началото на годината
Увеличение на стойността на нетните активи, в т.ч.
– Постъпления от осигурителни вноски
– Прехвърлени средства от други пенсионни фондове
– Доход от инвестиране на средствата на ПФ
Намаление на стойността на нетните активи, в т.ч.
– Средства за еднократно или разсрочено изплащане на осигурени
лица, придобили право на пенсия
– Изтеглени средства от осигурени лица
– Средства за изплащане на наследници на осигурени лица, които
не са получили наследствена пенсия
– Средства на осигурени лица, преминали в други ПФ
– Средства за превеждане на държавния бюджет
– Начислени такси и удръжки за ПОД
Нетни активи на разположение на осигурените лица
Индивидуални партиди
Неперсонифицирани
Съставител: 	
Ил. Толева-Деянова
4835

2010 г.
1 134
(267)
956
(6)
5
(79)
212
3 942
(5 778)
(152)
(1)
(34)
154
120

2010 г.

5 685
1 370
786
325
259
(376)
(274)

3 681
2 355
1 134
956
265
(351)
(251)

(18)
(15)

(2)
(14)

(7)
(2)
(60)
6 679
6 675
4

(6)
(78)
5 685
5 682
3

Председател на УС:
Г. Личев
Зам.-председател на УС:
Б. Каменова
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100. – Управителният съвет на фондация
„Атанас Буров“, София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква на 05.07.2012 г. в 18 ч. в сградата на „Корпоративна търговска банка“ – АД,
София, ул. Граф Игнатиев 10, общо събрание на
фондацията при следния дневен сред: 1. отчет на
управителния съвет за дейността на фондация
„Атанас Буров“ и изпълнението на бюджета за
2011 г.; 2. изменение и допълнение в устава на
фондацията; 3. приемане програма за дейността
и бюджет на фондация „Атанас Буров“ за 2012 г.;
4. приемане на нови настоятели на фондацията;
5. разни.
4981
48. – Тридесет и първият синдикален съвет
на Синдиката на българските учители, София,
с решение от 16.12.2011 г. на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква Шестия редовен конгрес на
Синдиката на българските учители на 30.06. и
01.07.2012 г. в 10 ч. в София, хотел „Родина“, при
следния дневен ред: 1. отчетен доклад на ИК на
СБУ за работата на Синдиката на българските
учители за периода от май 2007 г. до юни 2012 г.;
2. доклад на Централната контролно-ревизионна
комисия на СБУ; 3. изменение и допълнение на
Платформата и Устава на СБУ и утвърждаването
им; 4. избор на ръководни и контролни органи
на СБУ; 5. приемане на резолюции на Шестия
конгрес на СБУ.
4936
1. – Управителният съвет на Българската
асоциация по авиационна и космическа медицина и психология, София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членовете си
на 16.07.2012 г. в 10 ч. на адреса на управление в
София, ул. Проф. Джовани Горини 22, при следния
дневен ред: 1. отчет за дейността на Българската
асоциация по авиационна и космическа медицина
и психология за 2011 г.; 2. освобождаване от отговорност на управителния съвет на асоциацията
за 2011 г.; 3. разни.
4982
1. – Управителният съвет на сдружение „Приятели на българското училище за политика“,
София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на членовете на сдружението на
02.07.2012 г. в 17 ч. на адрес: София, бул. Патриарх
Евтимий 92, при следния дневен ред и предложения за решения: 1. промени в управлението
и представителството на сдружение „Приятели
на българското училище за политика“; предложение за решение – ОС приема предложението
за промени в състава на управителния съвет
на сдружението; 2. прекратяване на сдружение
„Приятели на българското училище за политика“
и обявяване в ликвидация; предложение за решение – ОС приема предложението за прекратяване
и обявяване в ликвидация на сдружението; 3.
избор на ликвидатор на сдружението; предложение за решение – ОС приема предложението на
управителния съвет за избор на ликвидатор; 4.
определяне срок на ликвидация; предложение за
решение – ОС приема предложението на управителния съвет за определяне срок за ликвидация.
4967
1. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Българска асоциация по рециклиране“, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
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свиква общо събрание на БАР на 5.07.2012 г. в
12 ч. в зала „Триадица“ на хотел „Грандхотел
„София“, на адрес ул. Гурко 1, София, при следния
дневен ред: 1. приемане на доклад за дейността
на управителния съвет на БАР от 9.09.2011 г. до
31.12.2011 г.; 2. приемане доклад за дейността на
контролния съвет от 9.09.2011 г. до 31.12.2011 г.;
3. приемане на бюджет на асоциацията за 2012 г.;
4. приемане на Етичен кодекс на БАР; 5. приемане на промени в устава на БАР; 6. разни. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 13 ч., на
същото място и при същия дневен ред. Материалите по дневния ред са в наличност в офиса
на организацията за справки и сведения по тях
всеки ден от 15 до 16 ч.
4968
Михаил Илинов Стоянов – ликвидатор на
сдружение „Национална федерация „Българско
КЕМПО“, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
и чл. 17 от устава на сдружението свиква общо
събрание на сдружението на 7.07.2012 г. в 15 ч.
в офиса на сдружението на адрес: София, ж.к.
Дианабад 5-В, ет. 5, ап. 29, при следния дневен
ред: 1. приемане на представения от ликвидатора
финален (ликвидационен) отчет; 2. приключване
на ликвидацията на сдружението; 3. освобождаване от отговорност на ликвидатора. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
ще се проведе същия ден в 16 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
4665
Михаил Илинов Стоянов – ликвидатор на
сдружение „Българска федерация по „ А гни
КЕМПО“, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
и чл. 22 и 23 от устава на сдружението свиква
общо събрание на сдружението на 7.07.2012 г. в
15 ч. в офиса на сдружението на адрес: София,
район „Изгрев“, ул. 170 № 26, при следния дневен
ред: 1. приемане на представения от ликвидатора
финален (ликвидационен) отчет; 2. приключване
на ликвидацията на сдружението; 3. освобождаване от отговорност на ликвидатора. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
ще се проведе същия ден в 16 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
4666
Михаил Илинов Стоянов – ликвидатор на
сдружение „Българска федерация по „Руско
КЕМПО“, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
и чл. 17 от устава на сдружението свиква общо
събрание на сдружението на 7.07.2012 г. в 15 ч.
в офиса на сдружението на адрес: София, ж.к.
Дианабад 5-В, ет. 5, ап. 29, при следния дневен
ред: 1. приемане на представения от ликвидатора
финален (ликвидационен) отчет; 2. приключване
на ликвидацията на сдружението; 3. освобождаване от отговорност на ликвидатора. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
ще се проведе същия ден в 16 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
4667
1. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел за общественополезна дейност
„Спортен клуб „Засада“, София, въз основа на
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решение от 27.04.2012 г. и на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква редовно заседание на общото
събрание на членовете на клуба на 9.07.2012 г.
в 17 ч. в София, бул. Г. М. Димитров 54, ет. 1,
при следния дневен ред: 1. приемане на доклад
за дейността през финансовите 2007, 2008, 2009,
2010 и 2011 г. и на годишните финансови отчети
за този период; 2. вземане на решение за промяна
в определянето на дейността от „общественополезна“ в „частна“; 3. вземане на решение за
промяна в управляващия орган на сдружението
и за трансформирането му от колективен в едноличен; 4. вземане на решение за приемане на
промени в устава на сдружението; 5. разни. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе на 16.07.2012 г. в 17 ч.,
на същото място и при същия дневен ред.
4720
11. – Управителният съвет на Фондация
„Нова Левица“ – София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на учредителите
на 16.07.2012 г. в 10 ч. в София, район „Красно
село“, бул. Цар Борис 59, при следния дневен
ред: 1. вземане на решение за прекратяване на
фондацията; 2. вземане на решение за откриване
на производство по ликвидация на фондацията;
3. назначаване на ликвидатор и определяне на
възнаграждението на ликвидатора; 4. определяне
на срока на ликвидацията на фондацията; 5. вземане на решение за разпределяне на имуществото
на фондацията след приключване на производството по ликвидацията. 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.
4847
2. – Управителният съвет на сдружение „Културни проекти“, София, на основание чл. 11.6 от
устава на сдружението и чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на 16.07.2012 г. в 18 ч. в София,
ул. Шести септември 44, ет. 2, ап. 2, при следния
дневен ред: 1. приемане на финансов отчет и
доклад за дейността на сдружението за 2011 г.;
2. освобождаване на член на УС във връзка с
постъпила молба за прекратяване на членството;
3. изменение и допълнение на устава на сдружението и избор на нов УС; 4. други.
4966
83. – Управителният съвет на сдружение
„Кандидатстудентска борса“, София, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква на 2.10.2012 г. в 13,30 ч. в
кабинет 404, сграда А, на ХТМУ, бул. Климент
Охридски 8, ет. 4, общо събрание при следния
дневен ред: 1. отчет на председателя и управителния съвет, освобождаване от отговорност на
председателя и на членовете на управителния
съвет; 2. избиране на нов председател, управителен съвет и контролен съвет; 3. организационни.
Поканват се всички членове на сдружението за
регистрация в 13,30 ч. на 2.10.2012 г. на мястото
на събранието. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе в
14,30 ч., на същото място и при същия дневен ред
независимо от броя на присъстващите членове.
4823
11. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Съюз на литераторите в България“ – София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
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свиква общо събрание на членовете на сдружението на 12.12.2012 г. в 18 ч. в София, ул. Георги
Бенковски 25, ет. 1, в салона на Посолството на
мира, при следния дневен ред: 1. отчетен доклад
за дейността на сдружението през 2008 – 2012 г.;
2. отчетен доклад на Проверителната комисия; 3.
освобождаване от отговорност на управителния
съвет за дейността му за периода 2008 – 2012 г.;
4. промяна в устава на сдружението; 5. промяна
в регистрацията на сдружението; 6. избори за нов
управителен съвет; 7. избори за нова Проверителна
комисия; 8. овластяване на новия управителен
съвет при необходимост по искане на съда и
Агенцията по вписванията да внесе промени в
представяните документи; 9. разни. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
ще се проведе същия ден в 19 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
4776
10. – Управителният съвет на ОЕБ „Шалом“,
Бургас, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 24,
т. 1 от устава свиква отчетно-изборно събрание
на 30.06.2012 г. в 9 ч. в клуба на сдружението в
Бургас, ул. Митрополит Симеон 24, при следния
дневен ред: 1. отчет за дейността на УС за перио
да от 2008 г. до 2012 г.; 2. отчет на ревизионната
комисия за периода от 2008 г. до 2012 г.; 3. промени в устава; 4. приемане бюджета за 2012 г.; 5.
избор на УС и РК; 6. разни. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 10 ч., на същото място и
при същия дневен ред.
4923
88. – Изпълнителното бюро на ПП „Движение
„Нашият град“, Варна, с решение от 1.05.2012 г.
и на основание чл. 9, ал. 3 от устава на движението и чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква отчетно-изборен
политически съвет на ПП „Движение „Нашият
град“ на 14.07.2012 г. в 10 ч. на адрес: Варна, ул.
Ген. Колев 49, който да се проведе при следния
дневен ред: 1. доклад на председателя на ИБ на
ПП „Движение „Нашият град“ за изминалата
политическа година; 2. обсъждане на доклада от
членовете на ПС; 3. избор на ИБ на ПП „Движение „Нашият град“ поради изтичане на мандата
му; 4. избор на председател на ПП „Движение
„Нашият град“ във връзка с изтичане на мандата
му; 5. обсъждане на проект за изменение и допълнение на устава на ПП „Движение „Нашият
град“; 6. разни.
4979
1. – Управителният съвет на Съюза на хотелиерите на Златни пясъци, к.к. Златни пясъци,
Варна, на основание чл. 12 от устава на съюза и
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно общо събрание
на членовете си на 28.07.2012 г. в 13 ч. в зала
„Хермес“ – хотелски комплекс „Обзор Бийч и
Изгрев“, к.к. Златни пясъци, при следния дневен
ред: 1. отчет за дейността на УС през отчетния
период (1.10.2011 г. – 30.06.2012 г.); 2. доклад на
КС за отчетния период (1.10.2011 г. – 30.06.2012 г.);
3. освобождаване от отговорност на членовете
на УС и КС за дейността им до този момент;
4. приемане на бюджета за 2013 г.; 5. приемане
на изменения в устава на съюза; 6. промяна на
наименованието на съюза; 7. разни. При липса
на кворум на основание чл. 13, ал. 8 от устава на
съюза и чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе
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същия ден с един час по-късно, на същото място
и при същия дневен ред независимо от броя на
явилите се членове или представители.
5010
3. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „АСК – ТМ – Моторспорт“,
Велинград, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на 17.07.2012 г. в 10 ч. във Велинград, ул. Патриарх Евтимий 6А, при следния
дневен ред: 1. приемане отчета на управителния
съвет; 2. приемане проекта на бюджета, изготвен от управителния съвет; 3. освобождаване на
членовете на управителния съвет; 4. избиране
на нови членове на управителния съвет. 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.
4944
1. – Управителят на „Лекоатлетически клуб
„Локомотив 2010“ – сдружение с нестопанска цел
за общественополезна дейност, Горна Оряховица, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на 30.06.2012 г. в 10 ч. в Горна Оряховица, ул. Цар Асен 23, при следния дневен ред:
1. приемане на годишния доклад за дейността
за 2012 г.; 2. приемане на финансовия отчет за
2012 г.; 3.  разглеждане на молби за членство на
Тодор Стефанов Русанов и Моника Георгиева
Георгиева; 4. приемане на нов устав на сдружението; 5. други въпроси. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ ново заседание се
насрочва за 11 ч. на същото място и при същия
дневен ред независимо от броя на членовете.
4980
1. – Уп ра ви т е л н и я т с ъве т на у ч и л и щ но
настоятелство при СОУ „Христо Ботев“, гр.
Девин, област Смолян, ул. Гимназиална 1, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква отчетно-изборно събрание на 5.07.2012 г. в 17,30 ч. в актовата
зала на СОУ „Христо Ботев“, гр. Девин, при
следния дневен ред: 1. отчетен доклад на УС
на УН при СОУ „Христо Ботев“ и представяне
на ГФО за периода 1.12.2008 г. – 31.12.2012 г.;
2. доклад на контролния съвет на УН при СОУ
„Христо Ботев“; 3. обсъждане и приемане на
отчетния доклад на УС и КС на УН при СОУ
„Христо Ботев“; 4. освобождаване от отговорност членовете на УС на УН при СОУ „Христо
Ботев“; 5. избор на нов управителен съвет; 6.
избор на нов контролен съвет; 7. промяна в
устава на настоятелството.
4906
55. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Футболен клуб „Лъки – 2004“,
гр. Лъки, област Пловдив, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ и чл. 39, ал. 1, т. 1 от устава свиква редовно годишно общо отчетно-изборно събрание на
25.07.2012 г. в 17,25 ч. в гр. Лъки, ул. Възраждане
18, ет. 3 – заседателната зала на Община Лъки,
при следния дневен ред: 1. приемане на отчета
за дейността на управителния съвет за периода
от 27.07.2011 г. до 24.07.2012 г.; 2. одобряване на
извършените разходи за същия период от време;
3. освобождаване на членове на сдружението
и на управителния съвет; 4. приемане на нови
членове на сдружението и нов управителен съвет
поради изтичане мандата на сегашното ръководство на СФК „Лъки – 2004“; 5. приемане на
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бюджет на ФК „Лъки – 2004“ за състезателната
2012/2013 г.; 6. разни (въпроси и питания). При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
и чл. 39, ал. 7 от устава събранието ще се проведе от 18,20 ч. същия ден, на същото място и
при същия дневен ред независимо от броя на
присъстващите членове.
4922
12. – Управителният съвет на Ловно-рибарско сдружение „Ловно-рибарско дружество – Никопол“, Никопол, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква по своя инициатива общо събрание на
членовете на сдру жението на 14.07.2012 г. в
8,30 ч. в лекционната зала на НЧ „Напредък
1871“ в гр. Никопол, при следния дневен ред:
1. приемане на нови ловни дружини за членове
на сдружението; 2. отчет на председателя за
работата на УС за изтеклия мандат; 3. финансов
отчет на контролния съвет; 4. избор на нови
ръководни органи; 5. други. Поканват се да присъстват всички членове на сдружението. Едно
лице може да представлява не повече от двама
членове въз основа на писмено пълномощно.
Преупълномощаване не се допуска.
4905
16. – Управителният съвет на сдружение
с нестопанска цел „Футболен к луб „Оборище – Панагюрище“, на основание чл. 6, ал. 2 от
устава на сдружението и чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
годишно събрание на членовете на 02.07.2012 г. в
17 ч. в гр. Панагюрище, стадион „Орчо войвода“,
при следния дневен ред: 1. отчет на дейността на
управителния съвет на сдружението за спортносъстезателната 2011/2012 г., полусезон пролет; 2.
разни. Материалите по дневния ред за общото
събрание на сдружението ще бъдат на разположение на членовете на адреса на управление
на сдружението 30 дни преди провеждането му.
Поканват се всички членове на сдружението
да присъстват лично. При липса на кворум на
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ заседанието ще се
проведе същия ден в 18 ч., на същото място и
при същия дневен ред.
4924
1. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Училищно настоятелство при
СУ „Васил Левски“, Пловдив, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 14, ал. 1 от устава свиква
на 20.07.2012 г. в 11 ч. в клуба на СУ „Васил Левски“ общо събрание на членовете, при следния
дневен ред: 1. отчет за извършената дейност от
настоятелството за периода 2010 г. – 2012 г.; 2.
промени в устава на настоятелството; 3. освобождаване на членове от управителния съвет и
ревизионната комисия; 4. избор на нови членове
на УС и РК на УН; 5. разни. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 12 ч., на същото място и
при същия дневен ред независимо от броя на
присъстващите.
5011
80. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Фонд за развитие на Летище
Пловдив – Южната врата на България“, с. Крумово, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на 17.07.2012 г. в 14 ч. в административната сграда на Нов пътнически терминал
при Летище Пловдив на адрес: област Пловдив,
община „Родопи“, с. Крумово, Летище Плов-
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див 4009, при следния дневен ред: 1. одобрение
на годишен финансов отчет на сдружението за
2011 г.; 2. приемане отчет за дейността на УС на
сдружението за 2011 г. При липса на кворум на
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ във връзка с чл. 26 от
устава на сдружението събранието ще се проведе
същия ден в 15 ч., на същото място и при същия
дневен ред.
4907
1. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Баскетболен клуб – с. Рогош“,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо съб
рание на сдружението на 30.06.2012 г. в 15 ч. в
седалището на сдружението в с. Рогош, област
Пловдив, ул. Александър Стамболийски 33, при
следния дневен ред: 1. отчети на управителния
съвет за дейността на сдружението за периода
2010 – 2011 г.; проект за решение – ОС приема
отчетите на управителния съвет за дейността на
сдружението за периода 2010 – 2011 г.; 2. изменение и допълнение на устава на сдружението;
проект за решение – ОС взема решение за изменение и допълнение на устава на сдружението; 3.
разни. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в
16 ч., на същото място и при същия дневен ред.
4978
Александър Димитров Христов – ликвидатор
на Фондация с дейност в частна полза „Аспидистра“, Варна, в ликвидация по ф. д. № 5518/2007, на
основание чл. 14, ал. 4 ЗЮЛНЦ кани кредиторите на фондацията да предявят вземанията си
в 3-месечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“.
4945

ВЕСТНИК

БРОЙ 39

Веселин Луканов Банков – синдик на ТД
„Веслец“, Враца, в несъстоятелност, на основание чл. 14, ал. 4 ЗЮЛНЦ във връзка с чл. 695
ТЗ обявява, че е изготвил допълнителен списък
на предявени от кредиторите приети от синдика
вземания съгласно чл. 695, ал. 1 ТЗ по т. дело
№ 10/2010 на Врачанския окръжен съд, търговско
отделение, които са на разположение в канцеларията на съда.
4765
Веселин Луканов Банков – синдик на ТД „Веслец“, Враца, в несъстоятелност, на основание чл.
14, ал. 4 ЗЮЛНЦ във връзка с чл. 721 ТЗ обявява,
че е изготвил частична сметка за разпределение
на наличните в масата на несъстоятелността
парични средства съгласно чл. 721, ал. 1 ТЗ по
т.д. № 10/2010 на Врачанския окръжен съд, търговско отделение, които са на разположение в
канцеларията на съда.
5080
Енчо Николаев Янков – ликвидатор на Общозанаятчийско сдружение „Тетевен“, в ликвидация
по ф. д. № 438/2003 на Ловешкия окръжен съд,
на основание чл. 14, ал. 4 ЗЮЛНЦ кани кредиторите на сдружението да предявят правата
си в срок 6 месеца.
4866
Юл иа н Тодоров Д и мов – л и к ви дат ор на
фондация „Център за развитие на туризма“, в
ликвидация по ф. д. № 498/2003 на Сливенския
окръжен съд, на основание чл. 14, ал. 4 ЗЮЛНЦ
кани кредиторите на фондацията да предявят
вземанията си.
4865
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