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БРОЙ

ОФИЦИАЛНО ИЗДАНИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Петък, 17 август 2012 г.

София

Цена 0,80 лв.

СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФИЦИАЛНИЯ РАЗДЕЛ
Министерски съвет
 Постановление № 178 от 9 август
2012 г. за одобряване на допълнителни
бюджетни средства от централния
бюджет за 2012 г. за дейности по опазване на недвижими културни ценности
 Постановление № 179 от 14 август
2012 г. за предоставяне на средства по
бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2012 г. за изплащане на пълния размер на просрочените парични
задължения по проект „Укрепване на
бреговете на река Арда в района на
град Кърджали“
 Решение № 672 от 14 август 2012 г.
за отчуждаване на имоти и части от
имоти – частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект
„Път ІІ-18 „Софийски околовръстен
път“ от км 59+400 до км 61+629,18 и
от км 0+000 до  км 0+780, участък от
км 60+550 до км 61+629,18 – етап ІІ“
на територията на област София

2

Министерство
на отбраната

2

 Наредба № Н-8 от 3 август 2012 г.
за определяне на условията и реда за
ползване на лечебните заведения към
Министерството на отбраната
23
Министерство
на регионалното развитие
и благоустройството

2

 Решение № 673 от 14 август 2012 г.
за отчуждаване на имоти и части от
имоти – частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект
„Път ІІ-18 „Софийски околовръстен
път“ от км 59+400 до км 61+629,18
и от км 0+000 до   км 0+780, участъци от км 59+400 до км 60+550 и
от км 0+000 до км 0+780 – етап І“
на територията на област София
11
 Решение № 674 от 14 август 2012 г.
за отчуждаване на имоти и части от
имоти – частна собственост, за държавнa нуждa за изграждане на обект
„Обходен път на град Враца – път I-1
(E-79) от км 0+000 до км 6+816,60“
на територията на област Враца
15
 Решение № 675 от 14 август 2012 г.
за отчуждаване на имоти и части

от имоти – частна собственост,
за държавна нужда за изграждане на
обект
„Автомагистрала
„Тракия“
Оризово – Бургас ЛОТ 4, участък Ямбол – Карнобат от км 276+200 до км
325+280, подобект „Паркинг при км
282+000“ на територията на община
Тунджа, област Ямбол
22

 Наредба за изменение и допълнение
на Наредба № 4 от 2004 г. за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационните
системи
27
 Инструкция № РД-02-20-12 от 3 август 2012 г. за преобразуване на съществуващите геодезически и картографски материали и данни в „Българска геодезическа система 2005“
30
Комисия за регулиране
на съобщенията
 Решение № 1795 от 26 юли 2012 г. за
изменение и допълнение на Общите
изисквания при осъществяване на обществени електронни съобщения
55
 Решение № 1797 от 26 юли 2012 г. за
приемане на Списък на мрежите и услугите, чрез които се осъществяват
обществени електронни съобщения
при спазване на общи изисквания, и за
отменяне на Решение № 1124 от 16 август 2007 г.
60
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ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 179
ОТ 14 АВГУСТ 2012 Г.

МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 178
ОТ 9 АВГУСТ 2012 Г.

за одобряване на допълнителни бюджетни средства от централния бюджет за 2012 г. за дейности
по опазване на недвижими културни ценности
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С ТА Н О В И :
Чл. 1. (1) Министърът на финансите да
предостави от централния бюджет за 2012 г.
средства в размер 910 000 лв. за финансиране на
дейности по опазване на недвижими културни
ценности, както следва:
1. по бюджета на Министерството на културата за Националния исторически музей:
a) за археологически разкопки и консервация
на крепостната стена „Созопол“ – 325 000 лв.;
б) за археологически разкопки и консервация
на средновековната крепост „Акра“ – Черноморец – 90 000 лв.;
2. по бюджета на Община Казанлък за изготвяне на общ устройствен план и за археологически разкопки и консервация на Тракийската
гробница при село Бузовград – 350 000 лв.;
3. по бюджета на Община Бургас – за археологически разкопки и консервация на обект
„Аква Калиде“ – 120 000 лв.;
4. по бюджета на Община Варна – за археологически разкопки и консервация на крепостта
„Кастрици“ – 25 000 лв.
(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят за
сметка на преструктуриране на разходите по
централния бюджет за 2012 г.
Чл. 2. Министърът на финансите по предложение на съответните първостепенни разпоредители с бюджетни кредити да извърши налагащите се
от чл. 1 промени по бюджета на Министерството
на културата и по бюджетните взаимоотношения
на съответните общини с централния бюджет
за 2012 г. по реда на чл. 34, ал. 1 от Закона за
устройството на държавния бюджет.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание на чл. 28, ал. 1 от Закона за устройството
на държавния бюджет.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на финансите, на министъра на културата и на кмета на Община
Казанлък, кмета на Община Бургас и на кмета
на Община Варна.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
7741

за предоставяне на средства по бюджета на
Министерството на регионалното развитие и
благоустройството за 2012 г. за изплащане на
пълния размер на просрочените парични задължения по проект „Укрепване на бреговете
на река Арда в района на град Кърджали“
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Министърът на финансите да
предостави от централния бюджет за 2012 г.
средства в размер 5 441 254 лв. по бюджета
на Министерството на регионалното развитие
и благоустройството за изплащане на пълния
размер на просрочените парични задължения
по проект „Укрепване на бреговете на река
Арда в района на град Кърджали“, представляващи законната лихва за забава на
възложителя, намалена с 15 на сто съгласно
постигнато споразумение между страните.
(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят чрез
преструктуриране на разходите по централния
бюджет за 2012 г.
Чл. 2. Министърът на финансите по предложение на министъра на регионалното развитие и
благоустройството да извърши налагащите се от
чл. 1 промени по бюджета на Министерството
на регионалното развитие и благоустройството
за 2012 г. по реда на чл. 34, ал. 1 и 2 от Закона
за устройството на държавния бюджет.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 28, ал. 1 от Закона за устройството
на държавния бюджет.
§ 2. Изпълнението на постановлението
се възлага на министъра на финансите и
на министъра на регионалното развитие и
благоустройството.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
7881

РЕШЕНИЕ № 672
ОТ 14 АВГУСТ 2012 Г.

за отчуждаване на имоти и части от имоти – частна собственост, за държавна нужда
за изграждане на обект „Път ІІ-18 „Софийски околовръстен път“ от км 59+400 до км
61+629,18 и от км 0+000 до км 0+780, участък
от км 60+550 до км 61+629,18 – етап ІІ“ на
територията на област София
На основание чл. 34а, ал. 1 във връзка с
чл. 34б и § 1 от допълнителните разпоредби
на Закона за държавната собственост, чл. 60,
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ДЪРЖАВЕН

ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс и предвид необходимостта от осигуряване защита на особено важни държавни и
значими обществени интереси, своевременно
приключване на отчуждителните процедури
и осъществяване на строителните дейности в
определените срокове, ускоряване реализацията
на проекта, което ще допринесе за осигуряване
на модерни експлоатационни условия, подобряване на функционирането и стандарта на
транспортното обслужване на международния
и вътрешния трафик и подобряване на без
опасността и сигурността на движението
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Отчуждава за държавна нужда за изграждане на обект „Път ІІ-18 „Софийски околовръстен път“ от км 59+400 до км 61+629,18 и от
км 0+000 до км 0+780, участък от км 60+550
до км 61+629,18 – етап ІІ“ съгласно план за
изменение на улична регулация на Софийския
околовръстен път от края на пътен възел Автомагистрала „Люлин“ – СОП до моста на р.
Какач, включително изменение на плана за

ВЕСТНИК

С Т Р. 3

регулация на контактните територии, одобрен
с Решение № 608 на Столичния общински съвет от 10 септември 2009 г., имоти и части от
имоти – частна собственост, представляващи
поземлени имоти в урбанизирана територия,
намиращи се в гр. София, административен
район „Люлин“, Столична община, област
София, подробно описани в приложението
по вид, размер, местонахождение, размер на
паричното обезщетение и собственици.
2. Средствата, необходими за финансиране
на процедурата по отчуждаване на имотите
по т. 1, са за сметка на Агенция „Пътна инфраструктура“.
3. Допуска предварително изпълнение на
решението по т. 1.
4. Решението може да се обжалва пред
Върховния административен съд в 14-дневен
срок от датата на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
Приложение
към т. 1

Отчуждаване на имоти и части от имоти, представляващи поземлени имоти в урбанизирана територия, за изграждане на обект „Път ІІ-18 Софийски околовръстен път (СОП) от км 59 + 400
до км 61+629,18 и от км 0+000 до км 0+780, участък от км 60+550 до км 61+629,18 – етап ІІ“ на
територията на област София
Обща Площ
площ за отВид
на
чуждаимот
имота ване в
в кв. м кв. м

Вид
собственост

Собственици
на имота

Стойност на
обезщетението
в левове

68134.4354.94

Поз.
имот

467

467

частна

Верка Симова
Богданова

51 926

УПИ ІІ 95, 96, 97,
98, 318, кв. 9

68134.4354.95

Поз.
имот

338

212

частна

Ангел Павлов
Георгиев

23 572

3.

„Територии,
прилежащи
на пътен
възел „Околовръстен
път – бул.
Сливница“

УПИ ІІ 95, 96, 97,
98, 318, кв. 9

68134.4354.96

Поз.
имот

333

331

частна

Георги
Стефанов
Михайлов

36 804

4.

„Територии,
прилежащи
на пътен
възел „Околовръстен
път – бул.
Сливница“

УПИ ІІ 95, 96, 97,
98, 318, кв. 9

68134.4354.97

Поз.
имот

199

8

частна

Никола
Борисов
Георгиев

890

№
по
ред

Местност

УПИ, кв.

№ на имот

1.

„Територии,
прилежащи
на пътен
възел „Околовръстен
път – бул.
Сливница“

кв. 9

2.

„Територии,
прилежащи
на пътен
възел „Околовръстен
път – бул.
Сливница“
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Обща Площ
площ за отна
чуждаимота ване в
в кв. м кв. м

Вид
собственост

Собственици
на имота

Стойност на
обезщетението
в левове

10

частна

няма данни

1 112

116

116

частна

н-ци на
Богдан Венков
Божков

12 898

Поз.
имот

1 746

786

частна

Деян
Стефанов
Башев

87 395

68134.4354.125

Поз.
имот

6 251

1507

частна

н-ци на
Богдан Венков
Божков

167 563

68134.4354.140

Поз.
имот

11 615

1773

частна

Булауто –
ЕООД

197 140

68134.4354.141

Поз.
имот

1512

1508

частна

Благой
Филипов
Димитров

167 675

УПИ ІХ 995,
кв. 12

68134.4354.142

Поз.
имот

3 909

332

частна

н-ци на Ленчо
Дойчев Чорбаджийски

36 915

Упи VІІ 1040,
кв. 12

68134.4354.146

Поз.
имот

4 279

993

частна

Арис – ЕООД

110 412

2 675

2340

частна –
съсобственост

Топливо – АД

317 100

Поз.
имот

4 987

1198

частна

Еко
България –
ЕАД

133 206

Поз.
имот

3 793

1538

частна

Еко
България –
ЕАД

171 010

№
по
ред

Местност

УПИ, кв.

№ на имот

Вид
имот

5.

„Територии,
прилежащи
на пътен
възел „Околовръстен
път – бул.
Сливница“

УПИ ІІ 95, 96, 97,
98, 318, кв. 9

68134.4354.98

Поз.
имот

44

6.

„Територии,
прилежащи
на пътен
възел „Околовръстен
път – бул.
Сливница“

68134.4354.117

Поз.
имот

7.

„Територии,
прилежащи
на пътен
възел „Околовръстен
път – бул.
Сливница“

УПИ ІV
25,997,1008, 1064,
кв. 9

68134.4354.120

8.

„Територии,
прилежащи
на пътен
възел „Околовръстен
път – бул.
Сливница“

УПИ VІ 979,
кв. 12

9.

„Територии,
прилежащи
на пътен
възел „Околовръстен
път – бул.
Сливница“

УПИ ХІ
1114,1142, кв. 12

10.

„Територии,
прилежащи
на пътен
възел „Околовръстен
път – бул.
Сливница“

11.

„Територии,
прилежащи
на пътен
възел „Околовръстен
път – бул.
Сливница“

12.

„Територии,
прилежащи
на пътен
възел „Околовръстен
път – бул.
Сливница“

13.

„ж.к. Люлин – разширение, запад“

68134.4354.148

Поз.
имот

14.

„ж.к. ЛюУПИ VІІ 1178,
лин – разши1311, 1133, кв. 64б
рение, запад“

68134.4354.162

15.

„ж.к. ЛюУПИ VІІ 1178,
лин – разши1311, 1133, кв. 64б
рение, запад“

68134.4354.163
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Обща Площ
площ за отна
чуждаимота ване в
в кв. м кв. м

Вид
собственост

Собственици
на имота

Стойност на
обезщетението
в левове

16.

„ж.к. ЛюУПИ VІІ 1178,
лин – разши1311, 1133, кв. 64б
рение, запад“

68134.4354.164

Поз.
имот

3 003

1575

частна

Еко
България –
ЕАД

175 124

17.

„ж.к. Люлин – разширение, запад“

УПИ ХІХ,
кв. 64б

68134.4354.168

Поз.
имот

4 549

2209

частна

Петрол – АД

245 619

18.

„ж.к. Люлин – разширение, запад“

УПИ ХVIII, 220,
кв. 64б

68134.4354.220

Поз.
имот

3 365

1519

частна

Стад-Близнаков – ЕООД

168 898

19.

„Територии,
прилежащи
на пътен
възел „Околовръстен
път – бул.
Сливница“

68134.4354.256

Поз.
имот

1 309

230

частна

Топливо – АД

25 574

20.

„Територии,
прилежащи
на пътен
възел „Околовръстен
път – бул.
Сливница“
„ж.к. Люлин – разширение, запад“

68134.4354.276

Поз.
имот

5 636

1109

частна

Булауто –
ЕООД

123 310

21.

„ж.к. Люлин – разширение, запад“

68134.4354.301

Поз.
имот

1 745

1745

частна

Диана 2000 –
ООД

194 027

22.

„Територии,
прилежащи
на пътен
възел „Околовръстен
път – бул.
Сливница“

68134.4354.318

Поз.
имот

37 156

8709

частна

Доверие –
Брико –
АД

968 354

23.

„Територии,
прилежащи
на пътен
възел „Околовръстен
път – бул.
Сливница“

283 201

24.

„Територии,
прилежащи
на пътен
възел „Околовръстен
път – бул.
Сливница“

25.

„ж.к. Люлин – разширение, запад“

26.

„ж.к. Люлин – разширение, запад“

27.

„Територии,
прилежащи
на пътен
възел „Околовръстен
път – бул.
Сливница“

УПИ ІІ 95, 96, 97,
98, 318, кв. 9

68134.4354.366

Поз.
имот

2 547

2547

частна

Славка Милушева Лозанова, Виолета
Милушева
Здравкова, Кирил Станимиров Гълабов

68134.4354.379

Поз.
имот

4 199

1808

частна

Булауто –
ЕООД

201 032

68134.4354.385

Поз.
имот

10 770

8151

частна

СМА
индустриал –
ЕООД

906 310

УПИ ХІІ167, 251,
кв. 64б

68134.4354.417

Поз.
имот

7 474

1363

частна

Индустриал
комерс –
ЕООД

151 552

УПИ ХІ 1126,
кв. 12

68134.4354.544

Поз.
имот

2 000

851

частна

Фор транс –
АД

94 623

УПИ VIII, 1179,
кв. 12

С Т Р. 6

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 63

Обща Площ
площ за отна
чуждаимота ване в
в кв. м кв. м

Вид
собственост

Собственици
на имота

Стойност на
обезщетението
в левове

523

частна

Ат инженеринг
2000 – ООД

58 152

875

345

частна

Ат инженеринг
2000 – ООД

38 361

853

352

частна

Ат инженеринг
2000 – ООД

39 139

част- Георги Велична –
ков Бабинов и
съсобРумен
ствеГеоргиев
ност
Терзийски

178 015

№
по
ред

Местност

УПИ, кв.

№ на имот

Вид
имот

28.

„Територии,
прилежащи
на пътен
възел „Околовръстен
път – бул.
Сливница“

УПИ
ІV25.997.1008.1064,
кв. 9

68134.4354.545

Поз.
имот

1 247

29.

„Територии,
прилежащи
на пътен
възел „Околовръстен
път – бул.
Сливница“

УПИ
ІV25.997.1008.1064,
кв. 9

68134.4354.546

Поз.
имот

30.

„Територии,
прилежащи
на пътен
възел „Околовръстен
път – бул.
Сливница“

УПИ
ІV25,997,1008,
1064, кв. 9

68134.4354.547

Поз.
имот

31.

„Територии,
прилежащи
на пътен
възел „Околовръстен
път – бул.
Сливница“

УПИ ІІІ 1009,
кв. 12

68134.4354.563

Поз.
имот

4 993

1601

32.

„ж.к. Люлин – разширение, запад“

68134.4354.565

Поз.
имот

548

548

частна

Диана 2000 –
ООД

60 932

33.

„ж.к. Люлин – разширение, запад“

УПИ ІІІ 154.155,
кв. 64б

68134.4354.566

Поз.
имот

3 356

5

частна

Диана 2000 –
ООД

556

34.

„Територии,
прилежащи
на пътен
възел „Околовръстен
път – бул.
Сливница“

УПИ ІІІ
157,829.830, кв. 5

68134.4355.215

Поз.
имот

6 725

302

частна

Людмил
Петров Христов, Петър
Людмилов
Петров

33 579

35.

„Територии,
прилежащи
на пътен
възел „Околовръстен
път – бул.
Сливница“

УПИ ІІІ
157,829.830, кв. 5

68134.4355.829

Поз.
имот

1 563

433

частна

Надежда Томова Тасева

48 145

Йордан Цветанов Костов,
Лозан Латинов
Лозанов, Виолета Михайлова Лозанова,
Цветан Йорданов Костов,
Тодор Лозанов Лозанов,
Ивайло Йорданов Цветанов

9 229

Златка
Миладинова
Николова

6 894

36.

„Територии,
прилежащи
на пътен
възел „Околовръстен
път – бул.
Сливница“

УПИ ІІІ
157,829.830, кв. 5

68134.4355.2266

Поз.
имот

1 648

83

частна –
съсобственост

37.

„Територии,
прилежащи
на пътен
възел „Околовръстен
път – бул.
Сливница“

УПИ ІV
УПИVІІ, кв. 5

68134.4355.2275

Поз.
имот

915

62

частна

БРОЙ 63

ДЪРЖАВЕН

№
по
ред

Местност

УПИ, кв.

38.

„Територии,
прилежащи
на пътен
възел „Околовръстен
път – бул.
Сливница“

УПИ ІV VІІ,
кв. 5

ВЕСТНИК

№ на имот

Вид
имот

68134.4355.2276

Поз.
имот

39.

„ж.к. Люлин – разширение, запад“

68134.4363.11

Поз.
имот

40.

„ж.к. Люлин – разширение, запад“

68134.4363.12

41.

„ж.к. Люлин – разширение, запад“

42.

„ж.к. Люлин – разширение, запад“

43.

„ж.к. Люлин – разширение, запад“

С Т Р. 7

Обща Площ
площ за отна
чуждаимота ване в
в кв. м кв. м

Вид
собственост

Собственици
на имота

Стойност на
обезщетението
в левове

53

частЕвгени Бона –
рисов Йордасъсоб- нов, Милена
стве- Петрова Лозаност
нова

5 893

6 597

74

частЗдравка Георна –
гиева Баткова,
съсобЖаклин Георствегиева Колева
ност

8 228

Поз.
имот

1 799

20

частна

Хлебни
изделия
Лозенец – АД

2 224

68134.4363.13

Поз.
имот

2 301

27

частна

Хлебни
изделия
Лозенец – АД

3 002

68134.4363.21

Поз.
имот

4 999

176

частна

Мирчо Георгиев Станоев

19 569

кв. 64а

68134.4363.29

Поз.
имот

1 999

0

частна

Ваня
Цветанова
Асенова

0

44.

„ж.к. Люлин – разширение, запад“

УПИ І
62043,62045,
62046, 62047,
62063, 62064,
62078, кв. 64а

68134.4363.45

Поз.
имот

27 566

3

частна

СМА индустриал – ЕООД

334

45.

„ж.к. Люлин – разширение, запад“

УПИ І 250,1425,
31005,31031, 6208,
кв. 64г

68134.4363.73

Поз.
имот

3 462

118

частна

Катерина Миладинова
Иванова

13 120

46.

„ж.к. Люлин – разширение, запад“

УПИ І
62043,62045,
62046, 62047,
62063, 62064,
62078, кв. 64а

68134.4363.81

Поз.
имот

4 000

9

частна

СМА индустриал – ЕООД

1 001

47.

„ж.к. Люлин – разширение, запад“

УПИ І 250,1425,
31005,31031, 6208,
кв. 64г

68134.4363.82

Поз.
имот

36 699

6

частна

СМА индустриал – ЕООД

667

48.

„ж.к. Люлин – разширение, запад“

68134.4363.83

Поз.
имот

13 837

13837

частна

СМА индус1 538 536
триал – ЕООД

49.

„ж.к. Люлин – разширение, запад“

68134.4363.85

Поз.
имот

17 761

255

частна

Симид
София –
ЕООД

28 353

177

частна –
съсобственост

Кристина Иванова Чорлева-Алексиева,
Георги Генчев
Христов, Митко Борисов
Караджов

19 681

860

50.

„ж.к. Люлин – разширение, запад“

68134.4363.86

Поз.
имот

51.

УПИ ІІ 96, 247,
248, 252, 832,
„ж.к. Лю1449, 31031, 32012,
лин – разши32013, 32015,
рение, запад“
32016, 32020,
32025, 32026,
62088, кв. 64а

68134.4363.111

Поз.
175 986
имот

7

частна

СМА индустриал – ЕООД

778

52.

„ж.к. Люлин – разширение, запад“

68134.4368.48

Поз.
имот

11

частна

Илия Иванов
Геров

1 223

17 215

1 689

С Т Р. 8

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК
Обща Площ
площ за отна
чуждаимота ване в
в кв. м кв. м

Вид
собственост

Собственици
на имота

Стойност на
обезщетението
в левове

105

частна

Амет – ООД

11 675

2 175

378

частна

Амет – ООД

42 030

977

264

частна

Добри
Цветков
Бояджиев

29 354

№
по
ред

Местност

УПИ, кв.

№ на имот

Вид
имот

53.

„Територии,
прилежащи
на пътен
възел „Околовръстен
път – бул.
Сливница“

УПИ І
УПИ ІІІ 2,
кв. 8

68134.4400.2

Поз.
имот

1 773

54.

„Територии,
прилежащи
на пътен
възел „Околовръстен
път – бул.
Сливница“

УПИ І
УПИ ІV 3,
кв. 8

68134.4400.3

Поз.
имот

55.

„Територии,
прилежащи
на пътен
възел „Околовръстен
път – бул.
Сливница“

УПИ І УПИ V 4,
845, кв. 8

68134.4400.4

Поз.
имот

56.

„Територии,
прилежащи
на пътен
възел „Околовръстен
път – бул.
Сливница“

УПИ І УПИ VІ
5, 6, 7, кв. 8

57.

„Територии,
прилежащи
на пътен
възел „Околовръстен
път – бул.
Сливница“

БРОЙ 63

317

Мимо – К –
ЕООД, Санус
Про
частОлив –
на –
ЕООД, Санус
съсоб- трейд – ЕООД,
стве- Будинка Бориност
сова Велкова,
Саня Станкева
Велкова-Кожухарова

35 247

частАнгел Маноина –
лов Николчев,
съсобВасил Симеоственов Петков
ност

1 890

68134.4400.5

Поз.
имот

УПИ І УПИ VІ
5, 6, 7, кв. 8

68134.4400.6

Поз.
имот

778

17

58.

„Територии,
прилежащи
на пътен
възел „Околовръстен
път – бул.
Сливница“

УПИ І УПИ VІ
5, 6, 7, кв. 8

68134.4400.7

Поз.
имот

4 491

2569

частна

н-ци на Коста
Ламбрев
Трифонов

285 647

59.

„Територии,
прилежащи
на пътен
възел „Околовръстен
път – бул.
Сливница“

УПИ І УПИ VІ
5, 6, 7, кв. 8

68134.4400.8

Поз.
имот

1 654

32

частна

Симеон – 73 –
ЕООД

3 558

60.

„Територии,
прилежащи
на пътен
възел „Околовръстен
път – бул.
Сливница“

УПИ ІІІ УПИ
V 879, 1070, 1071,
кв. 11

68134.4400.59

Поз.
имот

7 046

278

частна

Глобал
инвест
холдинг – ООД

30 911

1 010

БРОЙ 63

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 9

Обща Площ
площ за отна
чуждаимота ване в
в кв. м кв. м

Вид
собственост

Собственици
на имота

Стойност на
обезщетението
в левове

70

частна

Глобал инвест холдинг – ООД

7 783

255

частна

Глобал инвест холдинг – ООД

28 353

248

102

общинска
публична

Столична
община
р-н „Люлин“

11 341

Поз.
имот

811

191

няма
данни

няма данни

21 237

68134.4400.976

Поз.
имот

1 575

13

частна

Стийчев и синове – ООД

1 445

68134.4400.996

Поз.
имот

438

199

частна

Ленчо
Дойчев
Чорбаджийски

22 127

68134.4400.1007

Поз.
имот

121

частна

н-ци на
Виден
Стоилов
Николчов

13 454

68134.4400.1065

Поз.
имот

93

частна

н-ци на
Богомил
Стоилов
Николчов

10 341

№
по
ред

Местност

УПИ, кв.

№ на имот

Вид
имот

61.

„Територии,
прилежащи
на пътен
възел „Околовръстен
път – бул.
Сливница“

УПИ ІІІ УПИ
V 879, 1070, 1071,
кв. 11

68134.4400.60

Поз.
имот

1 374

62.

„Територии,
прилежащи
на пътен
възел „Околовръстен
път – бул.
Сливница“

УПИ ІІІ и УПИ
ІV 746, 1081,
кв. 11

68134.4400.61

Поз.
имот

415

63.

„Територии,
прилежащи
на пътен
възел „Околовръстен
път – бул.
Сливница“

УПИ І, кв. 8

68134.4400.105

Поз.
имот

64.

„Територии,
прилежащи
на пътен
възел „Околовръстен
път – бул.
Сливница“

УПИ І УПИ V 4,
845, кв. 8

68134.4400.845

65.

„Територии,
прилежащи
на пътен
възел „Околовръстен
път – бул.
Сливница“

УПИ ІІ 976,
кв. 14

66.

„Територии,
прилежащи
на пътен
възел „Околовръстен
път – бул.
Сливница“

кв. 11, УПИ ІІІ и
УПИ ІV746, 1081,
кв. 14, УПИ ІІІ
1081, 1014, 1082 и
УПИ ІV

67.

„Територии,
прилежащи
на пътен
възел „Околовръстен
път – бул.
Сливница“

УПИІІІ 1007,
1065, кв. 11

68.

„Територии,
прилежащи
на пътен
възел „Околовръстен
път – бул.
Сливница“

УПИІІІ 1007,
1065, кв. 11

219

194

С Т Р. 1 0

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК
Обща Площ
площ за отна
чуждаимота ване в
в кв. м кв. м

Вид
собственост

Собственици
на имота

Стойност на
обезщетението
в левове

1502

частна

н-ци на
братя
Спасови
Славкови

167 007

472

472

частна

н-ци на
Верка
Симова
Богданова

52 482

240

167

частна

н-ци на Никола Стоилов
Николчов

18 569

№
по
ред

Местност

УПИ, кв.

№ на имот

Вид
имот

69.

„Територии,
прилежащи
на пътен
възел „Околовръстен
път – бул.
Сливница“

УПИ ІІ 1131 и
УПИ ІІ, І, кв. 11

68134.4400.1131

Поз.
имот

9 117

70.

„Територии,
прилежащи
на пътен
възел „Околовръстен
път – бул.
Сливница“

68134.4400.1137

Поз.
имот

71.

„Територии,
прилежащи
на пътен
възел „Околовръстен
път – бул.
Сливница“

68134.4400.1139

Поз.
имот

72.

„Територии,
прилежащи
на пътен
възел „Околовръстен
път – бул.
Сливница“

УПИІІІ 1007,
1065, кв. 11

УПИІ УПИ V
879, 1070, 1071,
УПИ ІІІ, кв. 11

68134.4400.1166

Поз.
имот

БРОЙ 63

5 235

310

Добринка Костадинова Венкова, Георги
Митрушинов
Богданов, Тинка Кръстанова
Богданова,
Живка Владимирова Венкова, Марийка
Трайкова
Богданова,
Божил Александров Слав
ков, Иванка
Евтимова Василева, Иван
Методиев Богданов, Божурка Николова
Станимирова,
Ангел Методиев Богданов,
част- Пенка Дашова
на – Богданова, Висъсоб- динка Николоствева Манолова,
ност
Богдан Методиев Богданов, Снежана
Иванова Трифонова, Филчо Кирилов
Митрушинов,
Александър
Иванов Венков, Вержиния
Кирилова
Ташева, Тодор Божилов
Славков, Евтим Божилов
Славков, Стефан Цветанов
Дашов, Цветан Цветанов
Дашов, Николай Василев
Евтимов, Цветан Василев
Евтимоф

34 469

БРОЙ 63

ДЪРЖАВЕН

№
по
ред

Местност

73.

„Територии,
прилежащи
на пътен
възел „Околовръстен
път – бул.
Сливница“

74.

„Територии,
прилежащи
на пътен
възел „Околовръстен
път – бул.
Сливница“

УПИ ІІІ 1081,
1014, 1082 и УПИ
ІV, кв. 14

75.

„Територии,
прилежащи
на пътен
възел „Околовръстен
път – бул.
Сливница“

УПИ ІІІ и УПИ
ІV746, 1081,
кв. 14, УПИ ІІІ
1081, 1014, 1082 и
УПИ ІV, кв. 11

ВЕСТНИК

№ на имот

Вид
имот

68134.4400.1220

Поз.
имот

УПИ, кв.

68134.4400.1515

68134.4400.1516

Общо

Поз.
имот

Поз.
имот

С Т Р. 1 1

Обща Площ
площ за отна
чуждаимота ване в
в кв. м кв. м

2 853

2 957

2 159

Вид
собственост

Собственици
на имота

Стойност на
обезщетението
в левове

частна

Симеон – 73 –
ЕООД

7 339

74

частна

Антон
Пенчев
Пенчев,
Любомир
Георгиев
Тончев

8 228

52

частна –
съсобственост

Спас
Василев
Додов,
Николай
Василев
Додов

5 782

66

8 019 122

7882

РЕШЕНИЕ № 673
ОТ 14 АВГУСТ 2012 Г.

за отчуждаване на имоти и части от имоти – частна собственост, за държавна нужда
за изграждане на обект „Път ІІ-18 „Софийски околовръстен път“ от км 59+400 до км
61+629,18 и от км 0+000 до км 0+780, участъци от км 59+400 до км 60+550 и от км
0+000 до км 0+780 – етап І“ на територията
на област София
На основание чл. 34а, ал. 1 във връзка с
чл. 34б и § 1 от допълнителните разпоредби
на Закона за държавната собственост, чл. 60,
ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс и предвид необходимостта от осигуряване защита на особено важни държавни и
значими обществени интереси, своевременно
приключване на отчуждителните процедури
и осъществяване на строителните дейности в
определените срокове, ускоряване реализацията
на проекта, което ще допринесе за осигуряване
на модерни експлоатационни условия, подобряване на функционирането и стандарта на
транспортното обслужване на международния
и вътрешния трафик и подобряване на без
опасността и сигурността на движението
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. О т ч у ж да ва з а д ърж а вн а н у ж да з а
изг ра ж дане на обект „Път ІІ-18 „Софийск и околовръстен път“ от к м 59+40 0 до

км 61+629,18, и от км 0+000 до км 0+780,
участъци от км 59+400 до км 60+550 и от
км 0+000 до км 0+780 – етап І“ съгласно
план за изменение на улична регулация на
Софийския околовръстен път от края на
пътен възел автомагистрала „Люлин“ – СОП
до моста на р. Какач, включително изменение на плана за регулация на контактните
територии, одобрен с Решение № 608 на
Столичния общински съвет от 10 септември
2009 г., имоти и части от имоти – частна
собс т венос т, п редс та вл я ва щ и позем лен и
имоти в урбанизирана територия, намиращи се в Столична община, област София,
подробно описани в приложението по вид,
размер, местонахождение, размер на паричното обезщетение и собственици.
2. Средствата, необходими за финансиране
на процедурата по отчуждаване на имотите
по т. 1, са за сметка на Агенция „Пътна
инфраструктура“.
3. Допуска предварително изпълнение на
решението по т. 1.
4. Решението може да се обжалва пред
Върховния административен съд в 14-дневен срок от датата на обнародването му в
„Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков

С Т Р. 1 2

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 63

Приложение
към т. 1

Отчуждаване на имоти и части от имоти, представляващи поземлени имоти в урбанизирана територия за изграждане на обект „Път ІІ-18 Софийски околовръстен път от км 59+400 до км 61+629,18 и
от км 0+000 до км 0+780, участъци от км 59+400 до км 60+550 и от км 0+000 до км 0+780 – етап I“
на територията на област София
Участък от АМ „Люлин“ до бул. „Царица Йоанна“ км 59+400 до км 60+550
Обща Площ за
площ на отчужимота в даване в
кв. м
кв. м

Собственици
на имота

Стойност
на обезщетението
в левове

697

Русал – ООД

77 499

403

445

Ралица
Георгиева
Сакутова

49 480

Поз.
имот

9040

1357

Ателан груп –
ЕООД

150 885

68134.4354.176

Поз.
имот

11996

1450

Олимпия –
ООД

161 226

УПИ ІІІ 179,
кв. 64

68134.4354.179

Поз.
имот

13546

1859

Зора –
М.М.С. – ООД

206 702

„ж.к. Люлин –
разширение,
запад“

УПИ V,
кв. 64

68134.4354.185

Поз.
имот

4290

949

Кралско
село – ООД

105 519

7

„ж.к. Люлин –
разширение,
запад“

УПИ V,
кв. 64

68134.4354.186

Поз.
имот

3170

684

Тарсис
център – АД

76 054

8

„ж.к. Люлин –
разширение,
запад“

УПИ V,
кв. 64

68134.4354.187

Поз.
имот

2220

542

Еко ойл –
ООД

60 265

9

„ж.к. Люлин –
разширение,
запад“

УПИ І, кв. 64

68134.4354.239

Поз.
имот

1801

574

Хер 1 – ЕООД

63 823

10

„ж.к. Люлин –
разширение,
запад“

УПИ І, кв. 64

68134.4354.240

Поз.
имот

4011

1250

Георги
Кръстанов
Анев

138 988

11

„ж.к. Люлин –
разширение,
запад“

УПИ І, кв. 64

68134.4354.247

Поз.
имот

3409

1069

Олег Маринов
Опрев,
н-ци на
Николай Лазаров Пандев

118 862

12

„ж.к. Люлин –
разширение,
запад“

УПИ І, кв. 64

68134.4354.258

Поз.
имот

2999

963

Димитър Василев Томов

107 076

13

„ж.к. Люлин –
разширение,
запад“

УПИ V,
кв. 64

68134.4354.268

Поз.
имот

3001

675

Разан – ЕООД

75 053

14

„ж.к. Люлин –
разширение,
запад“

УПИ І, кв. 64

68134.4354.284

Поз.
имот

2001

640

Нитекс груп –
ЕООД

71 162

15

„ж.к. Люлин –
разширение,
запад“

УПИ І, кв. 64

68134.4354.307

Поз.
имот

4494

1455

н-ци на Ангел
Трайков
Миленков

161 781

16

„ж.к. Люлин –
разширение,
запад“

УПИ І, кв. 64

68134.4354.331

Поз.
имот

2203

692

н-ци на
Васил Бонев
Кацаров

76 943

17

„ж.к. Люлин –
разширение,
запад“

УПИ V,
кв. 64

68134.4354.337

Поз.
имот

1493

338

Д-саха – ООД

37 582

18

„ж.к. Люлин –
разширение,
запад“

УПИ V,
кв. 64

68134.4354.372

Поз.
имот

9297

1588

Сико трейд –
АД

176 570

№ по
ред

Местност

УПИ, кв.

№ на имот

Вид имот

1

„ж.к. Люлин –
разширение,
запад“

УПИ І, кв. 64

68134.4354.173

Поз.
имот

3 497

2

„ж.к. Люлин –
разширение,
запад“

УПИ І, кв. 64

68134.4354.174

Поз.
имот

3

„ж.к. Люлин –
разширение,
запад“

УПИ І, кв. 64

68134.4354.175

4

„ж.к. Люлин –
разширение,
запад“

УПИ ХV176,
265, кв. 64

5

„ж.к. Люлин –
разширение,
запад“

6

БРОЙ 63
№ по
ред

Местност

ДЪРЖАВЕН
УПИ, кв.

№ на имот

ВЕСТНИК
Вид имот

С Т Р. 1 3

Обща Площ за
площ на отчужимота в даване в
кв. м
кв. м

Собственици
на имота

Стойност
на обезщетението
в левове

110 634

19

„ж.к. Люлин –
разширение,
запад“

УПИ V,
кв. 64

68134.4354.382

Поз.
имот

2203

995

Тодор Николов Лавтаров,
Никола Тодоров Левтеров,
Петранка
Димитрова
Левтерова

20

„ж.к. Люлин –
разширение,
запад“

УПИ V,
кв. 64

68134.4354.391

Поз.
имот

1500

341

АТ инженеринг 2000 –
ООД

37 916

21

„ж.к. Люлин –
разширение,
запад“

УПИ
ІV 180, 181,
182,183, 184,
кв. 64

68134.4354.392

Поз.
имот

13211

1930

АТ инженеринг 2000 –
ООД

214 597

22

„ж.к. Люлин –
разширение,
запад“

УПИ І, кв. 64

68134.4354.568

Поз.
имот

501

501

Хидромат –
ЕООД

55 706

Общо

2 334 323
участък от бул. Сливница до р. Какач от км 0+000 до км 0+780

1

„СПЗ“ Модерно предградие – разширение“

УПИ ІІ 2059,
кв. 18

68134.4355.74

Поз.
имот

9811

309

Моника
Георгиева
Христова

34 358

2

„СПЗ“ Модерно предгра- УПИ ХІ 1813,
дие – разширекв. 18
ние“

68134.4355.75

Поз.
имот

2252

154

Лес-плюс –
ЕООД

17 123

3

„СПЗ“ Модерно предградие – разширение“

УПИ ІV
1921, 2078,
кв. 18

68134.4355.76

Поз.
имот

5543

936

Софенг –
ЕООД

104 074

4

„Територии,
прилежащи на
пътен възел
„Околовръстен път – бул.
Сливница“

кв. 5

68134.4355.156

Поз.
имот

1803

1736

Пею
Славев Пеев

193 026

5

„Територии,
прилежащи на
пътен възел
„Околовръстен път – бул.
Сливница“

УПИ ІІІ
157, 829,
830, 1786,
2033,2075,
2089, 2266,
кв. 5

68134.4355.157

Поз.
имот

2909

1141

Людмил
Петров
Христов

126 868

6

„Територии,
прилежащи на
пътен възел
„Околовръстен път – бул.
Сливница“

кв. 5

68134.4355.211

Поз.
имот

183

183

н-ци на
Спас
Цветанов
Димитров

20 348

7

„Територии,
прилежащи на
пътен възел
„Околовръстен път – бул.
Сливница“

кв. 5

68134.4355.213

Поз.
имот

177

177

н-ци на
Милан
Цветанов
Димитров

19 681

8

„Територии,
прилежащи на
пътен възел
„Околовръстен път – бул.
Сливница“

кв. 5

68134.4355.214

Поз.
имот

974

777

Снежана
Павлева
Несторова

351 407

9

„Територии,
прилежащи на
пътен възел
„Околовръстен път – бул.
Сливница“

УПИ ІІ 158,
1786, 1795,
1802, 1872,
2033 за кв. 2,
5, 4, 8, 9, 12,
14а

1037

Софийка
Николова
Петкова,
н-ци на Цветан Николов
Цветанов

115 304

68134.4355.1802

Поз.
имот

2055

С Т Р. 1 4
№ по
ред

ДЪРЖАВЕН
Местност

УПИ, кв.

ВЕСТНИК

№ на имот

Вид имот

БРОЙ 63

Обща Площ за
площ на отчужимота в даване в
кв. м
кв. м

Собственици
на имота

Стойност
на обезщетението
в левове

10

„СПЗ“ Модерно предгра- УПИ ІІІ 1813,
дие – разширекв. 18
ние“

68134.4355.1813

Поз.
имот

4172

556

Искър 2000 –
ЕООД

61 822

11

„Територии,
прилежащи на
пътен възел
„Околовръстен път – бул.
Сливница“

68134.4355.1868

Поз.
имот

1223

986

Румен Димитров Томов

204 846

102 517

кв. 2, 5, 4, 8,
9, 12, 14а

12

„Територии,
прилежащи на
пътен възел
„Околовръстен
път –
бул. Сливница“

УПИ ІІ
158, 1786,
1795, 1802,
1872, 2033,
кв. 2

68134.4355.1872

Поз.
имот

3441

922

н-ци на Горяна Петрова
Тасева, н-ци
на Донка Йорданова Тасева,
н-ци на Валентина Александрова Тасева,
н-ци на Стоян
Борисов Илиев, Виолетка
Борисова Драганова, н-ци
на Христо
Иванов Христов, Фиданка
Николова Тасева, Лиляна
Николова Кирякова, Венцислав Иванов
Христов

13

„Територии,
прилежащи на
пътен възел
„Околовръстен
път –
бул. Сливница“

кв. 2

68134.4355.1988

Поз.
имот

487

487

Валентина
Илчова
Варадинова

54 150

14

„Територии,
прилежащи на
пътен възел
„Околовръстен път – бул.
Сливн ица“

УПИ ІІ 158,
1786, 1795,
1802, 1872,
2033,
кв. 2

68134.4355.2033

Поз.
имот

1971

31

н-ци на
Любен
Ганев
Аначков

3447

15

„СПЗ“ Модерно предградие –
разширение

УПИ VІІІ,
кв. 18

68134.4355.2037

Поз.
имот

3192

1145

Силвана
Николаева
Савова

127 313

16

„СПЗ“ Модерно предградие – разширение“

кв. 18

68134.4355.2128

Поз.
имот

3455

1636

н-ци на Стоян Димитров
Илиев, Паун
Тотов Илиев

181 907

17

„СПЗ“ Модерно предградие – разширение“

кв. 18

68134.4355.2129

Поз.
имот

3405

45

н-ци на Стоян Димитров
Илиев, Паун
Тотов Илиев

5004

18

„Територии,
прилежащи на
пътен възел
„Околовръстен
път – бул.
Сливница“

кв. 2

68134.4355.2139

Поз.
имот

1856

260

н-ци на
Никола
Модев
Виденов

28 909

БРОЙ 63

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК
Обща Площ за
площ на отчужимота в даване в
кв. м
кв. м

Собственици
на имота

Стойност
на обезщетението
в левове

195

н-ци на
Георги
Цветанов
Димитров

21 682

1061

566

н-ци на
Стойне
Цветанов
Димитров

62 934

4210

138

н-ци на
Цвета
Георгиева
Митрева

15 344

128

н-ци на Иван
Христов Иванов, н-ци на
Кирил Христов Иванов,
н-ци на Крум
Христов
Иванов

14 232

№ по
ред

Местност

УПИ, кв.

№ на имот

Вид имот

19

„Територии,
прилежащи на
пътен възел
„Околовръстен
път – бул.
Сливница“

кв. 2

68134.4355.2140

Поз.
имот

1769

20

„Територии,
прилежащи на
пътен възел
„Околовръстен
път – бул.
Сливница“

кв. 2

68134.4355.2141

Поз.
имот

21

„Територии,
прилежащи на
пътен възел
„Околовръстен
път – бул.
Сливница“

кв. 2

68134.4355.2149

Поз.
имот

22

„Територии,
прилежащи на
пътен възел
„Околовръстен
път – бул.
Сливница“

кв. 2

68134.4355.2246

Общо

Поз.
имот

С Т Р. 1 5

129

1 866 296
4 200 619

7883

РЕШЕНИЕ № 674
ОТ 14 АВГУСТ 2012 Г.
за отчуждаване на имоти и части от имоти – частна собственост, за държавнa нуждa
за изграждане на обект „Обходен път на град
Враца – път I-1 (E-79) от км 0+000 до км
6+816,60“ на територията на област Враца
На основание чл. 34а, ал. 1 във връзка с
чл. 34б и § 1 от допълнителните разпоредби
на Закона за държавната собственост, чл. 60,
ал. 1 от А дминистративнопроцесуалния кодекс и предвид необходимост та от осигу ряване защита на особено важни държавни и
значими обществени интереси, своевременно
приключване на отчуждителните процедури
и осъществяване на строителните дейности
в определените срокове, ускоряване реализацията на проекта, което ще допринесе за
осигу ряване на модерни експлоатационни
условия, за подобряване на функционирането
и стандарта на транспортното обслужване
на меж дународния и вътрешния трафик и
подобряване безопасност та и сигу рност та
на движението

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Отчуждава за държавна нужда за изграждане
на обект „Обходен път на град Враца – път I-1
(E-79) от км 0+000 до км 6+816,60“ съгласно
парцеларен план, одобрен със Заповед № РД-0214-569 на министъра на регионалното развитие
и благоустройството от 7 март 2012 г., имоти и
части от имоти – частна собственост, намиращи
се в землището на гр. Враца и с. Нефела, община Враца, област Враца, подробно описани в
приложението по вид, размер, местонахождение,
размер на паричното обезщетение и собственици.
2. Средствата, необходими за финансиране
на процедурата по отчуждаване на имотите
по т. 1, са за сметка на Агенция „Пътна инфраструктура“.
3. Допуска предварително изпълнение на
решението по т. 1.
4. Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от
датата на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков

С Т Р. 1 6

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 63

Приложение
към т. 1

ОБЩИНА ВРАЦА
Землище на г р. Враца, ЕК АТ ТЕ 12259
А. Оценка на имоти, засягащи се от сервитута на обект:
„Обходен път на гр. Враца – път I-1 (E-79) km 0+000 – km 6+816.60“
№
по
ред

Имот №

Начин
на
Вид на
КатегоВид
трайтериторирия на собствено
ята
земята
ност
ползване

Име на собственика на
имота

Обща
площ на
имота

Площ,
подлежаща на
отчуждаване

Стойност
на паричното обезщетение

дка

дка

лв.

4,500

0,059

18

10,500

2,569

794

I. Селскостопанска територия
12259.19.36

Земеделска

2

12259.19.37

Земеделска

Нива

V

частна

3

12259.19.49

Земеделска

Нива

V

частна

Петър Иванов Ангелов

6,601

1,815

561

4

12259.19.57

Земеделска

Нива

V

частна

Иван Цеков Костов

16,623

2,702

835

5

12259.19.58

Земеделска

Нива

V

частна

Григор Колев Лилов

7,696

0,293

91

6

12259.19.79

Земеделска

Нива

V

частна

Иван Павлов Пенков

17,602

0,373

115

7

12259.19.80

Земеделска

Нива

V

частна

Ангелина Христова
Лилова

11,600

3,082

952

1,499

0,063

19

10,042

0,432

133

1,500

0,745

230

1

Нива

V

частна

Петър Стоянов Иванов
Параскева Петкова
Велева
Веселка Петкова
Велчева

Миглена Пламенова
Бориславова
8

12259.19.84

Земеделска

Нива

V

частна

Илия Ангелов Иванов
Маргарита Георгиева
Иванова

9

12259.58.14

Земеделска

Друг
вид
нива

V

частна

„Адванс
Терафонд“ – АДСИЦ,
София
Цветанка Цветкова
Статкова

10

12259.58.15

Земеделска

Нива

V

частна

Дарина Тодорова
Петкова
Стефка Стефанова
Първанова
Валентина Тодорова
Каменова

11

12259.58.17

Земеделска

Друг
вид
нива

V

частна

Илия Иванов Якимов

8,003

1,020

315

12

12259.58.18

Земеделска

Друг
вид
нива

V

частна

Иван Тонов Йончов

9,399

1,341

414

13

12259.58.19

Земеделска

Друг
вид
нива

V

частна

Новко Дамянов Банов

14,998

1,309

404

14

12259.58.46

Земеделска

Пасище

VI

частна

Ценка Таскова
Карайончева

3,800

3,800

1174

12259.58.47

Земеделска

Пасище

7,397

6,229

1925

15

VI

частна

Александър Фердинандов Александров
Иванка Фердинандова
Александрова

БРОЙ 63

№
по
ред

Имот №

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 7
Обща
площ на
имота

Площ,
подлежаща на
отчуждаване

Стойност
на паричното обезщетение

дка

дка

лв.

Тодор Кръстев Тодоров

12,692

9,235

2854

Начин
на
Вид на
КатегоВид
трайтериторирия на собствено
ята
земята
ност
ползване

Име на собственика на
имота

Нива

VI

частна

16

12259.58.144

Земеделска

17

12259.63.30

Земеделска

Ливада

V

частна

Илия Алексиев Цветков

6,001

1,675

64

18

12259.63.31

Земеделска

Нива

V

частна

Елена и Никола
Иванови Кръстеви

5,400

1,166

360

37,201

0,337

104

Димитър Минчев Цолов
19

12259.69.32

Земеделска

Нива

VІ

частна

Светлана Генова Йонова
Стефка Христова
Божинова

20

12259.69.34

Земеделска

Нива

VІ

частна

Тодор Гергов Конов

10,003

1,580

488

21

12259.69.36

Земеделска

Нива

VI

частна

Тодор Иванов Кръстев

3,200

1,928

596

22

12259.69.37

Земеделска

Нива

VI

частна

Иван Първанов Иванов

4,000

1,224

378

23

12259.69.38

Земеделска

Нива

VI

частна

Георги Каменов
Иванчов

4,000

0,733

226

24

12259.69.39

Земеделска

Нива

VI

частна

Стоян Гергов Колов

8,002

0,512

158

25

12259.69.40

Земеделска

Нива

VI

частна

Петър Гергов Бовянски

8,000

0,438

135

26

12259.69.41

Земеделска

Нива

VI

частна

Николай Ангелов
Георгиев

14,200

0,493

152

27

12259.69.42

Земеделска

Нива

VI

частна

Костадин Александров
Коцев

7,197

0,461

142

28

12259.69.67

Земеделска

Нива

VI

частна

Василка Петрова
Якимова

11,499

0,194

60

29

12259.69.68

Земеделска

Нива

VI

частна

Георги Иванов Танчев

11,501

0,667

206

30

12259.69.69

Земеделска

Нива

VI

частна

Михаил Бойков
Михайлов

10,999

10,458

3232

11,999

4,710

1455

Красинка Маринова
Кръстева
31

12259.69.70

Земеделска

Нива

VI

частна

Пламен Маринов
Каменов
Параскева Георгиева
Каменова

32

12259.88.13

Земеделска

Пасище

V

частна

Ангел Николов Тодоров

2,200

0,838

259

33

12259.88.47

Земеделска

Мочурище

V

частна

Венелин Прокопиев

67,513

4,225

161

34

12259.471.46

Земеделска

Нива

VІ

частна

16,998

2,064

638

35

12259.471.47

Земеделска

Нива

VI

частна

Константин Филипов
Димитров

21,401

2,025

626

36

12259.471.60

Земеделска

Нива

VI

частна

Васил Митов Лазаров

5,986

0,503

155

37

12259.471.61

Земеделска

Нива

VI

частна

Иванка Митова Грънчарова-Бобошевска

5,900

1,530

473

38

12259.471.78

Земеделска

Нива

VI

частна

Филип Димитров
Филипов

17,998

2,597

802

39

12259.471.98

Земеделска

Нива

VI

частна

Севастица Иванова
Липованска

26,000

3,412

1054

Йордан Петров Леков
Владимир Петров Леков

С Т Р. 1 8

№
по
ред

Имот №

ДЪРЖАВЕН
Начин
на
Вид на
КатегоВид
трайтериторирия на собствено
ята
земята
ност
ползване

ВЕСТНИК

Име на собственика на
имота

БРОЙ 63
Обща
площ на
имота

Площ,
подлежаща на
отчуждаване

Стойност
на паричното обезщетение

дка

дка

лв.

40

12259.614.2

Земеделска

41

12259.614.3

Земеделска

Нива

VI

частна

Владимир Цеков Кърлов

10,001

12259.614.9

Земеделска

Нива

VI

частна

Виолина Петкова
Петрова

49,500

12259.614.10

Земеделска

Нива

VI

частна

Виолина Петкова
Петрова

17,798

12259.621.3

Земеделска

Нива

VI

частна

„Силвия 7“ – ООД –
гр. Враца

320,003

12259.621.4

Земеделска

Нива

VI

частна

„Силвия 7“ – ООД –
гр. Враца

118,342

44

12259.617.13

Земеделска

Нива

VI

частна

Цветан Иванов Гусев

50,000

4,675

1445

45

12259.651.1

Земеделска

Пасище

V

частна

„Силвия 7“ – ООД –
гр. Враца

151,658

3,439

1063

46

12259.654.8

Земеделска

Пасище

VI

частна

Тодор Добрев Тодоров

2,499

0,089

28

47

12259.654.9

Земеделска

Пасище

VI

частна

Атанас Коцев Начов

9,002

1,756

543

48

12259.654.10

Земеделска

Пасище

VI

частна

Илия Иванов Станков

6,000

1,415

437

49

12259.656.2

Земеделска

Нива

VI

частна

Ката Ценова Екимска

6,001

3,408

1053

50

12259.656.3

Земеделска

Нива

VI

частна

Цветослав Иванов
Ценов

10,999

0,058

18

51

12259.656.4

Земеделска

Нива

VI

частна

Светлана Христова
Георгиева

49,999

2,483

767

52

12259.659.4

Земеделска

Пасище

VI

частна

Никола Иванов
Липовански

39,000

2,423

749

53

12259.659.7

Земеделска

Пасище

VI

частна

Мито Кръстев Ненов

8,102

0,748

231

54

12259.659.8

Земеделска

Пасище

VI

частна

Надежда Стаменова
Филипова

4,449

0,555

171

55

12259.659.9

Земеделска

Пасище

VI

частна

Ангелина Костадинова
Димитрова

6,699

0,833

257

56

12259.659.10

Земеделска

Пасище

VI

частна

Димитър Иванов Начов

6,603

0,821

254

57

12259.659.11

Земеделска

Пасище

VI

частна

Васил Ангелов Малев

5,794

0,768

237

58

12259.659.12

Земеделска

Пасище

VI

частна

Севастия Павлова
Костова

4,401

0,544

168

59

12259.659.13

Земеделска

Пасище

VI

частна

Петър Тошинов
Бахчарски

3,993

0,532

164

60

12259.659.14

Земеделска

Пасище

VI

частна

Невена Стоянова
Митова

3,485

0,299

92

61

12259.659.15

Земеделска

Пасище

VI

частна

Мария Стоянова
Пашрапанска

3,475

0,032

10

62

12259.683.2

Земеделска

Пасище

ІV

частна

„Дилес И Ко“ – ООД

7,611

0,793

245

63

12259.683.5

Земеделска

Пасище

ІV

частна

„Дилес И Ко“ – ООД

4,937

1,191

368

64 12259.1002.340

Селскост.

Параграф 4

VI

частна

Мария Георгиева
Нинова

1,619

1,114

3184

65 12259.1002.341

Селскост.

Параграф 4

VI

частна

Мария Георгиева
Нинова

1,158

1,138

3252

42

43

Нива

VI

частна

Владимир Цеков Кърлов

8,000

2,895

895

0,464

143

5,784

1787

9,504

2937

БРОЙ 63

№
по
ред

Имот №

ДЪРЖАВЕН
Начин
на
Вид на
КатегоВид
трайтериторирия на собствено
ята
земята
ност
ползване

ВЕСТНИК

Име на собственика на
имота

С Т Р. 1 9
Обща
площ на
имота

Площ,
подлежаща на
отчуждаване

Стойност
на паричното обезщетение

дка

дка

лв.

66 12259.1002.343

Селскост.

Параграф 4

VI

частна

Петър Йорданов Иванов

0,715

0,047

134

67 12259.1002.516

Селскост.

Параграф 4

VI

частна

Симеон Йорданов Христов

0,691

0,253

723

1374,184

126,898

44 113

ОБЩО

Б. Оценка на имоти, засягащи се от сервитута на реконструирани инженерни мрежи към обект:
„Обходен път на гр. Враца – път I-1 (E-79) km 0+000 – km 6+816.60“
I. В сервитута на изместен О.К. при пътния възел
1

12259.58.144

Земеделска

Нива

VI

частна

Тодор Кръстев Тодоров

12,692

0,201

62

2

12259.58.13

Земеделска

Друг
вид
нива

V

частна

Дано Коцов Ценов

8,800

0,012

4

3

12259.58.14

Земеделска

Друг
вид
нива

V

частна

„Адванс Терафонд“–
АДСИЦ, гр. София

10,042

0,111

34

1,500

0,108

33

Цветанка Цветкова
Статкова
4

12259.58.15

Земеделска

Нива

V

частна

Дарина Тодорова
Петкова
Стефка Стефанова
Първанова
Валентина Тодорова
Каменова

5

12259.58.17

Земеделска

Друг
вид
нива

V

частна

Илия Иванов Якимов

8,003

0,075

23

6

12259.58.18

Земеделска

Друг
вид
нива

V

частна

Иван Тонов Йончов

9,399

0,086

27

7

12259.58.19

Земеделска

Друг
вид
нива

V

частна

Новко Дамянов Банов

14,998

0,145

45

12259.58.47

Земеделска

Пасище

7,397

0,015

5

72,831

0,753

233

8

VI

частна

Александър Фердинандов Александров
Иванка Фердинандова
Александрова

ОБЩО
IІ. В сервитута на изместени Т.Т. кабели при км 0+860
1

12259.69.68

Земеделска

Нива

VI

частна

Георги Иванов Танчев

11,501

0,084

26

2

12259.69.34

Земеделска

Нива

VI

частна

Тодор Гергов Конов

10,003

0,107

33

11,999

0,223

69

Красинка Маринова
Кръстева
3

12259.69.70

Земеделска

Нива

VI

частна

Пламен Маринов
Каменов
Параскева Георгиева
Каменова

4

12259.69.42

Земеделска

Нива

VI

частна

Костадин Александров
Коцев

7,197

0,099

31

5

12259.69.36

Земеделска

Нива

VI

частна

Тодор Иванов Кръстев

3,200

0,075

23

6

12259.69.37

Земеделска

Нива

VI

частна

Иван Първанов Иванов

4,000

0,114

35

С Т Р. 2 0

№
по
ред

Имот №

ДЪРЖАВЕН
Начин
на
Вид на
КатегоВид
трайтериторирия на собствено
ята
земята
ност
ползване

7

12259.69.38

Земеделска

8

12259.69.39

Земеделска

Нива

VI

Нива

VI

ВЕСТНИК

Име на собственика на
имота

БРОЙ 63
Обща
площ на
имота

Площ,
подлежаща на
отчуждаване

Стойност
на паричното обезщетение

дка

дка

лв.

частна

Георги Каменов
Иванчов

4,000

0,084

26

частна

Стоян Гергов
Колов

8,002

0,039

12

59,902

0,825

255

1,499

0,022

7

1,499

0,022

7

0,155

48

ОБЩО
IІІ. В сервитута на изместен О.К. при км 2+045
Миглена Пламенова
Бориславова
1

12259.19.84

Земеделска

Нива

V

частна

Илия Ангелов Иванов
Маргарита Георгиева
Иванова

ОБЩО
IV. В сервитута на изместен О.К. при км 3+728.06
12259.621.3

Земеделска

Нива

VI

частна

„Силвия 7“ – ООД – гр.
Враца

320,003

12259.621.4

Земеделска

Нива

VI

частна

„Силвия 7“ – ООД – гр.
Враца

118,342

12259.617.13

Земеделска

Нива

VI

частна

Цветан Иванов Гусев

50,000

0,003

1

488,345

0,158

49

1

2

ОБЩО

V. В сервитута на изместени газопроводни отклонения ∅ 711х6.35 мм и ∅ 530х8 мм –
пресичане при км 5+901.47 и км 5+916.47
1

12259.659.8

Земеделска

Пасище

VI

частна

Надежда Стаменова
Филипова

4,449

0,136

42

2

12259.659.9

Земеделска

Пасище

VI

частна

Ангелина Костадинова
Димитрова

6,699

0,163

50

3

12259.654.2

Земеделска

Пасище

VI

частна

Тоника Ценова Ценова

2,500

0,048

15

4

12259.654.3

Земеделска

Пасище

VI

частна

6,002

1,802

557

5

12259.654.4

Земеделска

Пасище

VI

частна

2,499

1,054

326

6

12259.654.5

Земеделска

Пасище

VI

частна

2,499

1,123

347

7

12259.654.6

Земеделска

Пасище

VI

частна

6,001

2,770

856

8

12259.654.7

Земеделска

Пасище

VI

частна

Борис Симеонов Иванов

2,500

1,068

330

9

12259.654.8

Земеделска

Пасище

VI

частна

Тодор Добрев Тодоров

2,499

1,016

314

10

12259.654.9

Земеделска

Пасище

VI

частна

Атанас Коцев Начов

9,002

2,685

830

11

12259.659.16

Земеделска

Пасище

VI

частна

Ангел Иванов Димитров

2,974

0,033

10

12

12259.659.17

Земеделска

Пасище

VI

частна

Александър Иванов
Дърмански

2,966

0,100

31

50,590

11,997

3708

ОБЩО

Тодор Добрев Тодоров
Петранка Ненова
Тодорова
Тодор Добрев Тодоров
Петранка Ненова
Тодорова
Борис Симеонов Иванов
Тодор Добрев Тодоров
Петранка Ненова
Тодорова

БРОЙ 63

№
по
ред

ДЪРЖАВЕН

Имот №

Начин
на
Вид на
КатегоВид
трайтериторирия на собствено
ята
земята
ност
ползване

ВЕСТНИК

Име на собственика на
имота

С Т Р. 2 1
Обща
площ на
имота

Площ,
подлежаща на
отчуждаване

Стойност
на паричното обезщетение

дка

дка

лв.

В. Оценка на имоти, засягащи се от изграждането на нови ел. стълбове към обект:
„Обходен път на гр. Враца – Път I-1 (E-79) km 0+000 – km 6+816.60“
1. ЕЛ. ПРОВОД 20 kV ПРИ КМ 1+961.727
1

12259.19.86

Земеделска

нива

V

частна

Иванка Иванова Стоянова

21,002

0,012

4

0,012

4

2. ЕЛ. ПРОВОД 20 kV ПРИ КМ 3+688.85
12259.614.9

Земеделска

Нива

VI

частна

Виолина Петкова
Петрова

49,500

12259.614.10

Земеделска

Нива

VI

частна

Виолина Петкова
Петрова

17,798

12259.614.6

Земеделска

Нива

VI

частна

Георги Яньов

3,001

0,012

4

1

2

3. ЕЛ. ПРОВОД 20 kV ПРИ КМ 4+824.57
1

12259.471.76

Земеделска

Нива

VI

частна

Къно Иванов Кънчовски

17,998

0,012

4

2

12259.471.60

Земеделска

Нива

VI

частна

Васил Митов Лазаров

5,986

0,012

4

частна

Васил Ангелов Малев

5,794

0,012

4

121,079

0,072

24

4. ЕЛ. ПРОВОД 0.4 kV ПРИ КМ 5+762.687
1

12259.659.11

Земеделска

Пасище

VI

ОБЩО
Общо землище на гр. Враца

48389

З е м л и щ е н а с . Н Е Ф Е Л А , Е К АТ Т Е 5 1 5 2 8
А. Оценка на имоти, засягащи се от сервитута на обект:
„Обходен път на гр. Враца – Път I-1 (E-79) km 0+000 – km 6+816.60“
№
по
ред

Имот №

Вид на
територията

Начин
на
Вид
трай- Категория на собствено
ност
полз- земята
ване

Име на собственика на
имота

Обща
площ на
имота

Площ,
подлежаща на
отчуждаване

Стойност
на паричното обезщетение

дка

дка

лв.

I. Селскостопанска територия
1

35010

земеделска

ливада

VІ

частна

насл. на Илия
Йорданов Новоселски

9,004

2,414

797

2

36003

земеделска

ливада

Х

частна

Александър Георгиев
Александров

4,083

0,232

22

3,748

0,341

169

3

36015

земеделска

насл. на Иван Митов
Генов

пасище
мера

V

частна

насл. на Георги Тодоров
Каменов
насл. на Христо
Николов Мицев

4

36019

земеделска

пасище
мера

V

частна

насл. на Петър
Димитров
Дацов

3,900

0,067

33

5

41002

земеделска

пасище
мера

VІ

частна

Милан Илиев Коцев

7,699

0,343

117

28,434

3,397

1138

ОБЩО
ОБЩО ЗЕМЛИЩЕ НА с. НЕФЕЛА

7884

1138
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РЕШЕНИЕ № 675
ОТ 14 АВГУСТ 2012 Г.

за отчуждаване на имоти и части от имоти – частна собственост, за държавна нужда за
изграждане на обект „Автомагистрала „Тракия“
Оризово – Бургас ЛОТ 4, участък Ямбол – Карнобат от км 276+200 до км 325+280, подобект
„Паркинг при км 282+000“ на територията на
община Тунджа, област Ямбол
На основание чл. 34а, ал. 1 във връзка с
чл. 34б и § 1 от допълнителните разпоредби
на Закона за държавната собственост, чл. 60,
ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс и
предвид необходимостта от осигуряване защита
на особено важни държавни и значими обществени интереси, своевременно приключване на
отчуждителните процедури и осъществяване на
строителните дейности в определените срокове,
ускоряване реализацията на проекта, което ще
допринесе за осигуряване на модерни експлоатационни условия, подобряване функционирането и
стандарта на транспортното обслужване на международния и вътрешния трафик и подобряване
на безопасността и сигурността на движението
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Отчуждава за държавна нужда за изграждане на обект „Автомагистрала „Тракия“

ВЕСТНИК

БРОЙ 63

Оризово – Бургас ЛОТ 4, участък Ямбол – Карнобат от км 276+200 до км 325+280, подобект
„Паркинг при км 282+000“ съгласно парцеларен
план, одобрен със Заповед № 02-14-1126 на заместник-министъра на регионалното развитие
и благоустройството от 27 април 2012 г., имоти
и части от имоти – частна собственост, намиращи се в землището на с. Кабиле, община
Тунджа, област Ямбол, подробно описани в
приложението по вид, размер, местонахождение, размер на паричното обезщетение и
собственици.
2. Средствата, необходими за финансиране
на процедурата по отчуждаване на имотите
по т. 1, са за сметка на Агенция „Пътна инфраструктура“.
3. Допуска предварително изпълнение на
решението по т. 1.
4. Решението може да се обжалва пред
Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването му в „Държавен
вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
Приложение
към т. 1

ОБЩИНА ТУНДЖ А
Землище на с. КАБИЛЕ, ЕКАТТЕ 35028
„Автомагистрала „Тракия“ Оризово – Бургас ЛОТ 4, участък Ямбол – Карнобат от км 276+200 до
км 325+280, подобект „Паркинг при км 282+000“
№
Имот
по
№
ред

Вид на територията

Начин
Категона трайрия на
но ползземята
ване

Вид
собственост

Име на собственика на
имота

Обща
Площ,
Стойност
площ
подлежа- на парична
ща на от- ното обезимота чуждаване щетение
дка

дка

лв.

1.

11044

Земеделски Пасище,
земи
мера

VІ

частна

Стоянка Михалева Събева

5,000

2,778

1017,000

2.

11045

Земеделски Пасище,
земи
мера

VІ

частна

Стоянка Симеонова
Аврамова

6,000

1,594

583,000

3.

11059

Земеделски
земи

Нива

ІІІ

частна

Стефан Дамянов
Господинов

1,439

1,439

527,000

4.

11060

Земеделски
земи

Нива

ІІІ

частна

Стефан Дамянов
Господинов

0,711

0,711

260,000

5.

11062

Земеделски
земи

Нива

ІІІ

частна

Стефан Дамянов
Господинов

4,307

0,341

125,000

6.

12009

Земеделски
земи

Нива

ІV

частна

Васил Тенев Иванов

5,006

0,247

90,000

7.

12017

Земеделски
земи

Нива

ІV

частна

Иван Драганов Иванов

6,848

2,053

751,000

8.

12018

Земеделски
земи

Нива

ІV

частна

Стоян Стоянов Лечев

3,500

2,795

1023,000

9.

12019

Земеделски
земи

Нива

ІV

частна

Марийка Тенчева
Гюмишева

4,004

1,102

403,000

10. 13031

Земеделски
земи

Нива

ІV

частна

Илия Андонов Гатев

12,452

0,231

85,000

11. 13035

Земеделски
земи

Нива

ІV

частна

Живко Йорданов
Шарлопов

7,338

1,014

371,000

56,605

14,305

5235,00

ОБЩО:

7885
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МИНИСТЕРСТВА
И ДРУГИ ВЕДОМСТВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ОТБРАНАТА
НАРЕДБА № Н-8
от 3 август 2012 г.

за определяне на условията и реда за ползване
на лечебните заведения към Министерството
на отбраната
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С тази наредба се уреждат условията
и редът за ползване на медицинска, дентална и
психологична помощ в лечебните заведения към
Министерството на отбраната – медицинските
пунктове, многопрофилните болници за активно лечение (МБАЛ) и Центъра по психично
здраве и превенция (ЦПЗП) в структурата на
Военномедицинската академия (ВМА).
Чл. 2. (1) В медицинските пунктове се
оказва първична извънболнична медицинска и
дентална помощ на военнослужещи и цивилни
служители от Министерството на отбраната,
структурите на пряко подчинение на министъра
на отбраната и Българската армия.
(2) Медицинската и денталната помощ,
оказвана в МБАЛ, е извънболнична и болнична.
(3) В МБАЛ се приемат всички лица,
нуждаещи се от лечение по съществуващите
специалности в съответната МБАЛ, независимо от тяхното гражданство, местожителство,
здравноосигурителен статут, пол, възраст, вероизповедание.
(4) В ЦПЗП се оказва психологична помощ
на всички лица, нуждаещи се от такава, независимо от тяхното гражданство, местожителство, здравноосигурителен статут, пол, възраст,
вероизповедание.
Чл. 3. (1) По реда на тази наредба се оказва
медицинска, дентална и психологична помощ на
здравноосигурени български граждани, лица, за
които се прилагат схемите за социална сигурност на Европейския съюз, и лица, включени
в международни спогодби за социално осигуряване, по които Република България е страна.
(2) Здравнонеосигурени български граждани
ползват лечебните заведения по чл. 2, ал. 3 и
4 срещу заплащане на стойността на медицинското, денталното и психологичното обслужване
по ценоразпис на ВМА.
(3) Чужденци, които не се ползват с правата на българските граждани, се приемат и
обслужват по реда на Наредба № 2 от 2005 г.
за условията и реда за оказване на медицинска
помощ на чужденците, които не се ползват с
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правата на български граждани (ДВ, бр. 57 от
2005 г.) срещу заплащане на стойността на медицинското обслужване по ценоразпис на ВМА.
(4) Ценоразписът на медицинските, денталните и психологичните услуги във ВМА се
определя с акт на началника на ВМА, с който
се посочва и редът за заплащане на медицинска,
дентална и психологична помощ.
Г л а в а

в т о р а

УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ПОЛЗВАНЕ НА МЕДИЦИНСКА И ДЕНТАЛНА ПОМОЩ В МЕДИЦИНСКИТЕ ПУНКТОВЕ В СТРУКТУРАТА
НА ВМА
Чл. 4. Медицинската и денталната помощ,
която се оказва в медицинските пунктове, е за
сметка на бюджета на МО в частта му за ВМА.
Чл. 5. Медицинските прегледи, лабораторните изследвания и денталните услуги се извършват след представяне от пациента на здравна
книжка/лична амбулаторна карта (ЛАК), заверена от общопрактикуващия (личен) лекар
на лицето и от лекаря в медицинския пункт.
Чл. 6. Обемът на медицинската и денталната помощ, която се оказва в медицинските
пунктове по реда на тази наредба, се определя
с акт на началника на ВМА.
Г л а в а

т р е т а

УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПЛАНОВА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА
И ДЕНТАЛНА ПОМОЩ В МНОГОПРОФИЛНИТЕ БОЛНИЦИ ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ
В СТРУКТУРАТА НА ВМА
Чл. 7. Планова извънболнична медицинска
помощ в диагностично-консултативните блокове (ДКБ) на МБАЛ се оказва на следните
категории лица:
1. военнослужещи (офицери, сержанти и
войници) в Министерството на отбраната,
структурите на пряко подчинение на министъра
на отбраната и Българската армия;
2. цивилни служители в Министерството на
отбраната, структурите на пряко подчинение на
министъра на отбраната и Българската армия;
3. курсанти във висшите военни училища;
4. граждани, подписали договор за служба
в доброволния резерв, по време на активното
изпълнение на договора;
5. военнослужещи от други държави, пребиваващи в страната по силата на сключени
международни договори и споразумения, по
които Република България е страна;
6. пенсионирани военнослужещи;
7. ветерани от войните;
8. военноинвалиди и военнопострадали;
9. преживелите съпруг (съпруга), деца и
родители на загинали при или по повод изпълнение на службата военнослужещи;
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10. членове на семействата на лицата по
т. 1, 2, 6, 7 и 8.
Чл. 8. На категориите лица по чл. 7 се
провежда следният обем от медицински дейности за сметка на бюджета на МО в частта
му за ВМА:
1. прегледи от специалист(и) в Консултативно-приемно отделение (КПО);
2. клинико-лабораторни, микробиологични,
конвенционални рентгенови и функционални
изследвания в ДКБ;
3. високоспециализирани образни и функционални изследвания по преценка на началника
на клиниката (отделението) по профила на
съответното заболяване;
4. един контролен преглед и изследвания по
преценка на лекуващия лекар от КПО;
5. експертиза на временната неработо
способност.
Чл. 9. (1) В случай на необходимост от
използване на контраст за провеждане на образни изследвания стойността на контрастните
лекарствени продукти е за сметка на бюджета
на МО в частта му за ВМА за лицата по чл. 7,
т. 1, 2, 3, 4, 5 и 9.
(2) Лицата по чл. 7, т. 6, 7, 8 и 10 заплащат стойността на контрастните лекарствени
продукти по ред и цени, определени с акт на
началника на ВМА.
Чл. 10. Лицата по чл. 7 се приемат за преглед
в КПО чрез регистратурата за амбулаторни пациенти на съответната МБАЛ при представяне
на следните документи:
1. за всички лица – здравна книжка/ЛАК,
заверена от общопрактикуващия лекар, и документ за самоличност;
2. за лицата по чл. 7, т. 1 – 4 – служебна
карта (пропуск) и запис в здравната книжка/
ЛАК от медицинския пункт на съответната
структура, подпечатан с печата на структурата;
3. за лицата по чл. 7, т. 5 – служебна карта;
4. за лицата по чл. 7, т. 6 – копие на разпореждане за пенсиониране при условията на
чл. 6 от отменения Закон за пенсиите или по
чл. 69 от Кодекса за социално осигуряване и
военноотчетна книжка;
5. за лицата по чл. 7, т. 7 – удостоверение
за ветеран от войните, издадено от Главно управление на архивите при Министерския съвет;
6. за лицата по чл. 7, т. 8 – книжка за военноинвалид или военнопострадал;
7. за лицата по чл. 7, т. 9 – книжка за военнопострадал с вписано обстоятелство, че
лицето е съпруг (съпруга), дете или родител
на загинал при или по повод изпълнение на
службата военнослужещ;
8. за членовете на семействата на лицата
по чл. 7, т. 1 и 2 – служебна бележка от местоработата по образец съгласно приложението;
9. за членовете на семействата на лицата по
чл. 7, т. 6 – удостоверение за семейно положение от служба „ГРАО“, издадено не по-рано от
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1 месец до постъпване за лечение, и копие на
разпореждане за пенсионирането на съпруга
(съпругата);
10. за членовете на семействата на лицата по
чл. 7, т. 7 – удостоверение за семейно положение от служба „ГРАО“, издадено не по-рано от
един месец от постъпване за лечение, и копие
от удостоверението за ветеран от войната;
11. за членовете на семействата на лицата
по чл. 7, т. 8 – удостоверение за семейно положение от служба „ГРАО“, издадено не порано от един месец от постъпване за лечение,
и копие от книжката за военноинвалид или
военнопострадал.
Чл. 11. (1) Задължително здравноосигурени
лица извън категориите лица по чл. 7 провеждат прегледи в кабинетите на КПО за оценка
на необходимостта от планова хоспитализация
при условията и по реда на действащия Национален рамков договор между Националната
здравноосигурителна каса (НЗОК) и Българския
лекарски съюз и Българския зъболекарски съюз.
(2) В случай че при прегледа по ал. 1 предоставените от пациента изследвания са недостатъчни за обосноваване на хоспитализацията,
необходимите допълнителни изследвания се
извършват в съответната МБАЛ за сметка на
бюджета на МО в частта му за ВМА.
(3) В случай че при прегледа по ал. 1 пациентът не предостави никакви изследвания,
той се насочва за извършването им в обем,
обосноваващ хоспитализацията, към изпълнители на извънболнична медицинска помощ по
договор с НЗОК.
Чл. 12. Всички лица, които се явяват за
амбулаторен преглед и/или изследвания в
МБАЛ извън условията и реда на тази наредба,
заплащат оказаната медицинска помощ по ред
и цени, определени с акт на началника на ВМА.
Чл. 13. Пациенти, явяващи се по договори за
медицинско обслужване, сключени между ВМА
и доброволни здравноосигурителни дружества,
търговски дружества, институции и ведомства,
се приемат и обслужват при условията и по
реда на съответния договор.
Чл. 14. В случаите на предписване на
лекарства за домашно лечение, заплащани
напълно или частично от НЗОК, назначената
терапия се отбелязва в здравната книжка/
ЛАК и пациентът се насочва за по-нататъшно
лечение и наблюдение към избрания от него
общопрактикуващ лекар.
Чл. 15. Експертиза на временната неработоспособност и издаване на болничен лист
за домашно лечение след преглед в КПО се
извършва по реда на действащата нормативна
уредба за медицинската експертиза в страната.
Чл. 16. Планова извънболнична дентална
помощ за сметка на бюджета на МО в частта
му за ВМА се оказва на лицата по чл. 7, т. 1,
2, 3, 4, 5 и 9.
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Чл. 17. (1) Дентална помощ за пациенти,
посочени в чл. 16, се оказва в следния обем:
1. профилактичен преглед и снемане на
орален статус;
2. почистване на зъбен камък;
3. лечение на лигавични заболявания;
4. лечение на неусложнен кариес чрез пломбиране с амалгама или химополимер;
5. ендодонтско лечение;
6. неусложнена екстракция на зъб;
7. инцизия на субмукозен и субпериостален
абсцес;
8. лечение на дефекти на зъбните редици с
блендкорони и мостове;
9. лечение на дефекти на зъбните редици с
плакови пластмасови протези.
(2) Всички дейности извън посочените в
ал. 1, включително лечение на кариес чрез
пломбиране с фотополимер, металокерамични
коронки и други ортодонтски конструкции, се
заплащат по ред и цени, определени с акт на
началника на ВМА.
Чл. 18. Лицата по чл. 16 се приемат за
преглед и лечение в денталните кабинети чрез
регистратурата на съответната МБАЛ след представяне на документи по чл. 10 за съответната
категория лица.
Чл. 19. Всички лица извън посочените в
чл. 16 заплащат оказаната им дентална помощ
по ред и цени, определени с акт на началника
на ВМА.
Г л а в а

ч е т в ъ р т а

УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СПЕШНА И НЕОТЛОЖНА МЕДИЦИНСКА И
ДЕНТАЛНА ПОМОЩ В МНОГОПРОФИЛНИТЕ БОЛНИЦИ ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ
В СТРУКТУРАТА НА ВМА
Чл. 20. (1) Медицинска помощ по спешност
на място в спешните звена на МБАЛ или
на местопроизшествието, когато съответната
МБАЛ е най-близкото лечебно заведение, се
оказва на всички лица независимо от тяхното
гражданство, местожителство, здравноосигурителен статут, пол, възраст, вероизповедание.
(2) Извършените диагностично-лечебни мероприятия по спешност на български граждани,
лица, за които се прилагат схемите за социална
сигурност на Европейския съюз, и лица, включени в международни спогодби за социално
осигуряване, по които Република България е
страна, до хоспитализацията на пациента или
насочването му за домашно лечение са за
сметка на бюджета на МО в частта му за ВМА.
Чл. 21. (1) Неотложна дентална помощ се
оказва на лицата по чл. 7, т. т. 1, 2, 3, 4, 5 и 9,
както и на пациенти, намиращи се на стационарно лечение в клиниките и самостоятелните
клинични отделения на МБАЛ.
(2) Неотложна дентална помощ на посочените в ал. 1 лица се оказва за сметка на бюджета
на МО в частта му за ВМА в следния обем:
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1. инцизия на периодонтален и парадонтален абсцес;
2. неусложнена екстракция на зъб;
3. мортална или витална екстирпация;
4. трепанация;
5. лечение на обострено лигавично заболяване.
Чл. 22. (1) Спешна и неотложна помощ в
дома на пациента, за сметка на бюджета на
МО в частта му за ВМА, се оказва от екипи
на спешните звена в МБАЛ на лицата по чл. 7,
т. 1 – 9.
(2) Началникът на ВМА със своя заповед
определя реда за действие на спешните екипи
при оказване на спешна и неотложна медицинска помощ в спешните звена на МБАЛ, в
дома на пациента и на местопроизшествието.
Г л а в а

п е т а

УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ПОЛЗВАНЕ НА БОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ В МНОГОПРОФИЛНИТЕ БОЛНИЦИ ЗА АКТИВНО
ЛЕЧЕНИЕ В СТРУКТУРАТА НА ВМА
Чл. 23. (1) При наличие на показания за
планова хоспитализация пациентите се планират
и приемат за болнично лечение в съответните
клиники и самостоятелни клинични отделения
на МБАЛ чрез кабинетите на КПО в зависимост
от наличната свободна леглова база.
(2) Датата и часът на прием в стационара
се определят от лекаря от КПО и се вписват
в „Листа на чакащите пациенти за планов
прием“ на клиниката (отделението), както и в
здравната книжка/ЛАК на пациента.
Чл. 24. Когато за конкретното заболяване
съответната МБАЛ има сключен договор с
НЗОК, всички пациенти се приемат при условията и по реда на последния.
Чл. 25. (1) На всеки пациент, постъпващ за
болнично лечение в МБАЛ, приемащият лекар
от КПО предоставя информация за предлаганата
медицинска помощ и очакваните разходи за
нея, които са за сметка на пациента.
(2) Приемащият лекар и пациентът подписват
декларации за информирано съгласие и други
регламентирани с НРД документи.
(3) Началникът на ВМА със своя заповед
определя документите, които се попълват и
подписват при постъпване на пациентите за
болнично лечение по договор с НЗОК.
Чл. 26. (1) Всички здравноосигурени пациенти, постъпващи за болнично лечение в
МБАЛ по договор с НЗОК, заплащат суми
в размер 2 на сто от минималната работна
заплата, установена за страната, за всеки ден
болнично лечение, но не повече от 10 дни
годишно. Заплащането се извършва от пациента, негов родител, настойник или попечител
в деня на постъпването в стационара в касата
на МБАЛ.
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(2) В случай на невъзможност за своевременно заплащане на сумата по ал. 1 поради
обективни причини заплащането става на
възможно най-ранен етап след настаняването
на болния в стационара.
Чл. 27. (1) Освободени от заплащане на
суми по чл. 26 са категориите пациенти по
чл. 37, ал. 3 от Закона за здравното осигуряване.
(2) При приемането в стационара на
МБАЛ лицата по ал. 1 представят документ,
удостоверяващ принадлежността им към съответната категория.
Чл. 28. (1) Лицата, които се лекуват по
договор с НЗОК, не заплащат стойността на
лечението с изключение на:
1. сумите по чл. 26;
2. скъпоструващите консумативи за провеждане на индивидуално лечение, които не
се заплащат от НЗОК;
3. разликата между цената на предпочетено по-скъпо медицинско изделие и сумата,
реинбурсирана от НЗОК;
4. високоспециализираните образни и
функционални изследвания и контрастните
лекарствени продукти за тях, когато не са в
задължителния обем на клиничните пътеки
и не са препоръчителни за диагностиката и
проследяването на пациента.
(2) Консумативи и медицински изделия
по ал. 1, т. 2 и 3 се осигуряват за сметка на
бюджета на МО в частта му за ВМА за лица
по чл. 7, т. 1, 2, 3, 4, 5 и 9.
Чл. 29. (1) В случаите, в които заболяването на пациента не е включено в клинична
пътека на НЗОК, лицата по чл. 7, т. 1 – 9
се приемат за планово стационарно лечение
за сметка на бюджета на МО в частта му
за ВМА.
(2) В случаите, в които за заболяването
на пациента има клинична пътека, но болничното лечение не може да бъде проведено
по договор с НЗОК, лечението се провежда
за сметка на бюджета на МО в частта му за
ВМА за лица по чл. 7, т. 1 – 6 и 9.
(3) Лицата по ал. 1 и 2 не заплащат стойността на болничното лечение и суми по чл. 26.
(4) Скъпоструващи консумативи и медицински изделия за провеждане на индивидуално
лечение се осигуряват за сметка на бюджета
на МО в частта му за ВМА на категориите
лица, посочени в чл. 28, ал. 2.
Чл. 30. (1) Приемането за планово лечение
на пациент при условията на чл. 29 се извършва
след представяне на документи по чл. 10 за
съответната категория лица. Документите се
представят преди регистрирането на Лист за
история на болестта (ЛИБ) в Главната книга
за регистриране на лежащо болните в МБАЛ.
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(2) Пациенти, които до завършване на
лечението не представят документи по ал. 1,
заплащат лечението по ред и цени, определени
с акт на началника на ВМА.
Чл. 31. Лица, които желаят да постъпят за
болнично лечение извън реда на чл. 24 – 30,
заплащат лечението по ред и цени, определени
с акт на началника на ВМА.
Чл. 32. При необходимост от хоспитализация след оказана медицинска помощ по
спешност пациентите се приемат в стационарите на МБАЛ по реда на чл. 24 – 31 от
тази наредба.
Г л а в а

ш е с т а

УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ПОЛЗВАНЕ НА
ПСИХОЛОГИЧНА ПОМОЩ В ЦЕНТЪРА
ПО ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ И ПРЕВЕНЦИЯ
(ЦПЗП) В СТРУКТУРАТА НА ВМА
Чл. 33. (1)Психологичната помощ е специализирана дейност, провеждана в ЦПЗП,
съгласно стандартите за добра практика. Тя
включва:
1. психологично консултиране;
2. снемане на психологичен и психиатричен статус;
3. снемане на психологични данни от
други лица;
4. тестово психологично изследване;
5. неотложна антикризисна работа (сесия);
6. изготвяне на терапевтичен план;
7. психотерапия;
8. психологично обучение и тренинг.
(2)Психотерапията е лечение чрез взаимодействие в условията на терапевтична
връзка с пациента и /или семейството му и/
или група от пациенти.
Чл. 34. Лицата по чл. 7, т. 6, 7, 8 и 10
заплащат психологичната помощ по ред и
цени, определени с акт на началника на ВМА.
Чл. 35. Лицата се приемат за оказване на
психологична помощ в съответния кабинет
на ЦПЗП чрез регистратурата на ЦПЗП при
представяне на съответните документи съгласно чл. 10 на тази наредба.
Чл. 36. (1) При наличие на показания за
психологична помощ лицата се планират в
регистратурата на ЦПЗП.
(2) Датата и часът на прием в ЦПЗП се
определят от специалиста, водещ случая, и се
вписват в здравната книжка/ЛАК на лицето.
Чл. 37. Специалистът от ЦПЗП предоставя
на всяко лице информация за предлаганата
психологична помощ/лечение. Специалистът и
лицето подписват декларации за информирано
съгласие и други регламентирани документи.
Чл. 38. Лица извън тези по чл. 7 заплащат
психологична помощ в ЦПЗП по ред и цени,
определени с акт на началника на ВМА.
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ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. „Членове на семейство“ са съпрузите и
ненавършилите пълнолетие техни деца, ако
не са встъпили в брак.
2. „Високоспециализирани образни и функционални изследвания“ са ендоскопски диагностични процедури, ехокардиография,
велоергометрия, холтерЕКГ, холтер за артериално налягане, специализирани рентгенови
изследвания, компютърна томография, ядреномагнитен резонанс, функционални изследвания
на нервната система и др.
§ 2. Началниците на МБАЛ изготвят и
поставят на видно място работните графици на кабинетите и лабораториите от ДКБ,
както и информация за реда и необходимите
документи за обслужване на различните категории пациенти.
§ 3. (1) Служителите на Национална разузнавателна служба (НРС) и Национална
служба за охрана (НСО) ползват лечебните
заведения към Министерството на отбраната
съгласно Постановление № 45 от 2001 г. на
Министерския съвет за определяне на Военномедицинската академия като лечебно заведение по чл. 5, ал. 1 от Закона за лечебните
заведения и на нейните специфични функции
и за приемане на Правилник за устройството
и дейността на Военномедицинската академия
(обн., ДВ, бр. 18 от 2001 г.; загл. доп., ДВ,
бр. 61 от 2002 г.).
(2) По отношение на статуса на служителите на НРС и НСО при ползване на лечебните заведения към Министерството на
отбраната се прилагат Законът за отбраната
и въоръжените сили на Република България
и правилникът за прилагането му, доколкото
в тях не е предвидено друго, до приемането
на закони за организацията и дейността на
тези служби.
§ 4. Служителите на Държавна агенция
„Национална сигурност“ (ДАНС) ползват
лечебните заведения към Министерството на
отбраната съгласно Постановление № 45 от
2001 г. на Министерски съвет за определяне на
Военномедицинската академия като лечебно
заведение по чл. 5, ал. 1 от Закона за лечебните
заведения и на нейните специфични функции
и за приемане на Правилник за устройството
и дейността на Военномедицинската академия
и съгласно съвместните инструкции, издадени
по реда на чл. 36, ал. 2 от Правилника за
прилагане на Закона за Държавна агенция
„Национална сигурност“(ДВ, бр. 17 от 2008 г.).
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 5. Тази наредба се издава на основание
чл. 31, ал. 1 във връзка с чл. 221, чл. 226г,
ал. 1, чл. 226ж, ал. 1, чл. 226л, чл. 298а от
Закона за отбраната и въоръжените сили на
Република България.
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§ 6. Наредбата влиза в сила 10 дни след
обнародването є в „Държавен вестник“.
За министър:
Валентин Радев
Приложение
към чл. 10, т. 8
СЛУЖЕБНА БЕЛЕЖКА
Настоящата се издава в уверение на това, че
лицето ..................................................................
.................................................................................,
ЕГН ......................................................................,
е член на семейството на ..............................,
който работи в .....................................................
...............................................................................
Издава се да послужи пред МБАЛ – ...........
Началник (ръководител) на
структура по управление на
човешките ресурси
(по личния състав)
................................................
(звание, подпис, име и фамилия, печат)
Изх. № ............/.............. г.
Отпечатано в ...... екз.
7734

МИНИСТЕРСТВО
НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ
И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ 4 от 2004 г. за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване
на водоснабдителните и канализационните
системи (обн., ДВ, бр. 88 от 2004 г.; попр., бр.
93 от 2004 г.; изм., бр. 41 от 2005 г. – Решение
№ 3887 на ВАС на РБ от 2005 г.)
§ 1. В чл. 2 в края на изречението се поставя запетая и се добавя „в съответствие със
Закона за регулиране на водоснабдителните и
канализационните услуги (ЗРВКУ) и Закона
за водите (ЗВ)“.
§ 2. В чл. 3, ал. 1, т. 1 след думата „отпадъчни“ се добавя „и/или дъждовни“.
§ 3. В чл. 4, ал. 3 думите „санитарния
контрол“ се заменят с „държавния здравен
контрол, кмета на съответната община“, а запетаята след думата „потребителите“ и думите
„органите на околната среда“ се заличават.
§ 4. В чл. 5 ал. 3 се изменя така:
„(3) Когато една водоснабдителна или канализационна система се използва за предоставяне на услуги В и К в различни обособени
територии, операторите уреждат отношенията
си с договор, съгласуван с асоциациите по
В и К и Държавната комисия по енергийно
и водно регулиране.“
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§ 5. В чл. 7, ал. 2 след думата „Отпадъчните“ се добавя „и/или дъждовните“, а след
думите „ревизионна шахта“ се добавя „или
ревизионен отвор“.
§ 6. В чл. 8 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) изречение първо се изменя така:
„Пол у ча ва нет о на усл у г и т е В и К се
осъществява при публично известни общи
условия, предложени от оператора и одобрени от собственика (собствениците) на водоснабдителните и канализационните системи
или от оправомощени от него (тях) лица и от
съответния регулаторен орган.“;
б) създава се т. 6:
„6. редът за откриване, промяна или закриване на партида, включително и служебно
от оператора.“
2. В ал. 2 след думата „условия“ се добавя
„на електронната си страница и“.
§ 7. Създава се чл. 9а:
„Чл. 9а. Промяната на носителя на правото
на собственост, на строеж или на ползване
на водоснабдения обект има действие спрямо
оператора от деня на промяната по партидата
на потребителя по реда, определен в договора
или в общите условия.“
§ 8. Член 10 се изменя така:
„Чл. 10. Новоизградените обекти на водоснабдителните и канализационните системи
се отразяват по реда на Закона за кадастъра
и имотния регистър от възложителя и се
предават на операторите.“
§ 9. В чл. 11 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 3 се създават изречения второ и
трето:
„При необходимост операторът може да
монтира за негова сметка водомерната шахта
и водомерния възел извън границите на имота, като отговорността му за предоставяне на
услугата водоснабдяване е до регулационната
линия на имота на потребителя. В тези случаи
водомерната шахта заедно с водопроводното
отклонение до имотната граница на имота на
потребителите са част от общите мрежи на
водоснабдителната система и се изграждат,
поддържат и стопанисват по реда на ЗУТ и
ЗВ от операторите.“
2. В ал. 4 след думата „водомер“ се добавя
„или в общите части“.
3. В ал. 5 думите „се осигуряват от“ се
заменят със „са задължение на“.
§ 10. В чл. 12, ал. 2 се правят следните
изменения и допълнения:
1. Създава се нова т. 4:
„4. съгласуване с оператора на инвестиционен проект за новото отклонение;“.
2. Досегашната т. 4 става т. 5.
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§ 11. В чл. 13 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 7, изречение второ накра я се
поставя запетая и се добавя „освен ако в
предварителния договор с оператора не е
договорено друго“.
2. В ал. 8 изречение второ се заличава.
§ 12. В чл. 14, ал. 1, изречение първо думите ,,издаване на разрешението за строеж“
се заменят с ,,поискване от потребителя“.
§ 13. В чл. 15, ал. 1, изречение първо след
думата „устройства“ се добавя „на съседните
имоти“.
§ 14. В чл. 22 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „ал. 1“ се заличават.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Присъединяването се извършва в съответствие с В и К схемите на одобрения за
територията подробен устройствен план.“
§ 15. В чл. 23, ал. 1 текстът след думата
„ремонт“ се заличава.
§ 16. В чл. 24 ал. 3 се отменя.
§ 17. В чл. 25 ал. 2 се изменя така:
„(2) При повреди или виновно запушване
на канализационните отклонения и колектори
потребителят заплаща всички вреди, причинени на оператора и установени с констативен
протокол, включително и разходите за ремонт
и възстановяване на активите.“
§ 18. В чл. 27 ал. 1 се изменя така:
„(1) Операторът осъществява постоянен
контрол върху канализационните системи и
върху количеството и качеството на изпусканите отпадъчни води в канализационната система
чрез измерване, вземане и анализиране на
проби и налагане на санкции при превишаване на допустимите норми за замърсяване.“
§ 19. Създава се чл. 27а:
„Чл. 27а. (1) Операторът осъществява контрол върху степента на замърсеност на производствените отпадъчни води за съответствие
с изискванията за максимално допустимите
концентрации на вещества в заустваните в
канализационните мрежи производствени
отпадъчни води, определени с договора за
предоставяне на услугите В и К.
(2) В договора с потребителите, които
заустват или ще заустват производствени
отпадъчни води в канализационните мрежи,
операторът на канализационната система
определя най-малко:
1. максимално допустимото замърсяване
по отделни характерни показатели на отпадъчните води, зауствани в канализационната
система;
2. мястото и условията за вземане на водни проби;
3. броя и периодите на вземане на проби;
4. условията и заплащането на допълнителни пробовземания по искане на потребителя.
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(3) Вземането на проби от отпадъчните води
се извършва от представител на оператора в
присъствието на представител на потребителя.
Когато при предварително известни и за двете
страни условия потребителят не осигури свой
представител при измерването на дебита на
производствените отпадъчни води и/или при
вземането на водни проби или представителят
на потребителя откаже да подпише протокола, удостоверяващ вземането на проби, тези
обстоятелства се отразяват в протокола от
длъжностното лице на оператора. Протоколът
се подписва от един свидетел, който може да
е и служител на оператора.
(4) Резултатите от анализа, извършен от оператора, се представят на потребителя.
(5) В случай на спор и когато е взета арбитражна проба, тя се предоставя за анализ в
независима акредитирана лаборатория. Разходите
се заплащат от страната, поискала анализ на
арбитражната проба.
(6) Всяко допълнително пробовземане извън
определеното в договора, извършено по искане
на потребителя, е за негова сметка съгласно
предварително известни условия на оператора.
(7) Резултатите от анализа по ал. 5 или 6 се
приемат безусловно от страните и се прилагат от
датата на съответното пробовземане до вземане
на следващата проба.“
§ 20. Член 31 се изменя така:
„Чл. 31. Цените на услугите В и К се определят и обявяват по реда на ЗРВКУ.“
§ 21. В чл. 32 се правят следните изменения:
1. В ал. 3 текстът след думата „наредба“ се
заличава.
2. Алинея 11 се изменя така:
„(11) Когато потребителите ползват вода от
собствени или други водоизточници, от които
отпадъчните води се включват в канализационната мрежа, те монтират на тях водомерни
възли за своя сметка.“
§ 22. В чл. 33, ал. 4 накрая се поставя запетая и се добавя „или с оценено съответствие
по реда на Закона за техническите изисквания
към продуктите“.
§ 23. В чл. 34, ал. 1 думите „Преди монтаж
водомерите“ се заменят с „Водомерът на водопроводното отклонение и общият водомер в
сгради – етажна собственост“.
§ 24. Създава се чл. 34а:
„Чл. 34а. (1) Периодичните проверки на
индивидуалните водомери като средства за
измерване и разпределение на изразходваното
количество вода в сгради – етажна собственост,
се извършват през 10 години.
(2) Периодичните проверки по ал. 1 се извършват по искане и за сметка на потребителите
от Българския институт по метрология или от
лица, оправомощени за това от председателя на
Държавната агенция за метрологичен и технически надзор по реда на ЗИ.
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(3) Резултатите от периодичните проверки
на индивидуалните водомери се удостоверяват
със знаци по реда на Наредбата за средствата
за измерване, които подлежат на метрологичен
контрол, приета с Постановление № 239 на Министерския съвет от 2003 г. (ДВ, бр. 98 от 2003 г.).
(4) Операторите са длъжни да осигуряват
комплексна услуга за сметка на потребителите,
която включва демонтаж на индивидуалните
водомери, периодична проверка от лицата по
ал. 2, монтаж и пломбиране.
(5) Когато длъжностно лице на оператора установи потребители с непроверени индивидуални
водомери съгласно ал. 1, срокът за извършване
на проверка на водомерите е три месеца. В
случай че след изтичането на този срок не е
извършена периодична проверка на водомерите,
количеството изразходвана вода се начислява по
реда на чл. 39, ал. 6.“
§ 25. В чл. 35, ал. 6, числото „1,5“ се заменя
с „1,0“, в края се поставя запетая и се добавя текстът „за периода до предишен отчет по алинея 1.“
§ 26. В чл. 37 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създават се ал. 2 и 3:
„(2) В случаите по ал. 1 подаването и отвеждането на вода се спират за целия имот без
предварително уведомяване до заплащане на
дължимата сума.
(3) Незаконното присъединяване към водоснабдителните и канализационните системи се
установява и доказва с протокол, съставен от
длъжностно лице на оператора. Протоколът се
подписва от длъжностното лице и от най-малко един свидетел, който може да бъде лице от
състава на оператора.“
§ 27. В чл. 38 думите ,,Националната служба
,,Пожарна и аварийна безопасност“ се заменят
с ,,Главна дирекция ,,Пожарна безопасност и
защита на населението“.
§ 28. В чл. 39 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2:
а) след думите „индивидуални водомери“ се
поставя запетая и думите „в обектите на всички
потребители“ се заменят с „като при създадена
възможност от оператора се приемат и самоотчети, като“;
б) точка 2 се изменя така:
„2. за потребителите, чиито индивидуални
водомерие не са отчетени в срока по т. 1 или
не са подадени самоотчети, се определят служебно данни, равни на средния месечен разход
от последните два редовни отчета;“.
2. В ал. 4 т. 6 се изменя така:
„6. когато сумата от количествата по т. 2 и
3 е по-голяма от отчетеното по общия водомер,
определените по т. 3 количества се намаляват
пропорционално до изравняване с отчетеното
количество по общия водомер.“
3. В ал. 5 т. 2 се отменя.

С Т Р. 3 0

ДЪРЖАВЕН

4. Създава се ал. 10:
„(10) При разделяне на имот, присъединен
към едно водопроводно отклонение, се открива
индивидуална партида за потребителите на всеки
отделен имот, като отчитането се извършва по
реда на ал. 2. “
§ 29. Създава се чл. 39а:
„Чл. 39а. Операторът приема за експлоатация
водомери с дистанционно отчитане, при условие
че разполага с технически средства и софтуер
за отчитане на показанията от тях.“
§ 30. В чл. 40 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „чл. 31“ се заменят със
„Закона за регулиране на водоснабдителните и
канализационните услуги“.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Възражения срещу определено заплащане
на изразходваното количество вода могат да се
правят писмено пред оператора в 7-дневен срок
от изтичането на срока за плащане.“
§ 31. В чл. 41 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2:
а) в т. 1 след думите „8 часа“ се поставя
запетая и се добавя „а по довеждащите водопроводи – до 12 часа“;
б) създава се т. 5:
„5. при прекъсване на незаконно присъединяване към водоснабдителните и канализационните системи.“
2. В ал. 3 се създават т. 10 и 11:
„10. когато потребителят не допуска или
не осигурява достъп на длъжностни лица на
оператора за изпълнение на служебните им задължения до имота, до арматурно-водомерния
възел, до ревизионната/ите шахта/и и/или до
водопроводните и канализационните инсталации,
включително за вземане на проба от отпадъчни води, което се удостоверява с констативен
протокол;
11. когато потребителят повторно в едногодишен период не осигури достъп до водомера
и за вземане на проба от отпадъчните води.“
3. Създава се ал. 7:
„(7) В случаите, когато компетентните контролни органи са спрели строителните и монтажните работи и са забранили захранването
на обекта с вода, прекъсването (временно или
трайно), както и възстановяването на водоснабдяването са за сметка на потребителя.“
§ 32. В чл. 42, ал. 1, т. 8 след думите „отпадъчни води, които“ се добавя „не отговарят
на нормативните изисквания за заустване в
канализационната система и“.
§ 33. В чл. 43 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) създава се нова т. 3:
„3. за извършване на контрола по чл. 27,
чл. 27а и чл. 42, ал. 1, т. 8, включително за
вземане на проби от заустваните в канализационната система отпадъчни води;“
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б) досегашната т. 3 става т. 4.
2. В ал. 2 се създава т. 11:
„11. извършват актуализация на партидата си
при оператора при промяна на собствеността
върху присъединения към В и К системите имот.“
§ 34. В чл. 47 се правят следните допълнения:
1. В ал. 1 след думите „водоснабдителните“
и „водопроводните“ се добавя „и канализационните“.
2. В ал. 2, т. 1 и 2 след думата „водоснабдителната“ се добавя „и канализационната“.
§ 35. Приложението към чл. 13, ал. 8 се
отменя.
Заключителна разпоредба
§ 36. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в ,,Държавен вестник“.
Министър:
Лиляна Павлова
7733

ИНСТРУКЦИЯ № РД-02-20-12
от 3 август 2012 г.

за преобразуване на съществуващите геодезически и картографски материали и данни в
„Българска геодезическа система 2005“
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С тази инструкция се определят условията, редът и начинът за преобразуване на
съществуващите геодезически и картографски
материали и данни в „Българска геодезическа
система 2005“ (БГС 2005).
Чл. 2. (1) За реализация на БГС 2005, въведена за територията на Република България с
Постановление № 153 от 2010 г. на Министерския
съвет за въвеждане на „Българска геодезическа
система 2005“ (ДВ, бр. 61 от 2010 г.), допринасят:
1. определянето на 7 точки от Европейската
GPS мрежа EUREF и приемането им за реализацията на територията на страната на Европейската земна координатна система ETRS89
(симпозиум на EUREF в Анкара, 1996 г.), както
и последвалото им сгъстяване до 25 точки (симпозиум на EUREF в Рига, 2006 г.);
2. въвеждането на постоянно действаща ГНСС
станция край София в състава на перманентната EUREF мрежа (EPN), а по-късно – и на
световната мрежа IGS;
3. изграждането на Държавната GPS мрежа
в непосредствена връзка с EPN;
4. свързването на Държавната нивелация с
Единната европейска нивелачна мрежа EUVN;
5. включването на страната в дейностите по
определяне на европейския геоид и др.
(2) Чрез БГС 2005 в страната са въведени
геодезически стандарти, съответстващи на
резолюциите на подкомисията за EUREF на
Международната асоциация по геодезия IAG и
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осигуряващи съвместимост на геодезическата
основа на пространствените данни в рамките
на Европейския съюз.
Чл. 3. В страната се създават и поддържат
следните видове пространствени данни:
1. геодезически мрежи, определени с ГНСС
и класически геодезически технологии;
2. топографски карти и планове;
3. кадастрална карта и кадастрални регистри;
4. тематични и специализирани карти и
регистри;
5. карта на възстановената собственост на
земеделските земи;
6. лесоустройствени планове и карти за горския фонд;
7. различни видове геоложки карти;
8. карти на земното покритие, ландшафтни,
геоморфоложки и други видове специализирани
географски карти;
9. карти на природни местообитания и различни видове екологични карти;
10. морски карти, карти на реките и териториалните води;
11. карти на линията на държавната граница;
12. навигационни и аеронавигационни карти
и др.
Чл. 4. Геодезическата основа на пространствените данни по чл. 3 е различна в зависимост
от спецификата и териториалния им обхват,
периода на създаване, статута и технологичните
възможности на организациите, отговорни за
създаването и поддържането им.
Чл. 5. Поддържането на пространствени данни,
чиято геодезическа основа е извън технологичен и нормативен контрол, е свързано с редица
рискове по отношение на тяхната оперативна
съвместимост, възможности за актуализация и
цялост.
Г л а в а
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ОСНОВНИ ДЕФИНИЦИИ И ПРОЦЕДУРИ
Раздел I
Основни дефиниции, свързани с БГС 2005
Чл. 6. Българската геодезическа система
включва следните компоненти:
1. фундаментални геодезически параметри
според геодезическата референтна система GRS
80, съгласно приложение № 1;
2. геодезическа координатна система ETRS 89;
3. височинна система, реализирана чрез
нивелачните репери от Държавната нивелачна
мрежа I клас и точки от европейския проект
EUVN_DA, включени в Обединената европейска
нивелачна мрежа UELN и определени в Европейската вертикална референтна система EVRS
с помощта на данни за силата на тежестта в
унифицирана гравиметрична система IGSN71;
4. геодезическа проекция – универсална
напречна цилиндрична проекция на Меркатор
(UTM) и въведената чрез нея система от правоъгълни равнинни координати;

ВЕСТНИК

С Т Р. 3 1

5. система за разграфка и номенклатура на
картите листове, базирана на международната
карта на света в мащаб 1:1000000, съгласно решенията на Лондонския конгрес на географите,
1909 г.
Чл. 7. Основен компонент на БГС 2005 е
геодезическата координатна система:
1. материализирана чрез координатите на основните и второстепенните точки от Държавната
GPS мрежа, общо 473 бр.;
2. определена в епоха 2005.0 г. въз основа
на Европейската земна координатна система
ETRS89.
Чл. 8. Българската геодезическа система 2005:
1. е хармонизирана със стандартите, дейности
те и продуктите на Европейската референтна
система (EUREF);
2. се въвежда като основа за всички приложения, свързани със създаване и поддържане на
геоинформация в страната;
3. осигурява хомогенност и съвместимост на
геоинформацията в рамките на Европейския
съюз;
4. допуска използването на геодезически
проекции, различни от тези по чл. 6, т. 4, за
нуждите на кадастралното картиране, както и за
други приложения, свързани с мащаби, по-едри
от 1:5000, и съответните им цифрови продукти.
Раздел II
Дефиниции на класическите координатни системи в България
Чл. 9. (1) Система „1930 г.“ е българска гео
дезическа координатна система, въведена в
началото на 30-те години на ХХ век. Система
„1930 г.“ е материализирана с помощта на Държавната триангулация, която е:
1. ориентирана върху елипсоида на Хейфорд
с минимален брой астрономически измервания,
с изходна точка Черни връх и изходен азимут
Черни връх – Мечи камък;
2. мащабирана с помощта на четири бази;
3. структурирана в три класа.
(2) В система „1930 г.“ са дефинирани следните
видове координати:
1. географски координати;
2. кадастрални координати – Гаусови координати в две триградусови зони – с осеви меридиани
24° и 27°, мащаб по меридиана 0.9999 и начало
на абсцисите от 41-вия паралел;
3. проекционни координати – същите като
т. 2, с начало на абсцисите от екватора.
Чл. 10. (1) Система „1950 г.“ е българска
геодезическа координатна система, въведена в
началото на 50-те години на ХХ век, която е:
1. базирана изцяло на геодезическата основа
на система „1930 г.“;
2. ориентирана върху елипсоида на Красовски,
с нови координати на изходна точка.
(2) В система „1950 г.“ са дефинирани следните
видове координати:
1. географски координати;
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2. проекционни Гаусови координати в две
шестградусови зони – с осеви меридиани 21° и
27°, и две триградусови зони – с осеви меридиани 24° и 27°, мащаб по меридиана – единица
и начало на абсцисите от екватора.
Чл. 11. (1) Система „1942 г.“ е руска геодезическа координатна система, въведена в
източноевропейските страни.
(2) Система „1942 г.“ е разпространена в
България в началото на 60-те години на ХХ век
чрез Държавната триангулация след:
1. допълване на първокласната мрежа с
Лапласови азимути, свързването є с тази на
Румъния и ново изравнение върху елипсоида
на Красовски, с изходни точки от тогавашната
руска първокласна мрежа;
2. усъвършенстване и ново изравнение на
второкласната мрежа;
3. усъвършенстване, преструктуриране и
изравнение на мрежите III и IV клас.
(3) На територията на България в система
„1942 г.“ са дефинирани следните видове координати:
1. географски координати върху елипсоида
на Красовски;
2. проекционни Гаусови координати в две
шестградусови зони – с осеви меридиани 21° и
27°, мащаб по меридиана – единица и начало
на абсцисите от екватора.
Чл. 12. Система „1970 г.“ е дефинирана въз
основа на система „1950 г.“ след въвеждане на
следните допълнителни изисквания:
1. разделяне на страната на четири зони – северозападна (К-3), югоизточна (К-5), североизточна (К-7) и югозападна (К-9) съгласно
приложение № 2;
2. избор на фиктивни централни точки и
ъгли на завъртане около тях във всяка зона и
преизчисляване на географските координати
по метода на разгъването;
3. въвеждане на конични конформни проекции във всяка зона с един стандартен паралел и условни правоъгълни координати на
централните точки;
4. преобразуване на преизчислените географски координати от всяка зона в правоъгълни.
Чл. 13. (1) Система „1942/83 г.“ е руска
координатна система, въведена в източноевропейските страни и разпространена в България
през 80-те години на ХХ век чрез Държавната
геодезическа мрежа, състояща се от:
1. реконструираната триангулация I и II
клас, допълнена с астрономически и линейни
измервания, включена в Единната астрономогеодезическа мрежа на източноевропейските
страни, изравнена върху елипсоида на Красовски с изходна точка Пулково и изходен азимут
до съседна точка;
2. модернизирани и изравнени наново мрежи
III и IV клас.
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(2) На територията на България в система
„1942/83 г.“ са дефинирани следните видове
координати:
1. географски координати върху елипсоида
на Красовски;
2. проекционни Гаусови координати в две
шестградусови зони – с осеви меридиани 21° и
27°, мащаб по меридиана – единица и начало
на абсцисите от екватора.
Раздел III
Връзки между класическите координатни системи в България
Чл. 14. Координатите в система „1930 г.“ могат
да се трансформират и преобразуват, както следва:
1. географските координати в система „1930 г.“
се преобразуват в проекционни и обратно;
2. проекционните координати в система
„1930 г.“ се преобразуват от една зона в друга зона;
3. проекционните координати от дадена зона
в система „1930 г.“ се трансформират в триградусови Гаусови координати от същата зона в
система „1950 г.“ и обратно.
Чл. 15. Координатите в система „1950 г.“ могат
да се трансформират и преобразуват, както следва:
1. географските координати в система „1950 г.“
се преобразуват в проекционни – триградусови
или шестградусови Гаусови координати, и обратно;
2. проекционните координати в система
„1950 г.“ се преобразуват от една зона в друга зона;
3. триградусовите Гаусови координати от дадена зона в система „1950 г.“се трансформират
в проекционни координати от същата зона в
система „1930 г.“ и обратно;
4. шестградусовите Гаусови координати от
дадена зона в система „1950 г.“ се трансформират в проекционни координати от същата зона
в система „1942 г.“ и обратно;
5. географските координати в система „1950 г.“
се преобразуват в проекционни координати в
система „1970 г.“ и обратно;
6. шестградусовите Гаусови координати от
дадена зона в система „1950 г.“ се трансформират в проекционни координати от същата зона
в система „1942/83 г.“ и обратно.
Чл. 16. Координатите в система „1942 г.“ могат
да се трансформират и преобразуват, както следва:
1. географските координати в система „1942 г.“
се преобразуват в проекционни и обратно;
2. проекционните координати в система
„1942 г.“ се преобразуват от една зона в друга зона;
3. проекционните координати от дадена зона
в система „1942 г.“ се трансформират в шестградусови Гаусови координати от същата зона
в система „1950 г.“ и обратно;
4. проекционните координати от дадена зона
в система „1942 г.“ се трансформират в проекционни координати от същата зона в система
„1942/83 г.“ и обратно.
Чл. 17. Координатите в система „1970 г.“ могат
да се преобразуват, както следва:
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1. проекционните координати в система
„1970 г.“ се преобразуват от една зона в друга зона;
2. проекционните координати в система
„1970 г.“ се преобразуват в географски координати
в система „1950 г.“ и обратно.
Чл. 18. Координатите в система „1942/83 г.“
могат да се трансформират и преобразуват,
както следва:
1. географските координати в система
„1942/83 г.“ се преобразуват в проекционни и
обратно;
2. проекционните координати в система
„1942/83 г.“ се преобразуват от една зона в друга
зона;
3. проекционните координати от дадена зона
в система „1942/83 г.“ се трансформират в проекционни координати от същата зона в система
„1942 г.“ и обратно;
4. проекционните координати от дадена зона
в система „1942/83 г.“ се трансформират в проекционни координати от същата зона в система
„1950 г.“ и обратно.
Раздел IV
Глобални и европейските земни координатни
системи и преходи между тях
Чл. 19. (1) Международната земна координатна
система (ITRS) се реализира чрез координатите
на множество точки и техните скорости на изменение, разположени по цялата Земя, определени
за дадена епоха по методите на космическата
геодезия.
(2) Реализациите на ITRS се идентифицират
с етикети с формат ITRFyy, където yy е година
на създаването на съответната реализация.
(3) Преходът между различните реализации
на Международната земна координатна система
се осъществява чрез конформна трансформация
със следните параметри:
1. транслации – 3 бр.;
2. ротации – 3 бр.;
3. мащабен множител.
(4) В трансформацията участват и производните по времето на посочените по-горе параметри.
(5) В рамките на дадена реализация ITRFyy
на Международната земна координатна система
координатите на точките се преизчисляват от
една епоха в друга епоха с помощта на скоростите на изменението им.
(6) Дейността по поддържането на Международната земна координатна система, нейните
реализации и определянето на параметрите на
прехода между тях се координира от Международната служба за въртенето на Земята и
референтните системи (IERS).
(7) Работните формули за трансформация
между различните реализации на ITRS, стойностите на трансформационните параметри и
техните производни, както и работните формули
за преизчисляване на координатите на точките
от една епоха в друга епоха са посочени в приложение № 3 и приложение № 4.
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(8) Работните формули по ал. 7 се прилагат
и за трансформация между ITRS и WGS84 с
трансформационни параметри съгласно приложение № 5.
Чл. 20. (1) Европейската земна координатна
система ETRS89, въведена като част от дейности
те по създаване и поддържане на Европейската
геодезическа референтна система EUREF е:
1. фиксирана към стабилната част на Евроазиатската континентална плоча;
2. с първоначална реализация, основана на
Международната земна координатна система
ITRF89, за епоха 1989.0 г.
(2) Реализациите на Европейската земна
координатна система ETRS89, означавани като
ETRFyy, се определят въз основа на съответните
им реализации ITRFyy на Международната земна
координатна система ITRS.
(3) Координатите и скоростите, определени в
ITRS се трансформират в ETRS89, както следва:
1. определят се координатите в ITRS, епоха
1989.0;
2. изчисляват се координатите в ETRS89,
епоха 1989.0;
3. изчисляват се скоростите на изменение на
координатите в ETRS89;
4. определят се координатите в ETRS89 за
произволен момент.
(4) Работните формули за трансформация
между различните реализации на ITRS и ETRF89
и стойностите на трансформационните параметри
са посочени в приложение № 6 и приложение № 7.
Раздел V
Височинни системи
Чл. 21. (1) Европейската височинна референтна система (EVRS) е кинематична нулевоприливна височинна референтна система, в която
превишенията се задават чрез геопотенциалните
коти на точките по отношение на Амстердамския
пегел на Северно море. За определяне на нормалните височини се въвежда конвенционално
дефинирано нормално референтно гравитационно поле.
(2) Реализациите на EVRS се:
1. идентифицират с етикет EVRFyyyy, където
с yyyy се означава годината на създаването им;
2. състоят от резултатите от изравнението на
геопотенциалните коти на реперите от Единната
европейска нивелационна мрежа UELN.
(3) България участва в реализацията
EVRF2007 със:
1. Държавната нивелация I клас чрез връзките
є с тази на Румъния – 5 бр., осъществени през
1974 – 1977 г.;
2. допълнителни точки, включени в проекта
EUVN_DA, и реперите за тяхното определяне.
Чл. 22. Черноморската височинна система
е система ортометрични височини, свързана
с нулата на Варненския пегел на Черно море,
въведена с Държавната нивелация I клас, завършена към началото на 1930 г.
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Чл. 23. (1) Балтийската височинна система е система нормални височини, свързани
с квазигеоида на Молоденски, с изходно
начало – нулата на Кронщадския пегел на
Балтийско море.
(2) Балтийската височинна система е
въведена в България през 50-те години на
ХХ век:
1. посредством връзката на Държавната
нивелация I клас с тази на Румъния, а от
там – с бившия Съветски съюз;
2. чрез въвеждане на нормални поправки
към измерените превишения между реперите.
(3) Разликата между балтийските и черноморските височини за Варненския пегел е
минус 24 cm.
Чл. 24. (1) Трансформационните параметри между Балтийската височинна система и
EVRS, реализация EVRF2007, са изведени на
базата на 58 идентични репера от Държавната
нивелация I клас.
(2) Средната разлика между нормалните
височини в Балтийска система и EVRS, реализация EVRF2007, е +228 mm.
Г л а в а
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ПРОЦЕДУРИ ЗА ТРАНСФОРМИРАНЕ НА
КООРДИНАТИ И ВИСОЧИНИ В БГС 2005
Раздел I
Трансформиране на класическите координатни
системи в БГС 2005
Чл. 25. Процедурата за трансформиране
на координати от класическите системи, използвани в страната в БГС 2005, се състои
от три етапа:
1. трансформиране на изходните координати в шестградусови Гаусови координати в
система „1950 г.“;
2. трансформиране на шестградусовите
Гаусови координати в система „1950 г.“ в географски координати в система „1942/83 г.“;
3. трансформиране на географските координати в система „1942/83 г.“ в БГС 2005.
Чл. 26. (1) Първият етап на трансформацията протича в различни варианти в зависимост
от координатната система на изходните данни.
(2) Координатите в система „1930 г.“ се
трансформират в шестградусови Гаусови координати в система „1950 г.“, както следва:
1. ако са зададени географски координати
в система „1930 г.“, те се преобразуват в проекционни координати съгласно приложение
№ 8 и приложение № 10;
2. проекционните координати в система
„1930 г.“ се трансформират в едноименнта
им триградусова Гаусова зона в система
„1950 г.“ съгласно приложение № 11 и приложение № 12;
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3. триградусовите Гаусови координати в
система „1950 г.“ се преобразуват в географски координати съгласно приложение № 8 и
приложение № 10;
4. географските координати в система
„1950 г.“ се преобразуват в шестградусови
Гаусови координати съгласно приложение
№ 8 и приложение № 10.
(3) Координатите в система „1950 г.“ се
трансформират в шестградусови Гаусови координати в система „1950 г.“, както следва:
1. ако са зададени триградусови Гаусови
координати в система „1950 г.“, те се пре
образуват в географски координати съгласно
приложение № 8 и приложение № 10;
2. географските координати в система
„1950 г.“ се преобразуват в шестградусови
Гаусови координати съгласно приложение
№ 8 и приложение № 10.
(4) Координатите в система „1970 г.“ се
трансформират в шестградусови Гаусови координати в система „1950 г.“, както следва:
1. проекционните координати в система
„1970 г.“ се трансформират в географски
координати в система „1950 г.“ съгласно
приложение № 14;
2. географските координати в система
„1950 г.“ се преобразуват в шестградусови
Гаусови координати съгласно приложение
№ 8 и приложение № 10.
Чл. 27. Вторият етап на трансформацията
протича в следния ред:
1. шестградусовите Гаусови координати в
система „1950 г.“ се трансформират в проекционни координати от същата зона в система
„1942/83 г.“ съгласно приложение № 11 и
приложение № 13;
2. проекционните координати в система
„1942/83 г.“ се преобразуват в географски
координати съгласно приложение № 8 и
приложение № 10.
Чл. 28. Третият етап се състои в трансформация на географските координати в система
„1942/83 г.“ в БГС 2005, както следва:
1. географските координати в система
„1942/83 г.“ се преобразуват в пространствени Декартови координати върху елипсоида
на Красовски съгласно приложение № 8 и
приложение № 15;
2. пространствените Декартови координати върху елипсоида на Красовски в система
„1942/83 г.“ се трансформират в пространствени Декартови координати върху елипсоида
GRS80 в система БГС 2005 съгласно приложение № 16 и приложение № 17;
3. пространствените Декартови координати
върху елипсоида GRS80 в система БГС 2005
се преобразуват в географски координати
съгласно приложение № 15;
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4. географските координати в БГС 2005
се преобразуват в проекционни координати
съгласно приложение № 9 и приложение
№ 10, а случаите по чл. 8, т. 4 – съгласно
приложение № 20.
Раздел II
Трансформиране на височини от Балтийска
система в EVRS
Чл. 29. Трансформация между геодезически
височини в БГС 2005 и нормални височини в
EVRS се осъществява с помощта на височинна
референтна повърхнина, генерирана въз основа на гравиметрични и/или GPS/нивелачни
данни (приложение № 18). Точността на транс
формираните височини в EVRS е до 20 cm за
територията на страната.
Чл. 30. Трансформацията на височини
от Балтийска система в EVRS и обратно се
извършва по работните формули и трансформационните параметри, дадени в приложение
№ 19. Точността на трансформираните височини
в EVRS е около 5 mm средно за територията
на страната.
Г л а в а

ч е т в ъ р т а

ТРАНСФОРМИРАНЕ НА ПРОСТРАНСТВЕНИ ДАННИ В БГС 2005
Раздел I
Видове и формати пространствени данни
Чл. 31. В зависимост от природата им
продуктите и данните по чл. 3, към които са
относими разпоредбите на тази инструкция, се
класифицират като:
1. данни за геодезическата основа;
2. цифрови продукти;
3. графични продукти.
Чл. 32. (1) Форматите на пространствените
данни, прилагани масово в страната за съхранение на цифрови геодезически продукти и данни,
са специфични български формати, общоприети
CAD и ГИС формати и стандартни формати
за изображения, таблични и текстови данни.
(2) Специфични български формати са:
1. CAD – формат за поддържане на данните
за кадастралната карта;
2. ZEM – формат за поддържане на данните
в Министерството на земеделието и горите.
(3) Общоприети CAD и ГИС формати са:
1. ESRI Shape;
2. MapInfo mif;
3. AutoDesk dxf и др.
(4) Стандартни формати за изображения,
таблични и текстови данни са:
1. TIFF, JPEG, BMP и други растерни формати;
2. DBF, XLS и други формати за таблични
данни;
3. TXT – текстов формат за съхранение на
различни географски данни и др.
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Раздел II
Трансформиране на данни от геодезическата
основа в БГС 2005
Чл. 33. (1) Съществуват следните видове
данни за геодезическата основа:
1. Държавна GPS мрежа;
2. Държавна геодезическа мрежа (ДГМ) I – IV
клас и геодезически мрежи с местно предназначение (ГММП) V – VII клас;
3. геодезически мрежи с местно предназначение и работна геодезическа основа (РГО),
определени с ГНСС;
4. нивелачни мрежи.
(2) Данните за геодезическата основа са
представени в таблични и текстови формати
по чл. 32, ал. 4.
Чл. 34. (1) Държавната GPS мрежа служи за
материализиране и разпространение на ETRS89
на територията на страната като елемент на БГС
2005. Изходни данни в геодезическите работи,
осъществявани с помощта на традиционни и
ГНСС технологии, са координатите на точки от:
1. основния и второстепенния клас на Държавната GPS мрежа;
2. други точки, на които е даден статут на
точки от Държавната GPS мрежа.
(2) Височините на точките по ал. 1, които
не са свързани с Държавната нивелация, се
трансформират от Балтийска в система в EVRS
съгласно чл. 30.
(3) Височините на точките по ал. 1, които са
свързани с Държавната нивелация, се определят
в EVRS по реда на чл. 37.
(4) Координатите на точките от мрежата
„Булреф“ (15 бр.), включени в Държавната GPS
мрежа, са известни в система:
1. БГС 2005;
2. ETRF93, епоха 1989.0.
Чл. 35. Данните за точките от ДГМ I – IV клас
и ГММП V – VII клас се третират, както следва:
1. координатите на точките от държавните
геодезически мрежи I – IV клас и геодезическите
мрежи с местно предназначение V – VII клас,
определени с помощта на традиционни геодезически технологии в координатните системи
по чл. 9 – 13, се трансформират в БГС 2005 по
реда на чл. 26 – 28;
2. височините на точките от ДГМ I – IV клас
и ГММП V – VII клас, които не са свързани с
Държавната нивелация, се трансформират от
Балтийска в система в EVRS съгласно чл. 30;
3. височините на точките от ДГМ I – IV
клас и ГММП V – VII клас, които са свързани
с Държавната нивелация, се определят в EVRS
по реда на чл. 37;
4. горните разпоредби се отнасят за всички
точки от геодезически мрежи със специално
предназначение и отделни геодезически точки,
определени с помощта на традиционни геодезически технологии, изхождайки от ДГМ I – IV
клас и ГММП V – VII клас.
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Чл. 36. (1) Геодезическите мрежи с местно
предназначение и Работната геодезическа основа
се определят с ГНСС технологии във връзка с
дейностите по създаването и поддържането на
кадастралната карта и кадастралните регистри,
възлагани от Агенцията по геодезия, картография
и кадастър (АГКК). За всички точки от ГММП
и РГО са налични:
1. пространствени Декартови координати, геодезически географски координати и геодезически
височини, определени в резултат на обработката
на ГНСС измерванията;
2. координати в система „1970 г.“ или друга
система по чл. 9 – 13, определени по трансформационен път, изхождайки от близко разположени
точки от ДГМ I – IV клас;
3. Балтийски височини, определени по транс
формационен път, изхождайки от близко разположени нивелачни репери или геодезически
точки, свързани с Държавната нивелация.
(2) Данните по ал. 1, изчислени:
1. изхождайки от минимум три точки по
чл. 34, ал. 1, намиращи се в района на измерванията или не по-далеч от 50 km от него, са
определени в БГС 2005;
2. изхождайки от минимум три точки от
чл. 34, ал. 4, т. 2, намиращи се в района на измерванията или не по-далеч от 50 km от него,
са определени в ETRS89, реализация ETRF93,
епоха 1989.0, и се трансформират в БГС 2005
по реда на чл. 20;
3. по начини, различни от указаните в т. 1 и
2, се определят в БГС 2005 след включване на
минимум три изходни точки по чл. 34, ал. 1,
намиращи се в района на измерванията или не
по-далеч от 50 km от него, и нова обработка на
измерванията.
(3) Координатите по чл. 9 – 13, получени
без оглед на изискванията на ал. 2 и/или трансформирани по начин, различен от посочения
в чл. 26 – 28, не отговарят на изискванията за
по-нататъшно приложение.
(4) Височините по чл. 36, ал. 1, т. 3 се третират, както следва:
1. трансформират се от Балтийска в система
в EVRS съгласно чл. 30;
2. изчисляват се разликите между геодезическите височини в БГС 2005 и височините в
EVRS на всяка точка;
3. изчисляват се превишенията на височинната
референтна повърхнина над елипсоида GRS80
във всяка точка съгласно чл. 29;
4. ако стойностите на величините по т. 2 и
3 се различават до 25 cm, височините в EVRS,
определени по т. 1, се приемат за по-нататъшно
приложение; в противен случай се постъпва по
реда на ал. 5.
(5) Ако височините по чл. 36, ал. 1, т. 3 не
са определени, геодезическите височини по
чл. 36, ал. 1, т. 1 се трансформират в EVRS
съгласно чл. 29.
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(6) Височините на точките от ГММП и РГО,
които са свързани с Държавната нивелация, се
определят в EVRS по реда на чл. 37.
Чл. 37. Данните за реперите от нивелачните
мрежи се определят, както следва:
1. височините на всички нивелачни репери и
геодезически точки, свързани с Държавната нивелация I – IV клас, се определят в съответствие с
действащите технологични указания, изхождайки
от репери с височини, известни в EVRS;
2. координатите на нивелачните репери се
трансформират в БГС 2005 по реда на чл. 26 – 28.
Раздел III
Трансформиране на векторни данни в БГС 2005
Чл. 38. Трансформацията на векторни данни
в БГС 2005 се извършва чрез специализирани
софтуерни продукти, позволяващи въвеждането
им от форматите, в които са представени, и
трансформирането им по реда на глава трета
на тази инструкция.
Чл. 39. Съществуващите векторни продукти,
създадени, изхождайки от геодезическа основа
по реда на:
1. чл. 34, ал. 1 или чл. 36, ал. 2, т. 1, са определени в БГС 2005;
2. чл. 36, ал. 2, т. 2, са определени в БГС 2005
с точност до 15 cm; за постигане на по-висока
точност е необходимо да се трансформират по
реда на чл. 20, ал. 4.
Чл. 40. Съществуващите векторни продукти,
определени в координатна система по реда на
чл. 9 – 13, се трансформират в БГС 2005 в зависимост от геодезическата им основа, както следва:
1. продуктите с геодезическа основа по чл. 36
могат да се трансформират в БГС 2005 съгласно
чл. 26 – 28 с точност до 50 cm; за постигане
на по-висока точност е необходимо точките от
геодезическата основа да се преизчислят в БГС
2005 по реда на чл. 36, ал. 2, т. 3, след което да
се определят разликите в сравнение с трансформираните им координати; осреднените стойности
на разликите се въвеждат с обратен знак към
трансформираните координати на всички точки
от продукта;
2. продуктите с геодезическа основа по чл. 35
могат да се трансформират в БГС 2005 съгласно чл. 26 – 28 със средна точност за страната
около 10 cm.
Раздел IV
Трансформиране на растерни данни в БГС 2005
Чл. 41. Трансформацията на растерни данни
се извършва чрез специализирани софтуерни продукти, позволяващи растерно трансформиране.
Чл. 42. Трансформационната процедура протича в два етапа:
1. подготвителен, състоящ се в избор на
идентични точки и определяне на трансформационните параметри;
2. трансформация на растерния продукт.
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Чл. 43. (1) Подготвителният етап включва
определяне на трансформационни параметри
чрез идентични точки, за които са налице:
1. образни координати, снети от растерния
продукт;
2. геодезически координати в БГС 2005,
трансформирани от изходната система на
растерния продукт по реда на чл. 26 – 28 или
известни от други източници.
(2) Изборът на идентични точки в зависимост
от вида на растерните продукти е, както следва:
1. в растерните карти и планове – върховете на вътрешната рамка и други стандартни
графични символи от математическата основа,
с известни координати в системата на аналоговия оригинал;
2. в други растерни продукти – надеждно
идентифицирани обекти от изображението,
чиито координати в система на аналоговия
оригинал са известни или могат да се определят с пренебрежима грешка, в сравнение с
графичната точност на продукта;
3. ако подходящи елементи от математическата основа на растерните карти и планове
липсват или са неизползваеми, идентични точки
се избират по реда на т. 2;
4. броят и разположението на идентичните
точки се определят в зависимост от вида на
трансформацията.
Чл. 44. Трансформационният етап протича
в следния ред:
1. растерното изображение се трансформира
чрез афинна трансформация между образните
координати и координатите в БГС 2005 на
идентичните точки;
2. ако точността на трансформираното по
т. 1 изображение не съответства на графичната
точност на аналоговия оригинал, трансформацията в БГС 2005 се извършва чрез полиноми
от втора степен.
Раздел V
Трансформиране на други данни в БГС 2005
Чл. 45. Трансформацията на таблични данни
в БГС 2005 се извършва чрез специализирани
софтуерни продукти, позволяващи въвеждането
им от форматите, в които са представени, и
трансформирането им по реда на глава трета
на тази инструкция.
Чл. 46. Трансформирането на графични
данни се осъществява, както следва:
1. ана логовите г рафични прод у к ти по
чл. 3 – карти, планове, схеми и други графични
материали и документи, се трансформират в
БГС 2005, след като се преобразуват в цифров
вид, при което:
а) сканираните графични продукти се транс
формират по реда на чл. 41 – 44;
б) данните, получени чрез оцифряване на
графични продукти с дигитайзер или след
векторизиране на материалите по буква „а“, се
трансформират по реда на чл. 38 – 40;
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2. аналоговите графични продукти не подлежат на трансформация в БГС 2005 в оригиналния им вид независимо от носителя им.
ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 1. По смисъла на инструкцията:
1. „Афинна трансформация“ е точкова, взаимно еднозначна трансформация, при която
правите линии преминават в прави линии,
респективно успоредните прави преминават в
успоредни прави.
2. „Булреф“ е мрежа от точки, периодически определяни с ГНСС измервания, която
представлява българската част в европейската
мрежа EUREF.
3. „Векторизиране“ е процедура за преобразуване на растерни данни във векторни.
4. „Векторни данни“ са вид цифрови географски данни, представящи обектите като точки,
линии, полилинии, полигони и пр., определени
в дадена координатна система.
5. „Височинна референтна повърхнина“ е
виртуална повърхнина, близка до геоида, определена въз основа на гравиметричния геоид
и GPS/нивелационни данни.
6. „Геодезическа височина“ е геометрически
определена височина, измервана от повърхността на референтния елипсоид по нормалата
към него.
7. „ГНСС“ (Глобална навигационна спътникова система – в ед. ч. и мн. ч.) е съкращение,
с което се означават глобалните навигационни
спътникови системи, като GPS, „Глонасс“,
„Галилей“ и др.
8. „Дигитайзер“ е уред за ръчно оцифряване
на аналогови оригинали, записани върху твърд
носител.
9. „Метод на разгъването“ е метод за ориентиране на астрономо-геодезическа мрежа
върху референтния елипсоид.
10. „Нормална височина“ е вид височина,
свързана с повърхността на квазигеоида на
Молоденски.
11. „Преобразуване на координати“ е преход
от един тип координати към друг тип координати без промяна на началото и ориентацията
на осите.
12. „Растерни данни“ е вид цифрови географски данни, чиято структура наподобява
мозайка. Разделителната способност на растерните данни се ограничава от размера на
елементарната клетка (пиксел).
13. „Трансформиране на координати“ е
преход от една координатна система с дадено начало и ориентация на осите към друга
координатна система с различно начало и
ориентация на осите.
14. „CAD“ (Computer-Aided Design) са системи
за автоматизирано проектиране.
15. „EPN“ (Euref Permanent Network) е мрежа
от перманентни ГНСС станции в рамките на
EUREF.
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16. „EUREF“ (European Reference Frame) е
общо име на дейностите по създаването и поддържането на Европейската земна референтна
система и продуктите от тях. Координират се от
едноименната подкомисия на Международната
асоциация по геодезия.
17. „ETRFyy“ (European Terrestrial Reference
Frame YY) е етикет за означаване на реализациите на ETRS.
18. „ETRS“ (European Terrestrial Reference
System) е Европейска земна референтна система, създадена и поддържана въз основа на
продуктите на ITRS, фиксирана към стабилната
част на Евро-азиатската континентална плоча.
19. „EUVN“ (European Unified Vertical Network)
е ГНСС мрежа, базирана на EPN, която включва
пегели и възлови нивелачни репери в европейските страни, с цел създаване и поддържане
на еднинна височинна система.
20. „EUVN_DA“ (European Unified Vertical
Network Densification Action) е ГНСС кампания
за сгъстяване и усъвършенстване на EUVN.
21. „EVRFyyyy“ (European Vertical Reference
Frame YYYY) е етикет за означаване на реализациите на EVRS.
22. „EVRS“ (European Vertical Reference
System) е европейска височинна референтна
система.
23. „GPS“ (Global Positioning System) е ГНСС,
създадена и поддържана от САЩ.
24. „GRS80“ (Geodetic Reference System1980)
е геодезическа референтна система 1980 г.
25. „IGS“ (International GNSS Service) е глобална мрежа от перманентни ГНСС станции,
предназначена за поддържане на ITRS и мониторинг на геодинамичните процеси.
2 6 . „ I G S N 71“ ( I n t e r n a t i o n a l G r av i t y
Standardization Net 1971) е международна гравиметрична система.
27. „ITRFyy“ (International Terrestrial Reference
Frame YY) е етикет за означаване на реализациите на ITRS.
28. „ITRS“ (International Terrestrial Reference
System) е международна земна референтна
система.
29. „UELN“ (Unified European Leveling Network)
е единна европейска нивелационна мрежа.
30. „UTM“ (Universal Transverse Mercator) е
универсална напречна Меркаторова проекция.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ
РАЗПОРЕДБИ
§ 2. Тази инструкция се издава на основание
чл. 10 от Наредба № 2 от 2010 г. за дефиниране, реализация и поддържане на Българската
геодезическа система (ДВ, бр. 62 от 2010 г.).
§ 3. Всички пространствени данни, обменяни
чрез Националния портал за пространствени
данни по реда на Закона за достъп до пространствени данни, се представят в БГС 2005.
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§ 4. Точностите и пределните разлики,
посочени в чл. 29, 30, 36 и 40, са определени
по данните, налични към издаването на тази
инструкция.
§ 5. Инструкцията е задължителна за прилагане от всички ведомства и общини, ползващи
геодезически материали и данни в координатни
системи, различни от БГС 2005.
§ 6. Инструкцията влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Лиляна Павлова
Приложение № 1
към чл. 6, т. 1
Геодезическа референтна система GRS80
С геодезическата референтна система GRS80
се задава набор от фундаментални параметри и
конвенции, които се използват за дефиниране на
координатните системи.
Геодезическата референтна система GRS80
е приета с резолюция № 7 на XVII генерална
асамблея на Международния съюз по геодезия и
геофизика, състоял се в Канбера, Австралия, през
декември 1979 г., която гласи:
„Международният съюз по геодезия и геофизика,
отчитайки че Геодезическата референтна система
1967, приета на XIV генерална асамблея на МСГГ,
Люцерн, 1967 г., не е в състояние занапред да
представя размера, фигурата и гравитационното
поле на Земята с точност, съответстваща на редица геодезически, геофизични, астрономически
и хидрографски приложения, и съобразявайки се
с това, че са на лице по-подходящи стойности,
препоръчва:
а) Геодезическата референтна система 1967 да се
замени с Геодезическата референтна система 1980,
също така базирана на теорията за геоцентричния
еквипотенциален елипсоид, определен с помощта
на следните конвенционални константи:
– екваториален радиус на Земята: a = 6378137 m;
– геоцентрична гравитационна константа на
Земята (заедно с атмосферата): GM = 3986005.10 8
m3/s2;
– динамичен фактор на формата на Земята:
J2 = 108263.10 -8, с изключена постоянна приливна
деформация: J2 = 108263.10 -8;
– ъглова скорост на Земята: ω = 7292115.10 -11 rad/s;
б) същите работни формули, приети на XV
генерална асамблея на МСГГ в Москва, 1971 г.,
и публикувани от Международната асоциация по
геодезия, да се използват както в Геодезическата
референтна система 1967;
в) малката полуос на референтния елипсоид,
определен по-горе, да бъде успоредна на посоката,
определена от Условното международно начало,
а началният меридиан да е успореден на нулевия
меридиан, на дължините, приети от Международното бюро за време.“
Въз основа на тази резолюция на МСГГ в Наръчника на геодезиста, публикуван през 1992 г.,
са дадени основни положения от теорията на
еквипотенциалния елипсоид, работните формули
за изчисление на редица производни величини,
както и техните стойности.

Стойности на координатите в система „1970 г.“

Приложение № 2
към чл. 12, т. 1
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Приложение № 3

към чл. 19, ал. 7

Трансформация между реализациите ITRFyy на Международната земна
координатна система ITRS
1. Трансформацията между различните реализации на Международната земна координатна система
се осъществява чрез конформен трансформационен модел със следните параметри и техните производни
по време:
а) T1, T2, T3 – транслации;
б) D – мащабен множител;
в) R1, R2 и R3 – ротации.
2. В резултат на трансформацията на вектора X1 от координатна система (1) в координатна система
(2) се получава векторът X 2, както следва:
X 2 = X1 + T + DX1 + RX1,
където (X, Y, Z)1, (X, Y, Z)2 са пространствени Декартови координати в системи (1) и (2),

X 
X 
T1 
 0






X1 =  Y  , X 2 =  Y  , T = T2  , R =  R3
 Z  1
 Z  2
T3 
− R2

− R3
0
R1

R2 
− R1 
.
0 

3. По дефиниция трансформацията по т. 2 е линейна относно координатите на точките, получени чрез
методите на спътниковата геодезия.
4. Всички параметри, участващи в трансформацията по т. 2 – X1, X 2, T1, T2, T3, D, R1, R2 и R3 са функции
на времето. Измененията на координатите във времето (т.е. скоростите им) от координатна система (1) в
координатна система (2) се получават по формулата:

 =X
 +T
 + D X + DX
 +R
 X + RX
 ,
X
2
2
1
1
1
1
където

 X 
 =  Y 
X
1
 
 Z 
 

,
1

T1 
 0
− R 3 R 2 




 = T , R
 = R
, T
0
− R1  .
 2
 3
T3 
− R 2
R1
0 

 
2
 и RX
 са пренебрежимо малки, трансформацията се извършва по формуDX

 X 
 =  Y 
X
2
 
 Z 
 

Тъй като членовете
лата:

1

1

 =X
 +T
 + D X + R
X .
X
2
2
1
1
Приложение № 4
към чл. 19, ал. 7
Трансформационни параметри между реализациите ITRFyy на ITRS
1. Трансформационни параметри между ITRF2000 и предишните реализации ITRFyy:
Реализация

T1
[cm]

T2
[cm]

T3
[cm]

D
ppm

R1
[0.001“]

R2
[0.001“]

R3
[0.001“]

Изменения

cm/y

cm/y

cm/y

ppm/y

0.001“/y

0.001“/y

0.001“/y

1

2

3

4

5

6

7

8

9
1997.0

ITRF97

0.67

0.61

-1.85

1.55

0.00

0.00

0.00

Изменения

0.00

-0.06

-0.14

0.01

0.00

0.00

0.02

ITRF96

0.67

0.61

-1.85

1.55

0.00

0.00

0.00

Изменения

0.00

-0.06

-0.14

0.01

0.00

0.00

0.02

ITRF94

0.67

0.61

-1.85

1.55

0.00

0.00

0.00

Изменения

0.00

-0.06

-0.14

0.01

0.00

0.00

0.02

Епоха

1997.0

1997.0
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Реализация

T1
[cm]

T2
[cm]

T3
[cm]

ВЕСТНИК

D
ppm

R1
[0.001“]

С Т Р. 4 1
R2
[0.001“]

R3
[0.001“]

Епоха

1

2

3

4

5

6

7

8

9

ITRF93

1.27

0.65

-2.09

1.95

-0.39

0.80

-1.14

1988.0

Изменения

-0.29

-0.02

-0.06

0.01

-0.11

-0.19

0.07

ITRF92

1.47

1.35

-1.39

0.75

0.00

0.00

-0.18

Изменения

0.00

-0.06

-0.14

0.01

0.00

0.00

0.02

ITRF91

2.67

2.75

-1.99

2.15

0.00

0.00

-0.18

Изменения

0.00

-0.06

-0.14

0.01

0.00

0.00

0.02

ITRF90

2.47

2.35

-3.59

2.45

0.00

0.00

-0.18

Изменения

0.00

-0.06

-0.14

0.01

0.00

0.00

0.02

ITRF89

2.97

4.75

-7.39

5.85

0.00

0.00

0.02

Изменения

0.00

-0.06

-0.14

0.01

0.00

0.00

0.02

ITRF88

2.47

1.15

-9.79

8.95

0.10

0.00

-0.18

Изменения

0.00

-0.06

-0.14

0.01

0.00

0.00

0.02

1988.0

1988.0

1988.0

1988.0

1988.0

2. Трансформационните параметри се използват в съответствие с описания трансформационен модел
и са валидни за съответната епоха (колона 9). Стойността на даден параметър P за произволна епоха t
се получава по формулата:
.
3. Трансформационни параметри между ITRF2005 и ITRF2000:

Трансформационни
параметри
Изменения
1
Стойности
Ср.кв. грешки

T1
mm
mm/y
2
0.1
±0.3

T2
mm
mm/y
3
-0.8
±0.3

T3
mm
mm/y
4
-5.8
±0.3

D
10-9
10-9/y
5
0.40
±0.05

R1
masec
masec/y
6
0.000
±0.012

R2
masec
masec/y
7
0.000
±0.012

R3
masec
masec/y
8
0.000
±0.012

Изменения
Ср.кв. грешки

-0.2
±0.3

0.1
±0.3

-1.8
±0.3

0.08
±0.05

0.000
±0.012

0.000
±0.012

0.000
±0.012

Епоха

9
2000.0

Приложение № 5
към чл. 19, ал. 8
Трансформация между ITRS и WGS84
1. Съществуват две реализации на земната координатна система WGS84:
1.1. „Стара“ реализация, базирана на доплеровата спътникова навигационна система на САЩ
TRANSIT, осигуряваща точност на геоцентричните координати от порядъка на метър.
1.2. „Нова“ реализация, базирана на GPS технологията, с последователни версии, обозначени като
G730, G873 и G1150, където цифрите обозначават момента (GPS седмицата) на съответната версия.
Счита се, че последната реализация G1150 е съвместима с ITRS в рамките на 10 cm и по-добре.
2. Трансформационни параметри:
2.1. Трансформационни параметри между ITRS, реализация ITRF90, и WGS84 „стара“:
Т1
[m]

Т2
[m]

Т3
[m]

D
ppm

R1
[“]

R2
[“]

R3
[“]

0.060

-0.517

-0.223

-0.011

0.0183

-0.0003

0.0070

2.2. За „новите“ реализации на WGS84 няма официално изведени трансформационни параметри.
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Приложение № 6
към чл. 20, ал. 4
Трансформация между Международната земна координатна система ITRS и нейните реализации
ITRFyy и Европейската земна координатна система ETRS89 и нейните реализации ETRFyy
1. Реализациите ITRFyy се състоят от координати
за епоха t се получават по формулата:

X Iyy (t 0 )

в епоха t0 и скорости

I .
X
yy

Координатите

 I (t − t )
X Iyy (t ) = X Iyy (t 0 ) + X
0 .
yy
2. Схемата, по която се трансформират координатите и скоростите от ITRS в система ETRS89, привързана към стабилната част на Евроазиатската плоча, е следната:
2.1. Получаване на координатите в ITRS за епоха 1989.0:

 I (1989.0 − t ) .
X Iyy (1989.0) = X Iyy (t 0 ) + X
0
yy
2.2. Изчисляват се координатите в ETRS89, епоха 89.0, по формулата:

 X yyE 
 E
 Y yy 
 Z yyE 



1989.0

 X yyI 


=  Y yyI 
 Z yyI 



1989.0

T1 
+ T2 
T3  ,

където T1, T2 и T3 са транслационните параметри между съответната реализация на ITRS – ITRFyy и
ITRF89.
2.3. Изчисляват се скоростите в ETRS89 по формулата:

 X yyE   X yyI   0
 E   I   
 Y yy  =  Y yy  +  R3
 Z yyE   Z yyI  − R 2
 

 

− R 3
0
R

1

R 2   X yyI 


− R1   Y yyI 
0   Z yyI  ,

 , R и R , са компонентите на ротационния
където производните на ротационните параметри – R
1
2
3
вектор на Евроазиатската плоча.
3. Координатите в ETRS89 за произволен момент t се получават по формулата:

 E (t − 1989.0) .
X Eyy (t ) = X Eyy (1989.0) + X
yy
Приложение № 7
към чл. 20, ал. 4

Трансформационни параметри между ITRS и ETRS89
1. Параметри на трансформацията от ITRFyy към ITRF89:
От ITRF89
към

T1
cm

T2
cm

T3
cm

D
10-8

R1
masec

R2
masec

R3
masec

Епоха

1

2

3

4

5

6

7

8

9

ITRF90

0.5

2.4

-3.8

0.34

0.00

0.00

0.00

1988.0

ITRF91

0.6

2.0

-5.4

0.37

0.00

0.00

0.00

1988.0

ITRF92

1.7

3.4

-6.0

0.51

0.00

0.00

0.00

1988.0

ITRF93

1.9

4.1

-5.3

0.39

0.39

-0.80

0.96

1988.0

ITRF94

2.3

3.6

-6.8

0.43

0.00

0.00

0.00

1988.0

ITRF96

2.3

3.6

-6.8

0.43

0.0

0.00

0.00

1988.0

ITRF97

2.3

3.6

-6.8

0.43

0.00

0.00

0.00

1988.0

ITRF2000

3.0

4.2

-8.7

0.59

0.00

0.00

0.00

1997.0

ITRF2006

3.0

3.9

-9.7

0.3

0.00

0.06

0.06

2000.0
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2. Изменения на трансформационните параметри от ITRFyy към ITRF89:
От ITRF89
към

3

2

1

cm/y

cm/y

cm/y

1

10-8/y

masec/y

2

masec/y

3

masec/y

1

2

3

4

5

6

7

8

ITRF90

0.5

2.4

-3.8

0.34

0.00

0.00

0.00

ITRF91

0.6

2.0

-5.4

0.37

0.00

0.00

0.00

ITRF92

1.7

3.4

-6.0

0.51

0.00

0.00

0.00

ITRF93

1.9

4.1

-5.3

0.39

0.39

-0.80

0.96

ITRF94

2.3

3.6

-6.8

0.43

0.00

0.00

0.00

ITRF96

2.3

3.6

-6.8

0.43

0.0

0.00

0.00

ITRF97

2.3

3.6

-6.8

0.43

0.00

0.00

0.00

ITRF2000

3.0

4.2

-8.7

0.59

0.00

0.00

0.00

ITRF2006

3.0

3.9

-9.7

0.3

0.00

0.06

0.06

Приложение № 8
към чл. 26, ал. 2, т. 1
Преобразуване на географски координати в Гаусови и обратно
1. Преобразуване на географски координати в Гаусови координати:
1.2. Определяне на осевия меридиан

l0

и съответната стойност на ординатата –

ширината на зоната и географската дължина
а) шестградусови зони:

λ:

y 0 , в зависимост от

l0 = [int (l / 6) + 1].6 − 3

y 0 = [int (l / 6 ) + 1].1000000 + 500000;

б) триградусови зони:

l0 = int[(l + 1.5) / 3].3

y 0 = int[(l + 1.5) / 3].1000000 + 500000 ;

в) в изразите по-горе

λ

и

l0

са в градуси,

y0

– в метри.

1.3. Определяне на дължината l спрямо осевия меридиан

l = l − l0 .

( ) (

l0 :

)

1.4. Преобразуване на ϕ , l в x, y по процедурата за напречна цилиндрична проекция със следните
параметри:
а) голяма полуос и сплеснатост на референтния елипсоид;
б) мащаб по осевия меридиан, равен на единица.
1.5. Определяне на координатата

y

от истинската ордината

y:

y = y + y0 .
2. Преобразуване на Гаусови координати в географски координати:
2.1. Определяне на стойността на ордината

y 0 = int( y / 1000000).1000000 + 500000 .
2.2. Определяне на осевия меридиан
а) шестградусови зони:

l0 = int( y / 1000000).6 − 3 ;

б) триградусови зони:

l0 = int ( y / 1000000).3 ;

l0

y0

по осевия меридиан

l0 :

в зависимост от номера на зоната:

С Т Р. 4 4
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в) в изразите по-горе

l0

2.3. Определяне на истинската

y = y − y0 .

y и y0
ордината y :

е в градуси,

(

)
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– в метри.

( )

2.4. Преобразуване на x, y в ϕ , l по процедурата за напречна цилиндрична проекция със следните параметри:
а) голяма полуос и сплеснатост на референтния елипсоид;
б) мащаб по осевия меридиан, равен на единица.
2.5. Определяне на географската дължина l :

l = l + l0 .

Приложение № 9
към чл. 28, т. 4
Преобразуване на географски координати в UTM обратно

1. Преобразуване на географски координати в UTM:
1.2. Определяне на осевия меридиан

l0 = [int (l / 6) + 1].6 − 3

l0

и номера на зоната N в зависимост от географската дължина λ:

N = int (l / 6 ) + 31 ,

където

λ

и

l0

са в градуси.

1.3. Определяне на дължината l спрямо осевия меридиан

l = l − l0 .

( ) (

l0 :

)

1.4. Преобразуване на ϕ , l в x, y по процедурата за напречна цилиндрична проекция със следните
параметри:
а) голяма полуос и сплеснатост на референтния елипсоид;
б) мащаб по осевия меридиан, равен на 0.9996.
1.5. Определяне на координатата

y

от истинската ордината

y:

y = y + 500000 .
2. Преобразуване на Гаусови координати в географски координати:
2.1. Определяне на осевия меридиан

l0 = (N − 30).6 − 3 ,
където

l0

l0

в зависимост от номера на зоната N:

е в градуси.

2.2. Определяне на истинската ордината

y = y − 500000 .

(

)

y:

( )

2.3. Преобразуване на x, y в ϕ , l по процедурата за напречна цилиндрична проекция със следните параметри:
а) голяма полуос и сплеснатост на референтния елипсоид;
б) мащаб по осевия меридиан, равен на 0.9996.
2.4. Определяне на географската дължина

l:

l = l + l0 .
Приложение № 10
към чл. 26, ал. 2, т. 1
Преобразуване на географски в напречни цилиндрични координати и обратно
1. Преобразуване от географски в напречни цилиндрични координати:
1.1. Работни формули:

l = l − l0
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)

x = x0 + b2 l 2 + b4 l 4 + b6 l 6 + b8l 8 .m
1

3

3

)

+ c5 l 5 + c7 l 7 .m .

1.2. Изчисляване на дължината по меридиана от екватора във формулите по т. 1.1:



16 
16

x0 = a0ϕ − sin ϕ cos ϕ (a2 − a 4 + a6 ) +  2a 4 − a6  sin 2 ϕ + a6 sin 4 ϕ 
3 
3


.
1.3. Изчисляване на коефициентите във формулите по т. 1.1:
1
b2  N sin  cos 
2
1
b4 
N sin  cos 3  5  t 2  9 2  4 4
24
1
b6 
N sin  cos 5  61  58t 2  270 2  t 4  320 2 t 2
720
1
b8 
N sin  cos 7  1385  3111t 2  543t 4  t 6
40320
c1  N cos 
1
c3  N cos 3  1  t 2   2
6
1
c5 
N cos 5  5  18t 2  t 4  14 2  58 2 t 2
120
1
c7 
N cos 7  61  479t 2  179t 4  t 6 .
5040

























1.4. Помощни величини:

t  tg ;

N  a(1  e 2 sin 2  )

 2  e' 2 cos 2  ;

1

2

.

2. Преобразуване от напречни цилиндрични в географски координати:
2.1. Работни формули:

y = ( y − 500000 ) / m

ϕ = ϕ x + d 2 y 2 + d 4 y 4 + d 6 y 6 + d8 y 8
l = e1 y + e3 y 3 + e5 y 5 + e7 y 7 .
2.2. Изчисляване на ширината на стъпката

φx във формулите по т. 2.1:

ϕ x = ϕ 0 + sin ϕ 0 cos ϕ 0 [2(q 2 + 2q 4 + 3q6 ) − 8(q 4 + 4q6 + 4q6 sin 2 ϕ 0 )sin 2 ϕ 0 ] .

2.3. Изчисляване на коефициентите във формулите по т. 2.1 и 2.2:

t
1 2
2
2N
t 1   2 
d4 
5  3t 2   2  9 2t 2  4 2 
24 N 4
t 1   2 
d6  
61  90t 2  45t 4  46 2  252 2t 2  90 2t 4 
720 N 6
t 1   2 
d8 

1385  3633t 2  4095t 4  1575t 6 
8
40320 N
1
e1 
N cos 
1
e3  
1  2t 2   2
3
6 N cos 
1
e5 
5  28t 2  24t 4  6 2  8 2 t 2
120 N 5 cos 
1
e7  
61  662t 2  1320t 4  720t 6
5040 N 7 cos 
d2  
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5  3t    9 t  4
24 N 4
t 1 2
d6  
61  90t 2  45t 4  46 2  252 2 t 2  90 2 t 4
720 N 6
t 1 2
1385  3633t 2  4095t 4  1575t 6
d8 
8
40320 N
1
e1 
N cos 
1
1  2t 2   2 Д Ъ Р Ж А В Е Н В Е С Т Н И К
3
С Т Р.e3 46 
6 N cos 
1
e5 
5  28t 2  24t 4  6 2  8 2 t 2
120 N 5 cos 
1
e7  
61  662t 2  1320t 4  720t 6
5040 N 7 cos 
x
0 
a0
d4 





















q2 
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a6 3a 2 a 4 3a23
a2 a2 a4
a 23
a4
a 22


q



q



;
;
.
4
6
2a0 8a02 16a03
4a0 4a02
6a0
8a02
16a03

2.4. Помощни величини:

t  tg x ;  2  e' 2 cos 2  x ; N  a (1  e 2 sin 2  x )

1

3. Коефициенти, участващи във формулите по т. 1 и 2:

2

.

.

a0 = m0 + 0.5m2 + 0.375m4 + 0.3125m6 + 0.2734375m8
a 2 = 0.5m2 + 0.5m4 + 0.46875m6 + 0.4375m8
a 4 = 0.125m4 + 0.1875m6 + 0.21875m8
a6 = 0.03125m6 + 0.0625m8

(

m0 = a 1 − e 2

3
= e 2 m0
2
9
m8 = e 2 m6 .
8

);m

7
m6 = e 2 m 4
6

;

2

;

5
m4 = e 2 m2
4

;

Приложение № 11

към чл. 26, ал. 2, т. 2

Полиномиални трансформации
Работните формули за полиномиална трансформация между две равнинни координатни системи са
следните:

dx   x  x0  / 100000
dy   y  y 0  / 100000

x'  x0  a 00  a10 dx  a 01 dy  a 20 dx 2  a11 dxdy  a 02 dy 2  a30 dx 3  a 21 dx 2 dy  a12 dxdy 2  a 03 dy 3
y '  y 0  b00  b10 dx  b01 dy  b20 dx 2  b11 dxdy  b02 dy 2  b30 dx 3  b21 dx 2 dy  b12 dxdy 2  b03 dy 3,
където x, y са координати в изходната система, x’, y’ – трансформирани координати, x0, y0, aij, bij – транс
формационни параметри.

Приложение № 12
към чл. 26, ал. 2, т. 2
Трансформационни параметри в системи „1930 г.“ и „1950 г.“
1. Трансформацията между проекционните координати в система „1930 г.“ и триградусовите Гаусови
координати в система „1950 г.“ от същата зона се осъществява чрез полиноми от трети ред.
2. Коефициентите на полиномите са определени по метода на най-малките квадрати, изхождайки
от координати на идентични точки в двете системи.
От „1930 г.“ към „1950 г.“
Зона 8
Осев меридиан 24°

Зона 9
Осев меридиан 27°

a00

363.346

363.372

a10

10.0010

9.9994

a01

-1.1796

-1.1160
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От „1930 г.“ към „1950 г.“
Зона 8
Осев меридиан 24°

Зона 9
Осев меридиан 27°

a20

-

-

a11

-0.0206

-0.0206

a02

-

-

a30

-

-

a21

0.00014

0.00014

a12

0.00035

0.00035

a03

0.00005

-0.00005

b00

-82.645

-79.200

b10

1.1796

1.1158

b01

10.0010

10.0010

b20

0.0103

0.0108

b11

-

-

b02

-0.0103

-0.0098

b30

-

-

b21

-0.0017

-0.0017

b12

0.0014

0.0014

b30

0.0017

0.0017

3. За трансформация от система „1950 г.“ в система „1930 г.“ поправките, изчислени с помощта на
горните параметри се въвеждат с обратен знак.

Приложение № 13
към чл. 27, т. 1
Трансформационни параметри в системи „1950 г.“ и „1942/83 г.“
1. Трансформацията между шестградусовите Гаусови координати в система „1950 г.“ и проекционните координати в система „1942/83 г.“ от същата зона се осъществява чрез полиноми от втори ред.
2. Коефициентите на полиномите са определени по метода на най-малките квадрати, изхождайки
от координати на идентични точки в двете системи.
3. Стойностите на трансформационните параметри се съхраняват от Военногеографската служба
на Българската армия.

Приложение № 14
към чл. 26, ал. 4, т. 1
Трансформации между координати в системи „1950 г.“ и „1970 г.“

1. Трансформация на географски координати в система „1950 г.“ в проекционни координати
в система „1970 г.“

     0
    0

 '    g 01   g11   g 03 3
 '    h10   h20  2  h02 2  h30  3  h12 2
   ' 0
   '0
x  a10   a20  2  a02 2  a30  3  a12 2  a40  4  a22  2 2  a04 4  a50  5 
 a32 32  a144
y  b01   b11   b21  2   b03 3  b31  3   b13 3  b41  4   d 05 5
x  x0  x
y  y 0  y

    0

 '    g 01   g11   g 03 3
 '    h10   h20  2  h02 2  h30  3  h12 2
   ' 0
   '0
x  a10   a20  2  a02 2  a30  3  a12 2  a40  4  a22  2 2  a04 4  a50  5 
С Т Р. 4a8  32  a 4
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x  x0  x
y  y 0  y .
2. Трансформация на проекционни координати в система „1970 г.“ в географски координати
в система „1950 г.“:

x  x  x 0
y  y  y 0

  c10 x  c 20 x 2  c02 y 2  c30 x 3  c12 xy 2  c 40 x 4  c 22 x 2 y 2  c04 y 4  c50 x 5  y 4 
 c32 x 3 y 2  c14 x
  d 01 y  d11 xy  d 21 x 2 y  d 03 y 3  c31 x 3 y  d13 xy 3  d 41 x 4 y  d 23 x 2 y 3  d 05 y 5
 '   0  
 '  0  

   ' g 01   g11   g 03 3
   'h10   h20  2  h02 2  h30  3  h12 2 .
3. Коефициенти във формулите по т. 1 и 2:

a10  N (1   2   4   6 )
1
Nt cos 2  0
2
1
 N (t 2  t 2 2  t 2 4 ) cos 2  0
2
3
  Nt 3 2 cos 2 0
4
1

N (5  3t 2 )
120
1

Nt 4 cos 4  0
24

a02 

a30

a12

a 40

a22
a50
a14

b01  N cos  0
3
b21  N (t 2 2  2t 2 4 ) cos  0
2
1
b31  Nt (1   2  3t 2 2 ) cos  0
6
1
b41   Nt 2 cos  0
24

3
Nt ( 2  2 4 )
2
1
 N (1   2  3t 2 2  3 4  21t 2 4 )
6
1

Nt (1   2 )
24
1
  Nt 3 cos 4  0
24
1
  Nt 2 cos 2  0
12

a 20 

a04
a32

b11  Nt (1   2   4 ) cos  0
1
b03   Nt 2 cos 3  0
6
1
b13  Nt (t 2  t 2 2 ) cos 3  0
6
1
b05 
Nt 4 cos 5  0
120

1
3
(1   2 )
c 20  
t ( 2   4 )
2
N
2N
1
c02  
t (1   2 )
2
2N
1
(1  5 2  3t 2 2  7 4  18t 2 4 )
c30 
6N 3
1
1
(t 2  2t 2 2  3t 2 4 )
c 
c 
t (1  26 2 )

c10 
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1
t (1   2 )
2
2N
1

(t 2  2t 2 2  3t 2 4 )
3
2N
1

t (1  2t 2  5 2  t 2 2 )
4N 4
1

(5  3t 2 )
120 N 5
1

(t 2  3t 4 )
5
8N

c 22
c50
c14

c30 

1
t
N cos  0
1
d 31  4
t3
N cos  0
2
d 23   5
t4
N cos  0

1
N cos  0
1
d 03  
t2
3
3N cos  0
1
d 41  5
t4
N cos  0
d 01 

d11 

g 01  a(1   2 ) cos  0

g11  3at 2 cos  0

1
a (1   2 )
cos  0
1
h30 
1  3t 2 a
3 cos0

h10 
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1
(1  5 2  3t 2 2  7 4  18t 2 4 )
3
6N
1
c 40 
t (1  26 2 )
4
24 N
1
c04 
t (t 2  2t 2 2 )
8N 4
1
c32 
(2t 2  3t 4 )
6N 5

c02  
c12

ВЕСТНИК

h20 

1
t2
N cos  0
1
d13   4
t3
N cos  0
1
d 05 
t4
5
5 N cos  0

d 21 

2

3

1
g 03  a(1  t 2 ) cos 3  0
6

1  2 
t 1  a
cos  0 
2 

1
h02   at cos  0
2

1
h12   a 1  t 2 cos  0 .
2







4. Константи:

a = 6378245

e 2 = 0.006693421623

;

;

e'2 = 0.006738525415 .

5. Главни производни величини:

N = a (1 − e 2 sin 2 ϕ 0 )

−1

2

;		

η 2 = e' 2 cos 2 ϕ 0 ;			

t = tg ϕ 0 .

6. Означения:
а) φ, λ – геодезически географски координати в система „1950 г.“;
б) x, y – проекционни координати в система „1970 г.“;
в) φ 0 , λ 0 , Dа, x0 , y 0 – трансформационни параметри, съответно географски координати на фиктивните централни точки, ъглите на завъртане около тях, стойност на абсцисата по стандартния паралел,
стойност на ордината във фиктивната централна точка.

Зони
K-3
K-5
K-7
K-9

ϕ0
43°27’25“
42°28’45“
43°33’48“
42°17’35“

l0
23°14’15“
26°25’35“
26°11’13“
23°20’33“

∆a
-0.027651055°
-0.0246105°
0.030881916°
0.052087361°

x0 , m

y0 , m

4724463.651
4638981.029
4723911.711
4558613.089

8500000.000
9500000.000
9500000.000
8500000.000
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Приложение № 15
към чл. 28, т. 1
Преобразуване на пространствени Декартови координати в географски и обратно
1. Преобразуване на пространствени Декартови координати в географски:
1.1. Изчисляване на помощната величина D:

D = X 2 +Y 2

.
1.2. Изчисляване на приблизителната географска ширина φ0:


Z

2
 1− e D  .


ϕ 0 = arctg

(

)

1.3. Итеративно изчисляване на географската ширина φ:
а) изчисляване на напречния радиус на кривина N и географската ширина φ:

N = a (1 − e 2 sin 2 ϕ 0 )

−1

2

 Z + e 2 N sin ϕ 0 
 ;
D



ϕ = arctg
б) ако

ϕ − ϕ 0 < ε , то итеративният процес приключва; ε – необходима точност на преобразувание-

то, например 0.00001"; в противен случай се приема
1.4. Изчисляване на географската дължина λ:
а) ако X ≠ 0, изчислява се помощната величина:

l = arctg

Y
X

ϕ0 = ϕ

и започва нова итерация.

,

след което се определя квадрантът и окончателната стойност на географската дължина λ:
– ако
– ако
– ако

X > 0, Y ≥ 0 ,
X > 0, Y < 0 ,
X < 0, Y < 0 ,
X < 0, Y ≥ 0 ,

l

то

λ

=

то

λ

= 360° –

то

λ

= 180° +

;

l
l

;
;

– ако
то λ = 180° – l ;
б) ако X = 0, географската дължина се определя, както следва:
– ако Y > 0, то
– ако Y < 0, то

λ
λ

= 90°;
= 270°.

1.5. Изчисляване на геодезическата височина h:

(

)

h = D cos ϕ + Z + e 2 N sin ϕ sin ϕ − N .
2. Преобразуване на географски координати в пространствени Декартови:
2.1. Изчисляване на напречния радиус на кривина N:

N = a (1 − e 2 sin 2 ϕ )

−1

2

.

2.2. Изчисляване на пространствени Декартови координати:

X = ( N + h )cos ϕ cos l

Y = (N + h )cos ϕ sin l

[ (

)]

Z = N 1 − e 2 h sin ϕ .
3. Във формулите по т. 1 и 2 са приети следните означения:
– X, Y, Z – пространствени Декартови координати:
– ϕ, λ – геодезически географски координати;
– h – геодезическа височина;
– N – напречен радиус на кривина на референтния елипсоид;
– а, е – параметри на референтния елипсоид – голяма полуос и ексцентрицитет на меридианната елипса.
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Приложение № 16
към чл. 28, т. 2
Конформна трансформация между пространствени Декартови координатни системи
1. Конформната трансформация между две пространствени Декартови координатни системи, найподходяща за територията на България, се извършва чрез конформния модел на Молоденски – Бадекаш.
2. Работните формули за трансформиране на координати X1, Y1, Z1 от една система в друга система
са следните:

δX = X 1 − X m

δY = Y1 − Ym
δZ = Z 1 − Z m

X 2 = ∆X + X m + µ (δX − RZ δY + RY δZ )

Y2 = ∆Y + Ym + µ (δY + RZ δX − R X δZ )

Z 2 = ∆Z + Z m + µ (δZ − RY δX + R X δY ) ,

където X2, Y2, Z2 са координати в другата система.
3. Параметрите на трансформационния модел са следните:
а) ∆X, ∆Y, ∆Z – транслации (в метри);
б) RX , RY, RZ – ротации (в радиани);
в) µ – мащабен коефициент;
г) Xm, Ym, Zm – координати на фиктивна централна точка, по отношение на която са определени
ротационните ъгли RX , RY, RZ .

Приложение № 17
към чл. 28, т. 2
Трансформационни параметри между БГС2005 и система „1942/83 г.“
1. Трансформационните параметри са определени, изхождайки от пространствените Декартови
координати на проекциите на идентичните точки, както следва:
а) в система ETRS89, епоха 2005.0 г. – върху елипсоида GRS80;
б) в система „1942/83 г.“ – върху елипсоида на Красовски.
2. Приложен е конформният трансформационен модел на Молоденски – Бадекаш с параметри:
а) ∆X, ∆Y, ∆Z – транслации;
б) RX , RY, RZ – ротации;
в) m – мащабен коефициент;
г) Xm, Ym, Zm – координати на фиктивна централна точка, по отношение на която са определени
ротационните ъгли RX , RY, RZ .
3. Трансформация по Молоденски – Бадекаш:
Централна точка
Xm

Ym

Zm

4223032.0

2032778.0

4309209.0

Трансформационни параметри
Параметър

Стойност

Транслация DX

-5.0 м

Транслация DY

133.0 м

Транслация DZ

104.0 м

Ротация R X

1.4"

Ротация RY

2.0"

Ротация R Z

-3.4"

Мащабен коефициент µ

1.0000039901

4. Точните стойности на трансформационните параметри се съхраняват от Военногеографската
служба на Българската армия.
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Приложение № 18

към чл. 29

Трансформация на геодезически височини в система ETRS89
в нормални височини в система EVRS
Трансформация на геодезически височини в система ETRS89 в нормални височини в система EVRS
се извършва с помощта на референтната височинна повърхнина.
Референтната височинна повърхнина представлява регулярна матрица, получена на базата на модела на Европейския геоид EGG08, коригиран с GPS/нивелачни данни за територията на страната.
Европейският геоид, съответно референтната височинна повърхнина, е отнесен към EVRS, реализация
EVRF2007.
За да бъдат получени височините в БГС2005, е необходимо да се извърши интерполация по референтната височинна повърхнина, с аргументи географските координати на точката и получената корекция
да се добави към геодезическата є височина.

Фигура 1. Референтни повърхнини във височинните определения.

Приложение № 19

към чл. 30

Трансформация между Балтийска височинна система и EVRS
1. С трансформацията се задава преходът от Балтийска височинна система към реализацията
EVRF2007 на EVRS.
2. Трансформацията е изчислена на базата на 33 възлови репера от Държавната нивелачна мрежа
I клас и точките по проекта EUVN_DA и техните свързващи репери – общо 44.
3. Трансформацията е зададена чрез линеен модел с една изходна точка и три параметъра – транс
лация, изменение по меридиана и напречно изменение.
4. Използвани са 58 идентични точки – UELN възлови репери, и е получена средна квадратна грешка
0.002 m с остатъчни разлики между -0.005 m и 0.004 m
5. Работната формула за извършване на трансформацията е:

(

)

(

)

∆H = a00 + ϕ − ϕ 0 a10 + l − l0 a01 ,
където a00, a10, a01 са съответно транслация по височина и изменение във височина по меридиана и
паралела на 100 km; (φ – φo), (λ – λ o) – разлики между географските координати на текущата и изходната точка в km.
6. Стойностите на трансформационни параметри са дадени в таблицата по-долу:
Параметри
Транслация

Стойности
+0.228 m

Изменение по меридиана

-0.004 m/100 km или -0.009"

Напречно изменение

-0.002 m/100 km или -0.003"

Координати на изходната точка
jo
lo

42o37'30"
25o22'36"
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Приложение № 20

към чл. 28, т. 4

Преобразуване на географски в конформни конични координати и обратно
1. Определяне на параметрите на проекцията:
1.1. Изходни величини:
а) параметри на референтния елипсоид GRS80:
a = 6378137м, f = 1/298.257 222 101, e2 = 6.69438002290×10-3;
б) стандартни паралели:
φ1 = 42°00'00", λ 2 = 43°20'00"
в) централен меридиан:
λ0 = 25°30'00";
г) стойност на ординатата по централния меридиан:
y 0 = 500000 m.
1.2. Производни величини:
a) ширина на централния паралел:

 w2 cos ϕ1
 ln
w1 cos ϕ 2
ϕ 0 = arcsin
 Q2 − Q1


където

(1)




,



1 + e sin ϕ i
1  1 + sin ϕ i
− e ln
Qi =  ln
2  1 − sin ϕ i
1 − e sin ϕ i





2
2
е изометричната ширина на т. i, wi = 1− e sin ϕ i ;
ϕ0 = 42°40'04.35246";
б) радиус на образа на екватора, приет за начало на ширините:

RE =

a cos ϕ i exp(Qi sin ϕ 0 ) .
wi sin ϕ 0

Може да се изчисли за i = 1 или i = 2;
R Е = 12 083 793.8966 m;
в) радиус на образа на централния паралел:
R0 =

RE
,
exp(Q0 sin ϕ 0 )

където Q0 се определя по (1) с аргумент ϕ 0 ;
R0 = 6 929 897,5566 m;
г) абсциса на централната точка на проекцията:



16
16 

x0 = a0ϕ 0 − sin ϕ 0 cos ϕ 0 a2 − a4 + a6 +  2a4 − a6  sin 2 ϕ 0 + a6 sin 4 ϕ 0  ,,
3 
3




където

a0 = m0 + 0.5m2 + 0.375m4 + 0.3125m6 + 0.2734375m8

a2 = 0.5m2 + 0.5m4 + 0.46875m6 + 0.4375m8
a4 = 0.125m4 + 0.1875m6 + 0.21875m8
a6 = 0.03125m6 + 0.0625m8 ,

а величините mi се определят от рекурентните съотношения:

(

m0 = a 1 − e 2

)

2

m2 = 1.5e m0
m4 = 1.25e 2 m2
7
m6 = e 2 m4
6
m8 = 1.125e 2 m6

x 0 = 4 725 824.3591 m.
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2. Трансформация на географски координати
(j, l) в ламбертови (x, y):
а) определяне на радиуса на образа на текущия паралел:

R=

RE
,
exp(Q sin ϕ 0 )

където Q се определя по (1) с аргумент φ ;
б) определяне на меридианната конвергенция:

γ = (l − l0 )sin ϕ 0 ;
в) определяне на проекционните координати:

x = R0 + x0 − R cos γ ,
y = y0 + R sin γ .
3. Трансформация на ламбертови координати
(x, y) в географски (j, l):
а) определяне на радиуса на образа на текущия паралел:

( y − y0 )2 + (R0 + x0 − x )2 ;

R=

б) определяне на приблизителна ширина φ':
exp(2Q ) − 1
,ϕ
ϕ ' = arcsin
exp(2Q ) + 1
където

RE
R
Q=
sin ϕ 0
ln

;

в) итеративно определяне на ширината φ :



ϕ = arcsin sin ϕ '−


f1 
,
f 2 

където

1  1 + sin ϕ '
1 + e sin ϕ ' 
−Q ,
f1 =  ln
− e ln
2  1 − sin ϕ '
1 − e sin ϕ ' 

f2 =

1
e2
;
−
2
2
1 − sin ϕ ' 1 − e sin 2 ϕ '

г) определяне на дължината l:

l=

γ
+ l0 ,
sin ϕ 0

където

y − y0
γ = arctan
.
R0 + x0 − x

Числен пример
1. Географските координати на точка в система
„1950 г.“ са следните:
φ = 42°45'33.65900"
l = 25°22'53.11200".
2. Проекционните координати на същата точка
в система „1950 г.“ са:
а) в триградусова зона с осев меридиан 24°:
x = 4736995.207
y = 8613083.690;
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б) в триградусова зона с осев меридиан 27°:
x = 4737340.361
y = 9367501.898;
в) в шестградусова зона с осев меридиан 21°:
x = 4745390.172
y = 4858690.025;
г) в шестградусова зона с осев меридиан 27°:
x = 4737340.361
y = 5367501.898.
3. В система „1930 г.“ същата точка има следните координати:
а) географски координати:
φ = 42°45'37.07214"
l = 25°22'56.65894";
б) проекционни координати в зона с осев
меридиан 24°:
x = 4736629.503
y = 8613154.606;
в) проекционни координати в зона с осев
меридиан 27°:
x = 4736971.765
y = 9367593.951.
4. В система „1970 г.“ същата точка има следните координати:
а) в зона „К-3“ – x = 4649304.381
y = 8675530.774;
б) в зона „К-5“ – x = 4670595.960
y = 9414446.567;
в) в зона „К-7“ – x = 4634943.012
y = 9434006.522;
г) в зона „К-9“ – x = 4612258.812
y = 8666944.116.
5. В БГС 2005 същата точка има следните
координати:
а) географски координати:
φ = 42°45'32.39857"
l = 25°22'47.99705";
б) проекционни координати в UTM зона с
осев меридиан 21°:
x = 4743363.328
y = 858426.293;
в) проекционни координати в UTM зона с
осев меридиан 27°:
x = 4735325.159
y = 367440.101;
г) проекционни ламбертови координати:
x = 4735953.349
y = 490177.515.
7729
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КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ
НА СЪОБЩЕНИЯТА
РЕШЕНИЕ № 1795
от 26 юли 2012 г.

за изменение и допълнение на Общите изисквания при осъществяване на обществени
електронни съобщения (обн., ДВ, бр. 24 от
2008 г.; изм., бр. 102 от 2008 г., бр. 63 от 2009 г.,
бр. 19 от 2011 г. и бр. 105 от 2011 г.)
На основание чл. 73 от Закона за електронните съобщения Комисията за регулиране на
съобщенията реши:
§ 1. Член 2 се отменя.
§ 2. В чл. 3 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се отменя.
2. Алинея 2 се отменя.
§ 3. Член 4 се отменя.
§ 4. Член 7 се отменя.
§ 5. Текстът на чл. 8 се изменя така:
„Предприятията, осъществяващи обществени електронни съобщения, са длъжни да
осигуряват защита на обществената мрежа
от неразрешен достъп до данни съгласно
разпоредбите на чл. 250а ЗЕС.“
§ 6. Член 9 се отменя.
§ 7. В чл. 10 се правят следните изменения:
1. Алинея 2 се отменя.
2. В ал. 3 изречение второ се отменя.
§ 8. Членове 11 до 14 включително се
отменят.
§ 9. Член 17 се изменя така:
1. Алинея 1 се отменя.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Предпри яти ята, предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи,
са длъжни да осигуряват оперативна съвместимост на услугите си с тези на другите
предприятия, както и при възможност да
предоставят съвместно ползване на помещения и съоръжения от мрежата си на другите
предприятия, предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги.“
§ 10. Член 18 се отменя.
§ 11. Създава се раздел IIа със следното
съдържание:
„Раздел ІІа
Изисквания към предприятията във връзка с
осигуряване на сигурност и цялост на електронните съобщителни мрежи и услуги
Чл. 18а. (1) Предприятията, предоставящи
обществени електронни съобщителни мрежи
и/или услуги, уведомяват незабавно комисията
за всеки пробив в сигурността или нарушаване на целостта, които са оказали значително
въздействие върху функционирането на мрежите или услугите.
(2) Критериите за оценката на въздействието, изискваната информация, формата и
начинът на уведомяване са описани в приложение № 4.
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Чл. 18б. При опасност от нарушаване сигурността на електронните съобщителни мрежи съответното предприятие, предоставящо
обществени електронни съобщителни услуги,
уведомява абонатите си по подходящ начин
за опасността, за необходимите средства за
отстраняването є, както и за разходите, които са свързани с това, когато е приложимо.“
§ 12. Членове 20 и 21 се отменят.
§ 13. Раздели V и VI се отменят.
§ 14. Член 36 се отменя.
§ 15. Създава се раздел VIII със следното
съдържание:
„Раздел VІІІ
Защита на интересите на крайните потребители
Чл. 38. Предприятията, предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи
и/или услуги, отчитат качеството на предоставяните услуги чрез параметри, посочени в
приложение № 5.
Чл. 39. Всяка година, до 31 януари, предприятията по чл. 38 публикуват на страницата
си в интернет информация за постигнатите
стойности на параметрите, относими към съответните мрежи и/или услуги, предоставяни
през предходната календарна година.“
§ 16. Допълнителните разпоредби се отменят.
§ 17. Приложение № 1 към чл. 29 се отменя.
§ 18. Приложение № 2 към чл. 33, ал. 2
се отменя.
§ 19. Създава се приложение № 4 към
чл. 18а, ал. 2:
„Приложение № 4
към чл. 18а, ал. 2
Условия, форма и процедури, приложими при
уведомяване на комисията за всеки пробив в
сигурността или нарушаване на целостта, които
са оказали значително въздействие върху функционирането на мрежите или услугите
1. Условия за докладване на инциденти в
съответствие с чл. 243б, ал. 1 ЗЕС
А) Обхват:
Разпоредбите на това приложение се отнасят
за всички обществени електронни съобщителни
мрежи и/или предоставяните от тези мрежи
услуги – телефонни услуги, пренос на данни и
достъп до интернет.
Б) Основни категории инциденти, свързани
със сигурността:
В зависимост от основните причини за възникване инцидентите се разделят на пет категории:
• човешка грешка – инциденти, причинени от
вътрешния персонал, включително вследствие
на неправилна конфигурация или неправилно
разполагане на мрежови съоръжения, платформи,
програмни приложения, архиви и бази данни и
неправилно прилагане на процедурите по управление на мрежови ресурси и инциденти;
• повреди в техническото и програмното
осигуряване;
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• природни бедствия – включва тежки климатични условия, наводнения, пожари, земетресения, свлачища и др.;
• злонамерени атаки – придобиване на неоторизиран физически или логически достъп до
мрежи, системи, приложения, данни или други
информационни ресурси от лица или програмни
продукти, което може да е резултат на целенасочени вътрешни или външни атаки;
• външни причини – включва човешки грешки,
неправилно прилагане на процедури и повреди,
причинени от други страни.
В) Обхват на инцидентите, които следва да
бъдат докладвани:
• пробиви в сигурността или загуба на целостта, чието въздействие изпълнява едновременно
критериите „продължителност на въздействието“
и „засегнати крайни потребители“, както следва:
Продължителност
на въздействието

Засегнати крайни потребители

≥ 1 час

≥ 150 000 крайни потребители

≥ 2 часа

≥ 100 000 крайни потребители

≥ 4 часа

≥ 50 000 крайни потребители

≥ 6 часа

≥ 10 000 крайни потребители

≥ 8 часа

≥ 1000 крайни потребители
• пробиви в сигурността или загуба на целостта, засягащи осъществяването на повиквания
към единния европейски номер за спешни поПредприятие
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виквания 112 и националните номера за спешни
повиквания, имащи продължителност, равна на
или по-голяма от 60 минути, и засягащи 1000
или повече крайни потребители;
• пробиви в сигурността или загуба на целостта, които изпълняват следните условия:
– инциденти, свързани със сигурността, при
които времето на прекъсване и броят на засегнатите потребители не достигат заложените по-горе
критерии, но при неколкократно повторение в
рамките на 30 дни сумарното време на прекъсване и общият брой на засегнатите потребители
оказват въздействие в съответствие с нивата,
определени в таблицата по-горе;
– инцидентите, свързани със сигурността,
които засягат услугите на няколко предприятия
и имат едновременно въздействие върху потребителите на тези предприятия; всяко от засегнатите предприятия уведомява КРС независимо
дали броят на засегнатите крайни потребители
в неговата мрежа удовлетворява условията, определени в таблицата по-горе.
2. Процедура за докладване на инциденти
Предприятията по т. 1, буква „а“ изпращат
първоначално и окончателно уведомление до
КРС за всеки пробив в сигурността или нарушаване на целостта, които са оказали значително
въздействие върху функционирането на мрежите
или услугите в съответствие с условията по т. 1,
буква „в“.
А) Първоначално уведомление:
Първоначалното уведомление се подава непосредствено след първоначално установяване на
степента на въздействие на съответния инцидент.
При първоначално уведомление се използва
следната форма:

Наименование на мрежата и/или доставчика на услуги, предоставящ отчета

Лице за контакт (за целите на про- Име, телефонен номер и електронна поща
следимост на инцидента)
на компетентно лице от предприятието, което при необходимост
може да подаде допълнителна информация
Дата и час

Вписват се датата и часът на възникване на инцидента, ако не
е възможно датата и часът на откриването му

Кратко описание на инцидента

Вписва се кратко описание на инцидента, включвайки всяка практическа информация, която не е включена на друго място в бланката
(тази информация се предоставя, в случай че същата е налична)

Въздействие:
1) Тип на мрежата и засегнати 1) Фиксирана, мобилна, мрежа за достъп, опорна мрежа, комутаелементи на мрежата
тор, 2G, 3G, базова станция и др.
2) Засегнати услуги (вкл. услуги 2) Телефонна услуга, пренос на данни, достъп до интернет.
за спешни повиквания)
Описва се въздействие върху услугите за спешни повиквания
3) Брой (процент) на засегнатите 3) Където е възможно, например поради прекъсване в централа с
крайни потребители
известен брой крайни потребители, се вписва броят им. Ако не
е възможно да се даде точният брой, се вписва процентът от
потенциално засегнати крайни потребители (закръглен до 10 %)
на база на засегнатото мрежово оборудване (например брой на
базови станции)
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4) Прогнозно време за възстано- 4) Вписва се информация за времето, за което се очаква да бъде
вяване
възстановена мрежата или услугата
5) Въздействие върху взаимното 5) Посочват се мрежите на други предприятия (вкл. на територията на други държави), които са засегнати от инцидента
свързване
6) Засегната площ (ако е известна) 6), 7) Вписва се всяка достъпна информация за засегнатата област
7) Засегнати админист ративни
области
Основни причини за възникване на Посочи една или повече (тази информация се предоставя, в случай
инцидента:
че същата е налична):
Природни бедствия и аварии
Човешка грешка
Злонамерени атаки
Повреди в техническо и програмно осигуряване
Външни причини
Б) Окончателно уведомление:
Окончателното уведомление се подава след приключване на инцидента, свързан със сигурността
и оказващ значително въздействие върху функционирането на електронните съобщителни мрежи или
услуги. При окончателно уведомление се използва следната форма:

Предприятие

Наименование на мрежата и/или доставчика на услуги, предоставящ отчета

Лице за контакт (за целите на про- Име, телефонен номер и електронна поща
следимост на инцидента)
на компетентно лице от предприятието, което при необходимост може да подаде допълнителна информация
Дата и час

Вписват се датата и часът на възникване на инцидента, ако
не е възможно датата и часът на откриването му

Кратко описание на инцидента

Вписва се кратко описание на инцидента, включвайки всяка
практическа информация, която не е включена на друго място
в бланката

Въздействие:
1) Тип на мрежата и засегнати 1) Фиксирана, мобилна, мрежа за достъп, опорна мрежа, коелементи на мрежата
мутатор, 2G, 3G, базова станция
2) Засегнати услуги (вкл. услуги 2) Телефонна услуга, пренос на данни, достъп до интернет.
за спешни повиквания)
Описва се въздействие върху услугите за спешни повиквания
3) Брой (процент) на засегнатите 3) Където е възможно, например поради прекъсване в централа
крайни потребители
с известен брой крайни потребители, се вписва броят им. Ако
не е възможно да се даде точният брой, се вписва процентът
от потенциално засегнати крайни потребители (закръглен до
10 %), на база на засегнатото мрежово оборудване (например
брой на базови станции)
4) Време за възстановяване

4) Вписва се информация за времето, което е отнело възстановяването на мрежата или услугата

5) Въздействие върху взаимното 5) Посочват се мрежите на други предприятия (вкл. на терисвързване
торията на други държави), които са засегнати от инцидента
6) Засегната площ (ако е из- 6), 7) Вписва се всяка достъпна информация за засегнатата
вестна)
област
7) Засегнати административни
области
Допълнителни данни за въздейст- Попълват се всички допълнителни данни, които имат отновието:
шение към инцидента
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Основни причини за възникване Посочи една или повече:
на инцидента:
Природни бедствия и аварии
Човешка грешка
Злонамерени атаки
Повреди в техническо и програмно осигуряване
Външни причини
Кратко обобщение на предприетите Описание на предприетите действия за разрешаване на индо момента действия
цидента, включително хронология и детайлно описание на
отделните етапи на възстановяване на електронните съобщителни мрежи и/или услуги. Предприети мерки за минимализиране на въздействието върху електронните съобщителни
мрежи и/или услуги
Действия, предприети след инци- Обобщение на предприетите действия за премахване на подента
следствията, което съдържа описание на всички стъпки, които
са предприети, за да се намали нивото на риска – предприети
или планирани действия (план за действие при извънредни ситуации, включително предвидени мерки в договори за взаимно
свързване и др.) за предотвратяване и минимализиране на
въздействието на подобни инциденти и дата на ефективно
прилагане на същите
“

§ 20. Създава се приложение № 5 към чл. 38:

„Приложение № 5
към чл. 38

Параметри за качество на предоставяните услуги
Мрежа/
услуга

Измерване

Мерна
единица

Времето, за което са изпълнени най-бързите 95 % и
99 % от заявките

дни

Фиксирана Време за първона- Процент на заявки, изпълД о с т ъ п д о чално свързване към нени до датата, договорена с
интернет
мрежата
клиента, а когато процентът
е под 80 % – среден брой
на дните закъснение след
договорената дата

%
дни

Параметър

Стандартизационен
документ*

ETSI EG 202 057-1

Фиксирана
Мобилна

Дял на проблемите,
свързани с процедури
за преносимост на
номера**

Пр оцен т на за я вк и т е за
пренасяне, изпълнени с отк лонен и я о т норма л ната
процедура

%

ETSI EG 202 057-1

Фиксирана

Съотношение между броя
Процент повреди на на повредите на абонатната
абонатната линия
линия и средния брой на
абонатните линии

%

ETSI EG 202 057-1

Фиксирана

Времето, за което са отстранени най-бързите 80 % и
95 % от валидните повреди
Време за отстраня- по абонатните линии
ване на повреди
Процент на повредите, отстранени в рамките на максималния срок, определен в
договора с клиента

Фиксирана
Мобилна

Средно време за отговор
Време за отговор при Процент на отговорените
услуги от оператор повиквания в рамките на
20 сек.

часове
ETSI EG 202 057-1
%
секунди
%

ETSI EG 202 057-1
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Мрежа/
услуга
Фиксирана
Мобилна
Фиксирана
Мобилна
Достъп до
Интернет
Фиксирана
Мобилна
Фиксирана
Мобилна
Фиксирана
Мобилна

Мобилна

Мобилна

ДЪРЖАВЕН
Параметър

ВЕСТНИК

Измерване

Достъп до
интернет

Достъп до
интернет

Мерна
единица

Средно време за отговор
Време за отговор при
услуги за справка в Процент на повиквания, на
телефонен указател които е отговорено в рамките
на 20 сек.
Съотношение на сметките,
Процент на жалбите
за коректност та на които
относно коректност
са подадени жалби, спрямо
на сметките
общия брой издадени сметки

секунди

За национални повиквания
Процент на неуспешЗа меж д у нар од н и пови кни повиквания
вания
Средното време при нациоВреме за установява- нално избиране
не на връзка
Средното време при международно избиране
Фактор за оценка на преноса
Качество на разговор- на глас – R
ната връзка
(R фактор), съгласно ITU-T
Rec. G.109
Отношение на броя на неКоефициент на неус- успешните повиквания към
пешни повиквания общия брой повиквания за
определен период
Отношение на броя на пропа дна ли те и ли п рек ъснати разговорни връзки, след
Коефициент на проуспешното им изграждане,
паднали повиквания
поради проблеми в мрежата
към общия брой изградени
връзки за определен период

%

Максимална постигната скорост на предаване на данни
Достъп до
интернет

С Т Р. 5 9

Постигната скорост Минимална постигната скона предаване на данни рост на предаване на данни
Средна стойност и стандартно отклонение на скоростта
на предаване на данни
Коефициент на неПроцен т на неуспеш н и т е
успешните опити за
опити за предаване на данни
предаване на данни
Средна стойност на закъснеЗакъснение при пре- нието при предаване на данни
даване на данни (еднопосочно)
Стандартно отклонение на
закъснението

%

%

%

Стандартизационен
документ*
ETSI EG 202 057-1

ETSI EG 202 057-1

ETSI EG 202 057-2

секунди
ETSI EG 202 057-2
секунди
ETSI EG 202 057-2

%

ETSI EG 202 057-3

%

ETSI EG 202 057-3

kbit/s
kbit/s

ETSI EG 202 057-4

kbit/s

%

ETSI EG 202 057-4

ms
ETSI EG 202 057-4
ms

* В посочения стандартизационен документ се съдържа дефиниция и информация за начина
на измерване и водене на статистика за съответния параметър.
** При този параметър се използва начинът на измерване и водене на статистика от стандартизационния документ при сроковете, определени в съответните функционални спецификации
за преносимост.“
Заключителна разпоредба
§ 21. Решението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
Председател:
Веселин Божков
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РЕШЕНИЕ № 1797
от 26 юли 2012 г.
На основание чл. 72, ал. 1 от Закона за
електронните съобщения Комисията за регулиране на съобщенията реши:
1. Приема Списък на мрежите и услугите, чрез които се осъществяват обществени
електронни съобщения при спазване на общи
изисквания.
2. Отменя Решение № 1124 от 16 август
2007 г. на Комисията за регулиране на съобщенията (ДВ, бр. 78 от 2007 г.) считано от
датата на обнародване на това решение.
Председател:
Веселин Божков
СПИСЪК
на мрежите и услугите, чрез които се осъществяват обществени електронни съобщения при спазване на общи изисквания
І. Мрежи или комбинации от тях, чрез които се осъществяват обществени електронни
съобщения:
1. Кабелни мрежи (изградени от метални съобщителни кабели, оптични кабели и
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електроразпределителни кабели, доколкото
се използват за пренос на съобщения).
2. Наземни мрежи с ползване на радиочестотен спектър.
3. Спътникови мрежи.
II. Услуги, чрез които се осъществяват
обществени електронни съобщения:
1. Обществени телефонни услуги.
2. VoIP услуга, при която не се използват
номера от ННП и се осъществяват изходящи повиквания към обществени телефонни
мрежи.
3. Пренос на радио- и телевизионни програми.
4. Разпространение на радио- и телевизионни програми.
5. Наземно радиоразпръскване.
6. Спътниково радиоразпръскване.
7. Пренос на данни (в това число достъп
до интернет).
8. Достъп до спътникови системи.
9. Предоставяне на линии под наем.
10. Други електронни съобщителни услуги.
7732
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО
НА ИКОНОМИКАТА,
ЕНЕРГЕТИКАТА И ТУРИЗМА
РАЗРЕШЕНИЕ № 253
от 26 юни 2012 г.
за проучване на скалнооблицовъчни материали,
подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона
за подземните богатства, в площ „Шишман“,
разположена в землищата на с. Железино и
с. Ленско, община Ивайловград, област Хасково
На основание чл. 53, а л. 4 във връзка с
чл. 7, ал. 2, т. 7, чл. 39, ал. 1, т. 3, чл. 5, т. 1 от
Закона за подземните богатства и § 105, ал. 2
от преходните и заключителните разпоредби
на Закона за изменение и допълнение на Закона за подземните богатства (ДВ, бр. 100 от
2010 г.) и протоколно решение по т. 25 от протокол № 22 от заседанието на Министерския
съвет на 6 юни 2012 г. разрешавам на „Стонекс
Интернешънъл“ – ЕООД, София – титуляр на
разрешението, дружество, вписано в търговския
регистър на Агенцията по вписванията под ЕИК
175250773, със седалище и адрес на управление
София 1528, ул. Неделчо Бончев 3, да извърши
за своя сметка проучване на скалнооблицовъчни материали – подземни богатства по чл. 2,
ал. 1, т. 6 от Закона за подземните богатства, в
площ „Шишман“, разположена в землищата на
с. Железино и с. Ленско, община Ивайловград,
област Хасково, при следните условия:
1. Срокът на разрешението е 18 месеца.
2. Размерът на площта е 2,4 кв. км.
3. Границите на площта са определени с
коорд и нат и на г ра н и ч н и т е т оч к и с ъгласно
приложението.
4. Условията за осъществяване на дейността
по проучване, както и 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.
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 проу чване 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
Координатен регистър на граничните точки,
определящи границите на площ „Шишман“
Координатна система 1970 г.
№

X (m)

Y (m)

1.

4525000

9460400

2.

4525000

9462100

3.

4523500

9462100

4.

4523500

9461000

5.

4523800

9461000

6.

4523800

9460400

7672
РАЗРЕШЕНИЕ № 273
от 20 юли 2012 г.
за проучване на скалнооблицовъчни материали, подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6
от Закона за подземните богатства, в площ
„Бруси но-1“, разположена в зем л и щат а на
с. Железино, с. Брусино, с. Планинец и с. Нова
ливада, община Ивайловград, област Хасково
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 на Закона
за подземните богатства и § 105, ал. 2 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за
изменение и допълнение на Закона за подземните
богатства (ДВ, бр. 100 от 2010 г.) и протоколно
решение по т. 24 от протокол № 26 от заседанието
на Министерския съвет на 4 юли 2012 г. разрешавам на „Крами Билд“ – ЕООД, София, титуляр на
разрешението, дружество, вписано в търговския
регистър на Агенцията по вписванията под ЕИК
175287017, със седалище и адрес на управление
София, бул. Княгиня Мария-Луиза 145, ет. 3, ап. 10,
да извърши за своя сметка проучване на скалнооблицовъчни материали – подземни богатства по
чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона за подземните богатства,
в площ „Брусино-1“, разположена в землищата на
с. Железино, с. Брусино, с. Планинец и с. Нова
ливада, община Ивайловград, област Хасково,
при следните условия:
1. Срокът на разрешението е 6 месеца.
2. Размерът на площта е 0,78 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.
6. Разрешението може да бъде обжалвано пред
Върховния административен съд в 14-дневен срок
от обнародването му в „Държавен вестник“.
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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
Приложение
към т. 3
Координатен регистър на граничните точки,
определящи границите на площ „Брусино-1“
Координатна система 1970 г.
№

X (m)

Y (m)

1.

4531000

9459000

2.

4531000

9460000

3.

4530000

9460000

4.

4530000

9459250

5.

4530500

9459250

6.

4530750

9459500

7.

4530750

9459000

7673

СЪВЕТ ЗА ЕЛЕКТРОННИ МЕДИИ
РЕШЕНИЕ № 184
от 9 август 2012 г.
Съветът за електронни медии на свое заседание, проведено на 9.08.2012 г., разгледа въпроса
за обявяване на конкурс за издаване на лицензия
за радиодейност за град София.
С писмо вх. № 20-00-21 от 10.05.2012 г. Комисията за регулиране на съобщенията изпраща
свое Решение № 990 от 26.04.2012 г. На основание
чл. 30, т. 13 от Закона за електронните съобщения
във връзка с чл. 116, ал. 4 от Закона за радиото
и телевизията Комисията предоставя информация за техническите параметри, необходими за
осъществяване на електронни съобщения чрез
наземно аналогово радиоразпръскване на радио
програми за територията на град София. Към
решението е приложен проект на разрешение за
ползване на индивидуално определен ограничен
ресурс – радиочестотен спектър за осъществяване на електронни съобщения чрез електронна съобщителна мрежа за наземно аналогово
радиоразпръскване и приложение, съдържащо
съответните технически параметри.
С оглед разпоредбата на чл. 116а ЗРТ и получената информация за наличие на свободен радио
честотен ресурс СЕМ ще проведе един конкурс
за честотно назначение с технически параметри,
посочени в приложението към това решение.
Съветът като специализиран орган, в чиито
правомощия е да регулира медийната среда в
интерес на обществото, обсъди въпроса за програмния профил на радиопрограмата, която да
се разпространява на честота 95.7 MHz.
София е основен административен, индустриален, транспортен, културен и университетски
център на страната. Населението на града е над
1 200 000 души, което представлява 1/6 от населе-
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нието на страната и допринася за създаването на
повече от 34 % от брутния вътрешен продукт. На
територията на столицата се разпространяват 30
радиопрограми, включително тези с национален
обхват, които според профила си са разпределени
в съотношение 1/3 с общ/ политематичен профил
към 2/3 със специализиран. От програмите със
специализиран профил 25 % са насочени към
аудитория до 30 години, 40 % – към аудитория
от 20 до 45 години, и 35 % – за аудитория над
35 години.
Съветът с оглед възможността:
– да бъде използван ефективно радиочестотният спектър в зоната на обслужване;
– да се създадат възможности за конкурентна
медийна среда и условия за нейното развитие на
регионално ниво;
– слушателската аудитория в региона да получи достъп до нова българска радиопрограма
и потребителите да имат алтернативен избор,
което е предпоставка за високо качество на
предлаганата услуга;
и като взе предвид специализацията на разпространяваните радиопрограми и демографската
картина на района (по данни, публикувани на
електронната страница на НСИ);
намира за целесъобразно програмата, за създаването на която ще бъде лицензиран доставчик
на радиоуслуги (радиооператор) в обявения с това
решение конкурс, да бъде с общ (политематичен) профил. В нея задължително да присъстват
предавания с информационна, образователна,
културна и развлекателна насоченост, предназначени за преобладаващата част от населението
на град София.
С оглед изложеното СЕМ счита, че са налице предвидените от ЗРТ условия за откриване
на конкурс за осъществяване на радиодейност
чрез използване на налични и/ или изграждане,
поддържане и използване на нови електронни
съобщителни мрежи за наземно аналогово радиоразпръскване за град София.
На основание чл. 32, ал. 1, т. 14 във връзка с
чл. 116 и чл. 116а, ал. 1 и 2 от Закона за радиото и телевизията във връзка с Решение на КРС
№ 990 от 26.04.2012 г. Съветът за електронни
медии реши:
Да открие неприсъствен конкурс за осъществяване на радиодейност – създаване на програма
с общ (политематичен) профил чрез използване
на налични и/или нови електронни съобщителни
мрежи за наземно аналогово радиоразпръскване
за град София, за честотно назначение с технически параметри, посочени в приложението към
това решение.
Датата, мястото и часът на провеждане на
конкурса са: 28 ноември 2012 г., София, бул.
Шипченски проход 69, ет. 5, от 10 ч.
СЕМ приема заявления за участие до 22 октомври 2012 г. включително на адрес – София,
бул. Шипченски проход 69, ет. 5, деловодство, стая
№ 506А, от 9 до 12 ч. и от 13 до 16 ч.
Конкурсните книжа се закупуват от 17 до
19 септември 2012 г. включително на адрес – София, бул. Шипченски проход 69, ет. 6, каса, от 9
до 12 ч. и от 13 до 16 ч.
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Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Съвета за електронни медии в 14-дневен срок от узнаването му.
Председател:
Г. Лозанов
Честота:
Адрес, населено място:
Адрес, точка на излъчване:
Географски координати:
Северна ширина
Географски координати:
Източна дължина
Надморска височина на
кота терен:
Максимална мощност на
изхода на предавателя:
Максимална ефективно
излъчена мощност:
Максимална ефективна
височина на АФС:
Медианна стойност на
интензитета на ЕМП:
7821

Приложение
95.7 MHz
гр. София
ТВ кула, „Алея
Яворов“
42N4036
23Е2031
595 m
до 500 W
до 1000 W
до 200 m
74 dB (µV/m)

РЕШЕНИЕ № 185
от 9 август 2012 г.
Съветът за електронни медии на свое заседание, проведено на 9.08.2012 г., разгледа въпроса за
обявяване на конкурс за издаване на лицензия за
радиодейност за Димитровград, област Хасково.
След отправено запитване за възможността
от планиране на честотен ресурс Комисията за
регулиране на съобщенията със свое Решение
№ 991 от 26.04.2012 г. предостави на Съвета за
електронни медии актуална информация относно
свободните радиочестоти за Димитровград. Към
решението е приложен и проект на разрешение за
ползване на индивидуално определен ограничен
ресурс – радиочестотен спектър за осъществяване на електронни съобщения чрез електронна съобщителна мрежа за наземно аналогово
радиоразпръскване и приложение, съдържащо
съответните технически параметри.
С оглед разпоредбата на чл. 116а ЗРТ и получената информация за наличие на свободен
радиочестотен ресурс СЕМ реши да проведе един
конкурс за честотно назначение с технически
параметри, посочени в приложението към това
решение.
Съветът като специализиран орган, в чиито
правомощия е да регулира медийната среда в
интерес на обществото, обсъди въпроса за програмния профил на радиопрограмата, която да
се разпространява на честота 92.5 MHz.
Съветът взе предвид, че за Димитровград не са
провеждани конкурси. Отчитайки възможността
да бъде използван ефективно радиочестотният
спектър, слушателската аудитория в региона
да получи достъп до нова българска радиопро
грама, СЕМ реши програмата, за създаването
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на която ще бъде лицензиран радиооператор в
обявения с това решение конкурс, да бъде с общ
(политематичен) профил. В нея задължително
да присъстват предавания с информационна,
образователна, културна и развлекателна насоченост, предназначени за преобладаващата част
от населението на града.
С оглед изложеното СЕМ намира, че са налице
предвидените от ЗРТ условия за откриване на
конкурс за осъществяване на радиодейност чрез
използване на налични и/или нови електронни
съобщителни мрежи за наземно аналогово радио
разпръскване за Димитровград.
На основание чл. 32, ал. 1, т. 14 във връзка с
чл. 116 и чл. 116а, ал. 1 и 2 от Закона за радио
то и телевизията във връзка с Решение на КРС
№ 991 от 26.04.2012 г. Съветът за електронни
медии реши:
Да открие неприсъствен конкурс за осъществяване на радиодейност – създаване на програма
с общ (политематичен) профил чрез използване
на налични и/или нови електронни съобщителни
мрежи за наземно аналогово радиоразпръскване
за Димитровград за честотно назначение с технически параметри, посочени в приложението
към това решение.
Датата, мястото и часът на провеждане на
конкурса са: 31 октомври 2012 г., София, бул.
Шипченски проход 69, ет. 5, от 10 ч.
СЕМ приема заявления за участие до 5 октомври 2012 г. включително на адрес – София, бул.
Шипченски проход 69, ет. 5, деловодство, стая
№ 506А, от 9 до 12 ч. и от 13 до 16 ч.
Конкурсните книжа се закупуват от 3 до
5 септември 2012 г. включително на адрес – София, бул. Шипченски проход 69, ет. 6, каса, от 9
до 12 ч. и от 13 до 15,30 ч.
Решен ие т о под леж и на обж а л ва не п ред
Върховния административен съд чрез Съвета
за електронни медии в 14-дневен срок от узнаването му.
Председател:
Г. Лозанов
Честота:
Адрес, населено място:
Адрес, точка на излъчване:
Географски координати:
Северна ширина
Географски координати:
Източна дължина
Надморска височина на
кота терен:
Максимална мощност на
изхода на предавателя:
Максимална ефективно
излъчена мощност:
Максимална ефективна
височина на АФС:
Медианна стойност на
интензитета на ЕМП:
7822

Приложение
92.5 MHz
Димитровград
сградата на
общината
42N03 36
25Е35 48
100 m
до 200 W
до 300 W
до 500 m
66 dB (μV/m).
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РЕШЕНИЕ № 186
от 9 август 2012 г.
Съветът за електронни медии на свое заседание, проведено на 9.08.2012 г., разгледа въпроса
за обявяване на конкурс за издаване на лицензия
за радиодейност за гр. Шабла, област Добрич.
След отправено запитване за възможността
от планиране на честотен ресурс Комисията
за регулиране на съобщенията със свое Решение № 989 от 26.04.2012 г., изменено с Решение
№ 1245 от 21.05.2012 г., предостави на Съвета
за електронни медии акт уална информаци я
относно свободните радиочестоти за гр. Шабла.
Към решението е приложен и проект на разрешение за ползване на индивидуално определен
ограничен ресурс – радиочестотен спектър за
осъществяване на електронни съобщения чрез
електронна съобщителна мрежа за наземно
аналогово радиоразпръскване и приложение,
съдържащо съответните технически параметри.
С оглед разпоредбата на чл. 116а ЗРТ и получената информация за наличие на свободен
радиочестотен ресурс СЕМ реши да проведе
един конкурс за честота с технически параметри,
посочени в приложението към това решение.
Съветът като специализиран орган, в чиито
правомощия е да регулира медийната среда в
интерес на обществото, обсъди въпроса за програмния профил на радиопрограмата, която да
се разпространява на честота 93.0 MHz.
Съветът взе предвид, че за гр. Шабла не са
провеждани конкурси. Отчитайки възможността
да бъде използван ефективно радиочестотният
спектър, слушателската аудитория в региона да
получи достъп до нова българска радиопрограма, СЕМ реши програмата, за създаването
на която ще бъде лицензиран радиооператор в
обявения с това решение конкурс, да бъде с общ
(политематичен) профил. В нея задължително
да присъстват предавания с информационна,
образователна, културна и развлекателна насоченост, предназначени за преобладаващата част
от населението на града.
С оглед изложеното СЕМ смята, че са налице
предвидените от ЗРТ условия за откриване на
конкурс за осъществяване на радиодейност чрез
използване на налични и/или нови електронни
съобщителни мрежи за наземно аналогово радиоразпръскване за гр. Шабла.
На основание чл. 32, ал. 1, т. 14 във връзка
с чл. 116 и чл. 116а, ал. 1 и 2 от Закона за радиото и телевизията във връзка с Решение на
КРС № 989 от 26.04.2012 г., изменено с Решение
№ 1245 от 21.05.2012 г., Съветът за електронни
медии реши:
Да открие неприсъствен конкурс за осъществяване на радиодейност – създаване на програма
с общ (политематичен) профил чрез използване
на налични и/или нови електронни съобщителни
мрежи за наземно аналогово радиоразпръскване
за гр. Шабла, област Добрич, за честотно назначение с технически параметри, посочени в
приложението към това решение.
Датата, мястото и часът на провеждане на
конкурса са: 31 октомври 2012 г., София, бул.
Шипченски проход 69, ет. 5, от 10 ч.
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СЕМ приема заявления за участие до 5 октомври 2012 г. включително на адрес – София, бул.
Шипченски проход 69, ет. 5, деловодство, стая
№ 506А, от 9 до 12 ч. и от 13 до 16 ч.
Конкурсните книжа се закупуват от 3 до
5 септември 2012 г. включително на адрес – София, бул. Шипченски проход 69, ет. 6, каса, от 9
до 12 ч. и от 13 до 15,30 ч.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Съвета за електронни медии в 14-дневен срок от узнаването му.
Председател:
Г. Лозанов
Честота:
Адрес, населено място:
Адрес, точка на излъчване:
Географски координати:
Северна ширина
Географски координати:
Източна дължина
Надморска височина на кота
терен:
Максимална мощност на
изхода на предавателя:
Максимална ефективно
излъчена мощност:
Максимална ефективна
височина на АФС:
Медианна стойност на
интензитета на ЕМП:
7823

Приложение
93.0 MHz
гр. Шабла
ТВРС „Шабла“
43N33 18
28E32 00
38 m
до 1000 W
до 3000 W
до 500
66 dB (μV/m).

АГЕНЦИЯ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ
И СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН
КОНТРОЛ
РЕШЕНИЕ № 1530
от 3 август 2012 г.
На основание чл. 4, ал. 2, чл. 22г, ал. 3, чл. 28,
ал. 1, 2 и 4 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол (ЗПСК) и чл. 7, ал. 1,
т. 5 от Устройствения правилник на Агенцията
за приватизация и следприватизационен контрол
и във връзка с протоколно решение № 1896 от
3.08.2012 г. на Изпълнителния съвет Агенцията
за приватизация и следприватизационен контрол
реши:
Забранява на „Ира – Комерсиал“ – ЕООД,
Бургас, с едноличен собственик на капитала
„Държавна консолидационна компания“ – ЕАД,
извършването на разпоредителни сделки с дълготрайни активи на дружеството, сключването
на договори за придобиване на дялово участие,
за наем, за съвместна дейност, за кредит, за
обезпечаване на вземания, както и поемането на
менителнични задължения, освен с разрешение
на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол.

7597

Изпълнителен директор:
Ем. Караниколов
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РЕШЕНИЕ № 1531
от 3 август 2012 г.
На основание чл. 1, ал. 2, т. 5, чл. 3, ал. 3,
т. 3, буква „д“ и ал. 6, чл. 4, ал. 3, чл. 22г, ал. 3
и чл. 31, ал. 3 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол, чл. 5, т. 13, чл. 7, ал. 1,
т. 10, чл. 20, ал. 6 и чл. 22, ал. 1 от Устройствения
правилник на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол и протоколно решение
№ 1897 от 3.08.2012 г. на Изпълнителния съвет
Агенцията за приватизация и следприватизационен
контрол отменя точки 1 и 2 на Решение № 1517
от 20.01.2012 г. (ДВ, бр. 9 от 2012 г.).
Изпълнителен директор:
Ем. Караниколов
7598
РЕШЕНИЕ № 3269-П
от 9 август 2012 г.
На основание чл. 1, ал. 2, т. 1, чл. 4, ал. 1 и
чл. 32, ал. 1, т. 3 и ал. 3 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол, чл. 35в, ал. 1
от Наредбата за търговете и конкурсите, чл. 20,
ал. 6 от Устройствения правилник на Агенцията
за приватизация и следприватизационен контрол
и протоколно решение № 1911 от 9.08.2012 г.
на Изпълнителния съвет във връзка с Решение
№ 3258-П от 6 юли 2012 г. (ДВ, бр. 52 от 2012 г.) за
определяне на метод за продажба чрез публично
оповестен конкурс на един етап на 118 000 000
акции, представляващи 100 % от капитала на
„Вазовски машиностроителни заводи“ – ЕАД, гр.
Сопот, Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол реши:
1. Изменя Решение № 3258-П от 6 юли 2012 г.
(ДВ, бр. 52 от 2012 г.), както следва:
1.1. В т. 2 думите „в срок до 30-ия ден, считано
от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“ се заменят с „в срок до 24.08.2012 г.“.
1.2. В т. 4 думите „В срок до 35-ия ден, считано
от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“ се заменят с „В срок до 29.08.2012 г.“.
2. Удължава до 31.08.2012 г. срока за подаване
на документи за получаване на разрешение за
достъп до класифицирана информация, определен
в конкурсната документация за продажба чрез
публично оповестен конкурс на един етап на 118
000 000 акции, представляващи 100 % от капитала
на „Вазовски машиностроителни заводи“ – ЕАД,
гр. Сопот.
3. Утвърждава изменения в конкурсната документация за продажба чрез публично оповестен конкурс на един етап на 118 000 000 акции,
представляващи 100 % от капитала на „Вазовски
машиностроителни заводи“ – ЕАД, гр. Сопот, в
съответствие с т. 1 и 2 от това решение.
Изпълнителен директор:
Ем. Караниколов
7771

СТОЛИЧНА ОБЩИНА
РЕШЕНИЕ № 368
от 12 юли 2012 г.
В Направление „Архитектура и градоустройство“ (НАГ) е постъпило заявление вх. № ГР
70-00-156 от 20.02.2007 г. за допускане изработването на ИПР и ПЗ от „Реал – Турбо“ – ЕООД,
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представлявано от Николай Методиев Ненков.
Към заявлението са приложени скица вх. № АГ94-2518/08 от 9.03.2004 г., заверена на 15.02.2007 г.,
нотариален акт № 117, том I, per. № 5494, дело
№ 108 от 2001 г. и мотивирано предложение за
застрояването в поземлен имот (ПИ) 670.
Процедурата е допусната от главния архитект
на Столичната община с писмо изх. № ГР-70-00156 от 31.05.2007 г. Проектът е внесен в НАГ с
писмо от 2.01.2008 г. Разгледан е от Общинския
експертен съвет по устройство на територията
(ОЕСУТ), протокол № ЕС-Г-36 от 31.03.2009 г.,
т. 8, който е решил проектът да се върне за
преработка с цел да се представи общ проект,
отнасящ се и до ПИ 430, 520, 850, 188, 500, 545,
573 от кв. 82а, за които към този момент също е
била допусната процедура за изработване на ПУП.
С молба от 18.03.2009 г. собственикът на ПИ
670 е информирал НАГ, че е изпълнил решението
на ОЕСУТ и е уведомил останалите собственици в
кв. 82а за изискването да се изработи общ проект,
но те не са проявили съответната инициатива в
рамките на една година.
Със заявление вх. № ГР-В-256 от 9.04.2010 г. е
внесено ново мотивирано предложение за ИПР
и ПЗ за ПИ 670 и 892. Собственикът на ПИ 892
Иван Генов Бамбов е подал към образуваната
преписка заявление вх. № ГР-94-В-256/07 от
9.04.2010 г. за ИПРЗ и ПЗ и е приложил нотариален акт № 19, том I, per. № 375, дело № 17
от 2012 г., с който е удостоверил правото си на
собственост. Предложението е разгледано от ОЕСУТ, протокол № ЕС-Г-65 от 29.06.2010 г., т. 39.
Процедурата е допусната със заповед № РД-09-501340 от 30.07.2010 г. на главния архитект на СО
на основание чл. 134, ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 6 ЗУТ.
С плана за застрояване в УПИ V-892 – „за
складове, магазини и администрация“, се предвижда сграда на 2 до 5 етажа и подземен гараж.
В УПИ IX-670 – „за автосервиз, диагностика и
администрация“, се предвижда триетажна сграда.
В проекта са спазени изискванията на закона за
външна линия на застрояване на 15 м от улица
първи клас, за дълбочина на застрояване и за
отстояние от странична регулация за нежилищни
сгради. Проектът отговаря на параметрите на
устройствена зона Смф по общия устройствен
план (ОУП) на СО (т. 12 от приложението към
чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО).
Проектът е обявен по чл. 128, ал. 3 ЗУТ.
Постъпили са 2 бр. възражения. Проектът и
възраженията са разгледани от ОЕСУТ, протокол № ЕС-Г-1 от 10.01.2012 г., т. 24. Проектът е
приет със служебна забележка и се изпраща в
СОС на основание чл. 21, ал. 7 ЗОС. В плана за
застрояване е отразена служебната забележка
по протокола.
Представени са данни за п редвари телно
проучване от „Софийска вода“ – АД. Проектът
е съгласуван от „Електроразпределение – Столично“ – АД. Представено е заснемане на съществуващата дървесна растителност, заверено
от дирекция „Зелена система“.
При тази фактическа обстановка от правна
страна се установява следното:
Заявлението за ИПР и ПЗ е подадено от
собственици на имотите, предмет на плана, т. е.
от заинтересувани лица по смисъла на чл. 131,
ал. 1 и 2 ЗУТ, с което е спазено изискването на
чл. 135, ал. 1 ЗУТ.
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Изменението на плана е допуснато от компетентния орган по чл. 135, ал. 3 ЗУТ – главния
архитект на СО, оправомощен със Заповед № РД09-3345 от 29.05.2008 г. на кмета на СО по реда
на § 1, ал. 3 от ДР на ЗУТ.
Изменението на действащия план е допуснато
на правно основание чл. 134, ал. 1, т. 1 и ал. 2,
т. 6 ЗУТ – съществени промени в общественоикономическите и устройствените условия, при
които е бил приет планът, и съгласие на всички
заинтересувани лица. Проектът предвижда поставяне на регулационните граници по имотните
такива, поради което се установява, че е налице
и основание за ИПР по § 8, ал. 2, т. 2 и 3 от ПР
на ЗУТ.
Спазен е чл. 128, ал. 3 ЗУТ, като проектът е
съобщен по предвидения в закона ред. Спазен е
чл. 128, ал. 6 за съгласуване на проекта. Спазени
са изискванията на чл. 103, ал. 4 и на чл. 104, ал. 1
ЗУТ за съответствие на проекта с ОУП на СО.
Спазен е чл. 129, ал. 1 ЗУТ – проектът е приет от
ОЕСУТ. Спазен е чл. 19, ал. 4 ЗУЗСО за заснемане
на растителността. Спазени са нормите на чл. 26,
ал. 1, т. 1, чл. 30, ал. 3, чл. 35, ал. 2 ЗУТ.
Предвиденото с проекта урегулиране на улица
е мероприятие от публичен характер съгласно
чл. 21, ал. 1 ЗОС, поради което компетентен да
одобри проекта за изменение на план за регулация и план за застрояване в случая на основание
чл. 21, ал. 7 ЗОС е Столичният общински съвет.
Проектното решение е целесъобразно и отговаря на изискванията на чл. 108, ал. 5 ЗУТ.
Проектът за ПЗ не допуска намалени отстояния
към съседни имоти и/или сгради, включително
през улица.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 и 2 и чл. 130, ал. 1 ЗУТ, Заповед
№ РД-09-3345 от 29.05.2008 г. на кмета на Столичната община, чл. 108, ал. 5, чл. 134, ал. 1, т. 1 във
връзка с ал. 2, т. 6 и § 8, ал. 2, т. 2 и 3 от ПР на
ЗУТ, § 2, ал. 3 от ПЗР на ЗУЗСО и решение по
протокол на ОЕСУТ № ЕС-Г-1 от 10.01.2012 г.,
т. 24, Столичният общински съвет реши:
1. Одобрява проект за изменение на плана
за регулация на УПИ I – „за парк“, кв. 82а, м.
Манастирски ливади-изток, за създаване на нови
УПИ I – „за парк“, УПИ VIII-892 – „за складове,
магазини и администрация“, УПИ IX-670 – „за
автосервиз, диагностика и админист раци я“,
нова улица по о.т. 336а – 336в – 336г по зелените
и кафявите линии, цифри, текст и зачерквания
съгласно приложения проект.
2. Одобрява проект за план за застрояване за
м. Манастирски ливади-изток, кв. 82а, УПИ VIII892 – „за складове, магазини и администрация“, и
УПИ IX-670 – „за автосервиз, диагностика и администрация“, с корекциите в зелен цвят съгласно
приложения проект и без допускане на намалени
разстояния към вътрешните регулационни линии и
към бъдещо ново застрояване в съседните имоти,
включително през улица.
Въз основа на одобрения план за застрояване
не може да се издава виза за проектиране, да се
одобрява (съгласува) инвестиционен проект или
да се издава разрешение за строеж с допускане
на намалени отстояния към съседни имоти и/
или сгради, включително през улица.
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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 в район „Триадица“ и се
изпращат в Административния съд – София-град,
от отдел „Правен“ на Направление „Архитектура
и градоустройство“ на Столичната община.

7582

Председател:
Е. Герджиков

РЕШЕНИЕ № 409
от 19 юли 2012 г.
В процеса на изработването на общия устройствен план на Столичната община след анализ на
състоянието на териториите на съществуващите
жилищни комплекси бе направен извод, че са
налице обективно съществуващи проблеми, свързани, от една страна, с наличието на реституирани
имоти, попадащи в междублоковите пространства
и засягащи реализирани вече благоустройствени
мероприятия, а, от друга – законосъобразните
възможности за застрояване на тези имоти. В
ЗУЗСО са предвидени механизми за съхраняване
на средата и характера на жилищните комплекси и териториите, изградени по комплексен
начин, като за решаването на проблемите на
тези територии е залегнало изготвянето на „Специализирана програма за преструктуриране на
жилищните комплекси, подобряване на средата
им и съхраняване на благоустроените площи в
междублоковите пространства“.
В изпълнение решението на Постоянната комисия по устройство на територията, архитектура
и жилищна политика към СОС от заседанието
є, проведено на 7.10.2009 г. (писмо № 6602-667
от 14.10.2009 г.), следва да се изработят подробни
устройствени планове – планове за регулация и
режими на застрояване за преструктуриране на
ж.к. Люлин. За създаване на условия за ефективно
провеждане на процедурите по одобряване на ПРЗ
и провеждане на обществените обсъждания е целесъобразно подробните устройствени планове да
се изработват, съобщават и одобряват поотделно
за десетте микрорайона.
Одобрено е задание за изработване на горните
планове, с което се поставят изисквания и препоръки към изработването на плановете за преструктуриране на ж.к. Люлин за обособените му
части, като определя вида, обема и съдържанието
на проектните разработки, както и изискването в
процеса на работа да се поддържат контакти и да
се провеждат консултации с неправителствените
организации, районната администрация и ДАГ.
Със Заповед № РД-09-50-516 от 31.03.2010 г.
на главния архитект на СО е одобрена заповед
за допускане изработването на ПУП – план за
регулация и режим на застрояване за преструктуриране на жилищен комплекс за ж.к. Люлин 4
м.р., и план-схеми по чл. 108, ал. 2 ЗУТ към него
в граници: бул. Райко Даскалов, бул. Добринова
скала, ул. Захари Стоянов и бул. Панчо Владигеров.
В изпълнение на Заповед за класиране № РД09-02-109 от 12.05.2010 г. от проведена открита
процедура (открита с Решение № РД-09-03-2 от
6.01.2010 г., вписана в Регистъра за обществени
поръчки под уникален № 00087-2010-0001, обна-
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родвана на електронната страница на „Държавен
вестник“ с обявление № 9 от 15.01.2010 г., публикувано обявление за поръчка в „Официален вестник“
на Европейския съюз под № 2010/S8-009523) и на
основание чл. 74, ал. 1 ЗОП е сключен договор
№ НАГ-995 от 2.07.2010 г. между Столичната община като възложител и „Айви проект“ – ООД,
като изпълнител за изработване на ПУП – план
за регулация и режим на застрояване за преструктуриране на жилищен комплекс за ж.к. Люлин 4
м.р., и план-схеми по чл. 108, ал. 2 ЗУТ към него
в граници: бул. Райко Даскалов, бул. Добринова
скала, ул. Захари Стоянов и бул. Панчо Владигеров.
Изработеният ПУП е разгледан и приет от
ОЕСУТ с протокол № ЕС-Г-6/20 от 28.01.2011 г.
Проектът за ПУП е обявен на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ, като съобщението е обнародвано (ДВ,
бр. 26 от 2011 г.).
На основание чл. 22 ЗУТ е проведено обществено обсъждане на 19.05.2011 г. в изпълнение на
Заповед № РД-09-111 от 8.04.2011 г. на кмета на
район „Люлин".
Съгласно писмо на район „Люлин“ № АГ-0747/2 от 21.07.2011 г. в законоустановения срок на
обявяването по чл. 128, ал. 2 ЗУТ са постъпили
21 възражения, а при общественото обсъждане – 8
възражения и становища.
Спазена е процедурата по чл. 22, ал. 4 във връзка с чл. 121, ал. 1 ЗУТ за обществено обсъждане.
Представено е заснемане по чл. 19, ал. 4 ЗУЗСО,
заверено от Дирекция „Зелена система“ – СО.
Проектът заедно с постъпилите възражения
по обявяването по чл. 128, ал. 2 ЗУТ и възраженията и становищата от общественото обсъждане
е разгледан от ОЕСУТ с протокол № ЕС-Г-7 от
31.01.2012 г., т. 35, и № ЕС-Г-27 от 10.04.2012 г., т. 22.
След корекции по уважени възражения, служебни
предложения и становища на отделите в НАГ
проектът е обявен по чл. 128, ал. 2 и 10 ЗУТ – ДВ,
бр. 35 от 2012 г., и е изпълнена процедурата по
чл. 22, ал. 4 във връзка с чл. 121, ал. 1 ЗУТ за
провеждане на обществено обсъждане (проведено
на 5.06.2012 г. в изпълнение на Заповед № РД-09108 от 10.05.2012 г. на кмета на район „Люлин“).
Проектите заедно с постъпилите в законоустановения срок възражения по обявяването по
чл. 128, ал. 2 и 10 ЗУТ и възражения и становища
по общественото обсъждане са разгледани от ОЕСУТ с протокол № ЕС-Г-47 от 19.06.2012 г., т. 14.
Съгласно решението на ОЕСУТ по протокола
проектът е приет и след корекции по уважени
възражения, служебни предложения и становища на отделите в НАГ следва да се изпрати за
одобряване в СОС.
Схемите по чл. 108, ал. 2 ЗУТ са съгласувани
с „ЧЕЗ Разпределение България“ – АД, и „Топлофикация София“ – ЕАД. Представено е становище
на „Софийска вода“ – АД, с писмо № ТУ-5097 от
21.01.2011 г. със забележки, които са отстранени
при обявяването по чл. 128, ал. 2 и 10 ЗУТ.
При горната фактическа обстановка се установява от правна страна следното:
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Проектът за ж.к. Люлин – 4 м.р., е изработен
като план за регулация и режим на застрояване
за преструктуриране на съществуващия жилищен комплекс при спазване условията на чл. 22,
ал. 4 – 7 ЗУТ.
Компетентен да одобри ПУП е Столичният
общински съвет, тъй като с плана се предвижда
отчуждаване на недвижими имоти – собственост
на физически и юридически лица, по реда на
ЗОС – основание по чл. 21, ал. 7 ЗОС, и териториалният обхват на плана е над три квартала – основание по чл. 129, ал. 1 ЗУТ.
Спазени са административно-производствените
правила при издаване на акта.
Изработването на ПУП е възложено от главния
архитект на СО в съответствие с чл. 124, ал. 2 ЗУТ
въз основа на делегираните със Заповед № РД-501335 от 29.05.2008 г. от кмета на СО правомощия
за това по предвидения в закона ред.
Изработен е проект и план-схеми на техническата инфраструктура с обяснителни записки
към тях.
Същите са съобщени с обявление, обнародвано в „Държавен вестник“, съгласно чл. 128, ал. 2
ЗУТ, като е дадена възможност за възражения,
предложения и искания в едномесечен срок.
С Решение на ОЕСУТ № ЕС-Г-7 от 31.01.2012 г.,
т. 35, № ЕС-Г-27 от 10.04.2012 г., т. 22, проектът
е върнат за преработка съгласно чл. 128, ал. 9
ЗУТ, поради което процедурата по обявяване е
повторена съгласно чл. 128, ал. 10 ЗУТ.
Проведено е обществено обсъждане и при
двете обявявания на проекта, с което е спазена
разпоредбата на чл. 121 ЗУТ.
Постъпилите възражения от обявяванията и
обществените обсъждания са частично уважени
или отхвърлени, като при разглеждане на същите
ОЕСУТ се е ръководил от характера на плана,
приоритетна защита на обществения интерес с
оглед създаване на благоприятна среда за живеене,
запазване и доразвиване на комплексния характер
на територията, балансирана зелена система и съхраняване на съществуващата такава, съхраняване
на реализираните междублокови пространства,
като алеи, спортни игрища, детски площадки и
т.н., и при осигурена защита на частния интерес
върху възстановените имоти в случаите, когато
същият не влиза в противоречие със защитавания
обществен такъв.
Планът е изработен при спазване изискванията
на Наредба № 8 от 2001 г. за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове.
В табличен вид на плана е показан балансът
на територията и градоустройствените показатели,
постигнати с изработения план.
ПРЗ и план-схемите към него са приети с протокол на ОЕСУТ № ЕС-Г-47 от 19.06.2012 г., т. 14.
Спазени са материалноправните разпоредби
на ЗУЗСО, ЗУТ и актовете по прилагането му.
И мо т и т е в обх вата на п ла на попа дат в
„Жилищна зона с преобладаващо комплексно
застрояване“ („Жк“), „Смесена многофункционална зона“ („Смф“) и „Зона за общественообслужващи дейности“ („Оо“), в които съгласно
приложение към чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО, т. 2, 12 и 15,
е допустимо УПИ в обхвата да са с конкретното
предназначение, предвидено в плана. Параметри-
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те на застрояване, отразени в матриците върху
застроителната част, отговарят на предвидените
в ОУП на СО.
За нормативи за плътност и интензивност на
застрояване в УПИ II – „За детска градина“ в
кв. 2 – съществуваща, и УПИ VII – „За детска
градина“ от кв. 5 – новопредвидена, се приемат
изискуемите по чл. 40, ал. 2 от Наредба № 7 от
2003 г. за правила и нормативи за устройство
на отделните видове територии и устройствени
зони, съответно: плътност на застрояване – до
30 %, и Кинт. – до 0,6, а необходимото озеленяване – 40 %. Същите не противоречат на показателите за зона „Оо“ по ОУП на СО.
За максимално допустими параметри на застрояване в УПИ VIII – „За училище и трафопост“
в кв. 4 – съществуващо, се приемат специфичните
показатели за училища в група устройствени зони
за общественообслужващи дейности: плътност
на застрояване – до 40 %, и Кинт. – до 1,2, а
необходимото озеленяване – 20 %.
С горното е спазено изискването на чл. 103,
ал. 4 и чл. 104, ал. 1, изр. 2 ЗУТ.
Планът за регулация е изработен върху действаща кадастрална карта, одобрена със Заповед
№ РД-18-14 от 6.03.2009 г. на изпълнителния директор на АГКК, с което е спазено изискването
на чл. 115, ал. 1 и 2 ЗУТ.
Имотите в обхвата на разработката попадат
в жилищна територия с комплексно застрояване
по смисъла на чл. 16 от Наредба № 7 от 2003 г.
за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони
(ПНУОВТУЗ).
С оглед на горното е възложено изработването
на план по чл. 110, ал. 4 ЗУТ.
Столичният общински съвет приема, че в
случаите на одобряване на план за преструктуриране на жилищен комплекс с оглед постигане
целите на този вид план правилото на чл. 15 ЗУТ,
че границите на веднъж урегулиран поземлен
имот не могат да се променят без съгласието на
собственика му, е неприложимо. В тези случаи
не следва да се доказват и основания по чл. 134
ЗУТ. Планът по чл. 110, ал. 4 ЗУТ е отделен вид
план, при който се спазват изискванията по чл. 22
ЗУТ и само за неуредените случаи се прилагат
общите норми за устройствено планиране.
С ПУП се преструктурира съществуващият
жилищен комплекс, като се променя структурата и застрояването, в т. ч. и чрез образуване на
урегулирани поземлени имоти за съществуващи и
за нови сгради, за обществено озеленяване, както
и за друго предназначение.
Съгласно чл. 17, ал. 1, т. 4 във връзка с чл. 21,
ал. 4 от наредбата в съществуващия жилищен
комплекс, какъвто е Люлин – 4 м.р., следва да
се предвидят обществени озеленени територии,
които са най-малко 15 % от общата територия
на жилищния комплекс. Съгласно т. 2 по приложението към чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО тези площи са с
режим на „Тго". В случая предвиденият процент
зелени площи за широко обществено ползване с
режим на „Тго“ е 20,77 %. Законът не забранява
на административния орган при одобряване на
подробния устройствен план да предвиди и по-високи показатели от минимално изискуемите, като
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в това отношение той действа при условията на
оперативна самостоятелност и прави преценката
си по целесъобразност. Озеленените площи са
предвидени в междублоковите пространства във
всеки един от кварталите в плана за обслужване
на реализираното жилищно строителство и са
неделима част, елемент от едно комплексно по
своя характер мероприятие. Тяхното предназначение е да обслужват основното мероприятие
и те са елемент от благоустрояването на целия
жилищен комплекс.
УПИ, предназначени „за озеленяване с режим на Тго“, стават част от зелената система на
СО и попадащите в тях имоти на физически и
юридически лица подлежат на отчуждаване по
реда на ЗОС.
Частните имоти, предвидени за отчуждаване, попадат в пространства, предимно междублокови – с реализирани благоустройствени
мероприятия и с висока дървесна растителност.
Самостоятелното урегулиране на тези имоти с
предвидено застрояване ще доведе до уплътняване
на застрояването в квартала и комплекса. Срещу
застрояването на част от тези имоти са постъпили и възражения при обществените обсъждания,
които са уважени.
При направения анализ на територията се
установява, че в частта на ж.к. Люлин – 4 м.р.,
не е задоволена нуждата от детски градини. В
комплекса съществува една детска градина в
УПИ II, кв. 2.
На територията липсват компактни общински
имоти, които могат да задоволят тази нужда, поради което в комплекса е обособен УПИ VII – за
детска градина, кв. 5, за задоволяването є, в което
влиза и имот – частна собственост, подлежащ
на принудително отчуждаване по реда на ЗОС.
Площта на УПИ е съобразена с изискването на
чл. 41 от Наредба № 7 от 2003 г. за правила и
нормативи за устройство на отделните видове
територии и устройствени зони. По действащия
предходен регулационен план УПИ VII – „За
детска градина“, е част от УПИ III – СГНС – „За
детски комбинат“, т.е. предназначението му не
се изменя.
В комплекса е изградено и функционира едно
училище в УПИ VIII, кв. 4.
С плана за регулация се създават УПИ, предназначени „За жилищно строителство и обществено обслужване“, „За жилищно строителство
и трафопост“, „За жилищно строителство“ на
съществуващите жилищни сгради, застроени с
характер на комплексно застрояване.
Прилежащите площи са определени по правилата на приложение № 1 към чл. 21 от Наредба
№ 7 от 2003 г. за ПНУОВТУЗ, като е отчитано
и обстоятелството, че в границите на тези УПИ
не могат да влизат имоти – собственост на физически и юридически лица, тъй като не са налице
договори по чл. 15, ал. 5 ЗУТ; тези УПИ стават
частна общинска собственост и частните имоти
в тях не могат да бъдат отчуждени принудително.
С горното е спазена разпоредбата на чл. 22,
ал. 7, изр. 1 ЗУТ.
За останалите имоти – частна собственост, се
обособяват самостоятелни УПИ, като същите се
съобразяват максимално с имотните граници по
кадастралната карта и се предвиждат с предназ-
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начение, съответстващо на допустимото за съответната устройствена зона, и при съобразяване
с направения анализ на нуждите на живущите в
комплекса от обществено обслужване.
Имотите – частна общинска собственост, са
урегулирани с преобладаващо общественообслужваща функция – за улици, наземно и подземно
паркиране, „За трафопост“, „За детска градина“,
„За училище“, „За обществено обслужване“, за
съществуващите жилищни сгради с комплексно
застрояване, като по този начин планът е по-икономично осъществим и се решават констатираните
от направения анализ на територията проблеми.
С проекта проектантският колектив предлага
образуване на УПИ III в кв. 6, който е отреден
за имоти 96 и 239. Включването им в общ УПИ
е с оглед площта на имот 239 и с оглед постигане
на по-целесъобразно застрояване. При липса на
доказателства обаче за съгласие на собствениците
на тези имоти и сключени договори по чл. 15,
ал. 3 или 5 ЗУТ, съответно чл. 17, ал. 3 или 5
ЗУТ, липсва правно основание за одобряване на
УПИ III-96, 239, кв. 6.
Предвид горното план за регулация не се одобрява за кв. 6, УПИ III-96, 239. УПИ е изписано
върху графичната част на ПРЗ.
Столичният общински съвет приема решението
на проектантския колектив относно предвиденото
застрояване в посочения УПИ за целесъобразно
и отговарящо на законовите изисквания, поради
което приема, че следва да се одобри проектът
за план за застрояване за това УПИ, който ще
се приложи след провеждане на процедурите за
одобряване на план за регулация в условията на
чл. 15 или 17 ЗУТ.
За УПИ Х – „за жилищно строителство, обществено обслужване и тп“ от кв. 1 е налице влязъл
в сила предходен план, издадено е разрешение за
строеж и строителството е започнало.
Предвид горното СОС приема, че одобряването на ПРЗ за УПИ X при същите граници и
застрояване е недопустимо и не одобрява план
за регулация и режим на застрояване за същия.
В проекта е отразен действащият ПУП за УПИ
X като контактно застрояване с оглед спазване
изискванията за разстояния.
Създадени са отделни УПИ за изградените
трансформаторни постове на територията при
спазване изискванията на чл. 60, ал. 3 от Наредба
№ 7 от 2003 г. за ПНУОВТУЗ.
Уличната регулация следва съществуващата
на място такава, като промените в същата са
несъществени, поради което и на основание
чл. 108, ал. 3 ЗУТ не се изработва и одобрява
схема на уличната мрежа. В плана са отразени
напречните профили на улиците.
Предвид горното не е изготвен и проект за
вертикално планиране, тъй като планът е за
преструктуриране на съществуващ жилищен
комплекс. Вертикалната планировка е изпълнена.
С плана е предвидено изграждане на наземни
обществени паркинги, които решават проблемите
в комплекса с паркирането; създават се условия
за провеждане на пешеходното движение чрез
изграждане на тротоари и пешеходни алеи; създават се условия за провеждане на велосипедното
движение чрез изграждане на велосипедни алеи.
С горното е спазена нормата на чл. 79 ЗУТ.
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С плана за застрояване се потвърж дават
съществуващите жилищни сгради, застроени с
характер на комплексно застрояване. Запазват
се и законно изградените общественообслужващи сгради.
Новопредвиденото застрояване е свободно
като начин на застрояване и ниско и високо
като характер на застрояване с общественообслужваща функция съобразно нуждите от такова
застрояване в комплекса съобразно направения
анализ на територията.
С проекта е доказано, че новопредвиденото
застрояване не води до надвишаване на параметрите на застрояване за устройствена зона „Жк“
при спазване и на показателите за отделните
квартали, с което е спазено изискването на
чл. 22, ал. 6 ЗУТ.
Застрояването се одобрява при спазване изискванията за разстояния между новопредвидените и съществуващите сгради по правилата за
комплексно застрояване, определени с наредбата
по чл. 13, ал. 1 ЗУТ – Наредба № 7 от 2003 г. за
ПНУОВТУЗ, приложение № 2 към чл. 81, както
и изискванията за разстояния до границите на
УПИ по чл. 35, ал. 2 ЗУТ относно сградите с
нежилищно предназначение и изискванията за
разстояния през улица по чл. 32, ал. 1 и 3 ЗУТ.
Предвид горното с плана за застрояване не
се допускат намалени разстояния към съседни
имоти и/или сгради, включително през улица.
Конкретното разположение на строежите ще
се определи с виза за проектиране по чл. 140 ЗУТ.
Изработени са план-схеми за водоснабдяване
и канализация, за електрификация и топлоснабдяване, с които са определени видът и техническите размери на мрежите и съоръженията, с
което е спазен чл. 108, ал. 2 ЗУТ.
Отразени са сервитутите на съществуващата
техническа инфраструктура – водопровод, канали,
като застрояването е съобразено със същите.
За запазване облика на застрояването като
комплексно СОС приема да не се допуска ограждане на урегулираните поземлени имоти.
Проектът е в интерес на Столичната община
за развитието на значителна част от територията
на София.
Проектната разработка е целесъобразна и
отговаря на изискванията на чл. 108, ал. 5 ЗУТ.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 21, ал. 7 ЗОС и чл. 129, ал. 1 и чл. 130, ал. 1,
чл. 110, ал. 4, чл. 115, ал. 1 и 2 ЗУТ, т. 2, 3 и 15
от приложението към чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО, чл. 22,
чл. 32, ал. 1 и 3, чл. 35, ал. 2, чл. 79 ЗУТ, чл. 21,
чл. 60, ал. 3, приложение № 1 към чл. 21 и приложение № 2 към чл. 81 от Наредба № 7 от 2003 г.
за правилата и нормативите за устройство на
отделните видове територии и устройствени зони
(ПНУОВТУЗ), протокол на ОЕСУТ № ЕС-Г-7 от
31.01.2012 г., т. 35, № ЕС-Г-27 от 10.04.2012 г., т. 22,
и № ЕС-Г-47 от 19.06.2012 г., т. 14, Столичният
общински съвет, реши:
1. Одобрява проект за подробен устройствен
план – план за улична регулация на ж.к. Люлин –
4 м.р., в граници: бул. Райко Даскалов, бул. Добринова скала, ул. Захари Стоянов и бул. Панчо
Владигеров, по червените и сините линии, букви
и цифри съгласно приложения проект.
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2. Одобрява проект за подробен устройствен
план – план за регулация на ж.к. Люлин 4 – м.р.,
в граници: бул. Райко Даскалов, бул. Добринова
скала, ул. Захари Стоянов и бул. Панчо Владигеров, по червените и сините линии, букви
и цифри и корекциите в зелен цвят съгласно
приложения проект, без УПИ Х – за жилищно
строителство, за обществено обслужване и тп
от кв. 1, и без УПИ III-96, 239 от кв. 6, за който
е необходимо представяне на договор по чл. 15
или 17 ЗУТ.
3. Одобрява проект за подробен устройствен
план – режим на застрояване за преструктуриране на жилищен комплекс за ж.к. Люлин – 4 м.р.,
в граници: бул. Райко Даскалов, бул. Добринова
скала, ул. Захари Стоянов и бул. Панчо Владигеров, с корекциите в зелен цвят съгласно
приложения проект, без УПИ Х – „За жилищно
строителство“, „За обществено обслужване и
тп“ от кв. 1.
4. Одобрява проект за план-схеми на мрежите
и съоръженията на техническата инфраструктура
за ж.к. Люлин – 4 м.р., в граници: бул. Райко
Даскалов, бул. Добринова скала, ул. Захари Стоянов и бул. Панчо Владигеров.
Планът за застрояване за УПИ III-96, 239, кв. 6,
който не се одобрява с плана за регулация, може
да се прилага след провеждане на процедурите
по чл. 15, ал. 3 или 5 ЗУТ или чл. 17, ал. 3 или 5
ЗУТ по отношение на засегнатите имоти.
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 разстояния към съседните УПИ и/
или сгради, включително през улица.
Решението може да бъде обжалвано по реда
на чл. 215 ЗУТ пред Административния съд – София-град, в 30-дневен срок от обнародването му
в „Държавен вестник“.
Жалбите се подават в район „Люлин“ и се
изпращат в Административния съд – София-град,
от отдел „Правен“ на Направление „Архитектура
и градоустройство“ на Столичната община.

7547

Председател:
Е. Герджиков

РЕШЕНИЕ № 411
от 19 юли 2012 г.
В процеса на изработването на общия устройствен план на Столичната община след анализ на
състоянието на териториите на съществуващите
жилищни комплекси бе направен извод, че са
налице обективно съществуващи проблеми, свързани, от една страна, с наличието на реституирани
имоти, попадащи в междублоковите пространства
и засягащи реализирани вече благоустройствени
мероприятия, а, от друга – законосъобразните
възможности за застрояване на тези имоти. В
ЗУЗСО са предвидени механизми за съхраняване
на средата и характера на жилищните комплекси и териториите, изградени по комплексен
начин, като за решаването на проблемите на
тези територии е залегнало изготвянето на „Специализирана програма за преструктуриране на
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жилищните комплекси, подобряване на средата
им и съхраняване на благоустроените площи в
междублоковите пространства".
В изпълнение решението на Постоянната комисия по устройство на територията, архитектура
и жилищна политика към СОС от заседанието
є, проведено на 7.10.2009 г. (писмо № 6602-667
от 14.10.2009 г.), следва да се изработят подробни
устройствени планове – планове за регулация и
режими на застрояване за преструктуриране на
ж.к. Люлин. За създаване на условия за ефективно
провеждане на процедурите по одобряване на ПРЗ
и провеждане на обществените обсъждания е целесъобразно подробните устройствени планове да
се изработват, съобщават и одобряват поотделно
за десетте микрорайона.
Одобрено е задание за изработване на горните
планове, с което се поставят изисквания и препоръки към изработването на плановете за преструктуриране на ж.к. Люлин за обособените му
части като определя вида, обема и съдържанието
на проектните разработки, както и изискването в
процеса на работа да се поддържат контакти и да
се провеждат консултации с неправителствените
организации, районната администрация и ДАГ.
Със Заповед № РД-09-50-517 от 31.03.2010 г.
на главния архитект на СО е одобрена заповед
за допускане изработването на ПУП – план за
регулация и режим на застрояване за преструктуриране на жилищен комплекс за ж.к. Люлин – 5
м.р., и план-схеми по чл. 108, ал. 2 ЗУТ към него
в граници: бул. Райко Даскалов, бул. Добринова
скала и бул. Панчо Владигеров.
В изпълнение на Заповед за класиране № РД09-02-109 от 12.05.2010 г. от проведена открита
процедура (открита с Решение № РД-09-03-2 от
6.01.2010 г.), вписана в Регистъра за обществени
поръчки под уникален № 00087-2010-0001, обнародвана на електронната страница на „Държавен
вестник“ с обявление № 9 от 15.01.2010 г., публикувано обявление за поръчка в „Официален вестник“
на Европейския съюз под № 2010/S8-009523) и на
основание чл. 74, ал. 1 ЗОП е сключен договор
№ НАГ-984 от 2.07.2010 г. между Столичната община като възложител и НЦТР като изпълнител
за изработване на ПУП – план за регулация и
режим на застрояване за преструктуриране на
жилищен комплекс за ж.к. Люлин – 5 м.р., и плансхеми по чл. 108, ал. 2 ЗУТ към него в граници:
бул. Райко Даскалов, бул. Добринова скала и бул.
Панчо Владигеров.
Изработеният ПУП е разгледан и приет от
ОЕСУТ с протокол № ЕС-Г-6/20 от 28.01.2011 г.
Проектът за ПУП е обявен на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ, като съобщението е обнародвано (ДВ,
бр. 26 от 2011 г.).
На основание чл. 22 ЗУТ е проведено обществено обсъждане на 19.05.2011 г. в изпълнение на
Заповед № РД-09-111 от 8.04.2011 г. на кмета на
район „Люлин“.
Съгласно писмо на район „Люлин“ № АГ-07-51
от 7.07.2011 г. в законоустановения срок на обявяването по чл. 128, ал. 2 ЗУТ са постъпили 11
възражения, а при общественото обсъждане – 7
възражения и становища.
Спазена е процедурата по чл. 22, ал. 4 във връзка с чл. 121, ал. 1 ЗУТ за обществено обсъждане.
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Представено е заснемане по чл. 19, ал. 4 ЗУЗСО,
заверено от Дирекция „Зелена система“ – СО.
Проектът заедно с постъпилите възражения
по обявяването по чл. 128, ал. 2 ЗУТ и възраженията и становищата от общественото обсъждане
е разгледан от ОЕСУТ с протокол № ЕС-Г-9 от
7.02.2012 г., т. 25, и № ЕС-Г-27 от 10.04.2012 г.,
т. 23. След корекции по уважени възражения,
служебни предложения и становища на отделите в
НАГ проектът е обявен по чл. 128, ал. 2 и 10 ЗУТ
(ДВ, бр. 35 от 2012 г.) и е изпълнена процедурата
по чл. 22, ал. 4 във връзка с чл. 121, ал. 1 ЗУТ за
провеждане на обществено обсъждане (проведено
на 4.06.2012 г. в изпълнение на Заповед № РД-09108 от 10.05.2012 г. на кмета на район „Люлин“).
Проектите заедно с постъпилите в законоустановения срок възражения по обявяването по
чл. 128, ал. 2 и 10 ЗУТ и възражения и становища
по общественото обсъждане са разгледани от ОЕСУТ с протокол № ЕС-Г-47 от 19.06.2012 г., т. 13.
Съгласно решението на ОЕСУТ по протокола
проектът е приет и след корекции по уважени
възражения, служебни предложения и становища на отделите в НАГ следва да се изпрати за
одобряване в СОС.
Схемите по чл. 108, ал. 2 ЗУТ са съгласувани
с „ЧЕЗ Разпределение България“ – АД, и „Топлофикация София“ – ЕАД. Представено е становище
на „Софийска вода“ – АД, с писмо № ТУ-5053 от
13.12.2010 г. със забележки, които са отстранени
при обявяването по чл. 128, ал. 2 и 10 ЗУТ.
При горната фактическа обстановка се установява от правна страна следното:
Проектът за ж.к. Люлин – 5 м.р., е изработен
като план за регулация и режим на застрояване
за преструктуриране на съществуващия жилищен комплекс при спазване условията на чл. 22,
ал. 4 – 7 ЗУТ.
Компетентен да одобри ПУП е Столичният
общински съвет, тъй като с плана се предвижда
отчуждаване на недвижими имоти – собственост
на физически и юридически лица, по реда на
ЗОС – основание по чл. 21, ал. 7 ЗОС, и териториалният обхват на плана е над три квартала – основание по чл. 129, ал. 1 ЗУТ.
Спазени са административно-производствените
правила при издаване на акта.
Изработването на ПУП е възложено от главния
архитект на СО в съответствие с чл. 124, ал. 2 ЗУТ
въз основа на делегираните със Заповед № РД-501335 от 29.05.2008 г. от кмета на СО правомощия
за това по предвидения в закона ред.
Изработен е проект и план-схеми на техническата инфраструктура с обяснителни записки
към тях.
Същите са съобщени с обявление, обнародвано в „Държавен вестник“, съгласно чл. 128, ал. 2
ЗУТ, като е дадена възможност за възражения,
предложения и искания в едномесечен срок.
С Решение на ОЕСУТ № ЕС-Г-9 от 7.02.2012 г.,
т. 25, и № ЕС-Г-27 от 10.04.2012 г., т. 23, проектът
е върнат за преработка съгласно чл. 128, ал. 9
ЗУТ, поради което процедурата по обявяване е
повторена съгласно чл. 128, ал. 10 ЗУТ.
Проведено е обществено обсъждане и при
двете обявявания на проекта, с което е спазена
разпоредбата на чл. 121 ЗУТ.
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Постъпилите възражения от обявяванията и
обществените обсъждания са частично уважени
или отхвърлени, като при разглеждане на същите
ОЕСУТ се е ръководил от характера на плана,
приоритетна защита на обществения интерес с
оглед създаване на благоприятна среда за живеене,
запазване и доразвиване на комплексния характер
на територията, балансирана зелена система и съхраняване на съществуващата такава, съхраняване
на реализираните междублокови пространства,
като алеи, спортни игрища, детски площадки и
т.н. и при осигурена защита на частния интерес
върху възстановените имоти в случаите, когато
същият не влиза в противоречие със защитавания
обществен такъв.
Планът е изработен при спазване на изискванията на Наредба № 8 от 2001 г. за обема и
съдържанието на устройствените схеми и планове.
В табличен вид на плана е показан балансът
на територията, който е постигнат със същия,
устройствените параметри на плана, по който е
създаден жилищният комплекс, и устройствените
параметри, постигнати показатели с изработения
план.
ПРЗ и план-схемите към него са приети с протокол на ОЕСУТ № ЕС-Г-47 от 19.06.2012 г., т. 13.
Спазени са материалноправните разпоредби
на ЗУЗСО, ЗУТ и актовете по прилагането му.
Имотите в обхвата на плана попадат в „Жилищна зона с преобладаващо комплексно застрояване“ („Жк“) и „Зона за общественообслужващи
дейности“ („Оо“), в които съгласно приложението
към чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО, т. 2 и 15, е допустимо УПИ
в обхвата да са с конкретното предназначение,
предвидено в плана. Параметрите на застрояване, отразени в матриците върху застроителната
част, отговарят на предвидените в ОУП на СО.
За нормативи за плътност и интензивност на
застрояване в УПИ III – „За обединено детско
заведение“ в кв. 11 – съществуваща, се приемат
изискуемите по чл. 40, ал. 2 от Наредба № 7 от
2003 г. за правила и нормативи за устройство
на отделните видове територии и устройствени
зони, съответно: плътност на застрояване – до
30 %, и Кинт. – до 0,6, а необходимото озеленяване – 40 %. Същите не противоречат на показателите за зона „Оо“ по ОУП на СО.
За максима лно доп устими парамет ри на
застрояване в УПИ VII – „За училище в кв.
14“ – съществуващо, се приемат специфичните
показатели за училища в група устройствени зони
за общественообслужващи дейности: плътност
на застрояване – до 40 %, и Кинт. – до 1,2, а
необходимото озеленяване – 20 %.
С горното е спазено изискването на чл. 103,
ал. 4 и чл. 104, ал. 1, изр. 2 ЗУТ.
Планът за регулация е изработен върху действаща кадастрална карта, одобрена със Заповед
№ РД-18-14 от 6.03.2009 г. на изпълнителния директор на АГКК, с което е спазено изискването
на чл. 115, ал. 1 и 2 ЗУТ.
Имотите в обхвата на разработката попадат
в жилищна територия с комплексно застрояване
по смисъла на чл. 16 от Наредба № 7 от 2003 г.
за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони.
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С оглед на горното е възложено изработването
на план по чл. 110, ал. 4 ЗУТ.
Столичният общински съвет приема, че в
случаите на одобряване на план за преструктуриране на жилищен комплекс с оглед постигане
целите на този вид план, правилото на чл. 15 ЗУТ,
че границите на веднъж урегулиран поземлен
имот не могат да се променят без съгласието на
собственика му, е неприложимо. В тези случаи
не следва да се доказват и основания по чл. 134
ЗУТ. Планът по чл. 110, ал. 4 ЗУТ е отделен вид
план, при който се спазват изискванията по чл. 22
ЗУТ и само за неуредените случаи се прилагат
общите норми за устройствено планиране.
С ПУП се преструктурира съществуващият
жилищен комплекс, като се променя структурата
и застрояването, в т. ч. и чрез образуване на
урегулирани поземлени имоти за съществуващи
и за нови сгради, за обществено озеленяване,
както и за друго предназначение.
Съгласно чл. 17, ал. 1, т. 4 във връзка с чл. 21,
ал. 4 от наредбата в съществуващия жилищен
комплекс, какъвто е Люлин – 5 м.р., следва да
се предвидят обществени озеленени територии,
които са най-малко 15 % от общата територия
на жилищния комплекс. Съгласно т. 2 по приложението към чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО тези площи са с
режим на „Тго". В случая предвиденият процент
зелени площи за широко обществено ползване с
режим на „Тго“ е 15,07 %. Законът не забранява
на административния орган при одобряване на
подробния устройствен план да предвиди и по-високи показатели от минимално изискуемите, като
в това отношение той действа при условията на
оперативна самостоятелност и прави преценката
си по целесъобразност. Озеленените площи са
предвидени в междублоковите пространства във
всеки един от кварталите в плана за обслужване
на реализираното жилищно строителство и са
неделима част, елемент от едно комплексно по
своя характер мероприятие. Тяхното предназначение е да обслужват основното мероприятие
и те са елемент от благоустрояването на целия
жилищен комплекс.
УПИ, предназначени „За озеленяване с режим на Тго“, стават част от зелената система
на СО и попадащите в тях имоти на физически
и юридически лица подлежат на отчуждаване
по реда на ЗОС.
Частните имоти, предвидени за отчуж даване, попадат в пространства, предимно междублокови – с реализирани благоустройствени
мероприятия и с висока дървесна растителност.
Самостоятелното урегулиране на тези имоти с
предвидено застрояване ще доведе до уплътняване на застрояването в квартала и комплекса.
Срещу застрояването на част от тези имоти
са постъпили и възражения при обществените
обсъждания, които са уважени.
При направения анализ на територията се
установява, че в частта на ж.к. Люлин – 5 м.р.,
не е задоволена нуждата от обединени детски
заведения.
В комплекса съществу ва едно обединено
детско заведение в УПИ III, кв. 11.
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На т ери т ори я та л и псват ком па к т н и об щински имоти, които могат да задоволят тази
нужда, поради което в комплекса е обособен
УПИ VIII – „За обединено детско заведение“,
кв. 18, за задоволяването є, в което влизат и
имоти – частна собственост, подлежащи на принудително отчуждаване по реда на ЗОС. Площта
на УПИ е съобразена с изискването на чл. 41 от
Наредба № 7 от 2003 г. за правила и нормативи
за устройство на отделните видове територии
и устройствени зони. По действащия предходен
регулационен план УПИ VIII – „За обединено
детско заведение“, е част от УПИ II – СГНС – „За
детски комбинат“, т.е. предназначението му не
се изменя.
В комплекса съществува и едно училище в
УПИ VII от кв. 14.
С плана за рег улаци я се създават У ПИ,
предназначени „За комплексно жилищно строителство“ на съществуващите жилищни сгради,
застроени с характер на комплексно застрояване.
Прилежащите площи са определени по правилата на приложение № 1 към чл. 21 от Наредба
№ 7 от 2003 г. за ПНУОВТУЗ, като е отчитано и
обстоятелството, че в границите на тези УПИ не
могат да влизат имоти – собственост на физически и юридически лица, тъй като не са налице
договори по чл. 15, ал. 5 ЗУТ; тези УПИ стават
частна общинска собственост и частните имоти в
тях не могат да бъдат отчуждени принудително.
С горното е спазена разпоредбата на чл. 22,
ал. 7, изр. 1 ЗУТ.
За останалите имоти – частна собственост,
се обособяват самостоятелни УПИ, като същите
се съобразяват максимално с имотните граници по кадастралната карта и се предвиждат с
предназначение, съответстващо на допустимото
за съответната устройствена зона и при съобразяване с направения анализ на нуждите на живущите в комплекса от обществено обслужване;
предвидено е и жилищно строителство.
Имотите – частна общинска собственост, са
урегулирани с преобладаващо общественообслужваща функция – за улици, наземно и подземно паркиране, „За трафопост“, „За подземен
паркинг и детска площадка“, „За училище“, „За
озеленяване и подземен паркинг“, „За озеленяване, детски площадки и подземни гаражи“, „За
инженерна инфраструктура“, като по този начин
планът е по-икономично осъществим и се решават констатираните от направения анализ на
територията проблеми.
С проекта проектантският колектив предлага
образуване на УПИ, в които попада повече от един
имот, съобразявайки в големия брой от случаите
влезлите в сила предходни ПР, наличие на имоти, чиито размери не отговарят на изискванията
на чл. 19 ЗУТ, постигане на по-целесъобразно
застрояване и т.н. Настоящият ПР обаче се одобрява върху влязлата в сила кадастрална карта,
като без доказана идентичност между имотите по
действащ предходен кадастрален план и имотите
по кадастралната карта, без доказано съгласие
на собствениците на тези имоти и сключени
договори по чл. 15, ал. 3 или 5 ЗУТ, съответно
чл. 17, ал. 3 или 5 ЗУТ, липсва правно основание
за одобряване на тези УПИ.
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Предвид горното план за регулация не се одобрява за кв. 12 – УПИ: I-184, 188, 185, 187, 186 и
III-197, 230, 231, 232, 186; кв. 12а – УПИ: VII-196,
195, 225 и VIII-189, 190, 191; кв. 16 – УПИ: I-333,
151, 334, 204; II-334, 305, 204; III-305, 334, 204 и
VIII-235, 251; кв. 16б – УПИ: III-153, 214, 213; кв.
17 – УПИ: IV-234, 291, 258; кв. 18 – УПИ: X- 293,
315, 267, 319, 290, 294, 136. УПИ са изписани върху
графичната част на ПРЗ.
Столичният общинскисъвет приема решението
на проектантския колектив относно предвиденото
застрояване в посочените УПИ за целесъобразно
и отговарящо на законовите изисквания, поради
което приема, че следва да се одобри проектът
за план за застрояване за тези УПИ, който ще
се приложи след провеждане на процедурите за
одобряване на план за регулация в условията на
чл. 15 или 17 ЗУТ.
Създадени са отделни УПИ за изградените
трансформаторни постове на територията при
спазване на изискванията на чл. 60, ал. 3 от
Наредба № 7 от 2003 г. за ПНУОВТУЗ.
Уличната регулация следва съществуващата
на място такава, като промените в същата са
несъществени, поради което и на основание
чл. 108, ал. 3 ЗУТ не се изработва и одобрява
схема на уличната мрежа. В плана са отразени
типови напречни профили на улиците.
Предвид горното не е изготвен и проект за
вертикално планиране, тъй като планът е за
преструктуриране на съществуващ жилищен
комплекс. Вертикалната планировка е изпълнена.
С плана е предвидено изграждане на наземни
обществени паркинги, които решават проблемите
в комплекса с паркирането; създават се условия
за провеждане на пешеходното движение чрез
изграждане на тротоари и пешеходни алеи; създават се условия за провеждане на велосипедното
движение чрез изграждане на велосипедни алеи.
С горното е спазена нормата на чл. 79 ЗУТ.
С плана за застрояване се потвърж дават
съществуващите жилищни сгради, застроени с
характер на комплексно застрояване. Запазват се
и законно изградените общественообслужващи
сгради.
Новопредвиденото застрояване е свободно
или свързано като начин на застрояване и ниско,
средно или високо като характер на застрояване
с общественообслужваща или жилищна функция съобразно нуждите от такова застрояване в
комплекса и направения анализ на територията.
С проекта е доказано, че новопредвиденото
застрояване не води до надвишаване на показателите на плана, по който е създаден комплексът,
нито параметрите на застрояване за устройствена
зона „Жк“ при спазване и на показателите за отделните квартали, с което е спазено изискването
на чл. 22, ал. 6 ЗУТ.
Застрояването се одобрява при спазване изискванията за разстояния между новопредвидените и съществуващите сгради по правилата за
комплексно застрояване, определени с наредбата
по чл. 13, ал. 1 ЗУТ – Наредба № 7 от 2003 г. за
ПНУОВТУЗ, приложение № 2 към чл. 81, както и
изискванията за разстояния до границите на УПИ
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по чл. 35, ал. 2 ЗУТ по отношение застрояването
с нежилищно предназначение и изискванията за
разстояния през улица по чл. 32, ал. 1 и 3 ЗУТ.
Предвид горното с плана за застрояване не
се допускат намалени разстояния към съседни
имоти и/или сгради, включително през улица.
Конкретното разположение на строежите ще
се определи с виза за проектиране по чл. 140 ЗУТ.
Изработени са план-схеми за водоснабдяване и
канализация, за електрификация и топлоснабдяване, с които са определени видът и техническите
размери на мрежите и съоръженията, с което е
спазен чл. 108, ал. 2 ЗУТ.
Отразени са сервитутите на съществуващата
техническа инфраструктура – кабели, водопровод, канали, топлопровод, като застрояването е
съобразено със същите.
За запазване облика на застрояването като
комплексно СОС приема да не се допуска ограждане на урегулираните поземлени имоти.
Проектът е в интерес на Столичната община
за развитието на значителна част от територията
на София.
Проектната разработка е целесъобразна и
отговаря на изискванията на чл. 108, ал. 5 ЗУТ.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 21, ал. 7 ЗОС и чл. 129, ал. 1 и чл. 130, ал. 1,
чл. 110, ал. 4, чл. 115, ал. 1 и 2 ЗУТ, т. 2, 3 и 15
от приложението към чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО, чл. 22,
чл. 32, ал. 1 и 3, чл. 35, ал. 2, чл. 79 ЗУТ, чл. 21,
чл. 60, ал. 3, приложение № 1 към чл. 21 и приложение № 2 към чл. 81 от Наредба № 7 от 2003 г.
за правилата и нормативите за устройство на
отделните видове територии и устройствени зони
(ПНУОВТУЗ), протокол на ОЕСУТ № ЕС-Г-9 от
7.02.2012 г., т. 25, № ЕС-Г-27 от 10.04.2012 г., т. 23,
и № ЕС-Г-47 от 19.06.2012 г., т. 13, Столичният
общински съвет реши:
1. Одобрява проект за подробен устройствен
план – план за улична регулация на ж.к. Люлин – 5 м.р., в граници: бул. Райко Даскалов,
бул. Добринова скала и бул. Панчо Владигеров,
по червените и сините линии, букви и цифри
съгласно приложения проект.
2. Одобрява проект за подробен устройствен
план – план за регулация на ж.к. Люлин – 5 м.р.,
в граници: бул. Райко Даскалов, бул. Добринова
скала и бул. Панчо Владигеров по червените и
сините линии, букви и цифри и корекциите в
зелен и кафяв цвят съгласно приложения проект
без урегулираните поземлени имоти, за които е
необходимо представяне на договори по чл. 15
или 17 ЗУТ, както следва:
кв. 12 – УПИ: I-184, 188, 185, 187, 186 и III-197,
230, 231, 232, 186; кв. 12а – УПИ: VII-196, 195, 225
и VIII-189, 190, 191; кв. 16 – УПИ: I-333, 151, 334,
204; II-334, 305, 204; III-305, 334, 204 и VIII-235, 251;
кв. 16б – УПИ: III-153, 214, 213;
кв. 17 – УПИ: IV-234, 291, 258;
кв. 18 – УПИ: Х-293, 315, 267, 319, 290, 294, 136.
3. Одобрява проект за подробен устройствен
план – режим на застрояване за преструктуриране
на жилищен комплекс за ж.к. Люлин – 5 м.р., в
граници: бул. Райко Даскалов, бул. Добринова
скала и бул. Панчо Владигеров, с корекциите в
зелен и кафяв цвят съгласно приложения проект.
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4. Одобрява проект за план-схеми на мрежите
и съоръженията на техническата инфраструктура
за ж.к. Люлин – 5 м.р., в граници: бул. Райко
Даскалов, бул. Добринова скала и бул. Панчо
Владигеров.
Планът за застрояване за урегулираните поземлени имоти, които не са одобрени с плана за
регулация, може да се прилага след провеждане
на процедурите по чл. 15, ал. 3 или 5 или чл. 17,
ал. 3 или 5 ЗУТ по отношение на засегнатите
имоти.
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 разстояния към съседните УПИ и/
или сгради, включително през улица.
Решението може да бъде обжалвано по реда
на чл. 215 ЗУТ пред Административния съд – София-град, в 30-дневен срок от обнародването му
в „Държавен вестник“.
Жалбите се подават в район „Люлин“ и се
изпращат в Административния съд – София-град,
от отдел „Правен“ на Направление „Архитектура
и градоустройство“ на Столичната община.

7548

Председател:
Е. Герджиков

РЕШЕНИЕ № 412
от 19 юли 2012 г.
В процеса на изработването на общия устройствен план на Столичната община след анализ на
състоянието на териториите на съществуващите
жилищни комплекси бе направен извод, че са
налице обективно съществуващи проблеми, свързани, от една страна, с наличието на реституирани
имоти, попадащи в междублоковите пространства
и засягащи реализирани вече благоустройствени
мероприятия, а, от друга – законосъобразните
възможности за застрояване на тези имоти. В
ЗУЗСО са предвидени механизми за съхраняване
на средата и характера на жилищните комплекси и териториите, изградени по комплексен
начин, като за решаването на проблемите на
тези територии е залегнало изготвянето на „Специализирана програма за преструктуриране на
жилищните комплекси, подобряване на средата
им и съхраняване на благоустроените площи в
междублоковите пространства“.
В изпълнение решението на Постоянната комисия по устройство на територията, архитектура
и жилищна политика към СОС от заседанието
є, проведено на 7.10.2009 г. (писмо № 6602-667
от 14.10.2009 г.), следва да се изработят подробни
устройствени планове – планове за регулация и
режими на застрояване за преструктуриране на
ж.к. Люлин. За създаване на условия за ефективно провеждане на процедурите по одобряване на
ПРЗ и провеждане на обществените обсъждания
е целесъобразно подробните устройствени планове да се изработват, съобщават и одобряват
поотделно за десетте микрорайона.
Одобрено е задание за изработване на горните
планове, с което се поставят изисквания и препоръки към изработването на плановете за пре-
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структуриране на ж.к. Люлин за обособените му
части, като определя вида, обема и съдържанието
на проектните разработки, както и изискването в
процеса на работа да се поддържат контакти и да
се провеждат консултации с неправителствените
организации, районната администрация и ДАГ.
Със Заповед № РД-09-50-515 от 31.03.2010 г.
на главния архитект на СО е одобрена заповед
за допускане изработването на ПУП – план за
регулация и режим на застрояване за преструктуриране на жилищен комплекс за ж.к. Люлин – 3
м.р., и план-схеми по чл. 108, ал. 2 ЗУТ към него
в граници: бул. Царица Йоанна, бул. Добринова
скала, ул. Захари Стоянов и бул. Панчо Владигеров.
В изпълнение на Заповед за класиране № РД09-02-109 от 12.05.2010 г. от проведена открита
процедура (открита с Решение № РД-09-03-2 от
6.01.2010 г.), вписана в Регистъра за обществени
поръчки под уникален № 00087-2010-0001, обнародвана на електронната страница на „Държавен
вестник“ с обявление № 9 от 15.01.2010 г., публикувано обявление за поръчка в „Официален вестник“
на Европейския съюз под № 2010/S 8009523 и на
основание чл. 74, ал. 1 ЗОП е сключен договор
№ НАГ-983 от 2.07.2010 г. между Столичната
община като възложител и Консорциум „Арнайз – Форум – Груп“ като изпълнител за изработване на ПУП – план за регулация и режим
на застрояване за преструктуриране на жилищен
комплекс за ж.к. Люлин – 3 м.р., и план-схеми
по чл. 108, ал. 2 ЗУТ към него в граници: бул.
Царица Йоанна, бул. Добринова скала, ул. Захари
Стоянов и бул. Панчо Владигеров.
Изработеният ПУП е разгледан и приет от
ОЕСУТ с протокол № ЕС-Г-6/20 от 28.01.2011 г.
Проектът за ПУП е обявен на основание
чл. 128, ал. 2 ЗУТ, като съобщението е обнародвано
(ДВ, бр. 26 от 2011 г.). На основание чл. 22 ЗУТ е
проведено обществено обсъждане на 19.05.2011 г. в
изпълнение на Заповед № РД-09-111 от 8.04.2011 г.
на кмета на район „Люлин".
Съгласно писмо на район „Люлин“ № АГ-0748/2 от 7.07.2011 г. в законоустановения срок на
обявяването по чл. 128, ал. 2 ЗУТ са постъпили 58
възражения, а при общественото обсъждане – 18
възражения и становища.
Спазена е процедурата по чл. 22, ал. 4 във връзка с чл. 121, ал. 1 ЗУТ за обществено обсъждане.
Представено е заснемане по чл. 19, ал. 4 ЗУЗСО,
заверено от Дирекция „Зелена система“ – СО.
Проектът заедно с постъпилите възражения
по обявяването по чл. 128, ал. 2 ЗУТ и възраженията и становищата от общественото обсъждане
е разгледан от ОЕСУТ с протокол № ЕС-Г-4 от
24.01.2012 г., т. 30, и ЕС-Г-27 от 10.04.2012 г., т. 21.
След корекции по уважени възражения, служебни
предложения и становища на отделите в НАГ
проектът е обявен по чл. 128, ал. 2 и 10 ЗУТ (ДВ,
бр. 35 от 2012 г.) и е изпълнена процедурата по
чл. 22, ал. 4 във връзка с чл. 121, ал. 1 ЗУТ за
провеждане на обществено обсъждане (проведено
на 4.06.2012 г. в изпълнение на Заповед № РД-09108 от 10.05.2012 г. на кмета на район „Люлин“).
Проектите заедно с постъпилите в законоустановения срок възражения по обявяването по
чл. 128, ал. 2 и 10 ЗУТ и възражения и становища
по общественото обсъждане са разгледани от
ОЕСУТ с протокол № ЕС-Г-47 от 19.06.2012 г.,
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т. 14. Съгласно решението на ОЕСУТ по протокола
проектът е приет и след корекции по уважени
възражения, служебни предложения и становища на отделите в НАГ следва да се изпрати за
одобряване в СОС.
Схемите по чл. 108, ал. 2 ЗУТ са съгласувани
с „ЧЕЗ Разпределение България“ – АД, и „Топлофикация София“ – ЕАД. Представено е становище
на „Софийска вода“ – АД, с писмо № ТУ-203 от
21.01.2011 г. със забележки, които са отстранени
при обявяването по чл. 128, ал. 2 и 10 ЗУТ.
При горната фактическа обстановка се установява от правна страна следното:
Проектът за ж.к. Люлин – 3 м.р., е изработен
като план за регулация и режим на застрояване
за преструктуриране на съществуващия жилищен комплекс при спазване условията на чл. 22,
ал. 4 – 7 ЗУТ.
Компетентен да одобри ПУП е Столичният
общински съвет, тъй като с плана се предвижда
отчуждаване на недвижими имоти – собственост
на физически и юридически лица, по реда на
ЗОС – основание по чл. 21, ал. 7 ЗОС, и териториалният обхват на плана е над три квартала – основание по чл. 129, ал. 1 ЗУТ.
Спазени са административно-производствените правила при издаване на акта.
Изработването на ПУП е възложено от главния
архитект на СО в съответствие с чл. 124, ал. 2 ЗУТ
въз основа на делегираните със Заповед № РД-501335 от 29.05.2008 г. от кмета на СО правомощия
за това по предвидения в закона ред.
Изработен е проект и план-схеми на техническата инфраструктура с обяснителни записки
към тях.
Същите са съобщени с обявление, обнародвано
в „Държавен вестник“, съгласно чл. 128, ал. 2
ЗУТ, като е дадена възможност за възражения,
предложения и искания в едномесечен срок.
С решение на ОЕСУТ № ЕС-Г-4 от 24.01.2012 г.,
т. 30, и ЕС-Г-27 от 10.04.2012 г., т. 21, проектът
е върнат за преработка съгласно чл. 128, ал. 9
ЗУТ, поради което процедурата по обявяване е
повторена съгласно чл. 128, ал. 10 ЗУТ.
Проведено е обществено обсъждане и при
двете обявявания на проекта, с което е спазена
разпоредбата на чл. 121 ЗУТ.
Постъпилите възражения от обявяванията и
обществените обсъждания са частично уважени
или отхвърлени, като при разглеждане на същите
ОЕСУТ се е ръководил от характера на плана,
приоритетна защита на обществения интерес с
оглед създаване на благоприятна среда за живеене,
запазване и доразвиване на комплексния характер
на територията, балансирана зелена система и съхраняване на съществуващата такава, съхраняване
на реализираните междублокови пространства,
като алеи, спортни игрища, детски площадки и
т.н., и при осигурена защита на частния интерес
върху възстановените имоти, в случаите, когато
същият не влиза в противоречие със защитавания
обществен такъв.
Планът е изработен при спазване изискванията
на Наредба № 8 от 2001 г. за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове.
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В табличен вид на плана е показан балансът
на територията, който е постигнат със същия,
градоустройствени показатели по съществуващо
положение и постигнати показатели с изработения план.
ПРЗ и план-схемите към него са приети с протокол на ОЕСУТ № ЕС-Г-47 от 19.06.2012 г, т. 14.
Спазени са материалноправните разпоредби
на ЗУЗСО, ЗУТ и актовете по прилагането му.
Имотите в обхвата на плана попадат в „Жилищна зона с преобладаващо комплексно застрояване“ („Жк“), „Смесена многофункционална
зона“ („Смф“) и „Зона за общественообслужващи
дейности“ („Оо“), в които съгласно приложението към чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО, т. 2, 12 и 15, е
допустимо УПИ в обхвата да са с конкретното
предназначение, предвидено в плана. Параметрите на застрояване, отразени в матриците върху
застроителната част, отговарят на предвидените
в ОУП на СО.
За нормативи за плътност и интензивност на
застрояване в терените за детски заведения – УПИ
III – „За ОДЗ“ в кв. 38 – съществуващо, УПИ
I – „За ОДЗ“ в кв. 41, и УПИ IV – „За ОДЗ“ в
кв. 48, се приемат изискуемите по чл. 40, ал. 2 от
Наредба № 7 от 2003 г. за правила и нормативи
за устройство на отделните видове територии
и устройствени зони (ПНУОВТУЗ), съответно:
плътност на застрояване – до 30 %, и Кинт. – до
0,6, а необходимото озеленяване – 40 %. Същите
не противоречат на показателите за зона „Оо“
по ОУП на СО.
За максимални параметри на застрояване
в УПИ II – „За училище“ в кв. 41, се приемат
специфичните показатели в зони „Оо“ – плътност на застрояване – до 40 %, и Кинт. – до 1,2,
а необходимото озеленяване – 20 %.
С горното е спазено изискването на чл. 103,
ал. 4 и чл. 104, ал. 1, изр. 2 ЗУТ.
Планът за регулация е изработен върху действаща кадастрална карта, одобрена със Заповед
№ РД-18-14 от 6.03.2009 г. на изпълнителния директор на АГКК, с което е спазено изискването
на чл. 115, ал. 1 и 2 ЗУТ.
Имотите в обхвата на разработката попадат в
жилищна територия с комплексно застрояване по
смисъла на чл. 16 от Наредба № 7 от 2003 г. за
правила и нормативи за устройство на отделните
видове територии и устройствени зони.
С оглед на горното е възложено изработването
на план по чл. 110, ал. 4 ЗУТ.
Столичният общински съвет приема, че в
случаите на одобряване на план за преструктуриране на жилищен комплекс с оглед постигане
целите на този вид план, правилото на чл. 15 ЗУТ,
че границите на веднъж урегулиран поземлен
имот не могат да се променят без съгласието на
собственика му, е неприложимо. В тези случаи
не следва да се доказват и основания по чл. 134
ЗУТ. Планът по чл. 110, ал. 4 ЗУТ е отделен вид
план, при който се спазват изискванията по чл. 22
ЗУТ и само за неуредените случаи се прилагат
общите норми за устройствено планиране.
С ПУП се преструктурира съществуващият
жилищен комплекс, като се променя структурата и застрояването, в т. ч. и чрез образуване на
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урегулирани поземлени имоти за съществуващи
и за нови сгради, за обществено озеленяване,
както и за друго предназначение.
Съгласно чл. 17, ал. 1, т. 4 във връзка с чл. 21,
ал. 4 от наредбата в съществуващия жилищен
комплекс, какъвто е Люлин – 3 м.р., следва да
се предвидят обществени озеленени територии,
които са най-малко 15 % от общата територия
на жилищния комплекс. Съгласно т. 2 по приложението към чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО тези площи са с
режим на „Тго". В случая предвиденият процент
зелени площи за широко обществено ползване с
режим на „Тго“ е 15,1 %. Озеленените площи са
предвидени в междублоковите пространства във
всеки един от кварталите в плана за обслужване
на реализираното жилищно строителство и са
неделима част, елемент от едно комплексно по
своя характер мероприятие. Тяхното предназначение е да обслужват основното мероприятие
и те са елемент от благоустрояването на целия
жилищен комплекс.
УПИ, предназначени „За озеленяване с режим на Тго“, стават част от зелената система на
СО и попадащите в тях имоти на физически и
юридически лица подлежат на отчуждаване по
реда на ЗОС.
Частните имоти, предвидени за отчуж даване, попадат в пространства, предимно междублокови – с реализирани благоустройствени
мероприятия и с висока дървесна растителност.
Самостоятелното урегулиране на тези имоти с
предвидено застрояване ще доведе до уплътняване на застрояването в квартала и комплекса.
Срещу застрояването на част от тези имоти са
постъпили и възражения при обществените обсъждания, които са уважени.
При направения анализ на територията се
установява, че в частта на ж.к. Люлин – 3 м.р.,
не е задоволена нуждата от обединени детски
заведения, поради което по целесъобразност се
променя предназначението на сградите в УПИ I,
кв. 41 – съществуващо училище, и в УПИ IV, кв.
48 – съществуваща столична общинска служба
за социално осигуряване.
С плана за регулация се създават УПИ, предназначени „За комплексно жилищно строителство“
на съществуващите жилищни сгради, застроени
с характер на комплексно застрояване.
Прилежащите площи са определени по правилата на приложение № 1 към чл. 21 от Наредба
№ 7 от 2003 г. за ПНУОВТУЗ, като е отчитано
и обстоятелството, че в границите на тези УПИ
не могат да влизат имоти – собственост на физически и юридически лица, тъй като не са налице
договори по чл. 15, ал. 5 ЗУТ; тези УПИ стават
частна общинска собственост и частните имоти
в тях не могат да бъдат отчуждени принудително.
С горното е спазена разпоредбата на чл. 22,
ал. 7, изр. 1 ЗУТ.
За останалите имоти – частна собственост се
обособяват самостоятелни УПИ, като същите се
съобразяват максимално с имотните граници по
кадастралната карта и се предвиждат с предназначение, съответстващо на допустимото за съответната устройствена зона и при съобразяване с
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направения анализ на нуждите на живущите в
комплекса от обществено обслужване; предвидено
е и жилищно строителство.
Имотите – частна общинска собственост, са
урегулирани с преобладаващо общественообслужваща функция – за улици, наземно и подземно
паркиране, „За трафопост“, „За озеленяване и
съществуваща техническа инфраструктура“, „За
училище“, „За ОДЗ“, „За община – район „Люлин“, като по този начин планът е по-икономично
осъществим и се решават констатираните от
направения анализ на територията проблеми.
С проекта проектантският колектив предлага
образуване на УПИ, в които попада повече от един
имот, съобразявайки в големия брой от случаите
влезлите в сила предходни ПР, наличие на имоти, чиито размери не отговарят на изискванията
на чл. 19 ЗУТ, постигане на по-целесъобразно
застрояване и т.н. Настоящият ПР обаче се одобрява върху влязлата в сила кадастрална карта,
като без доказана идентичност между имотите по
действащ предходен кадастрален план и имотите
по кадастралната карта, без доказано съгласие
на собствениците на тези имоти и сключени
договори по чл. 15, ал. 3 или 5 ЗУТ, съответно
чл. 17, ал. 3 или 5 ЗУТ, липсва правно основание
за одобряване на тези УПИ.
Предвид горното план за регулация не се
одобрява за кв. 34, УПИ II-353, 352, 22, 390, 5,
201; кв. 34б, УПИ II-285,4; кв. 36, УПИ VI; кв.
38, УПИ: II, VI; кв. 40, УПИ: VII-62, IX-62, Х-62;
кв. 42, УПИ: I-261, 262, 75, IV-261, 262, 271, 248,
VII-75, VIII-79, 261; кв. 42б, УПИ II-79, 263; кв. 45,
УПИ: V-49, VII-236, 254, XIII-45, 46, 223, XV-313,
314, 316, 317; кв. 47, УПИ: I-28, 29, II-28,29, III-30,
IV-32, VI-35; кв. 47а, УПИ: I-40, 41, II-40, III-40, 41;
кв. 47б, УПИ XIV-71, 240, 347. УПИ са изписани
върху графичната част на ПРЗ.
Столичният общински съвет приема решението
на проектантския колектив относно предвиденото
застрояване в посочените УПИ за целесъобразно
и отговарящо на законовите изисквания, поради
което приема, че следва да се одобри проектът
за план за застрояване за тези УПИ, който ще
се приложи след провеждане на процедурите за
одобряване на план за регулация в условията на
чл. 15 или 17 ЗУТ.
Създадени са отделни УПИ за изградените
трансформаторни постове на територията при
спазване изискванията на чл. 60, ал. 3 от Наредба
№ 7 от 2003 г. за ПНУОВТУЗ.
Уличната регулация следва съществуващата
на място такава, като промените в същата са
несъществени, поради което и на основание
чл. 108, ал. 3 ЗУТ не се изработва и одобрява
схема на уличната мрежа. В плана са отразени
типови напречни профили на улиците.
Предвид горното не е изготвен и проект за
вертикално планиране, тъй като планът е за
преструктуриране на съществуващ жилищен
комплекс. Вертикалната планировка е изпълнена.
С плана е предвидено изграждане на наземни
обществени паркинги, които решават проблемите
в комплекса с паркирането; създават се условия
за провеждане на пешеходното движение чрез
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изграждане на тротоари и пешеходни алеи; създават се условия за провеждане на велосипедното
движение чрез изграждане на велосипедни алеи.
С горното е спазена нормата на чл. 79 ЗУТ.
В частта на новопредвидените наземни паркинги са осигурени места за поставяне на елементи
(кофи) за сметосъбиране, с което се осигурява
безпроблемното им обслужване и безопасността
на уличното движение.
С плана за застрояване се потвърж дават
съществуващите жилищни сгради, застроени с
характер на комплексно застрояване. Запазват се
и законно изградените общественообслужващи
сгради.
Новопредвиденото застрояване е свободно
или свързано като начин на застрояване и ниско,
средно или високо като характер на застрояване
с общественообслужваща или жилищна функция съобразно нуждите от такова застрояване в
комплекса и направения анализ на територията.
С проекта е доказано, че новопредвиденото застрояване не води до надвишаване на показателите
по съществуващо положение, нито параметрите
на застрояване за устройствена зона „Жк“ при
спазване и на показателите за отделните квартали,
с което е спазено изискването на чл. 22, ал. 6 ЗУТ.
Застрояването се одобрява при спазване изискванията за разстояния между новопредвидените и съществуващите сгради по правилата за
комплексно застрояване, определени с наредбата
по чл. 13, ал. 1 ЗУТ – Наредба № 7 от 2003 г. за
ПНУОВТУЗ, приложение № 2 към чл. 81, както и
изискванията за разстояния до границите на УПИ
по чл. 35, ал. 2 ЗУТ за сградите в нежилищно
предназначение и изискванията за разстояния
между жилищните и нежилищни сгради в зона
„Смф“ по чл. 31, ал. 2 и 4 и чл. 32 във връзка с
чл. 35, ал. 1 ЗУТ.
Предвид горното с плана за застрояване не
се допускат намалени разстояния към съседни
имоти и/или сгради, включително през улица.
Конкретното разположение на строежите ще
се определи с виза за проектиране по чл. 140 ЗУТ.
Изработени са план-схеми за водоснабдяване и
канализация, за електрификация и топлоснабдяване, с които са определени видът и техническите
размери на мрежите и съоръженията, с което е
спазен чл. 108, ал. 2 ЗУТ. Отразени са сервитутите на съществуващата техническа инфраструктура – водопровод, топлопровод и канали, като
застрояването е съобразено със същите.
За запазване облика на застрояването като
комплексно СОС приема да не се допуска ограждане на урегулираните поземлени имоти.
Проектът е в интерес на Столичната община
за развитието на значителна част от територията
на София.
Проектната разработка е целесъобразна и
отговаря на изискванията на чл. 108, ал. 5 ЗУТ.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 21, ал. 7 ЗОС и чл. 129, ал. 1 и чл. 130, ал. 1,
чл. 110, ал. 4, чл. 115, ал. 1 и 2 ЗУТ, т. 2, 3 и 15
от приложението към чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО, чл. 22,
чл. 31, ал. 2 и 4 и чл. 32 във връзка с чл. 35, ал. 1
и чл. 35, ал. 2, чл. 79 ЗУТ, чл. 21, чл. 60, ал. 3,
приложение № 1 към чл. 21 и приложение № 2
към чл. 81 от Наредба № 7 от 2003 г. за правилата
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и нормативите за устройство на отделните видове
територии и устройствени зони (ПНУОВТУЗ),
протокол на ОЕСУТ № ЕС-Г-4 от 24.01.2012 г.,
т. 30, № ЕС-Г-27 от 10.04.2012 г., т. 21, и № ЕСГ-47 от 19.06.2012 г., т. 14, Столичният общински
съвет реши:
1. Одобрява проект за подробен устройствен
план – план за улична регулация на ж.к. Люлин – 3 м.р., в граници: бул. Царица Йоанна, бул.
Добринова скала, ул. Захари Стоянов и бул. Панчо
Владигеров, по червените и сините линии, букви
и цифри съгласно приложения проект.
2. Одобрява проект за подробен устройствен
план – план за регулация на ж.к. Люлин – 3 м.р.,
в граници: бул. Царица Йоанна, бул. Добринова
скала, ул. Захари Стоянов и бул. Панчо Владигеров, по червените и сините линии, букви и цифри и корекциите в зелен и кафяв цвят съгласно
приложения проект без урегулираните поземлени
имоти, за които е необходимо представяне на
договори по чл. 15 или 17 ЗУТ, както следва:
кв. 34, УПИ II-353, 352, 22, 390, 5, 201;
кв. 34б, УПИ II-285, 4;
кв. 36, УПИ VI;
кв. 38, УПИ: II, VI;
кв. 40, УПИ: VII-62, IХ-62, Х-62;
кв. 42, УПИ: I-261, 262, 75, IV-261, 262, 271, 248,
VII-75, VIII-79, 261;
кв. 42б, УПИ II-79, 263;
кв. 45, УПИ: V-49, VII-236, 254, XIII-45, 46,
223, XV-313, 314, 316, 317;
кв. 47, УПИ: I-28, 29, II-28, 29, III-30, IV-32, VI-35;
кв. 47а, УПИ: I-40, 41, II-40, III-40, 41;
кв. 47б, УПИ XIV-71, 240, 347.
3. Одобрява проект за подробен устройствен
план – режим на застрояване за преструктуриране
на жилищен комплекс за ж.к. Люлин – 3 м.р., в
граници: бул. Царица Йоанна, бул. Добринова
скала, ул. Захари Стоянов и бул. Панчо Владигеров, съгласно приложения проект.
4. Одобрява проект за план-схеми на мрежите
и съоръженията на техническата инфраструктура
за ж.к. Люлин – 3 м.р., в граници: бул. Царица
Йоанна, бул. Добринова скала, ул. Захари Стоянов
и бул. Панчо Владигеров.
Планът за застрояване за урегулираните поземлени имоти, които не са одобрени с плана за
регулация, може да се прилага след провеждане
на процедурите по чл. 15, ал. 3 или 5 или чл. 17,
ал. 3 или 5 ЗУТ по отношение на засегнатите
имоти.
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 разстояния към съседните УПИ и/
или сгради, включително през улица.
Решението може да бъде обжалвано по реда
на чл. 215 ЗУТ пред Административния съд – София-град, в 30-дневен срок от обнародването му.
Жалбите се подават в район „Люлин“ и се изпращат в Административния съд – София-град, от
отдел „Правен“ на Направление „Архитектура и
градоустройство“ на Столичната община.
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Е. Герджиков
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РЕШЕНИЕ № 413
от 19 юли 2012 г.
В процеса на изработването на Общия устройствен план на Столичната община след анализ на
състоянието на териториите на съществуващите
жилищни комплекси бе направен извод, че са
налице обективно съществуващи проблеми, свързани, от една страна, с наличието на реституирани
имоти, попадащи в междублоковите пространства
и засягащи реализирани вече благоустройствени
мероприятия, а, от друга – законосъобразните
възможности за застрояване на тези имоти. В
ЗУЗСО са предвидени механизми за съхраняване
на средата и характера на жилищните комплек
си и териториите, изградени по комплексен
начин, като за решаването на проблемите на
тези територии е залегнало изготвянето на „Специализирана програма за преструктуриране на
жилищните комплекси, подобряване на средата
им и съхраняване на благоустроените площи в
междублоковите пространства.
В изпълнение решението на Постоянната комисия по устройство на територията, архитектура
и жилищна политика към СОС от заседанието
є, проведено на 7.10.2009 г. (писмо № 6602-667
от 14.10.2009 г.), следва да се изработят подробни
устройствени планове – планове за регулация и
режими на застрояване за преструктуриране на
ж.к. Люлин. За създаване на условия за ефективно провеждане на процедурите по одобряване на
ПРЗ и провеждане на обществените обсъждания
е целесъобразно подробните устройствени планове да се изработват, съобщават и одобряват
поотделно за десетте микрорайона.
Одобрено е задание за изработване на горните
планове, с което се поставят изисквания и препоръки към изработването на плановете за преструктуриране на ж.к. Люлин за обособените му
части, като определя вида, обема и съдържанието
на проектните разработки, както и изискването в
процеса на работа да се поддържат контакти и да
се провеждат консултации с неправителствените
организации, районната администрация и ДАГ.
Със Заповед № РД-09-50-514 от 31.03.2010 г.
на главния архитект на СО е одобрена заповед
за допускане изработването на ПУП – план за
регулация и режим на застрояване за преструктуриране на жилищен комплекс за ж.к. Люлин – 2
м.р., и план-схеми по чл. 108, ал. 2 ЗУТ към него
в граници: бул. Царица Йоанна, бул. Добринова
скала, ул. Проф. Александър Станишев и бул.
Панчо Владигеров.
В изпълнение на Заповед за класиране № РД09-02-109 от 12.05.2010 г. от проведена открита
процедура (открита с Решение № РД-09-03-2 от
6.01.2010 г., вписана в Регистъра за обществени
поръчки под уникален № 00087-2010-0001, обнародвана на електронната страница на „Държавен
вестник“ с обявление № 9 от 15.01.2010 г., публикувано обявление за поръчка в „Официален
вестник“ на Европейския съюз под № 2010/
S8-009523) и на основание чл. 74, ал. 1 ЗОП е
сключен договор № НАГ-982 от 2.07.2010 г. между
Столична община като възложител и Консорциум
„Арнайз – Форум – Груп“ като изпълнител за изработване на ПУП – план за регулация и режим
на застрояване за преструктуриране на жилищен
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комплекс за ж.к. Люлин – 2 м.р., и план-схеми
по чл. 108, ал. 2 ЗУТ към него в граници: бул.
Царица Йоанна, бул. Добринова скала, ул. Проф.
Александър Станишев и бул. Панчо Владигеров.
Изработеният ПУП е разгледан и приет от
ОЕСУТ с протокол № ЕС-Г- 6 от 20 и 28.01.2011 г.
Проектът за ПУП е обявен на основание
чл. 128, ал. 2 ЗУТ, като съобщението е обнародвано в „Държавен вестник“, бр. 26 от 2011 г.
На основание чл. 22 ЗУТ е проведено обществено обсъждане на 19.05.2011 г. в изпълнение на
Заповед № РД-09-111 от 8.04.2011 г. на кмета на
район „Люлин".
Съгласно писмо на район „Люлин“ № АГ-0747/2 от 7.07.2011 г. в законоустановения срок на
обявяването по чл. 128, ал. 2 ЗУТ са постъпили
26 възражения, а при общественото обсъждане – 8
възражения и становища. Спазена е процедурата
по чл. 22, ал. 4 във връзка с чл. 121, ал. 1 ЗУТ за
обществено обсъждане.
Представено е заснемане по чл. 19, ал. 4 ЗУЗСО,
заверено от Дирекция „Зелена система“ – СО.
Проектът заедно с постъпилите възражения по обявяването по чл. 128, ал. 2 ЗУТ и
възраженията и становищата от общественото
обсъждане е разгледан от ОЕСУТ с протокол
№ ЕС-Г-4 от 24.01.2012 г., т. 31, и № ЕС-Г-27 от
10.04.2012 г., т. 20.
След корекции по уважени възражения, служебни предложения и становища на отделите в
НАГ проектът е обявен по чл. 128, ал. 2 и 10 ЗУТ
(ДВ, бр. 35 от 2012 г.) и е изпълнена процедурата
по чл. 22, ал. 4 във връзка с чл. 121, ал. 1 ЗУТ за
провеждане на обществено обсъждане (проведено
на 4.06.2012 г. в изпълнение на Заповед № РД-09108 от 10.05.2012 г. на кмета на район „Люлин“).
Проектите заедно с постъпилите в законоустановения срок възражения по обявяването по
чл. 128, ал. 2 и 10 ЗУТ и възражения и становища
по общественото обсъждане са разгледани от ОЕСУТ с протокол № ЕС-Г-47 от 19.06.2012 г., т. 12.
Съгласно решението на ОЕСУТ по протокола
проектът е приет и след корекции по уважени
възражения, служебни предложения и становища на отделите в НАГ следва да се изпрати за
одобряване в СОС.
Схемите по чл. 108, ал. 2 ЗУТ са съгласувани с
„ЧЕЗ Разпределение България“ – АД, и „Топлофикация – София“ – ЕАД. Представено е становище
на „Софийска вода“ – АД, с писмо № ТУ-202 от
21.01.2011 г. със забележки, които са отстранени
при обявяването по чл. 128, ал. 2 и 10 ЗУТ.
При горната фактическа обстановка се установява от правна страна следното:
Проектът за ж.к. Люлин 2 – м.р., е изработен
като план за регулация и режим на застрояване
за преструктуриране на съществуващия жилищен комплекс при спазване условията на чл. 22,
ал. 4 – 7 ЗУТ.
Компетентен да одобри ПУП е Столичният
общински съвет, тъй като с плана се предвижда
отчуждаване на недвижими имоти – собственост
на физически и юридически лица по реда на
ЗОС – основание по чл. 21, ал. 7 ЗОС, и териториалният обхват на плана е над три квартала – основание по чл. 129, ал. 1 ЗУТ.
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Спазени са административно-производствените правила при издаване на акта.
Изработването на ПУП е възложено от главния
архитект на СО в съответствие с чл. 124, ал. 2 ЗУТ
въз основа на делегираните със Заповед № РД-501335 от 29.05.2008 г. от кмета на СО правомощия
за това по предвидения в закона ред.
Изработен е проект и план-схеми на техническата инфраструктура с обяснителни записки
към тях.
Същите са съобщени с обявление, обнародвано
в „Държавен вестник“, съгласно чл. 128, ал. 2
ЗУТ, като е дадена възможност за възражения,
предложения и искания в едномесечен срок.
С Решение на ОЕСУТ № ЕС-Г-68 от 16.08.2011 г.
проектът е върнат за преработка съгласно чл. 128,
ал. 9 ЗУТ, поради което процедурата по обявяване
е повторена съгласно чл. 128, ал. 10 ЗУТ.
Проведено е обществено обсъждане и при
двете обявявания на проекта, с което е спазена
разпоредбата на чл. 121 ЗУТ.
Постъпилите възражения от обявяванията и
обществените обсъждания са частично уважени
или отхвърлени, като при разглеждане на същите
ОЕСУТ се е ръководил от характера на плана,
приоритетна защита на обществения интерес с
оглед създаване на благоприятна среда за живеене,
запазване и доразвиване на комплексния характер
на територията, балансирана зелена система и съхраняване на съществуващата такава, съхраняване
на реализираните междублокови пространства,
като алеи, спортни игрища, детски площадки и
т.н. и при осигурена защита на частния интерес
върху възстановените имоти в случаите, когато
същият не влиза в противоречие със защитавания
обществен такъв.
Планът е изработен при спазване изискванията
на Наредба № 8 от 2001 г. за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове.
В табличен вид на плана е показан балансът
на територията, който е постигнат със същия,
градоустройствени показатели по предходен план
и постигнати показатели с изработения план.
ПРЗ и план-схемите към него са приети с протокол на ОЕСУТ № ЕС-Г-47 от 19.06.2012 г., т. 11.
Спазени са материалноправните разпоредби
на ЗУЗСО, ЗУТ и актовете по прилагането му.
Имотите в обхвата на плана попадат в „Жилищна зона с преобладаващо комплексно застрояване“ („Жк“), „Смесена многофункционална зона“
(„Смф“) и „Зона за общественообслужващи дейности“ („Оо“), в които съгласно приложение към
чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО, т. 2, 12 и 15 е допустимо УПИ
в обхвата да са с конкретното предназначение,
предвидено в плана. Параметрите на застрояване, отразени в матриците върху застроителната
част, отговарят на предвидените в ОУП на СО.
За нормативи за плътност и интензивност на
застрояване в терените за детски заведения – УПИ
II – „За ОДЗ“ в кв. 24 – съществуващо, УПИ
II – „За ОДЗ“ в кв. 28 – съществуващо, и УПИ
II – „За ОДЗ“ в кв. 31 – съществуващо, се приемат
изискуемите по чл. 40, ал. 2 от Наредба № 7 от
2003 г. за правила и нормативи за устройство
на отделните видове територии и устройствени
зони, съответно: плътност на застрояване – до
30 %, и Кинт. – до 0,6, а необходимото озеленяване – 40 %. Същите не противоречат на показателите за зона „Оо“ по ОУП на СО.
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За максима лно доп устими парамет ри на
застрояване в УПИ IV – „За училище“ – съществуващо, се приемат специфичните такива в
зони „Оо“ – плътност на застрояване – до 40 %,
и Кинт. – до 1,2, а необходимото озеленяване – 20 %.
С горното е спазено изискването на чл. 103,
ал. 4 и чл. 104, ал. 1, изр. 2 ЗУТ.
Планът за регулация е изработен върху действаща кадастрална карта, одобрена със Заповед
№ РД-18-14 от 6.03.2009 г. на изпълнителния директор на АГКК, с което е спазено изискването
на чл. 115, ал. 1 и 2 ЗУТ.
Имотите в обхвата на разработката попадат в
жилищна територия с комплексно застрояване по
смисъла на чл. 16 от Наредба № 7 от 2003 г. за
правила и нормативи за устройство на отделните
видове територии и устройствени зони.
С оглед на горното е възложено изработването
на план по чл. 110, ал. 4 ЗУТ.
Столичният общински съвет приема, че в
случаите на одобряване на план за преструктуриране на жилищен комплекс с оглед постигане
целите на този вид план правилото на чл. 15 ЗУТ,
че границите на веднъж урегулиран поземлен
имот не могат да се променят без съгласието на
собственика му, е неприложимо. В тези случаи
не следва да се доказват и основания по чл. 134
ЗУТ. Планът по чл. 110, ал. 4 ЗУТ е отделен
вид план, при който се спазват изискванията
по чл. 22 ЗУТ и само за неуредените случаи
се прилагат общите норми за устройствено
планиране.
С ПУП се преструктурира съществуващия
жилищен комплекс, като се променя структурата и застрояването, в т. ч. и чрез образуване на
урегулирани поземлени имоти за съществуващи
и за нови сгради, за обществено озеленяване,
както и за друго предназначение.
Съгласно чл. 17, ал. 1, т. 4 във връзка с чл. 21,
ал. 4 от наредбата в съществуващия жилищен
комплекс, какъвто е Люлин – 2 м.р., следва да
се предвидят обществени озеленени територии,
които са най-малко 15 % от общата територия
на жилищния комплекс. Съгласно т. 2 по приложението към чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО тези площи са с
режим на „Тго“. В случая предвиденият процент
зелени площи за широко обществено ползване с
режим на „Тго“ е 16,2 %. Законът не забранява
на административния орган при одобряване на
подробния устройствен план да предвиди и по-високи показатели от минимално изискуемите, като
в това отношение той действа при условията на
оперативна самостоятелност и прави преценката
си по целесъобразност. Озеленените площи са
предвидени в междублоковите пространства във
всеки един от кварталите в плана за обслужване
на реализираното жилищно строителство и са
неделима част, елемент от едно комплексно по
своя характер мероприятие. Тяхното предназначение е да обслужват основното мероприятие
и те са елемент от благоустрояването на целия
жилищен комплекс.
УПИ, предназначени „За озеленяване с режим на Тго“, стават част от зелената система на
СО и попадащите в тях имоти на физически и
юридически лица подлежат на отчуждаване по
реда на ЗОС.
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Частните имоти, предвидени за отчуж даване, попадат в пространства, предимно междублокови – с реализирани благоустройствени
мероприятия и с висока дървесна растителност.
Самостоятелното урегулиране на тези имоти с
предвидено застрояване ще доведе до уплътняване
на застрояването в квартала. Срещу застрояването
на част от тези имоти са постъпили и възражения
при обществените обсъждания, които са уважени.
С плана за регулация се създават УПИ, предназначени „За комплексно жилищно строителство“
на съществуващите жилищни сгради, застроени
с характер на комплексно застрояване.
Прилежащите площи са определени по правилата на приложение № 1 към чл. 21 от Наредба
№ 7 от 2003 г. за ПНУОВТУЗ, като е отчитано
и обстоятелството, че в границите на тези УПИ
не могат да влизат имоти – собственост на физически и юридически лица, тъй като не са налице
договори по чл. 15, ал. 5 ЗУТ; тези УПИ стават
частна общинска собственост и частните имоти
в тях не могат да бъдат отчуждени принудително.
С горното е спазена разпоредбата на чл. 22,
ал. 7, изр. 1 ЗУТ.
За останалите имоти – частна собственост,
се обособяват самостоятелни УПИ, като същите
се съобразяват максимално с имотните граници
по кадастралната карта и се предвиждат с предназначение, съответстващо на допустимото за
съответната устройствена зона и при съобразяване
направения анализ на нуждите на живущите в
комплекса от обществено обслужване; предвидено
е и жилищно строителство.
Имотите – частна общинска собственост, са
урегулирани с преобладаващо общественообслужваща функция – за улици, наземно и подземно
паркиране, „За трафопост“, „За ДКЦ“, „За ЦСПМ“,
„За озеленяване и съществуваща техническа инфраструктура“, „За ОДЗ“, „За училище“, като по
този начин планът е по-икономично осъществим и
се решават констатираните от направения анализ
на територията проблеми.
С проекта проектантският колектив предлага
образуване на УПИ, в който попада повече от един
имот, съобразявайки в големия брой от случаите
влезлите в сила предходни ПР, наличие на имоти, чиито размери не отговарят на изискванията
на чл. 19 ЗУТ, постигане на по-целесъобразно
застрояване и т.н. Настоящият ПР обаче се одобрява върху влязлата в сила кадастрална карта,
като без доказана идентичност между имотите по
действащ предходен кадастрален план и имотите
по кадастралната карта, без доказано съгласие
на собствениците на тези имоти и сключени
договори по чл. 15, ал. 3 или 5 ЗУТ, съответно
чл. 17, ал. 3 или 5 ЗУТ, липсва правно основание
за одобряване на тези УПИ.
Предвид горното план за регулация не се
одобрява за кв. 20, УПИ V-422, 423; кв. 22, УПИ:
III-298, 299, 588, IV-650, 652; кв. 23, УПИ: I-483,
559, IV-322; кв. 23а, УПИ I-317, 442; кв. 23б, УПИ:
I-301, 302, 303, II-301, III-301, 303, IV-304, V-310,
311, VI-310, VII – общ., VIII – общ., IX-302, 442,
586, Х-34; кв. 23в, УПИ: I-312, 313, 314, 442, 486,
II-544, IV-319, 533, V-320, 533; кв. 26, УПИ III-414,
415; кв. 33, УПИ II-358, 563; кв. 33а, УПИ I-349,
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353, 354, 505, 506; кв. 33б, УПИ II-336, 339, 340,
341, 346, 347, 350, 446. УПИ са изписани върху
графичната част на ПРЗ.
Столичният общински съвет приема решението
на проектантския колектив относно предвиденото
застрояване в посочените УПИ за целесъобразно
и отговарящо на законовите изисквания, поради
което приема, че следва да се одобри проектът
за план за застрояване за тези УПИ, който ще
се приложи след провеждане на процедурите за
одобряване на план за регулация в условията на
чл. 15 или 17 ЗУТ.
Създадени са отделни УПИ за изградените
трансформаторни постове на територията при
спазване изискванията на чл. 60, ал. 3 от Наредба
№ 7 от 2003 г. за ПНУОВТУЗ.
Уличната регулация следва съществуващата
на място такава, като промените в същата са
несъществени, поради което и на основание
чл. 108, ал. 3 ЗУТ не се изработва и одобрява
схема на уличната мрежа. В плана са отразени
типови напречни профили на улиците.
Предвид горното не е изготвен и проект за
вертикално планиране, тъй като планът е за
преструктуриране на съществуващ жилищен
комплекс. Вертикалната планировка е изпълнена.
С плана е предвидено изграждане на наземни
обществени паркинги, които решават проблемите
в комплекса с паркирането; създават се условия
за провеждане на пешеходното движение чрез
изграждане на тротоари и пешеходни алеи; създават се условия за провеждане на велосипедното
движение чрез изграждане на велосипедни алеи.
С горното е спазена нормата на чл. 79 ЗУТ.
С плана за застрояване се потвърж дават
съществуващите жилищни сгради, застроени с
характер на комплексно застрояване. Запазват се
и законно изградените общественообслужващи
сгради.
Новопредвиденото застрояване е свободно
или свързано като начин на застрояване и ниско,
средно или високо като характер на застрояване
с общественообслужваща или жилищна функция съобразно нуждите от такова застрояване в
комплекса и направения анализ на територията.
С проекта е доказано, че новопредвиденото
застрояване не води до надвишаване на показателите на застрояване за устройствена зона
„Жк“ при спазване и на показателите за отделните квартали, с което е спазено изискването на
чл. 22, ал. 6 ЗУТ.
Застрояването се одобрява при спазване изискванията за разстояния между новопредвидените и съществуващите сгради по правилата за
комплексно застрояване, определени с наредбата
по чл. 13, ал. 1 ЗУТ – Наредба № 7 от 2003 г. за
ПНУОВТУЗ, приложение № 2 към чл. 81, както
и изискванията за разстояния до границите на
УПИ по чл. 35, ал. 2 ЗУТ за сградите с нежилищно предназначение, както и изискванията за
разстояния между жилищни и нежилищни сгради
в зона „Смф“ по чл. 31, ал. 2 и 4 във връзка с
чл. 35, ал. 1 ЗУТ.
Предвид горното с плана за застрояване не
се допускат намалени разстояния към съседни
имоти и/или сгради, включително през улица.
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Конкретното разположение на строежите ще
се определи с виза за проектиране по чл. 140 ЗУТ.
Изработени са план-схеми за водоснабдяване и
канализация, за електрификация и топлоснабдяване, с които са определени видът и техническите
размери на мрежите и съоръженията, с което е
спазен чл. 108, ал. 2 ЗУТ.
Отразени са сервитутите на съществуващата
техническа инфраструктура – топлопровод, канали, като застрояването е съобразено със същите.
За запазване облика на застрояването като
комплексно СОС приема да не се допуска ограждане на урегулираните поземлени имоти.
Проектът е в интерес на Столична община за
развитието на значителна част от територията на
София. Проектната разработка е целесъобразна и
отговаря на изискванията на чл. 108, ал. 5 ЗУТ.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 21, ал. 7 ЗОС и чл. 129, ал. 1 и чл. 130, ал. 1,
чл. 110, ал. 4, чл. 115, ал. 1 и 2 ЗУТ, т. 2, 3 и 15
от приложението към чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО, чл. 22,
чл. 31, ал. 2 и 4 във връзка с чл. 35, ал. 1 и чл. 35,
ал. 2, чл. 79 ЗУТ, чл. 21, чл. 60, ал. 3, приложение
№ 1 към чл. 21 и приложение № 2 към чл. 81 от
Наредба № 7 от 2003 г. за правилата и нормативите
за устройство на отделните видове територии и
устройствени зони (ПНУОВТУЗ), протокол на
ОЕСУТ № ЕС-Г-68 от 16.08.2011 г., т. 1, и № ЕСГ-47 от 19.06.2012 г., т. 11, Столичният общински
съвет реши:
1. Одобрява проект за подробен устройствен
план – план за улична регулация на ж.к. Люлин – 2 м.р., в граници: бул. Царица Йоанна,
бул. Добринова скала, ул. Проф. Александър
Станишев и бул. Панчо Владигеров, по червените и сините линии, букви и цифри съгласно
приложения проект.
2. Одобрява проект за подробен устройствен
план – план за регулация на ж.к. Люлин – 2 м.р.,
в граници: бул. Царица Йоанна, бул. Добринова
скала, ул. Проф. Александър Станишев и бул.
Панчо Владигеров, по червените и сините линии,
букви и цифри и корекциите в зелен и кафяв
цвят съгласно приложения проект, без урегулираните поземлени имоти, за които е необходимо
представяне на договори по чл. 15 или 17 ЗУТ,
както следва:
кв. 20, УПИ V-422, 423; кв. 22, УПИ: III-298,
299, 588, IV-650, 652;
кв. 23, УПИ: I-483, 559, IV-322;
кв. 23а, УПИ I-317, 442;
кв. 23б, УПИ: I-301, 302, 303, II-301, III-301, 303,
IV-304, V-310, 311, VI-310, VII – общ., VIII – общ.,
IX-302, 442, 586, Х-34;
кв. 23в, УПИ: I-312, 313, 314, 442, 486, II-544,
IV-319, 533, V-320, 533;
кв. 26, УПИ III-414, 415;
кв. 33, УПИ II-358, 563;
кв. 33а, УПИ I-349, 353, 354, 505, 506;
кв. 33б, УПИ II-336, 339, 340, 341, 346, 347,
350, 446.
3. Одобрява проект за подробен устройствен
план – режим на застрояване за преструктуриране
на жилищен комплекс за ж.к. Люлин 2 – м.р.,
в граници: бул. Царица Йоанна, бул. Добринова
скала, ул. Проф. Александър Станишев и бул.
Панчо Владигеров, съгласно приложения проект.
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4. Одобрява проект за план-схеми на мрежите
и съоръженията на техническата инфраструктура
за ж.к. Люлин – 2 м.р., в граници: бул. Царица
Йоанна, бул. Добринова скала, ул. Проф. Александър Станишев и бул. Панчо Владигеров.
Планът за застрояване за урегулираните поземлени имоти, които не са одобрени с плана за
регулация, може да се прилага след провеждане
на процедурите по чл. 15, ал. 3 или 5 или чл. 17,
ал. 3 или 5 ЗУТ по отношение на засегнатите
имоти.
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 разстояния към съседните УПИ и/
или сгради, включително през улица.
Решението може да бъде обжалвано по реда
на чл. 215 ЗУТ пред Административния съд – София-град, в 30-дневен срок от обнародването му
в „Държавен вестник“.
Жалбите се подават в район „Люлин“ и се
изпращат в Административния съд – София-град,
от отдел „Правен“ на Направление „Архитектура
и градоустройство“ на Столична община.
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Председател:
Е. Герджиков

ЗАПОВЕД № РД-09-505
от 30 юли 2012 г.
На основание чл. 10, ал. 8 ЗНП, чл. 15, ал. 1
ППЗНП, чл. 44, ал. 1, т. 1 и 7 и ал. 2 ЗМСМА
във връзка с чл. 12, ал. 1 ЗОС и Решение № 388
от 12.07.2012 г. на Столичния общински съвет
нареждам:
1. Да се преобразува Целодневна детска градина № 171 с административен адрес – София,
район „Надежда“, ул. Никола Д. Петков 14, в
Обединено детско заведение № 171 „Свобода“ с
административен адрес София, район „Надежда“,
ул. Никола Д. Петков 14.
2. Да се предостави сградата и прилежащия
є терен за управление съгласно чл. 12 ЗОС на
ОДЗ № 171 „Свобода“.
3. Да се предостави новопостроената сграда
и прилежащия є терен с административен адрес
София, район „Надежда“, ул. Никола Д. Петков
14, за стопанисване и управление съгласно чл. 12
ЗОС на ОДЗ № 171 „Свобода“.
4. Имуществото и задължителната документация на Целодневна детска градина № 171 да се
ползват от преобразуваното Обединено детско
заведение № 171 „Свобода“.
5. Трудовите правоотношения да бъдат уредени при условията на чл. 123 КТ.
6. Да бъдат осигурени необходимите щатни
бройки и бюджет за нормалното функциониране
на детското заведение.
Препис от заповедта да се връчи на директора на дирекция „Образование“ и на кмета на
район „Надежда“ – за сведение и изпълнение, а
на заместник-кмета на Столична община – Тодор Чобанов – за контрол.
К мет:
Й. Фандъкова
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ЗАПОВЕД № РД-09-506
от 30 юли 2012 г.
На основание чл. 10, ал. 8 ЗНП, чл. 15, ал. 1
ППЗНП, чл. 44, ал. 1, т. 1 и 7 и ал. 2 ЗМСМА във
връзка с чл. 12, ал. 1 ЗОС и Решение № 381 от
12.07.2012 г. на Столичния общински съвет нареждам:
1. Да се преобразува Целодневна детска градина
№ 137 „Калина Малина“, намираща се в София, ул.
Република 70, с филиал в ж.к. Надежда, бл. 111, ет. 1,
ап. 3, и Детска ясла № 62, намираща се в София, ул.
Александър Михов 25, в Обединено детско заведение
№ 137 „Калина Малина“ с административен адрес
София, ул. Република 70.
2. Да се предоставят сградите и прилежащите
терени на ЦДГ № 137 и ДЯ № 62 за стопанисване
и управление съгласно чл. 12 ЗОС на ОДЗ № 137
„Калина Малина“.
3. Имуществото и задължителната документация
на ЦДГ № 137 и ДЯ № 62 да се ползват от преобразуваното Обединено детско заведение № 137
„Калина Малина“.
4. Трудовите правоотношения да бъдат уредени
при условията на чл. 123 и чл. 328, ал. 1, т. 2 КТ.
5. Да бъдат осигурени необходимите щатни
бройки и бюджет за нормалното функциониране на
детското заведение.
Препис от заповедта да се връчи на директора на
дирекция „Образование“ и на кмета на район „Надежда“ – за сведение и изпълнение, а на заместник-кмета
на Столична община – Тодор Чобанов – за контрол.
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Кмет:
Й. Фандъкова

ЗАПОВЕД № РД-09-507
от 30 юли 2012 г.
На основание чл. 10, ал. 8 ЗНП, чл. 15, ал. 1
ППЗНП, чл. 44, ал. 1, т. 1 и 7 и ал. 2 ЗМСМА във
връзка с чл. 12, ал. 1 ЗОС и Решение № 382 от
12.07.2012 г. на Столичния общински съвет нареждам:
1. Да се преобразуват Целодневна детска градина № 115 „Осми март“, намираща се в София, ул.
8-ми март 28, ЦДГ № 152 „Връбница“, намираща се
в София, ул. Горен порой 2, и ДЯ № 40, намираща
се в София, ул. 8-ми март 15, в Обединено детско
заведение № 115 „Осми март“ с административен
адрес София, ул. 8-ми март 28.
2. Да се предоставят сградите и прилежащите
терени на ЦДГ № 115, ЦДГ № 152 и ДЯ № 40 за
стопанисване и управление съгласно чл. 12 ЗОС на
Обединено детско заведение № 115 „Осми март“.
3. Имуществото и задължителната документация
на ЦДГ № 115, ЦДГ № 152 и ДЯ № 40 да се ползват
от преобразуваното Обединено детско заведение
№ 115 „Осми март“.
4. Трудовите правоотношения да бъдат уредени
при условията на чл. 123 и чл. 328, ал. 1, т. 2 КТ.
5. Да бъдат осигурени необходимите щатни
бройки и бюджет за нормалното функциониране на
детското заведение.
Препис от заповедта да се връчи на директора на
дирекция „Образование“ и на кмета на район „Надежда“ – за сведение и изпълнение, а на заместник-кмета
на Столична община – Тодор Чобанов – за контрол.
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Кмет:
Й. Фандъкова
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ЗАПОВЕД № РД-09-508
от 30 юли 2012 г.
На основание чл. 10, ал. 8 ЗНП, чл. 15, ал. 1
ППЗНП, чл. 44, ал. 1, т. 1 и 7 и ал. 2 ЗМСМА
във връзка с чл. 12, ал. 1 ЗОС и Решение № 383
от 12.07.2012 г. на Столичния общински съвет
нареждам:
1. Да се преобразува Обединено детско заведение № 90 „Веса Паспалеева“, намиращо се
в София, ул. Иван Момчилов 44, и Детска ясла
№ 61, намираща се в София, ул. Бял люляк 19,
в Обединено детско заведение № 90 с филиал с
административен адрес София, ул. Иван Момчилов 44.
2. Да се предоставят сградите и прилежащите
терени на ОДЗ № 90 и ДЯ № 61 за стопанисване
и управление съгласно чл. 12 ЗОС на ОДЗ № 90
„Веса Паспалеева“.
3. Имуществото и задължителната документация на ОДЗ № 90 и ДЯ № 61 да се ползват от
преобразуваното Обединено детско заведение
№ 90 „Веса Паспалеева“.
4. Трудовите правоотношения да бъдат уредени
при условията на чл. 123 и чл. 328, ал. 1, т. 2 КТ.
5. Да бъдат осигурени необходимите щатни
бройки и бюджет за нормалното функциониране
на детското заведение.
Препис от заповедта да се връчи на директора на дирекция „Образование“ и на кмета на
район „Надежда“ – за сведение и изпълнение, а
на заместник-кмета на Столична община – Тодор
Чобанов – за контрол.

7586

Кмет:
Й. Фандъкова

ЗАПОВЕД № РД-09-509
от 30 юли 2012 г.
На основание чл. 10, ал. 8 ЗНП, чл. 15, ал. 1
ППЗНП, чл. 44, ал. 1, т. 1 и 7 и ал. 2 ЗМСМА
във връзка с чл. 12, ал. 1 ЗОС и Решение № 380
от 12.07.2012 г. на Столичния общински съвет
нареждам:
1. Да се преобразува Целодневна детска градина № 178 „Сребърно копитце“ с административен адрес ж.к. Младост 3, до бл. 363/368, район
„Младост“, в Обединено детско заведение № 178
„Сребърно копитце“ с административен адрес
ж.к. Младост 3, до бл. 363/368, район „Младост“.
2. Да се предостави сградата и прилежащия
є терен за управление съгласно чл. 12 ЗОС на
ОДЗ № 178 „Сребърно копитце“.
3. Да се предостави сградата и прилежащия є
терен с адрес София, ж.к. Младост 3, до бл. 375,
УПИ I, кв. 5, безвъзмездно за управление по
чл. 12 ЗОС за филиал на ОДЗ № 178 „Сребърно
копитце“.
4. Имуществото и задължителната документация на Целодневна детска градина № 178 да
се ползват от преобразуваното Обединено детско
заведение № 178.
5. Трудовите правоотношения да бъдат уредени
при условията на чл. 123 КТ.
6. Да бъдат осигурени необходимите щатни
бройки и бюджет за нормалното функциониране
на детското заведение.
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Препис от заповедта да се връчи на директора на дирекция „Образование“ и на кмета на
район „Младост“ – за сведение и изпълнение, а
на заместник-кмета на Столична община – Тодор
Чобанов – за контрол.
Кмет:
Й. Фандъкова
7587
ЗАПОВЕД № РД-40-60
от 10 август 2012 г.
На основание чл. 25, ал. 2 и 3 във връзка с
чл. 21, чл. 25, ал. 1 ЗОС нареждам:
Отчуждавам реална част от поземлен имот
с идентификатор 68134.2819.1927, м. Северен
парк – Гробищен парк „Бакърена фабрика“, с
площ на отчуждаваната част 308 кв.м във връзка
с изграждане на обект: „Разширение на Гробищен
парк – „Бакърена фабрика“, при граници на частта – север – ПИ с идентификатор 68134.2819.2042,
изток – ПИ с идентификатор 68134.2819.1927,
юг – ПИ с идентификатор 68134.2819.1928, запад – ПИ с идентификатор 68134.2819.2335, съгласно влязъл в сила ПУП, собственост на Цветан
Григоров Илиев, Галина Павлова Стойчева и
Катя Павлова Павлова.
Определям равностойно парично обезщетение
в размер 49 588 лв., разпределeно, както следва:
Цветан Григоров Илиев – 1/2 ид.ч. – 24 794 лв.;
Га л и н а П а в лов а С т ой чев а – 1/4 и д.ч. –
12 397 лв.;
Катя Павлова Павлова – 1/4 ид.ч. – 12 397 лв.
Паричното обезщетение да се внесе в „Общинска банка“ – А Д, к лон „Врабча“, и след
7 септември 2012 г. да започне изплащането по
сметка на правоимащите.
Заповедта може да бъде обжалвана пред Административния съд – София-град, в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“.

7825

Кмет:
Й. Фандъкова

ЗАПОВЕД № РД-40-61
от 10 август 2012 г.
На основание чл. 25, ал. 2 и 3 във връзка с
чл. 21, чл. 25, ал. 1 ЗОС нареждам:
Отчуждавам реална част от поземлен имот
с идентификатор 68134.2819.2042, м. Северен
парк – Гробищен парк „Бакърена фабрика“, с
площ на отчуждаваната част 417 кв.м във връзка
с изграждане на обект: „Разширение на Гробищен
парк – „Бакърена фабрика“, при граници на частта – север – ПИ с идентификатор 68134.2819.2042,
изток – ПИ с идентификатор 68134.2819.2042,
юг – ПИ с идентификатор 68134.2819.2335 и ПИ
с идентификатор 68134.2819.1927, запад – ПИ с
идентификатор 68134.2819.2011, съгласно влязъл
в сила ПУП с неустановен собственик.
Определям равностойно парично обезщетение
в размер 67 137 лв.
На основание чл. 29, ал. 2 ЗОС паричното
обезщетение за неустановения собственик да
се внесе по сметка на Столичната община в
„Общинска банка“ – АД, клон „Врабча“, след
7 септември 2012 г.
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Заповедта може да бъде обжалвана пред Административния съд – София-град, в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“.

7826

Кмет:
Й. Фандъкова

ЗАПОВЕД № РД-40-62
от 10 август 2012 г.
На основание чл. 25, ал. 2 и 3 във връзка с
чл. 21, чл. 25, ал. 1 ЗОС нареждам:
Отчуждавам реална част от поземлен имот
с и ден т ификатор 68134.2819.992, м. Северен
парк – Гробищен парк „Бакърена фабрика“, с
площ на отчуждаваната част 347 кв.м във връзка
с изграждане на обект: „Разширение на Гробищен
парк – „Бакърена фабрика“, при граници на частта – север – ПИ с идентификатор 68134.2819.992,
изток – ПИ с идентификатор 68134.2819.2012,
юг – ПИ с идентификатор 68134.2819.2011, запад – ПИ с идентификатор 68134.2819.2333, съгласно влязъл в сила ПУП, собственост на Лозан
Филипов Лозев.
Определям равностойно парично обезщетение
в размер 55 867 лв.
Паричното обезщетение да се внесе в „Общинска банка“ – А Д, к лон „Врабча“, и след
7 септември 2012 г. да започне изплащането по
сметка на правоимащия.
Заповедта може да бъде обжалвана пред Административния съд – София-град, в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“.

7827

Кмет:
Й. Фандъкова

ЗАПОВЕД № РД-40-63
от 10 август 2012 г.
На основание чл. 25, ал. 2 и 3 във връзка с
чл. 21, чл. 25, ал. 1 ЗОС нареждам:
Отчуждавам поземлен имот с идентификатор
68134.2819.1962, м. Северен парк – Гробищен
парк „Бакърена фабрика“, с площ на отчуждаваната част 127 кв.м във връзка с изграждане
на обект: „Разширение на Гробищен парк – „Бакърена фабрика“, при граници – север – ПИ с
идентификатор 68134.2819.2428, изток – ПИ с
идентификатор 68134.2819.1028 и ПИ с идентификатор 68134.2819.2114, юг – ПИ с идентификатор 68134.2819.697, запад – ПИ с идентификатор
68134.2819.2428, собственост на Стефанка Младенова Георгиева, Румяна Иванова Ангелова,
Николай Иванов Ефтимов, Георги Евтимов Георгиев, Николай Велков Колев, Радка Пантелеева
Колева, Светла Славчева Николова, Емилия
Славчева Симеонова.
Определям равностойно парично обезщетение
в размер 20 447 лв., разпределено, както следва:
Стефанка Младенова Георгиева – 1/18 ид.ч. –
1136 лв.;
Р у м яна Ива нова А нгелова – 1/18 и д.ч. –
1136 лв.;
Никола й Ива нов Еф т имов – 1/18 и д.ч. –
1136 лв.;
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Георги Евтимов Георгиев – 4/24 ид.ч. – 3408 лв.;
Николай Велков Колев – 5/24 ид.ч. – 4260 лв.;
Радка Пантелеева Колева – 3/24 – 2555 лв.;
Светла Славчева Николова – 4/24 ид.ч. –
3408 лв.
Емилия Славчева Симеонова – 4/24 ид.ч. –
3408 лв.
Паричното обезщетение да се внесе в „Общинска банка“ – А Д, к лон „Врабча“, и след
7 септември 2012 г. да започне изплащането по
сметка на правоимащите.
Заповедта може да бъде обжалвана пред Административния съд – София-град, в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“.

7828

Кмет:
Й. Фандъкова

ЗАПОВЕД № РД-40-64
от 10 август 2012 г.
На основание чл. 25, ал. 2 и 3 във връзка с
чл. 21, чл. 25, ал. 1 ЗОС нареждам:
Отчуждавам реална част от поземлен имот
с идентификатор 68134.2819.2333, м. Северен
парк – Гробищен парк „Бакърена фабрика“, с
площ на отчуждаваната част 1140 кв.м във връзка
с изграждане на обект: „Разширение на Гробищен
парк – „Бакърена фабрика“, при граници на частта – север – ПИ с идентификатор 68134.2819.2333,
изток – ПИ с идентификатор 68134.2819.992 и
ПИ с идентификатор 68134.2819.2011, юг – ПИ с
идентификатор 68134.2819.2334 и ПИ с идентификатор 68134.2819.2809, запад – ПИ с идентификатор 68134.2819.2809, съгласно влязъл в сила
ПУП, собственост на Новка Вацева Богданова,
Калина Димитрова Рангелова, Росен Димитров
Богданов, Даниела Николова Богданова-Манова.
Определям равностойно парично обезщетение
в размер 183 540 лв., разпределено, както следва:
Новка Вацева Богданова – 1/6 ид.ч. – 30 590 лв.;
Калина Димитрова Рангелова – 1/6 ид.ч. –
30 590 лв.;
Ро с ен Д и м и т р ов Б ог да нов – 1/6 и д.ч. –
30 590 лв.;
Да н ие л а Н и ко лова Б ог да нова-М а нова –
1/2 ид.ч. – 91 770 лв.
Паричното обезщетение да се внесе в „Общинска банка“ – А Д, к лон „Врабча“, и след
7 септември 2012 г. да започне изплащането по
сметка на правоимащите.
Заповедта може да бъде обжалвана пред Административния съд – София-град, в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“.

7829

Кмет:
Й. Фандъкова

ЗАПОВЕД № РД-40-65
от 10 август 2012 г.
На основание чл. 25, ал. 2 и 3 във връзка с
чл. 21, чл. 25, ал. 1 ЗОС нареждам:
Отчуждавам реална част от поземлен имот
с идентификатор 68134.2819.2011, м. Северен
парк – Гробищен парк „Бакърена фабрика“, с площ
на отчуждаваната част 2693 кв.м във връзка с
изграждане на обект: „Разширение на Гробищен
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парк – „Бакърена фабрика“, при граници на частта – север – ПИ с идентификатор 68134.2819.992 и
ПИ с идентификатор 68134.2819.2012, изток – ПИ
с идентификатор 68134.2819.2011 и ПИ с идентификатор 68134.2819.2042, юг – ПИ с идентификатор 68134.2819.2335, запад – ПИ с идентификатор 68134.2819.2334 и ПИ с идентификатор
68134.2819.2333, съгласно влязъл в сила ПУП,
собственост на Катерина Спасова Заркова, Нели
Иванова Спасова, Иван Цветанов Лозев, Спас
Илиев Вълчев, Снежанка Илиева Стайкова, Лозан
Филипов Лозев, Георги Петров Петров, Сергей
Михайлов Иванов, Светла Славчева Николова,
Емилия Славчева Симеонова, Вишна Толева
Сардарева, Росица Евстатиева Толева, Елисавета
Толчева Толева-Божанкова, Георги Толчев Толев,
Екатерина Иванова Хаджийска-Въжарова, Радка
Евлогиева Хаджийска, Кирилка Кирилова Илиева, Димитър Иванов Царев, Вера Станиславова
Димитрова, Владимир Станиславов Кирилов,
Цветанка Симеонова Йончева, Диана Лозанова
Маринова, Симеон Лозанов Бандов, Райна Бориславова Стоянова, Маргаритка Бориславова
Стоянова.
Определям равностойно парично обезщетение
в размер 433 573 лв., разпределено, както следва:
К атерина Спасова Заркова – 1/21 и д.ч. –
20 646 лв.;
Нели Иванова Спасова – 1/42 ид.ч. – 10 323 лв.;
Иван Цветанов Лозев – 1/42 ид.ч. – 10 323 лв.;
Спас Илиев Вълчев – 1/42 ид.ч. – 10 323 лв.;
Снежанка Илиева Стайкова – 1/42 ид.ч. –
10 323 лв.;
Лозан Филипов Лозев – 1/7 ид.ч. – 61 939 лв.;
Георги Петров Петров – 1/14 ид.ч. – 30 969 лв.;
С ерг ей М и х а й лов И ва нов – 1/14 и д.ч. –
30 970 лв.;
Светла Славчева Николова – 1/42 ид.ч. –
10 323 лв.;
Емилия Славчева Симеонова – 1/42 ид.ч. –
10 323 лв.;
Ви ш н а То лев а С ард ар ев а – 1/21 и д.ч. –
20 646 лв.;
Росица Евстатиева Толева – 1/126 ид.ч. –
3441 лв.;
Е л ис а в е т а То л чева То лева-Б ож а н кова –
1/126 ид.ч. – 3441 лв.;
Георги Толчев Толев – 1/126 ид.ч. – 3441 лв.;
Екатерина Иванова Хаджийска-Въжарова –
1/84 ид.ч. – 5162 лв.;
Радка Евлогиева Хаджийска – 1/84 ид.ч. –
5162 лв.;
К ирилка К ирилова Илиева – 1/21 ид.ч. –
20 646 лв.;
Д и м и т ъ р И в а н о в Ц а р е в – 1 / 21 и д .ч . –
20 646 лв.;
Вера Станиславова Димитрова – 1/42 ид.ч. –
10 323 лв.;
Владимир Станиславов Кирилов – 1/42 ид.ч. –
10 323 лв.;
Цветанка Симеонова Йончева – 1/14 ид.ч. –
30 970 лв.;
Диана Лозанова Маринова – 1/28 и д.ч. –
15 485 лв.;
С и м е о н Ло з а н о в Б а н д о в – 1/2 8 и д .ч . –
15 485 лв.;
Райна Бориславова Стоянова – 1/14 ид.ч. –
30 970 лв.;

БРОЙ 63

ДЪРЖАВЕН

Маргаритка Бориславова Стоянова –
1/14 ид.ч. – 30 970 лв.
Паричното обезщетение да се внесе в „Общинска банка“ – А Д, к лон „Врабча“, и след
7 септември 2012 г. да започне изплащането по
сметка на правоимащите.
Заповедта може да бъде обжалвана пред Административния съд – София-град, в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“.

7830

Кмет:
Й. Фандъкова

ЗАПОВЕД № РД-40-66
от 10 август 2012 г.
На основание чл. 25, ал. 2 и 3 във връзка с
чл. 21, чл. 25, ал. 1 ЗОС нареждам:
Отчуждавам поземлен имот с идентификатор
68134.2819.2334, м. Северен парк – Гробищен парк
„Бакърена фабрика“, с площ на отчуждаваната
част 1831 кв.м във връзка с изграждане на обект:
„Разширение на Гробищен парк – „Бакърена
фабрика“, при граници – север – ПИ с идентификатор 68134.2819.2333, ПИ с идентификатор
68134.2819.2011, изток – ПИ с идентификатор
68134.2819.2011, ПИ с идентификатор 68134.2819.2335,
юг – ПИ с идентификатор 68134.2819.2335 и ПИ
с идентификатор 68134.2819.2809, запад – ПИ с
идентификатор 68134.2819.2333, съгласно влязъл
в сила ПУП, собственост на Йорданка Георгиева
Константинова, Румяна Пенчева Денкова, Пенчо
Иванов Деспотов, Георги Пенчев Деспотов.
Определям равностойно парично обезщетение
в размер 294 791 лв., разпределено, както следва:
Йорданка Георгиева Константинова – 3/6
ид.ч. – 147 395 лв.;
Румяна Пенчева Денкова – 1/6 ид.ч. – 49 132 лв.;
Пенчо Иванов Деспотов – 1/6 ид.ч. – 49 132 лв.;
Георги Пенчев Деспотов – 1/6 ид.ч. – 49 132 лв.
Паричното обезщетение да се внесе в „Общинска банка“ – А Д, к лон „Врабча“ и след
7 септември 2012 г. да започне изплащането по
сметка на правоимащите.
Заповедта може да бъде обжалвана пред Административния съд – София-град, в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“.

7831

Кмет:
Й. Фандъкова

ЗАПОВЕД № РД-40-67
от 10 август 2012 г.
На основание чл. 25, ал. 2 и 3 във връзка с
чл. 21, чл. 25, ал. 1 ЗОС нареждам:
Отчу ж давам поземлен имот с идентификатор 68134.2819.2335, м. Северен парк – Гробищен парк „Бакърена фабрика“, с площ на
отчуждаваната част 1831 кв.м във връзка с изграждане на обект: „Разширение на Гробищен
парк – „Бакърена фабрика“, при граници – север – ПИ с идентификатор 68134.2819.2334 и ПИ
с идентификатор 68134.2819.2011, изток – ПИ
с идентификатор 68134.2819.2042 и ПИ с идентификатор 68134.2819.1927, юг – ПИ с идентификатор 68134.2819.1928 и ПИ с идентификатор
68134.2819.2809, запад – ПИ с идентификатор

ВЕСТНИК
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68134.2819.2334, съгласно влязъл в сила ПУП,
собственост на Миряна Василева Богданова, Васил
Костадинов Митов и Йордан Костадинов Митов.
Определям равностойно парично обезщетение
в размер 294 791 лв., разпределено, както следва:
Миряна Василева Богданова – 2/4 ид.ч. –
147 395 лв.;
В а с и л К о с т а д и н о в М и т о в – 1/4 и д .ч . –
73 698 лв.;
Йорда н Ко с т а д и нов М и т ов – 1/4 и д.ч. –
73 698 лв.
Паричното обезщетение да се внесе в „Общинска банка“ – А Д, к лон „Врабча“, и след
7 септември 2012 г. да започне изплащането по
сметка на правоимащите.
Заповедта може да бъде обжалвана пред Административния съд – София-град, в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“.

7832

Кмет:
Й. Фандъкова

ЗАПОВЕД № РД-40-68
от 10 август 2012 г.
На основание чл. 25, ал. 2 и 3 във връзка с
чл. 21, чл. 25, ал. 1 ЗОС нареждам:
Отчуждавам реална част от поземлен имот
с идентификатор 68134.2819.2467, м. Северен
парк – Гробищен парк „Бакърена фабрика“, с
площ на отчуждаваната част 140 кв.м във връзка
с изграждане на обект: „Разширение на Гробищен
парк – „Бакърена фабрика“, при граници на частта – север – ПИ с идентификатор 68134.2819.2467,
изток – река Беравица, юг – река Беравица и ПИ
с идентификатор 68134.2819.2468, запад – ПИ с
идентификатор 68134.2819.2811, съгласно влязъл в
сила ПУП, собственост на Стефанка Младенова
Георгиева, Румяна Иванова Ангелова, Николай
Иванов Евтимов, Георги Ефтимов Георгиев, Радка Пантелеева Колева, Николай Велков Колев,
Светла Славчева Николова и Емилия Славчева
Симеонова.
Определям равностойно парично обезщетение
в размер 22 540 лв., разпределено, както следва:
Стефанка Младенова Георгиева – 1/18 ид.ч. –
1252 лв.;
Р у м яна Ива нова А нгелова – 1/18 и д.ч. –
1252 лв.;
Н и кола й И ва нов Евт и мов – 1/18 и д.ч. –
1252 лв.;
Георги Ефтимов Георгиев – 1/6 ид.ч. – 3756 лв.;
Радка Пантелеева Колева – 1/6 ид.ч. – 3757 лв.;
Николай Велков Колев – 1/6 ид.ч. – 3757 лв.;
Светла Славчева Николова – 1/6 ид.ч. – 3757 лв.;
Емилия Славчева Симеонова – 1/6 ид.ч. –
3757 лв.
Паричното обезщетение да се внесе в „Общинска банка“ – А Д, к лон „Врабча“, и след
7 септември 2012 г. да започне изплащането по
сметка на правоимащите.
Заповедта може да бъде обжалвана пред Административния съд – София-град, в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“.

7833

Кмет:
Й. Фандъкова
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ДЪРЖАВЕН

ЗАПОВЕД № РД-40-69
от 10 август 2012 г.
На основание чл. 25, ал. 2 и 3 във връзка с
чл. 21, чл. 25, ал. 1 ЗОС нареждам:
Отчуждавам реална част от поземлен имот
с идентификатор 68134.2819.2012, м. Северен
парк – Гробищен парк „Бакърена фабрика“, с
площ на отчуждаваната част 177 кв.м във връзка
с изграждане на обект: „Разширение на Гробищен
парк – „Бакърена фабрика“, при граници на частта – север – ПИ с идентификатор 68134.2819.2012,
изток – ПИ с идентификатор 68134.2819.2012,
юг – ПИ с идентификатор 68134.2819.2011, запад – ПИ с идентификатор 68134.2819.992, съгласно
влязъл в сила ПУП, собственост на „Консорциум
Агробизнес“ – АД.
Определям равностойно парично обезщетение
в размер 28 497 лв.
Паричното обезщетение да се внесе в „Общинска банка“ – А Д, к лон „Врабча“, и след
7 септември 2012 г. да започне изплащането по
сметка на „Консорциум Агробизнес“ – АД.
Заповедта може да бъде обжалвана пред Административния съд – София-град, в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“.

7834

Кмет:
Й. Фандъкова

ЗАПОВЕД № РД-40-70
от 10 август 2012 г.
На основание чл. 25, ал. 2 и 3 във връзка с
чл. 21, чл. 25, ал. 1 ЗОС нареждам:
Отчуждавам реална част от поземлен имот
с идентификатор 68134.2819.2811, м. Северен
парк – Гробищен парк „Бакърена фабрика“, с
площ на отчуждаваната част 159 кв.м във връзка
с изграждане на обект: „Разширение на Гробищен
парк – „Бакърена фабрика“, при граници на частта – север – ПИ с идентификатор 68134.2819.2811,
изток – ПИ с идентификатор 68134.2819.2467,
юг – ПИ с идентификатор 68134.2819.2468, запад – ПИ с идентификатор 68134.2819.1818, собственост на Стоян Тодоров Стефанов.
Определям равностойно парично обезщетение
в размер 25 599 лв.
Паричното обезщетение да се внесе в „Общинска банка“ – А Д, к лон „Врабча“, и след
7 септември 2012 г. да започне изплащането по
сметка на правоимащия.
Заповедта може да бъде обжалвана пред Административния съд – София-град, в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“.

7835

Кмет:
Й. Фандъкова

СТОЛИЧНА ОБЩИНСКА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ
РЕШЕНИЕ № 279
от 20 юли 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 № 58 от 9.02.2012 г. на

ВЕСТНИК

БРОЙ 63

Столичния общински съвет Надзорният съвет на
Столичната общинска агенция за приватизация
реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване
на 8.10.2012 г. в 11 ч., в сградата на агенцията, пл.
Славейков 6, ет. 1, за продажбата на магазин № 2,
ж.к. Люлин, бл. 370, общински нежилищен имот,
стопанисван от район „Люлин“, със съответното
право на строеж.
2. Начална тръжна цена – 90 000 лв. (Сделката
не се облага с ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 2000 лв.
4. Депозитът за участие – 9000 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска банка“ – АД,
клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG
49 SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF). Краен срок за внасяне на депозитите – всеки работен
ден, но не по-късно от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 4.10.2012 г. вкл. в приемното време
на СОАП – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация – 360 лв. (с вкл. ДДС), е платима
в брой в сградата на СОАП, пл. Славейков 6,
ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – всеки работен ден, но не по-късно от
деня, предхождащ търга, в приемното време на
СОАП – от 14 до 16 ч., в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на документация.

7590

Председател на Надзорния съвет:
В. Чилова

РЕШЕНИЕ № 287
от 20 юли 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 № 58 от 9.02.2012 г. на
Столичния общински съвет Надзорният съвет на
Столичната общинска агенция за приватизация
реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване
на 9.10.2012 г. в 11 ч., в сградата на агенцията,
пл. Славейков 6, ет. 1, за продажбата на магазин
№ 1 (сутерен), ж.к. Люлин, бл. 370, общински нежилищен имот, стопанисван от район „Люлин“,
със съответното право на строеж.
2. Начална тръжна цена – 60 000 лв. (Сделката
не се облага с ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 1000 лв.
4. Депозитът за участие – 6000 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска банка“ – АД,
клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG
49 SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF). Краен срок за внасяне на депозитите – всеки работен
ден, но не по-късно от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 5.10.2012 г. вкл. в приемното време
на СОАП – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация – 360 лв. (с вкл. ДДС), е платима
в брой в сградата на СОАП, пл. Славейков 6,
ет. 1, стая № 4.

БРОЙ 63

ДЪРЖАВЕН

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.

7588

Председател на Надзорния съвет:
В. Чилова

РЕШЕНИЕ № 288
от 20 юли 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 № 243 от 13.05.2010 г. на
Столичния общински съвет Надзорният съвет на
Столичната общинска агенция за приватизация
реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване
на 10.10.2012 г. в 11 ч., в сградата на агенцията,
пл. Славейков 6, ет. 1, за продажбата на поземлен
имот с пл. № 1099, м. Факултета, ул. Ив. Гарванов, ъгъла с ул. Медковец, общински нежилищен
имот, стопанисван от район „Красна поляна“.
2. Начална тръжна цена – 18 000 лв. (Сделката се облага с ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 1000 лв.
4. Депозитът за участие – 1800 лв., се внася
по банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска
банка“ – АД, клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG 49 SOMB 9130 33 26474601,
BIC – SOMBBGSF). Краен срок за внасяне на
депозитите – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 8.10.2012 г. вкл. в приемното време
на СОАП – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация – 480 лв. (с вкл. ДДС), е платима
в брой в сградата на СОАП, пл. Славейков 6,
ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия в търга – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга, в приемното време
на СОАП – от 14 до 16 ч., в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на документация.

7589

Председател на Надзорния съвет:
В. Чилова

ОБЩИНА БАНСКО
ЗАПОВЕД № 03-45
от 31 юли 2012 г.
На основание чл. 25, ал. 2 и 3 във връзка с
чл. 21, ал. 1 ЗОС, чл. 16, ал. 1 ЗУТ и влязъл в сила
частичен регулационен, застроителен и кадастрален план на стопанските дворове „Забиница“ и
„Рупчовец“ по плана на гр. Банско, одобрен със
Заповед № 65 от 1994 г., съгласно одобрен ПУП
със Заповед № 01-106 от 28.05.2009 г., с оглед задоволяване на важни обществени интереси, които
не могат да бъдат задоволени по друг начин, и
изграждането на ул. Явор – публична общинска
собственост, в гр. Банско нареждам:

ВЕСТНИК

С Т Р. 8 7

1. Да бъде извършено отчуждаване на имот
с идентификатор 02676.501.4221 по КК и КР на
гр. Банско, одобрени със Заповед № РД-18-81
от 10.12.2009 г. на изп. дир. на АГКК. Адрес на
имота: гр. Банско, п.к. 2770, площ: 955 кв. м.
Трайно предназначение на територията: урбанизирана. Начин на трайно ползване: незастроен
имот за жилищни нужди. Номер по предходен
план: 45, квартал 270, попадащ в нереализирана
улица – публична общинска собственост.
2. Имот с идентификатор 02676.501.4221 по КК
и КР на гр. Банско е собственост на наследници
на Йордана Лазарова Чолева (б.ж. на гр. Банско)
съгласно нотариален акт № 172, том 1, дело № 580
от 9.11.2000 г., удостоверения за наследници
№ АОС-00-746 от 6.07.2012 г., № 00-А0-3919 от
6.07.2012 г., при следните квоти:
2.1. Димитър Костадинов Чолев – 1/2 идеални
части;
2.2. Мария Благоева Чолева – 1/6 идеални
части;
2.3. Даниела Михайлова Сугарева – 1/6 идеални части;
2.4. Катя Михайлова Пунева – 1/6 идеални
части.
3. Пазарната стойност на отчуждавания имот
по т. 1 с площ 955 кв. м е определена от Петър
Панчев – сертификат на оценителска правоспособност рег. № 100100728 от 14.12.2009 г. Същата
възлиза на 53 168 лв. и е определена за обезщетение на собствениците на имот с идентификатор № 02676.501.4221 в гр. Банско. Средствата
са осигурени от собствени приходи и разходът
е одобрен с Решение № 173 по протокол № 9 от
26.04.2012 г. на Общинския съвет – гр. Банско.
4. Директорът на дирекция „ФСД“ при Община
Банско да организира изплащането на обезщетението, посочено в т. 3 от заповедта, на собствениците на имот с идентификатор 02676.501.4221
по кадастралната карта и кадастралните регистри
на гр. Банско, както следва:
4.1. Димитър Костадинов Чолев – 26 584 лв.;
4.2. Мария Благоева Чолева – 8861,33 лв.;
4.3. Даниела Михайлова Сугарева – 8861,33 лв.;
4.4. Катя Михайлова Пунева – 8861,33 лв.
5. Изплащането на обезщетението на собствениците на отчуждавания поземлен имот с
идентификатор № 02676.501.4221 по КК и КР на
гр. Банско да започне в 7-дневен срок от влизане на заповедта в сила в „Първа инвестиционна
банка“ – АД, клон Банско.
6. В случай че възникне спор между няколко
лица за правото върху дължимата сума или за
права върху отчуждавания имот, обезщетението
се внася в търговската банка по сметка на общината. В този случай банката изплаща сумата на
лицето, което установи правата си по съдебен ред.
7. Заповедта подлежи на обжалване пред административния съд по местонахождение в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“.
Конт рола по изпълнението на заповедта
възлагам на Александър Рупчин – секретар на
Община Банско.

7659

Кмет:
Г. Икономов

С Т Р. 8 8

ДЪРЖАВЕН

ЗАПОВЕД № 03-46
от 31 юли 2012 г.
На основание чл. 25, ал. 2 и 3 във връзка
с чл. 21, ал. 1 ЗОС, чл. 16, ал. 1 ЗУТ и влязъл
в сила частичен регулационен, застроителен
и ка даст ра лен п лан на стопанск и те дворове „Забиница“ и „Рупчовец“ по плана на гр.
Банско, одобрен със Заповед № 65 от 1994 г.
съгласно одобрен ПУП със Заповед № 01-106
от 28.05.2009 г., с оглед задоволяване на важни
обществени интереси, които не могат да бъдат
задоволени по друг начин, и изграждането на
ул. Явор – публична общинска собственост, в
гр. Банско нареждам:
1. Да бъде извършено отчуждаване на част от
НУПИ № 77 в кв. 266 по плана на гр. Банско,
одобрен със Заповед № 65 от 1994 г. и Заповед
№ 01-106 от 28.05.2009 г. за изграждането на улица в стопански двор „Зъбиница“ по действащия
ЗРП (ПУП) на гр. Банско – публична общинска
собственост. Частта, която се отчуждава, е в
размер 79 кв. м.
2. НУПИ № 77 в кв. 266 по плана на гр.
Банско е собственост на Надежда Милушева
Кръстева съгласно нотариален акт № 163, том
I, рег. № 1834, д. № 234 от 2000 г.
3. Пазарната стойност на частта, подлежаща на отчуждаване по т. 1, с площ 79 кв. м е
определена от независим оценител Петър Панчев – сертификат на оценителска правоспособност рег. № 100100728 от 14.12.2009 г. Същата
възлиза на 4510 лв. и е определена за обезщетение на собственика на част от НУПИ № 77 в
кв. 266 по плана на гр. Банско. Средствата са
осигурени от собствени приходи и разходът е
одобрен с Решение № 172 по протокол № 9 от
26.04.2012 г. на Общинския съвет – гр. Банско.
4. Директорът на дирекция „ФСД“ при Община Банско да организира изплащането на
обезщетението, посочено в т. 3 от заповедта, на
собственика на част от НУПИ № 77 в кв. 266
по плана на гр. Банско с площ 79 кв. м.
5. Изплащането на обезщетението на собственика на отчуждавания имот да започне в
7-дневен срок от влизане на заповедта в сила
в „Първа инвестиционна банка“ – А Д, к лон
Банско.
6. В случай че възникне спор между няколко
лица за правото върху дължимата сума или за
права върху отчуждавания имот, обезщетението се внася в търговската банка по сметка
на общината. В този случай банката изплаща
сумата на лицето, което установи правата си
по съдебен ред.
7. Заповедта подлежи на обжалване пред
административния съд по местонахождение на
имота в 14-дневен срок от обнародването є в
„Държавен вестник“.
Конт рола по изпълнението на заповедта
възлагам на Александър Рупчин – секретар на
Община Банско.
Кмет:
Г. Икономов
7660

ВЕСТНИК
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ЗАПОВЕД № 03-47
от 31 юли 2012 г.
На основание чл. 25, ал. 2 и 3 във връзка
с чл. 21, ал. 1 ЗОС, чл. 16, ал. 1 ЗУТ и влязъл
в сила частичен регулационен, застроителен
и ка даст ра лен п лан на стопанск и те дворове „Забиница“ и „Рупчовец“ по плана на гр.
Банско, одобрен със Заповед № 65 от 1994 г.,
съгласно одобрен ПУП със Заповед № 01-106
от 28.05.2009 г., с оглед задоволяване на важни
обществени интереси, които не могат да бъдат
задоволени по друг начин, и изграждането на
улица „Явор“ – публична общинска собственост,
в гр. Банско нареждам:
1. Да бъде извършено отчуждаване на част от
НУПИ № 75 в кв. 266 по плана на гр. Банско,
одобрен със Заповед № 65 от 1994 г. и Заповед
№ 01-106 от 28.05.2009 г. за изграждането на улица в стопански двор „Зъбиница“ по действащия
ЗРП (ПУП) на гр. Банско – публична общинска
собственост. Частта, която се отчуждава, е в
размер 154 кв.м.
2. НУПИ № 75 в кв. 266 по плана на гр.
Банско е собственост на Елена Костадинова
Гемкова и Димитър Костадинов Валеюв съгласно
нотариален акт № 61, том II, д. № 358 от 1998 г.
при следните квоти:
2.1. Елена Костадинова Гемкова, притежаваща
1/2 идеални части;
2.2. Димитър Костадинов Валеюв, притежаващ 1/2 идеални части.
3. Пазарната стойност на частта, подлежаща
на отчуждаване по т. 1, с площ 154 кв.м е определена от независим оценител Петър Панчев
сертификат на оценителска правоспособност
рег. № 100100728 от 14.12.2009 г. Същата възлиза
на 8937 лв. и е определена за обезщетение на
собствениците на част от НУПИ № 75 в кв. 266
по плана на гр. Банско. Средствата са осигурени
от собствени приходи и разходът е одобрен с
Решение № 174 по протокол № 9 от 26.04.2012 г.
на Общинския съвет – гр. Банско.
4. Директорът на дирекция „ФСД“ при Община Банско да организира изплащането на
обезщетението, посочено в т. 3 от заповедта,
на собствениците на част от НУПИ № 75 в
кв. 266 по плана на гр. Банско с площ 154 кв.м,
както следва:
4.1. Елена Костадинова Гемкова – 4468,50 лв.;
4.2. Димитър Костадинов Валеюв – 4468,50 лв.
5. Изплащането на обезщетението на собствениците на отчуждаваният имот да започне
в 7-дневен срок от влизане на заповедта в сила
в „Първа инвестиционна банка“ – А Д, к лон
Банско.
6. В случай че възникне спор между няколко
лица за правото върху дължимата сума или за
права върху отчуждавания имот, обезщетението се внася в търговската банка по сметка
на общината. В този случай банката изплаща
сумата на лицето, което установи правата си
по съдебен ред.
7. Заповедта подлежи на обжалване пред
Административния съд по местонахождението
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на имота в 14-дневен срок от обнародването є
в „Държавен вестник“.
Конт рола по изпълнението на заповедта
възлагам на Александър Рупчин – секретар на
Община Банско.

7661

Кмет:
Г. Икономов

ОБЩИНА БОТЕВГРАД
РЕШЕНИЕ № 183
от 26 юли 2012 г.
На основание чл. 20 във връзка с дейностите
по чл. 17, ал. 1, т. 2, чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА
и чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 124, ал. 3, чл. 8,
т. 1, чл. 12, ал. 2, чл. 59, ал. 1 и чл. 109, ал. 2 ЗУТ
Общинският съвет – Ботевград, реши:
1. Одобрява проект за подробен устройствен план
(ПУП) на имот № 005175 в м. Зелин в землището
на Ботевград с цел промяна предназначението
на същия със следните показатели: отреждане за
имота – „За вилно строителство“, нискоетажно с
кота корниз – до 7 м, и кота било – до 10 м; плътност на застрояване – до 40 %; интензивност на
застрояване – до 0,8; озеленена площ – минимум
50 %, и начин на застрояване – свободно, съгласно
приложения проект.
2. Възлага на кмета на общината да организира
извършването на произтичащите от решението
процедури.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен срок
от обнародването решението подлежи на обжалване
чрез Община Ботевград пред Административния
съд – София област.

7707

Председател:
Й. Лалчева

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ
НА ОБЛАСТ ДОБРИЧ
ЗАПОВЕД № РД-11-10-174
от 30 юли 2012 г.
На основание чл. 34а, ал. 2 във връзка с
чл. 34в от Закона за държавната собственост и
чл. 63, ал. 1 и 2 от Закона за енергетиката за
задоволяване на неотложна държавна нужда,
която не може да бъде задоволена по друг начин, а именно: за изграждане на площадка на
Станция за очистване на газопровод (СОГ) – пускова камера и автомобилен път към СОГ, от
обект „Преносен газопровод високо налягане и
Автоматична газоредуцираща станция (АГРС),
Силистра“ и необходимостта от отчуждаване
на част от имот – частна собственост, одобрено със съвместна Заповед № РД-02-14-1740 от
09.07.2012 г. на минист ъра на региона лното
развитие и благоустройството и № ЗМФ-886
от 12.07.2012 г. на министъра на финансите,
о т ч у ж да вам в полза на д ържа вата част о т
следния имот – частна собственост, подробно
описан по вид, размер, местонахождение, размер на паричното обезщетение и собственици,
както следва:
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С Т Р. 8 9

Поземлен
имот

Собственик/
ци

Засегната
площ
от
имота
(дка)

Стойност
на
обезщетението
(лв.)

Поземлен
имот с проек
тен № 030038,
образуван от
имот № 030035,
намиращ се
в землището
на с. Росеново, местност
Зисова нива,
ЕКАТТЕ:
63063, община Добричка,
целият с площ
27,279 дка, с
начин на трайно ползване:
нива, категория на земята
при неполивни
условия: трета.

Никола
Димитров
Колев
Миню
Димитров
Колев,
наслед н и ц и
на
Димитър Колев Балев

1,631

2153

Обезщетението ще се изплаща по банков път
чрез „УниКредит Булбанк“ – офис Добрич, след
03.09.2012 г. след представяне на банкова сметка
от собствениците на имота в областната администрация – Добрич.
Средствата, необходими за изплащането на
паричното обезщетение на правоимащите лица
на визирания по-горе имот – частна собственост,
се осигуряват от „Булгартрансгаз“ – ЕАД, София,
и са заложени в инвестиционната програма на
дружеството за 2012 г.
На основание чл. 60, ал. 1 АПК във връзка с
чл. 32, ал. 1 ЗДС и предвид необходимостта от
осигуряване защита на особено важни държавни
интереси и значими обществени интереси, своевременно приключване на отчуждителната процедура и осъществяване на строителните дейности
в определените срокове допускам предварително
изпълнение на тази заповед със следните мотиви:
Отчуждаването е необходимо предвид изграждането на площадка на Станция за очистване на
газопровод (СОГ) – пускова камера и автомобилен
път към СОГ, от обект „Преносен газопровод
високо налягане и Автоматична газоредуцираща
станция (АГРС), Силистра“. Изграждането на газопровода, който ще пренася пророден газ от гр.
Добрич до гр. Силистра и района, е предвидено
в инвестиционната програма на газопреносното
предприятие „Булгартрансгаз“ – ЕАД, София, за
2012 г. Със Заповед № РД-02-14-2312 от 10.11.2011 г.
на министъра на регионалното развитие и благоустройството (ДВ, бр. 93 от 2011 г.) е одобрен
подробният устройствен план – парцеларен план
за обект „Преносен газопровод високо налягане
и Автоматична газоредуцираща станция (АГРС)
Силистра“, с трасе, преминаващо през територията на общините Добричка и Тервел, област
Добрич, и общините Кайнарджа и Силистра,
област Силистра. Съгласно извадка (ситуация)

С Т Р. 9 0

ДЪРЖАВЕН

на парцеларния план на обекта за изграждане на
площадка за Станция за очистване на газопровода
(СОГ) – пускова камера и автомобилен път към
СОГ, се засяга част от поземлен имот № 030035,
намиращ се в землището на с. Росеново, община
Добричка, област Добрич, с площ на частта 1,631
дка. За имота, предмет на тази заповед, е изготвена
пазарна оценка за определяне на равностойното парично обезщетение съгласно чл. 32, ал. 2
ЗДС. До собствениците на горепосочения имот
е отправена покана от „Булгартрансгаз“ – ЕАД,
София, за закупуване на част от собствения им
имот. Поради отказ от тяхна страна за сключване на сделка с „Булгартрансгаз“ – ЕАД, София,
е наложително част от собствения им имот да
бъде принудително отчужден за задоволяване
на държавни нужди, които не могат да бъдат
задоволени по друг начин. Отказът на собствениците се явява непреодолима причина и поставя
в невъзможност „Булгартрансгаз“ – ЕАД, София,
да изпълни действията по чл. 62, ал. 4 от Закона
за енергетиката.
Заповедта подлежи на обжалване в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Добрич, чрез областния управител на област Добрич.

7630

Областен управител:
Ж. Желязков

ВЕСТНИК

2. Сградният фонд, имуществото в него и прилежащият терен да се предоставят за управление
на кметството на с. Дунавци.
3. Задължавам директора на ЦДГ „Дъга“ да
предаде на директора на ОДЗ „Зорница“ – с.
Шейново, община Казанлък, за приемане и съхраняване на задължителната документация на
закритата детска градина с приемно-предавателни
протоколи.
4. С персонала на детската градина да се
процедира съгласно чл. 328, ал. 1, т. 1 от Кодекса
на труда.
5. Децата, които са в предучилищна възраст
и подлежат на задължителна предучилищна
подготовка, да се пренасочат към ОДЗ „Слънчо“ – гр. Шипка. За придвижването им дотам да
се ползва ученическият автобус, който превозва
учениците от с. Дунавци до ОУ „Св. св. Кирил
и Методий“ – гр. Шипка.
Контрола по изпълнение на заповедта възлагам на Лилия Цонкова – зам.-кмет на общината.
Кмет:
Г. Стоянова
7663

ОБЩИНА МИЗИЯ
РЕШЕНИЕ № 131
от 27 юли 2012 г.

ОБЩИНА ДЪЛГОПОЛ
РЕШЕНИЕ № 15-6
от 29 юни 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка с решение № 2 от
протокол № 5 от 28.05.2012 г. на ОбЕСУТ Общинският съвет – гр. Дългопол, реши:
Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) за обект „СОЗ на
дренажи „Козлар дере 1“ и „Козлар дере 2“ за
питейно-битово водоснабдяване на с. Комунари,
намиращи се в ПИ 000866 и 000865, землище
Партизани, община Дългопол, област Варна“.
Решението подлежи на обжалване по реда на
чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“ чрез Община
Дългопол пред Административния съд – Варна.
Председател:
Н. Христов
7599
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На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ и Решение № 1 на
Общинския експертен съвет по устройство на
територията, взето на редовно заседание с протокол № 4 от 9.07.2012 г., Общинският съвет – гр.
Мизия, реши:
Одобря ва под робен ус т ройс т вен п ла н
(ПУП) – план за регулация и застрояване на
имот № 050012 и парцеларен план за трасета
на довеждащите до ПСОВ технически проводи,
преминаващи през полски пътища с № 000171,
000177, 000419 и имот № 000428, за промяна
предназначенеито на земеделска земя с цел изграждане на „Пречиствателна станция за отпадни
води, канализационна мрежа и съпътстваща я
водопроводна мрежа на гр. Мизия“.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Мизия до Административния съд – Враца.
Председател:
Д. Вичева

ОБЩИНА КАЗАНЛЪК
ЗАПОВЕД № 1377
от 26 юли 2012 г.
На основание чл. 44, ал. 1, т. 1 и ал. 2 ЗМСМА
и чл. 15, ал. 1 и 4 ППЗНП във връзка с Решение
№ 279 от 28.06.2012 г. на Общинския съвет – гр.
Казанлък, нареждам:
1. За к ривам Целодневна дет ска г ра дина
„Дъга“ – с. Дунавци, с адрес област Стара Загора, община Казанлък, с. Дунавци, ул. Пролет 1,
ЕИК 000800825.

7693

ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ
РЕШЕНИЕ № 202
от 26 юли 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11, ал. 2 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 59, ал. 1, чл. 110,
ал. 1, т. 3 ЗУТ Общинският съвет – гр. Павел
баня, одобрява подробен устройствен план – план
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ДЪРЖАВЕН

за застрояване и ел. схема с цел строителство на
„Приемо-предавателна станция (ППС) PD 2893
(TURIA) Cand B – част от третата национална
мрежа за безжична комуникация по стандарт
GSM/UMTS“ в ПИ 850034 с площ на ПИ – 0,497
кв. м, начин на трайно ползване – „Двор, гор.
стоп.“, местност Кисева поляна, в землището на
с. Турия, община Павел баня, област Стара Загора.
Председател:
Н. Кавръкова
7694

ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК
РЕШЕНИЕ № 161
от 26 юли 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 3,
ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 и чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3,
т. 1 ЗПСК във връзка с чл. 5 и 6 от Наредбата за
търговете и конкурсите Общинският съвет – гр.
Пазарджик, реши:
1. Приема приложени към предложението на
кмета на община Пазарджик: анализа на правното
състояние, информационния меморандум и приватизационната оценка за общински нежилищен
имот – самостоятелен търговски обект в сграда с
площ 404 кв.м, с идентификатор 55155.503.374.1.6
по кадастралната карта и кадастралните регистри
на гр. Пазарджик, одобрени със Заповед № РД18-97 от 28.10.2010 г. на изпълнителния директор
на АГКК, с предназначение: за обществено хранене ведно с припадащите се идеални части от
сградата, намиращ се в сграда № 1, разположена
в поземлен имот с идентификатор 55155.503.374
(съставляващ УПИ І-374 – за театър, в кв. 1272 по
действащия регулационен план на район „Централен“ – гр. Пазарджик) и с административен адрес:
Пазарджик, пл. Константин Величков 1, етаж 1,
актуван с акт за частна общинска собственост
№ 2390 от 16.03.2011 г., вписан в двойновходящия
регистър при съдията по вписванията – Агенция
по вписванията, № 1223 от 22.03.2011 г., и акт
№ 2412 от 25.03.2011 г. за поправка на акт № 2390,
вписан в двойновходящия регистър при съдията
по вписванията – Агенция по вписванията, № 1429
от 31.03.2011 г. Обектът е разположен в част от
етаж 1. Брой нива на обекта – 1. Съседи на обекта в сградата: на същия етаж – 55155.503.374.1.1;
под обекта – 55155.503.374.1.2, и над обекта –
55155.503.374.1.1.
2. Дава съгласие имотът по т. 1 да се продаде
(приватизира) чрез публичен търг с явно наддаване при следните условия:
2.1. Обект на търга: Общински нежилищен
имот – самостоятелен търговски обект в сграда с
площ 404 кв.м, с идентификатор 55155.503.374.1.6
по кадастралната карта и кадастралните регистри
на гр. Пазарджик, одобрени със Заповед № РД18-97 от 28.10.2010 г. на изпълнителния директор
на АГКК, с предназначение: за обществено хранене, ведно с припадащите се идеални части от
сградата, намиращ се в сграда № 1, разположена
в поземлен имот с идентификатор 55155.503.374
(съставляващ УПИ І-374, за театър в кв. 1272 по
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действащия регулационен план на район „Централен“ – гр. Пазарджик) и с административен адрес:
Пазарджик, пл. Константин Величков 1, етаж 1,
актуван с акт за частна общинска собственост
№ 2390 от 16.03.2011 г., вписан в двойновходящия
регистър при съдията по вписванията – Агенция
по вписванията, № 1223 от 22.03.2011 г., и акт
№ 2412 от 25.03.2011 г. за поправка на акт № 2390,
вписан в двойновходящия регистър при съдията
по вписванията – Агенция по вписванията, № 1429
от 31.03.2011 г. Обектът е разположен в част от
етаж 1. Брой нива на обекта – 1. Съседи на обекта в сградата: на същия етаж – 55155.503.374.1.1;
под обекта – 55155.503.374.1.2, и над обекта –
55155.503.374.1.1.
2.2. Начална тръжна цена: 327 000 лв.
2.3. Стъпка за наддаване: 5000 лв.
2.4. Размер на депозита: 130 800 лв., която сума
следва да бъде постъпила в банковата сметка,
посочена в тръжната документация, в срок до 17 ч.
на 32-рия ден включително от датата на обнародването на решението в „Държавен вестник“. Ако
последният ден от срока е неприсъствен, срокът
изтича на първия следващ присъствен ден.
2.5. Тръжната документация (включваща и
информационния меморандум) се закупува на
гише „Ксерокс“ в Центъра за информация и услуги
на гражданите, намиращ се в партерния етаж на
сградата на общинска администрация – Пазарджик, бул. България 2, на цена 500 лв.
2.6. Срокът за закупуване на тръжната документация е до 17 ч. на 20-ия ден от датата на обнародването на решението в „Държавен вестник“.
Ако последният ден от срока е неприсъствен,
срокът изтича на първия следващ присъствен ден.
2.7. Срокът за подаване на предложения за
участие в търга е до 17 ч. на 32-рия ден включително от датата на обнародването на решението
в „Държавен вестник“. Ако последният ден от
срока е неприсъствен, срокът изтича на първия
следващ присъствен ден. Предложенията се подават в деловодството на Общинския съвет – гр.
Пазарджик, ХІІІ етаж в сградата, намираща се
в Пазарджик, бул. България 2.
2.8. Срокът за оглед на обекта на приватизация
по т. 1 е до 17 ч. на 32-рия ден включително от
датата на обнародването на решението в „Държавен вестник“. Ако последният ден от срока е
неприсъствен, срокът изтича на първия следващ
присъствен ден.
2.9. Търгът ще се проведе в „Заседателна зала“,
намираща се на ІІ етаж в сградата на общинска
администрация – Пазарджик, бул. България 2, с
начален час 11 ч., на 35-ия ден от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“. Ако
този ден е неприсъствен, търгът ще се проведе
на първия следващ присъствен ден.
2.10. В публичния търг с явно наддаване могат
да участват при равни условия всички физически
и юридически лица.
2.11. Предварителни квалификационни изисквания към участниците в търга – няма.
2.12. Собствеността върху обекта, предмет на
приватизацията, се прехвърля след заплащане на
цената и подписване на приватизационния договор.
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3. Утвърждава тръжната документация – приложение № 1.
4. Определя комисия за организирането и провеждането на търга в състав от 5 членове и определя възнаграждение за всеки член на комисията.
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Председател:
Х. Харалампиев

РЕШЕНИЕ № 162
от 26 юли 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 3,
ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 и чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3,
т. 1 ЗПСК във връзка с чл. 5 и 6 от Наредбата за
търговете и конкурсите Общинският съвет – гр.
Пазарджик, реши:
1. Приема приложени към предложението
на кмета на Община Пазарджик: анализа на
правното състояние, информационния меморандум и приватизационната оценка за общински
нежилищен имот – самостоятелен търговски
обект в сграда с площ 435 кв.м, с идентификатор
55155.503.374.1.3 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, одобрени
със Заповед № РД-18-97 от 28.10.2010 г. на изпълнителния директор на АГКК, с предназначение:
за обществено хранене, ведно с припадащите се
идеални части от сградата, намиращ се в сграда
№ 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 55155.503.374 (съставляващ УПИ І-374 – за
театър, в кв. 1272 по действащия регулационен
план на район „Централен“ – гр. Пазарджик) и
с административен адрес: гр. Пазарджик, пл.
Константин Величков 1, етаж 0 и етаж 1, актуван
с акт за частна общинска собственост № 2391 от
16.03.2011 г., вписан в двойновходящия регистър
при съдията по вписванията – Агенция по вписванията, № 1218 от 21.03.2011 г. и акт № 2413 от
25.03.2011 г. за поправка на акт № 2391, вписан
в двойновходящия регистър при Съдията по
вписванията – Агенция по вписванията, № 1426
от 31.03.2011 г. Брой нива на обекта – 2. Съседи
на обекта в сградата:
Ниво: 1
на същия етаж – 55155.503.374.1.1, 55155.503.374.1.4,
55155.503.374.1.2
под обекта – няма
над обекта – 55155.503.374.1.1, 55155.503.374.1.6
Ниво: 2
на същия етаж – 55155.503.374.1.1
под обекта – 55155.503.374.1.2
над обекта – 55155.503.374.1.1.
2. Дава съгласие имотът по т. 1 да се продаде
(приватизира) чрез публичен търг с явно наддаване при следните условия:
2.1. Обект на търга: общински нежилищен
имот – самостоятелен търговски обект в сграда с
площ 435 кв.м, с идентификатор 55155.503.374.1.3
по кадастралната карта и кадастралните регистри
на гр. Пазарджик, одобрени със Заповед № РД-1897 от 28.10.2010 г. на изпълнителния директор на
АГКК, с предназначение: за обществено хранене,
ведно с припадащите се идеални части от сградата,
намиращ се в сграда № 1, разположена в поземлен
имот с идентификатор 55155.503.374 (съставляващ
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УПИ І-374 – за театър, в кв. 1272 по действащия
регулационен план на район „Централен“ – гр.
Пазарджик) и с административен адрес: гр. Пазарджик, пл. Константин Величков 1, етаж 0 и етаж
1, актуван с акт за частна общинска собственост
№ 2391 от 16.03.2011 г., вписан в двойновходящия
регистър при съдията по вписванията – Агенция
по вписванията, № 1218 от 21.03.2011 г. и акт
№ 2413 от 25.03.2011 г. за поправка на акт № 2391,
вписан в двойновходящия регистър при съдията
по вписванията – Агенция по вписванията, № 1426
от 31.03.2011 г. Брой нива на обекта – 2. Съседи
на обекта в сградата:
Ниво: 1
на същия етаж – 55155.503.374.1.1, 55155.503.374.1.4,
55155.503.374.1.2
под обекта – няма
над обекта – 55155.503.374.1.1, 55155.503.374.1.6
Ниво: 2
на същия етаж – 55155.503.374.1.1
под обекта – 55155.503.374.1.2
над обекта – 55155.503.374.1.1.
2.2. Начална тръжна цена: 317 000 лв.
2.3. Стъпка за наддаване: 5000 лв.
2.4. Размер на депозита: 126 800 лв., която сума
следва да бъде постъпила в банковата сметка,
посочена в тръжната документация, в срок до 17 ч.
на 32-рия ден включително от датата на обнародването на решението в „Държавен вестник“. Ако
последният ден от срока е неприсъствен, срокът
изтича на първия следващ присъствен ден.
2.5. Тръжната документация (включваща и
информационния меморандум) се закупува на
гише „Ксерокс“ в Центъра за информация и услуги
на гражданите, намиращ се на партерния етаж
на сградата на общинска администрация – Пазарджик, в гр. Пазарджик, бул. България 2, на
цена 500 лв.
2.6. Срокът за закупуване на тръжната документация е до 17 ч. на 20-ия ден от датата на обнародването на решението в „Държавен вестник“.
Ако последният ден от срока е неприсъствен,
срокът изтича на първия следващ присъствен ден.
2.7. Срокът за подаване на предложения за
участие в търга е до 17 ч. на 32-рия ден включително от датата на обнародването на решението
в „Държавен вестник“. Ако последният ден от
срока е неприсъствен, срокът изтича на първия
следващ присъствен ден. Предложенията се подават в деловодството на Общинския съвет – гр.
Пазарджик, ХІІІ етаж в сградата, намираща се
в гр. Пазарджик, бул. България 2.
2.8. Срокът за оглед на обекта на приватизация
по т. 1 е до 17 ч. на 32-рия ден включително от
датата на обнародването на решението в „Държавен вестник“. Ако последният ден от срока е
неприсъствен, срокът изтича на първия следващ
присъствен ден.
2.9. Търгът ще се проведе в „Заседателна зала“,
ІІ етаж в сградата на общинската администрация – Пазарджик, бул. България 2, с начален час
10 ч., на 35-ия ден от датата на обнародване на
решението в „Държавен вестник“. Ако този ден
е неприсъствен, търгът ще се проведе на първия
следващ присъствен ден.
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2.10. В публичния търг с явно наддаване могат
да участват при равни условия всички физически
и юридически лица.
2.11. Предварителни квалификационни изисквания към участниците в търга – няма.
2.12. Собствеността върху обекта – предмет на
приватизацията, се прехвърля след заплащане на
цената и подписване на приватизационния договор.
3. Утвърждава тръжната документация – приложение № 1.
4. Определя комисия за организирането и
провеждането на търга в състав от 5 членове
и определя възнаграждение за всеки член на
комисията.
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Председател:
Х. Харалампиев

ОБЩИНА ПЛОВДИВ
ЗАПОВЕД № 12-ОА-1814
от 26 юли 2012 г.
На основание чл. 44, ал. 1, т. 1 и ал. 2 ЗМСМА,
чл. 130, ал. 2, чл. 110, ал. 1, т. 5 и чл. 112, ал. 2,
т. 10 ЗУТ, Заповед № 10-ОА-2363 от 20.10.2010 г.
за доп ускане изработването на П У П – ПП,
решение на ЕСУТ, взето с протокол № 26 от
18.07.2012 г., т. 24, одобрявам ПУП – парцеларен
план за газопроводно трасе за обект: „Външен
присъединителен газопровод 0,6 МРа по КК на
гр. Пловдив, ЕКАТТЕ 56784“, с дължина 1980
m, с начална точка АГРС – ТЕЦ Север „Булгартрансгаз“ – ЕАД, до съществуващ площадков
газопровод – кранов възел 1 на „Булмаркет Си Ен
Джи“ – ЕООД, на територията на „ЕВН България
Топлофикация“ – ЕАД – ТЕЦ Север, Пловдив.
Трасето на газопровода да се изгради при
спазване разпоредбите на Наредба № 16 от 2004 г.
за сервитутите на енергийните обекти и Наредба
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№ 6 от 2004 г. за технически правила и нормативи за проектиране, изграждане и ползване на
обектите и съоръженията за пренос, съхранение,
разпределение и доставка на природен газ.
Заповедта подлежи на обжалване по реда на
чл. 215, ал. 1 и 4 във връзка с чл. 218, ал. 1 ЗУТ
чрез кмета на Община Пловдив пред Административния съд – Пловдив, в 30-дневен срок от
обнародването в „Държавен вестник“.
И.д. кмет:
Р. Петков
7650

Председател:
Х. Харалампиев

РЕШЕНИЕ № 166
от 26 юли 2012 г.
На основание чл. 14, ал. 4, чл. 5, 6 и 8 от Наредбата за търговете и конкурсите във връзка с
чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 3, ал. 3, т. 2 и ал. 8,
чл. 4, ал. 4 и чл. 31, ал. 1 ЗПСК Общинският
съвет – гр. Пазарджик, реши:
Изменя т. 2.2, 2.4 и 3 от Решение № 85 от
28.03.2012 г. (ДВ, бр. 30 от 2012 г.), изменено и
допълнено с Решение № 123 от 31.05.2012 г. (ДВ,
бр. 47 от 2012 г.) на Общинския съвет – гр. Пазарджик, както следва:
„2.2. Начална тръжна цена: 2 100 000 лв.
....................................................................................
2.4. Размер на депозита: 840 000 лв., която сума
следва да бъде постъпила в банковата сметка,
посочена в тръжната документация, в срок до 17 ч.
на 32-рия ден включително от датата на обнародването на това решение в „Държавен вестник“.
Ако последният ден от срока е неприсъствен,
срокът изтича в първия следващ присъствен ден.
....................................................................................
3. Утвърждава актуализирана тръжна документация – приложение № 1 към това решение.“
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ОБЩИНА САПАРЕВА БАНЯ
РЕШЕНИЕ № 1
от 31 юли 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11, чл. 44, ал. 1,
т. 1 и 13 ЗМСМА, чл. 129, ал. 1 и чл. 150 ЗУТ
и Решение № КЗЗ-13, т. 2, от протокол № 13 от
27.06.2012 г. на Комисията за земеделските земи
към МЗХ Общинският съвет – гр. Сапарева
баня, реши:
1. Одобрява проект за подробен устройствен
план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за обект на
техническата инфраструктура за: „Обслужващ път
за пречиствателна станция за отпадни води, довеждащ канализационен колектор до пречиствателна
станция за отпадъчни води, довеждащ водопровод
до пречиствателна станция за отпадъчни води и
външно ел. захранване до пречиствателна станция
за отпадъчни води“, по проект: „Подобряване и
развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в гр. Сапарева баня, с. Сапарево
и с. Паничище“ по ОП „ОС“ в обхвата на поземлени имоти с идентификатори: № 65365.24.69,
65365.24.624, 65365.43.40, 65365.43.66, 65365.43.158,
65365.43.201, 65365.43.205, 65365.43.208, 65365.58.11,
65365.58.239 и 65365.58.240 по КК на землището на
гр. Сапарева баня, одобрена със Заповед № РД-1815 от 19.02.2008 г. на изпълнителния директор на
АГКК – София, с възложител Община Сапарева
баня, представлявана от кмета, като изготвен на
основание чл. 109, ал. 2 и чл. 110, ал. 1, т. 5 ЗУТ
и съобразен с изискванията на Наредба № 8 от
2001 г. за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове съгласно графичната част
на приложения ПУП – парцеларен план.
2. Разпорежда предварително изпълнение на
решението.
Решението може да се обжалва чрез Община Сапарева баня пред Административния
съд – Кюстендил, в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“. В частта на разпореждането за предварително изпълнение може
да се обжалва чрез административния орган пред
Административния съд – Кюстендил, в тридневен
срок от съобщаването му.
Председател:
П. Чучуганов
7662
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ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА
РЕШЕНИЕ № 357
от 26 юли 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр.
Стара Загора, реши:
Oдобрява подробен устройствен план – изменение на план за регулация за обект: „Улица
Капитан Петко войвода – юг“ – промяна на
уличната регулация на улица с о.т. 1337 – о.т.
1338 – о.т. 1338а – о.т. 1339а – о.т. 1340 – о.т.
4914 – о.т. 4915 – о.т. 4916 – о.т. 4917 – о.т.
5024 – о.т. 5025 – о.т. 5026 – о.т. 4502а – о.т.
5027 – о.т. 502 8 – о.т. 5029 – о.т. 5031 – о.т.
5032 – о.т. 4656 – о.т. 4657 – о.т. 4660 – о.т. 4676,
и от о.т. 4677 – о.т. 4 – о.т. 5 – о.т. 6 – о.т. 6а – о.т.
7 – о.т. 21а – о.т. 21 – о.т. 22 до о.т. 23 на източната
регулационна линия по регулационния план на
гр. Стара Загора.
Проектът е на разположение в сградата на
общината – бул. Цар Симеон Велики 107, ет. 8,
стая № 806.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Стара Загора до Административния съд – Стара
Загора.
Председател:
Е. Христов
7600

РЕШЕНИЕ № 362
от 26 юли 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр.
Стара Загора, реши:
Одобря ва под робен ус т ройс т вен п ла н
(ПУП) – план за застрояване на поземлен имот
№ 000780 – публична общинска собственост,
с начин на трайно ползване пасище, мера, от
местност Казлера в землището на с. Богомилово за изграждане на „Канализационна помпена
станция“ за обект: „Битово-фекална канализация
с. Богомилово, община Стара Загора – ІІІ етап,
и КПСт „Богомилово“, като в имота се установи
предимно производствена устройствена зона – Пп,
свободно ниско застрояване.
Проектът е на разположение в сградата на
общината – бул. Цар Симеон Велики 107, ет. 5,
стая № 503.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Стара Загора до Административния съд – Стара
Загора.
Председател:
Е. Христов
7601
РЕШЕНИЕ № 363
от 26 юли 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр.
Стара Загора, реши:

ВЕСТНИК
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Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план на елементите на техническата
инфраструктура – трасе на:
„Битово-фекална канализация с. Богомилово–
ІІІ етап“ през имоти № 000591; 000592; 000601;
000781 от местност Казлера в землището на
с. Богомилово с дължина 171 м;
„Тласкател от КПСт до включване в канализационен клон“ през имоти № 000601; 000781 от
местност Казлера в землището на с. Богомилово
с дължина 27 м;
„Водопровод за КПСт с. Богомилово – ІІІ
етап“ през имоти № 000601; 000781 от местност
Казлера в землището на с. Богомилово с дължина 40 м;
„Ел. захранване за КПСт с. Богомилово – ІІІ
етап“ през имоти № 000601; 000781 от местност
Казлера в землището на с. Богомилово с дължина 33 м.
Проектът е на разположение в сградата на
общината – бул. Цар Симеон Велики 107, ет. 5,
стая № 503.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Стара Загора до Административния съд – Стара
Загора.
Председател:
Е. Христов
7602
РЕШЕНИЕ № 369
от 26 юли 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр.
Стара Загора, реши:
Одобрява подробен устройствен план – план за
застрояване на поземлен имот № 256.162 по плана
на новообразуваните имоти на местност Бойчо
бунар в землището на гр. Стара Загора – собственост на Стоян Кирков Грудев и Таня Делчева
Грудева. С плана за застрояване в имота се установява вилна устройствена зона – Ов, с малка
височина на застрояване (Н < 7 м) – свободно,
ниско застрояване, с предложените в плана за
застрояване нормативи: максимална плътност на
застрояване – до 30 %; максимален коефициент
на интензивност на застрояване – до 0,6; минимална озеленена площ – 50 % – за изграждане
на обект: „Вилна сграда“.
Проектът е на разположение в сградата на
общината – бул. Цар Симеон Велики 107, ет. 8,
стая № 806.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Стара Загора до Административния съд – Стара
Загора.

7603

Председател:
Е. Христов

БРОЙ 63

ДЪРЖАВЕН

РЕШЕНИЕ № 370
от 26 юли 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр.
Стара Загора, реши:
Одобрява подробен устройствен план – план за
застрояване на имот с идентификатор 68850.65.26
от кадастралната карта на местност Орта бозалък
в землището на гр. Стара Загора, собственост
на „Широв“ – ЕООД. С плана за застрояване в
горецитирания имот се установява устройствена
зона – Сж, ОДО (смесена за жилищни нужди и
обществено и делово обслужване), средно (с височина до 12 м), свободно основно застрояване,
със следните нормативни показатели: максимална
плътност на застрояване – до 70 %; максимален
коефициент на интензивност на застрояване – до
3; минимална озеленена площ – 30 %.
Проектът е на разположение в сградата на
общината – бул. Цар Симеон Велики 107, ет. 8,
стая № 806.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Стара Загора до Административния съд – Стара
Загора.

7604

Председател:
Е. Христов

ВЕСТНИК

С Т Р. 9 5

РЕШЕНИЕ № 372
от 26 юли 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМ А
във връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският
съвет – гр. Стара Загора, реши:
Одобрява подробен устройствен план – план
за застрояване за поземлен имот с идентифи к а ц ионен № 6 8 8 50. 8 0. 36 – у р б а н и з и р а н а
т ери т ори я, извън р ег ула ц ион н и т е г ра н и ц и
на гр. Стара Загора, собственост на „Дончо
Попов 09“ – ЕООД. С плана за застрояване в
имота се установява предимно производствена
устройствена зона – Пп (за производствени и
складови дейности) – с височина на застрояване
(Н < 10 м), свободно ниско застрояване, със
следните нормативи: максимална плътност на
застрояване – до 80 %; максимален коефициент на интензивност на застрояване – до 1,0;
минимална озеленена площ – 20 %.
Проектът е на разположение в сградата на
общината – бул. Цар Симеон Велики 107, ет. 8,
стая № 806.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Стара Загора до Административния съд – Стара
Загора.

7606

Председател:
Е. Христов

РЕШЕНИЕ № 371
от 26 юли 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр.
Стара Загора, реши:
Одобрява подробен устройствен план – план
за застрояване на поземлен имот с идентификационен № 68850.224.6 по кадастралната карта на
местността Баш чардак, намиращ се извън урбанизираните територии в землището на гр. Стара
Загора – собственост на наследниците на Георги
Христов Димитров. С плана за застрояване в
имота се установява устройствена зона – Жм – за
жилищни нужди, с малка височина на застрояване (Н < 10 м), свободно ниско застрояване, със
следните нормативи: максимална плътност на
застрояване – до 60 %; максимален коефициент
на интензивност на застрояване – до 1,2; минимална озеленена площ – 40 % – за изграждане
на обект: „Жилищно строителство“.
Проектът е на разположение в сградата на
общината – бул. Цар Симеон Велики 107, ет. 8,
стая № 806.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Стара Загора до Административния съд – Стара
Загора.

РЕШЕНИЕ № 373
от 26 юли 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМ А
във връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският
съвет – гр. Стара Загора, реши:
Одобрява подробен устройствен план – план
за застрояване на поземлен имот № 259.440 от
плана на новообразуваните имоти на местност Съборената кюприя, намиращ се извън
урбанизираните територии в землището на гр.
Стара Загора – собственост на Ивайло Иванов
Пехливанов. С плана за застрояване в имота се
установява устройствена зона – Жм1 – за жилищни нужди, с малка височина на застрояване
(Н < 7 м) – свободно ниско застрояване, със
следните нормативни показатели: максимална
плътност на застрояване – до 40 %; максимален
коефициент на интензивност на застрояване – до
0,8; минимална озеленена площ – 50 % – за изграждане на обект: „Жилищно строителство“;
площ – 50 % – за изграждане на обект: „Вилна
сграда“.
Проектът е на разположение в сградата на
общината – бул. Цар Симеон Велики 107, ет. 8,
стая № 806.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Стара Загора до Административния съд – Стара
Загора.

Председател:
Е. Христов

Председател:
Е. Христов

7605

7607

С Т Р. 9 6

ДЪРЖАВЕН
РЕШЕНИЕ № 374
от 26 юли 2012 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр.
Стара Загора, реши:
Одобрява подробен устройствен план – изменение на плана за застрояване за ПИ № 111023,
111024 и 111028 в местността Комлука – урбанизирана територия, извън регулационните граници
на с. Малка Верея, община Стара Загора, собственост на Диан Бонев Господинов и Розалина
Вълчанова Бонева. С плана за застрояване в
имота се установява предимно производствена
устройствена зона – Пп (за производствени и
складови дейности), с височина на застрояване
(Н < 15 м), свободно средно застрояване, със
следните нормативи: максимална плътност на
застрояване – до 80 %; максимален коефициент
на интензивност на застрояване – до 2,5; минимална озеленена площ – 20 %.
Проектът е на разположение в сградата на
общината – бул. Цар Симеон Велики 107, ет. 8,
стая № 806.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Стара Загора до Административния съд – Стара
Загора.
Председател:
Е. Христов

ВЕСТНИК
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РЕШЕНИЕ № 376
от 26 юли 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМ А
във връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУ Т Общинският
съвет – гр. Стара Загора, реши:
Одобрява подробен устройствен план – план
за застрояване за поземлен имот № 37 по неу твърден кадастрален план на местност Найденови пръти, в землището на с. Малка Верея,
община Стара Загора – собственост на Виолета
Мънчева А ндонова и Дончо Христов А ндонов.
С плана за застрояване в имота се установява
вилна устройствена зона – Ов, с малка височина на застрояване (Н < 7 м) – свободно,
ниско застрояване, със следните нормативи:
максимална плътност на застрояване – до 30 %;
максимален коефициент на интензивност на
заст рояване – до 0,6; минима лна озеленена
площ – 50 % – за изграж дане на обект: „Вилна
сграда“.
Проектът е на разположение в сградата на
общината – бул. Цар Симеон Велики 107, ет. 8,
стая № 806.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУ Т в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ решението подлежи на обжалване чрез
Община Стара Загора до А дминистративния
съд – Стара Загора.

7610

Председател:
Е. Христов

7608
РЕШЕНИЕ № 375
от 26 юли 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМ А
във връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският
съвет – гр. Стара Загора, реши:
Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план на елементите на техническата
инфраструкт у ра – трасе на „Водопроводна и
канализационна мрежа за поземлени имоти
№ 108035, 108036, 108037, 108038, 108040, 108041,
108042, 108043, 108044, 108045, 108046, 108047,
108049, 108050, 108051, 108052, 108053, 108054,
108055, 108056, 108058, 108059, 108060, 108061 и
108062 от КВС на местност Атюрен, землище
с. Малка Верея“, община Стара Загора – урбанизирана територия, с начин на трайно ползване: индивидуално застрояване, собственост
на „Старозагорски имоти“ – ООД.
Проектът е на разположение в сградата на
общината – бул. Цар Симеон Велики 107, ет. 8,
стая № 806.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Стара Загора до Административния съд – Стара
Загора.

РЕШЕНИЕ № 377
от 26 юли 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМ А
във връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУ Т Общинският
съвет – гр. Стара Загора, реши:
Одобрява подробен устройствен план – план
за застрояване на поземлен имот № 049031,
м е с т н о с т Те л к и т е п е, н а м и р а щ с е и з в ъ н
у рбанизираните територии в землището на
с. Малка Верея – собственост на Христо Деянов Маринов. С плана за застрояване в имота
се установява уст ройст вена зона – Ж м – за
жилищни нуж ди, с малка височина на застрояване (Н < 10 м) – свободно ниско застрояване,
със следни те нормат ивни показатели: максимална плътност на застрояване – до 60 %;
максимален коефициент на интензивност на
заст рояване – до 1,2; минима лна озеленена
площ – 40 % – за изграж дане на обект: „Ж илищна сграда“.
Проектът е на разположение в сградата на
общината – бул. Цар Симеон Велики 107, ет. 8,
стая № 806.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУ Т в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ решението подлежи на обжалване чрез
Община Стара Загора до А дминистративния
съд – Стара Загора.

Председател:
Е. Христов

Председател:
Е. Христов

7609

7611

БРОЙ 63

ДЪРЖАВЕН

РЕШЕНИЕ № 378
от 26 юли 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМ А
във връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският
съвет – гр. Стара Загора, реши:
Одобрява подробен устройствен план – изменение на план за застрояване за имоти № 107053,
107054, 107055, 107056, 107057, 107058, 107059,
107060, 107061, 107062, 107063, 107064, 107065,
107066, 107067, 107068, 107069, 107070, 107072,
107073, 107074, 107075, 107076, 107077, 107078,
107079, 107080, 107081 и 107082, местност Атюрен
в землището на с. Малка Верея – собственост
на „Агриспа бизнес груп“ – ЕООД, урбанизирана територия извън регулационните граници
на с. Малка Верея. С плана за застрояване в
посочените имоти се установява устройствена
зона – Сж, ОБ – смесена, за жилищни нужди
и общественообслужващи дейности, свободно
ниско застрояване (Н < 10 м), със следните
нормативи: максимална плътност на застрояване – до 60 %; максимален коефициент на
интензивност на застрояване – до 1,2; минимална озеленена площ – 40 %.
Проектът е на разположение в сградата на
общината – бул. Цар Симеон Велики 107, ет. 8,
стая № 806.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ решението
подлежи на обжалване чрез Община Стара Загора
до Административния съд – Стара Загора.

7612

Председател:
Е. Христов

РЕШЕНИЕ № 379
от 26 юли 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМ А
във връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският
съвет – гр. Стара Загора, реши:
Одобрява подробен устройствен план – план
за застрояване на поземлен имот № 105026,
местност На края, извън урбанизираните територии в землището на с. Остра могила – собственост на Иван Неделчев Дончев и Надежда
Георг иева Ча к ърова-Н и колова. С п ла на за
застрояване в имота се установява устройствена зона – Жм – за жилищни нужди, с малка
височина на застрояване (Н < 10 м) – свободно
ниско застрояване, със следните нормативни
показатели: максимална плътност на застрояване – до 60 %; максимален коефициент на
интензивност на застрояване – до 1,2; минимална озеленена площ – 40 %, за изграждане
на обект: „Жилищна сграда“.
Проектът е на разположение в сградата на
общината – бул. Цар Симеон Велики 107, ет. 8,
стая № 806.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Стара Загора до Административния съд – Стара
Загора.
Председател:
Е. Христов
7613

ВЕСТНИК
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РЕШЕНИЕ № 380
от 26 юли 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр.
Стара Загора, реши:
Одобрява подробен устройствен план – план за
застрояване на поземлен имот № 001091, местност
Юрта, намиращ се извън урбанизираните територии
в землището на с. Преславен – собственост на Иван
Христов Генов и Гергана Георгиева Георгиева. С
плана за застрояване в имота се установява устройствена зона – Жм – за жилищни нужди, с малка
височина на застрояване (Н < 10 м), свободно ниско
застрояване, със следните нормативи: максимална
плътност на застрояване – до 60 %; максимален
коефициент на интензивност на застрояване – до
1,2; минимална озеленена площ – 40 % – за изграждане на обект: „Жилищна сграда“.
Проектът е на разположение в сградата на
общината – бул. Цар Симеон Велики 107, ет. 8,
стая № 806.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ решението
подлежи на обжалване чрез Община Стара Загора
до Административния съд – Стара Загора.

7614

Председател:
Е. Христов

РЕШЕНИЕ № 381
от 26 юли 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр.
Стара Загора, реши:
Одобрява подробен устройствен план – план за
застрояване на поземлен имот № 104002 от КВС
на местност Адалъка – урбанизирана територия,
извън регулационните граници в землището на
с. Арнаутито, община Стара Загора – собственост
на Геновева Николова Баръмова. С плана за застрояване в имота се установява чисто производствена
устройствена зона – Пч – за производствени и
складови дейности, средно, свободно застрояване,
със следните нормативи: максимална плътност на
застрояване – до 80 %; максимален коефициент на
интензивност на застрояване – до 2,5; минимална
озеленена площ – 20 % – за изграждане на обект:
„Складова база за земеделска продукция“.
Проектът е на разположение в сградата на
общината – бул. Цар Симеон Велики 107, ет. 8,
стая № 806.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ решението
подлежи на обжалване чрез Община Стара Загора
до Административния съд – Стара Загора.
Председател:
Е. Христов
7615
РЕШЕНИЕ № 382
от 26 юли 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМ А
във връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският
съвет – гр. Стара Загора, реши:

С Т Р. 9 8

ДЪРЖАВЕН

Одобрява подробен устройствен план – план за
застрояване на поземлен имот № 140028, местност
Зад Бетера от КВС на землище с. Змейово, община Стара Загора – собственост на Мария Динева
Добрева и Добрин Пенчев Добрев. С плана за
застрояване в имота се установява устройствена
зона – Жм – за жилищни нужди, с малка височина на застрояване (Н < 10 м) – свободно ниско
застрояване, със следните нормативи: максимална
плътност на застрояване – до 60 %; максимален
коефициент на интензивност на застрояване –
до 1,2; минимална озеленена площ – 40 % – за
изграждане на обект: „Жилищни сгради“.
Проектът е на разположение в сградата на
общината – бул. Цар Симеон Велики 107, ет. 8,
стая № 806.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Стара Загора до Административния съд – Стара
Загора.

7616

Председател:
Е. Христов

ОБЩИНА ЧИРПАН
РЕШЕНИЕ № 120
от 31 юли 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр.
Чирпан, одобрява ПУП – план за застрояване
(ПЗ) на поземлен имот (ПИ) 147180, м. Табахни,
в землището на гр. Чирпан и ПП (парцеларен
план) за захранващ водопровод и довеждащ колектор до Пречиствателна станция за отпадъчни
води в ПИ 147180.

7674

Председател:
Хр. Стефанов

РЕШЕНИЕ № 121
от 31 юли 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Чирпан, реши:
Одобрява проекта за: ПУП – трасировъчен и
парцеларен план за обект: „Изграждане на оптична кабелна свързаност с. Рупките – с. Спасово“.
Решението може да се обжалва в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Стара Загора, чрез
Общинския съвет – гр. Чирпан, на основание
чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ.

7675

Председател:
Хр. Стефанов

РЕШЕНИЕ № 122
от 31 юли 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМ А
и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр.
Чирпан, реши:

ВЕСТНИК
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Одобрява проекта за ПУП – трасировъчен и
парцеларен план за обект: „Изграждане на оптична кабелна свързаност гр. Чирпан – с. Рупките“.
Решението може да се обжалва в 30-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Стара Загора, чрез
Общинския съвет – гр. Чирпан, на основание
чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ.

7676

Председател:
Хр. Стефанов

РЕШЕНИЕ № 123
от 31 юли 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Чирпан, реши:
Одобрява проекта за: ПУП – парцеларен план
на елементите на техническата инфраструктура за
обект: „Извеждане подземно на дъждовни води в
тръба 110 ∅ “, на УПИ VII-110, кв. 17, с. Могилово.
Решението може да се обжалва в 30-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Стара Загора, чрез
Общинския съвет – гр. Чирпан, на основание
чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ.

7677

Председател:
Хр. Стефанов

ОБЩИНА ШУМЕН
РЕШЕНИЕ № 186
от 26 юли 2012 г.
На основание чл. 1, ал. 2, т. 1, чл. 3, ал. 3,
т. 2, чл. 4, ал. 4 и чл. 28, ал. 2 ЗПСК Общинският
съвет – гр. Шумен, реши:
1. Открива процедура за приватизация на
„Топлофикация – Шумен“ – ЕАД, Шумен.
2. Забранява извършването на разпоредителни
сделки с дълготрайни активи на дружеството,
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.
3. Упълномощава к мета на общината да
възложи изготвянето на анализ на правното
състояние, приватизационна оценка и информационен меморандум на дружеството, които
да бъдат представени пред общинския съвет в
двумесечен срок считано от датата на приемане
на решението.

7798

Председател:
Г. Колев

РЕШЕНИЕ № 196
от 26 юли 2012 г.
На основание чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 134,
ал. 2, т. 6 и чл. 59, ал. 1 и чл. 60 ЗУТ, заявление
с вх. № 26-00-1854 от 25.04.2012 г., Заповед № 6
от 10.01.2011 г. за разрешаване изработването на
ПУП, Решение № 31 от 29.12.2011 г., Решение

БРОЙ 63

ДЪРЖАВЕН

№ КЗЗ-6 от 22.03.2012 г. за утвърждаване площадка
и трасе за проектиране от комисията по чл. 17,
ал. 1, т. 1 ЗОЗЗ и становище на ОбЕСУТ по т. 2
от протокол № 22 от 19.06.2012 г. Общинският
съвет – гр. Шумен, реши:
Одобрява проект за подробен устройствен
план (ПУП) – план за застрояване (ПЗ) съгласно чл. 110, ал. 1, т. 3 ЗУТ за поземлен имот с
№ 124026 по картата на възстановената собственост на землището на с. Мараш в местността
Попов ясак, община Шумен, специализирана
план-схема по чл. 108, ал. 2 ЗУТ за участъците в
урбанизираната територия и ПУП – парцеларен
план по чл. 110, ал. 1, т. 5 ЗУТ за участъците
извън урбанизираната територия – „Външно ел.
захранване и водоснабдяване на поземлен имот
№ 124026 в землището на с. Мараш“. С плана за
застрояване се определя застрояване за поземлен
имот с № 124026 със следните показатели: устройствена зона – „ООД“ (Обществено-обслужващи
дейности), предназначение на имота съгласно
чл. 8, т. 1 ЗУТ – За „Обществено-обслужващи
дейности“, начин на застрояване съгласно чл. 21,
ал. 1 ЗУТ – свободно, характер на застрояване
съгласно чл. 23, ал. 1 – ниско с максимална височина до 10 м.
Одобрява се ПУП – план за застрояване,
схема за озеленяване, специализирана план-схема и ПУП – парцеларен план по приложените
скици, изведени с № 377, 378, 379, 380 и 381 от
06.07.2012 г.
Решението на основание чл. 213 и чл. 215, ал. 1
и 4 ЗУТ може да бъде обжалвано по законосъобразност в 30-дневен срок от обнародването му
в „Държавен вестник“ чрез Община Шумен пред
Административния съд – Шумен.

7799

Председател:
Г. Колев

РЕШЕНИЕ № 197
от 26 юли 2012 г.
На основание чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 134,
ал. 2, т. 6 и чл. 59, ал. 1 и чл. 60 ЗУТ, заявление
с вх. № 26-00-2986 от 4.07.2012 г., Заповед № РД25-515 от 4.04.2012 г. за разрешаване изработването на ПУП и становище на ОбЕСУТ по т. 7
от протокол № 25 от 10.07.2012 г. Общинският
съвет – гр. Шумен, реши:
Одобрява проект за специализирана план-схема
по чл. 108, ал. 2 ЗУТ за участъка в урбанизираната
територия и подробен устройствен план – парцеларен план съгласно чл. 110, ал. 1, т. 5 ЗУТ за
участъка извън урбанизираната територия за Разпределителен газопровод от „Индустриален парк
Шумен“ – АД, газопровод ∅ 200 до ГРМ – Шумен,
при следните условия: със специализираната плансхема и ПУП – парцеларен план се одобряват
трасе и сервитут за Разпределителен газопровод
от „Индустриален парк Шумен“ – АД, газопровод
∅ 200 до ГРМ – Шумен.
Одобрява се ПУП – парцеларен план по приложените скици, изведени с № 387, 388, 389, 390,
391 и 392 от 13.07.2012 г.
Решението на основание чл. 213 и чл. 215, ал. l
и 4 ЗУТ може да бъде обжалвано по законосъ-

ВЕСТНИК
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образност в 30-дневен срок от обнародването
му в „Държавен вестник“ чрез Община Шумен
пред Административния съд – Шумен.

7800

Председател:
Г. Колев

РЕШЕНИЕ № 198
от 26 юли 2012 г.
На основание чл. 129, ал. 1 във връзка с
чл. 134, ал. 2, т. 6 и чл. 59, ал. 1 и чл. 60 ЗУТ,
заявление с вх. № 26-00-2985 от 4.07.2012 г., Заповед № РД-25-515 от 4.04.2012 г. за разрешаване
изработването на П У П, Решение № КЗЗ-12,
т. 57.1 и 57.2 от 8.06.2012 г. за утвърждаване
трасе и площадка за проектиране от комисията по чл. 17, ал. 1, т. 1 ЗОЗЗ и становище на
ОбЕСУТ по т. 6 от протокол № 25 от 10.07.2012 г.
Общинският съвет – гр. Шумен, реши:
Одобрява проект за подробен устройствен
план – парцеларен план съгласно чл. 110, ал. 1,
т. 5 ЗУ Т за у част ъка извън у рбанизираната
т ери т ори я за „Разп редел и т елен газоп ровод
от ГРС – Шумен, в имот 83510.147.7 по кадастралната карта на Шумен до газопровод ∅ 200
на „Индустриален парк Шумен“ – АД, в имот
83510.76.27 по кадастралната карта на Шумен“
при следните услови я: с П У П – парцеларен
план се одобряват трасе и сервитут за „Разпределителен газопровод от ГРС – Шумен, в имот
83510.147.7 по кадастралната карта на Шумен
до газопровод ∅ 200 на „Индустриален парк
Шумен“ – АД, в имот 83510.76.27 по кадастралната карта на Шумен“ с газоизмервателна и
одорираща станция към него.
Одобрява се ПУП – парцеларен план по приложената скица, изведена с № 386 от 13.07.2012 г.
Решението на основание чл. 213 и чл. 215,
ал. l и 4 ЗУТ може да бъде обжалвано по законосъобразност в 30-дневен срок от обнародването
му в „Държавен вестник“ чрез Община Шумен
пред Административния съд – Шумен.

7801

Председател:
Г. Колев

РЕШЕНИЕ № 200
от 26 юли 2012 г.
На основание чл. 129, ал. 1 във връзка с
чл. 134, ал. 2, т. 6 и чл. 59, ал. 1 и чл. 60 ЗУТ,
заявление с вх. № 53-00-46 от 29.06.2012 г., Заповед № РД-25-1354 от 26.06.2012 г. за разрешаване
изработването на ПУП и становище на ОбЕСУТ
по т. 1 от протокол № 24 от 05.07.2012 г. Общинският съвет – гр. Шумен, реши:
Одобрява проект за подробен устройствен
план – парцеларен план съгласно чл. 110, ал. 1,
т. 5 ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за изграждане на горски автомобилен
път – „Горски път „Бойлов път“, в поземлен имот
№ 000195 в землището на с. Вехтово, община
Шумен, при следните условия: с ПУП – парцеларен план се одобрява трасе и сервитути
за изграждане на горски автомобилен път в
землището на с. Вехтово съгласно приложения
проект.

С Т Р. 1 0 0

ДЪРЖАВЕН

Решението на основание чл. 213 и чл. 215, ал. l
и 4 ЗУТ може да бъде обжалвано по законосъобразност в 30-дневен срок от обнародването му в
„Държавен вестник“ чрез Община Шумен пред
Административния съд – Шумен.

7802

Председател:
Г. Колев

РЕШЕНИЕ № 201
от 26 юли 2012 г.
На основание чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 134,
ал. 2, т. 6 и чл. 59, ал. 1 и чл. 60 ЗУТ, заявление с
вх. № 53-00-46 от 29.06.2012 г., Заповед № РД-25-1355
от 26.06.2012 г. за разрешаване изработването на
ПУП и становище на ОбЕСУТ по т. 12 от протокол № 24 от 05.07.2012 г. Общинският съвет – гр.
Шумен, реши:
Одобрява проект за подробен устройствен
план – парцеларен план съгласно чл. 110, ал. 1, т. 5
ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за
изграждане на горски автомобилен път – „Горски
път „Друмево“, в поземлен имот с идентификатор
23813.67.38 по кадастралната карта на с. Друмево,
община Шумен, при следните условия: с ПУП – парцеларен план се одобрява трасе и сервитути за изграждане на горски автомобилен път в землището
на с. Друмево съгласно приложения проект.
Решението на основание чл. 213 и чл. 215, ал. l
и 4 ЗУТ може да бъде обжалвано по законосъобразност в 30-дневен срок от обнародването му в
„Държавен вестник“ чрез Община Шумен пред
Административния съд – Шумен.

7803

Председател:
Г. Колев

РЕШЕНИЕ № 202
от 26 юли 2012 г.
На основание чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 134,
ал. 2, т. 6 и чл. 59, ал. 1 и чл. 60 ЗУТ, заявление с
вх. № 53-00-46 от 29.06.2012 г., Заповед № РД-25-1357
от 26.06.2012 г. за разрешаване изработването на
ПУП и становище на ОбЕСУТ по т. 14 от протокол № 24 от 05.07.2012 г. Общинският съвет – гр.
Шумен, реши:
Одобрява проект за подробен устройствен
план – парцеларен план съгласно чл. 110, ал. 1, т. 5
ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за
изграждане на горски автомобилен път – „Горски
път „Новосел“, в поземлен имот с идентификатор
52132.196.14 по кадастралната карта на с. Новосел,
община Шумен, при следните условия: с ПУП – парцеларен план се одобрява трасе и сервитути за изграждане на горски автомобилен път в землището
на с. Новосел съгласно приложения проект.
Решението на основание чл. 213 и чл. 215, ал. l
и 4 ЗУТ може да бъде обжалвано по законосъобразност в 30-дневен срок от обнародването му в
„Държавен вестник“ чрез Община Шумен пред
Административния съд – Шумен.

7804

Председател:
Г. Колев
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РЕШЕНИЕ № 203
от 26 юли 2012 г.
На основание чл. 129, ал. 1 във връзка с
чл. 134, ал. 2, т. 6 и чл. 59, ал. 1 и чл. 60 ЗУТ,
заявление с вх. № 53-00-46 от 29.06.2012 г., Заповед № РД-25-1356 от 26.06.2012 г. за разрешаване
изработването на ПУП и становище на ОбЕСУТ
по т. 13 от протокол № 24 от 05.07.2012 г. Общинският съвет – гр. Шумен, реши:
Одобрява проект за подробен устройствен
план – парцеларен план съгласно чл. 110, ал. 1,
т. 5 ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за изграждане на горски автомобилен
път – „Горски път „Бойлов път“, в поземлен
имо т № 0 0 0201 в зем лищет о на с. Овчаро во, община Шумен, при следните условия: с
ПУП – парцеларен план се одобрява трасе и
сервитути за изграждане на горски автомобилен път в землището на с. Овчарово съгласно
приложения проект.
Решението на основание чл. 213 и чл. 215,
ал. l и 4 ЗУТ може да бъде обжалвано по законосъобразност в 30-дневен срок от обнародването
му в „Държавен вестник“ чрез Община Шумен
пред Административния съд – Шумен.

7805

Председател:
Г. Колев

ОБЩИНА „ТУНДЖ А“ – ЯМБОЛ
РЕШЕНИЕ № 193
от 27 юли 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА
и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет „Тунджа“ – гр. Ямбол, реши:
Одобрява проекти за подробни устройствени
планове – планове за регулация и застрояване,
както следва:
1. Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за поземлен имот № 000702
в землището на с. Хаджидимитрово, община
„Тунджа“ – „За Индустриална зона“.
2. Под робен уст ройст вен п лан – п лан за
регулация и застрояване за поземлен имот с
идентификатор 30096.500.1 (ПИ 031058 по КВС)
в землището на с. Завой, община „Тунджа“ – „За
Жилищно строителство“.

7751

Председател:
К. Карагьозов

ОБЩИНА С. САТОВЧА,
ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД
РЕШЕНИЕ № 178
от 26 юли 2012 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският
съвет с. Сатовча, реши:
Одобрява ПУП – ПЗ (план за застрояване)
и ПР (план за регулация) за поземлен имот
№ 050048 в местността Тозлуолан, землище на
с. Сатовча, за строителство на „Цех за производство на еко-био-пелети и търговско-складова
база“ с възлож ител фирма „Еко Био Пелети“ – ЕООД, София, ЕИК 201591483, съгласно
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приложен проект. Възлага на кмета на общината
да организира извършването на произтичащите
от решението процедури.
На основание чл. 215 ЗУТ в 14-дневен срок от
обнародването в „Държавен вестник“ решението
подлежи на обжалване чрез Община Сатовча до
Административния съд – Благоевград.

7617

Председател:
Ив. Моллов

11. – Национална агенция за приходите, Териториална дирекция – Пловдив, ИРМ – Стара
Загора, на основание чл. 239, ал. 2 ДОПК с
постановление за възлагане на недвижим имот
с изх. № 93606/20 03/0 0 0126 от 22.06.2012 г.,
изх. № 93606/2003/000127 от 22.06.2012 г., изх.
№ 93606/20 03/0 0 0128 о т 22.06.2012 г. и изх.
№ 93606/20 03/0 0 0129 о т 22.06.2012 г. въ з лагам на ЕТ „Стефка Иванова – 2000“, ЕИК по
БУЛСТАТ/ЕИК по ЗТР 123546792, адрес за
кореспонденци я: с. Искрица, община Гълъбово, област Стара Загора, представл явано от
Стефка Йорданова Кулова, адрес на представител я: с. Искрица, община Гълъбово, област
Стара Загора, следните недви ж ими имоти: 1.
сграда с колиен кантар и метален навес със
ЗП 219,60 к в. м в с. Мъдрец (стопанск и двор),
община Гълъбово, изградена в У ПИ V II – 360,
к в. 66 (държавна собственост) по плана на
с. Мъдрец, при граници и съседи на имота:
от север – улица и У ПИ V II – 360, к в. 68; от
изток – УПИ VIII – 360, кв. 66; от юг – улица и
У ПИ II – 360, к в. 69; от запад – У ПИ V I – 360,
к в. 66, за су мата 10 000 лв.; 2. сграда – хамбар
със ЗП 360,40 к в. м в с. Мъдрец (стопанск и
двор), община Гълъбово, У ПИ I – 360, к в. 66
(държавна собственост) по плана на с. Мъдрец,
при граници и съседи на имота: от север – улица
и У ПИ I – 360, к в. 68; от изток – У ПИ II – 360,
к в. 66 и У ПИ III – 360, к в. 66; от юг – У ПИ
XI – 359, к в. 66; от запад – улица, за су мата
13 000 лв.; 3. сграда – хамбар със ЗП 385,40
к в. м в с. Мъдрец (стопанск и двор), община
Гълъбово, У ПИ III – 360, к в. 66 (държавна
с о б с т в ено с т) по п л а н а н а с. Мъ д р ец , п ри
граници и съседи на имота: на север – У ПИ
I I – 36 0 , к в. 6 6; о т и з т ок – у л и ц а и У П И
IX – 360, к в. 66; от юг – У ПИ Х – 360, к в. 66;
и от запад – У ПИ I – 360, к в. 66, за су мата
13 500 лв.; 4. сграда метален навес с оградни
стени със ЗП 285,60 к в. м в с. Мъдрец (стопанск и двор), община Гълъбово, изградена в
У ПИ II – 360, к в. 66 (държавна собственост)
по плана на с. Мъдрец, при граници и съседи
на имота: на север – улица; на изток – улица;
на юг – У ПИ III – 360, к в. 66; на запад – У ПИ
I – 360, к в. 66, за су мата 15 000 лв.
7727
1. – А кадемията на МВР обявява конк у рс
за заемане на академична длъж ност доцент по:
област на висшето образование 3. Социални,
с т опа нск и и п ра вни нау к и, п рофесиона лно
направление 3.6. Право, специалност „Наказателно право“, в катедра „Наказателно-правни
нау к и“ към фак ултет „Полици я“, със срок 2
месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Док у менти – в А кадеми я на МВР, п. к.
55, тел. 98 29 222.
7766
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10. – С т оп а нск а а к а дем и я „ Д. А . Ценов“ – Свищов, обявява конк у рс за академичната длъжност професор по 05.02.07 Счетоводна
отчетност, контрол и анализ на стопанската
дейност (данъчен контрол) със срок 2 месеца от датата на обнародването в „Държавен
вестник“. Док у менти – в академи ята, отдел
„ Док т ора н т у ра и а к а дем и ч но из рас т ва не“,
тел. 66-362.
7873
111. – Нов български у ниверситет обявява
конк у рси за: главен асистент, професионално
направление 3.8. Икономика (световно стопанство и МИО); доценти по: професионално
направление 3.6. Право (меж ду народно право
и меж дународни отношения) – един; професионално направление 3.2. Психологи я (психолингвистика) – един; професионално направление 4.6. Информатика и компют ърни нау к и
(информационни системи и технологии) – един;
професионално направление 2.2. Истори я и
археологи я (истори я на Българи я – социалноикономическа истори я Х V – ХIX в.) – един;
професор по професионално направление 3.7.
А дминистрация и управление (администрация,
икономика и у правление на териториалните
системи), всички със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Док у менти – в
НБУ, ул. Монтевидео 21, отдел „Персонал“,
офис 216, тел. 811-02-36, 811-02-16.
7874
690. – Националната многопрофилна транспор т на бол н и ца „Цар Борис III“ – Софи я,
обя вя ва кон к у рс за п рофес ор в облас т на
висше образование 7. Здравеопазване и спорт
по професионално направление 7.1. Медицина,
нау чна специалност „К линична лаборатори я“
за ну ж дите на К линична лаборатори я и имунологи я със срок 2 месеца от обнародването
в „Държавен вестник“. Подаване на док у менти – в канцелари ята на болницата на адрес
Софи я, бул. К н ягин я Мари я-Лу иза 108, ет. 4.
Телефони за връзка: 932 24 85; 932 31 38; GSM
0878 912 294.
7809
7. – С т о л и ч н а т а о б щ и н а н а о с н о в а н и е
чл. 128, ал. 2 ЗУ Т съобщава, че е изработен
проект за изменение на плана за рег улаци я
и зас т роя ва не на м. Ма нас т и рск и л и ва д иизток, к в. 75, У ПИ I-451, У ПИ II-451, У ПИ
III-451; к в. 85, У ПИ I V-382; пром яна профила
на улична рег улаци я меж ду о.т. 177 и о.т. 359б
за създаване на нов к в. 85, У ПИ I V-382, У ПИ
XIX-451, У ПИ Х Х-451, У ПИ Х ХI-451, У ПИ
Х ХII-692, У ПИ Х Х ХIII-692, У ПИ Х ХI V-620,
У ПИ Х Х V-693; нова задънена улица по о.т.
348а – о.т. 348б, който е изложен в район „Триадица“. Заинтересованите могат да направят
писмени възра жени я и искани я по проекта на
основание чл. 128, ал. 5 ЗУ Т в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
чрез район „Триадица“.
7787
5. – Столичната община на основание
чл. 128, ал. 2 ЗУ Т съобщава, че е изработен
проект за изменение на плана за регулация и на
м.ж.к. Дружба 2, кв. 9, УПИ Х – „За обществено
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хранене и озеленяване“, и УПИ ХII-204, 1519,
1521, 1260, 730 – „За обществено обслужване
и озеленяване“; кв. 9а, УПИ IV – „За мотел
и ресторант“, за създаване на нова задънена
улица по о.т. 1012 – о.т. 1012а – о.т. 1012б, който
е изложен в район „Искър“. Заинтересованите
могат да направят писмени възражения и искания по проекта на основание чл. 128, ал. 5
ЗУТ чрез район „Искър“ в едномесечен срок
от обнародването на обявлението в „Държавен
вестник“.
7788
30. – Ст о л и ч н ат а общ и н а на о снова н ие
чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен
проект за подробен устройствен план – изменение на улична регулация между о.т. 160 до о.т.
414 и план за регулация и застрояване на УПИ
I-1027 – „За склад и офиси“, кв. 97, м. Факултета, който е изложен в район „Красна поляна“.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от датата на обнародването на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересованите
лица могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта до главния
архитект на Столичната община чрез район
„Красна поляна“. Проектът подлежи на обществено обсъждане по реда на чл. 121, ал. 1 ЗУТ
преди внасянето му в Общинския експертен
съвет по устройство на територията.
7789
16. – Областният управител на област Бургас
на основание чл. 149, ал. 4 във връзка с чл. 148,
ал. 3 ЗУТ съобщава на заинтересованите лица,
че е одобрен технически инвестиционен проект и е издадено разрешение за строеж № 7 от
31.07.2012 г. за строителство на обект: „Главна
разпределителна подстанция към ДП „РВД“,
„Площадкови ВиК мрежи и сградни ВиК и ел.
отклонения“ в УПИ III – 52, кв. 8 по плана на
Летище Бургас, съответстващ на имот с идентификатор 07079.690.52, на основание чл. 148,
ал. 1, 3 и 4 и чл. 152, ал. 1 ЗУТ. Разрешението
за строеж подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от
обнародването в „Държавен вестник“.
7722
1. – Община Варна на основание чл. 128, ал. 2
ЗУТ съобщава, че е изработен проект на ПУП
(подробен устройствен план) – парцеларен план
за обект: „Кабелни линии 20 kV от подстанция
„Максуда“ и от съществуващ стоманорешетъчен
стълб (СРС), извод „Летец“ до главна разпределителна подстанция (ГРП) в ПИ № 00182.307.32
по КККР (УПИ IV, кв. 1), Летище Варна, землище гр. Аксаково“, с местоположение и обхват:
землище на гр. Варна, ЕК АТТЕ 72709, местност
Голям пясък, засягащ ПИ № 10135.4039.67 и ПИ
№ 10135.4034.56. Планът е изложен в отдел „Устройство на територията“ на район „Владислав
Варненчик“. 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 район „Владислав
Варненчик“, община Варна.
7631
468 . – Облас т н и я т у п ра ви т е л на облас т
Габрово на основание чл. 149, ал. 4 ЗУТ съобщава
на заинтересованите лица, че със Заповед № РД02-01-116 от 13.08.2012 г. е одобрен инвестиционен
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проект и е издадено Разрешение за строеж № 1
от 14.08.2012 г. за обект „Газоснабдяване община
Габрово“, подобект: „Главен разпределителен
газопровод извън границите на у рбанизираната територия за газоснабдяване на община
Габрово (Севлиево) – ТТР 24В“. Проект ът и
разрешението за строеж могат да бъдат разгле
дани от заинтересованите лица в деловодство
то на областната администрация – Габрово, и
обжалвани пред Върховния административен
съд в 14-дневен срок от обнародването им в
„Държавен вестник“.
7836
61. – Община Добричка, област Добрич, на
основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е
изработен проект на ПУП – план за застрояване на ветроенергиен парк „Драганово“ за
ПИ № 038063, 032021, 018052, 038065, 027027,
043156, 032017, 041158, 039056, 037205, 043153,
037209, 037207, 037213, 112066 и 037211 в землището на с. Драганово и ПИ № 023070, 023072,
023074 и 024040 в землището на с. Богдан,
община Добричка, област Добрич. Проектът
за ПУП – план за застрояване, е изложен за
разглеждане в Община Добричка, стая 229 в
сградата на администрацията. На основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересованите лица могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта до общинската администрация в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“.
7632
286. – Община гр. Долни чифлик, област
Варна, на основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава
на заинтересуваните лица по смисъла на чл. 131
ЗУТ, че Експертният съвет при Община Долни
чифлик с Решение № 13 от протокол № 6 от
2.07.2012 г. е приел проект на ПУП – парцеларен
план за ел. и ВиК захранване на УПИ 014072
и У ПИ 557004 по К ВС на с. Шкорпиловци.
Проектът се съхранява в дирекция „УТОКЗ“,
отдел „УТТТ“ при Община Долни чифлик. На
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в 30-дневен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
в общинската администрация – Долни чифлик.
7652
50. – Община Елин Пелин на основание
чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен
проект за ПУП – парцеларен план за обект:
лока лен път върх у общинск и полск и път ища № 000162, 000167 и 000155 и част от имот
№ 101013 – частна собственост, и пътни връзки
с път І-6 от републиканската пътна мрежа за
обслужване на поземлен имот № 101004, всички в землището на с. Мусачево, община Елин
Пелин, Софийска област. Проектът се намира
в сградата на общината, ет. 1, стая № 3. На
основание чл. 128, ал. 5 ЗУ Т в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересуваните лица могат да се запознаят с
преписката и да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта за ПУП – ПП
до кмета на Община Елин Пелин.
7723
12. – Община Кресна на основание чл. 128,
а л. 2 З У Т с ъ о б щ а в а н а з а и н т е р е с у в а н и т е
лица, че е изработен проект на подробен устройствен план: П У П – ПРЗ (план за застро-
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яване и регулация) на възложител по чл. 131
ЗУТ – Николай Людмилов Костадинов, за ПИ
№ 000.580, м. Ганийца, землище с. Сливница,
община Кресна, ЕК АТТЕ 67369, собственост
съгласно договор за продажба по чл. 34, ал. 4
ЗОС № 122 от 27.05.2009 г., вписан в Службата
по вписванията – гр. Сандански, вх. рег. № 1079
от 27.05.2009 г., акт № 27, том 5, дело № 901,
партидна книга: том 2254, стр. 26115, с площ
6,034 дка, с цел промяна предназначението от
„нива“ по чл. 12 ЗУТ във: „За животновъдна
ферма за овце с капацитет 1000 бр.“, на основание § 6, ал. 7 ЗУТ във връзка със скица-извадка
от КВС, изготвена от „БТК“ – ЕООД, Благоевград, № К00375 от 19.07.2012 г. с устройствена зона „Животновъдна ферма в земеделска
земя – овцеферма“, със следните устройствени
показатели: Пз=80 %; Кинт.=2,50; Поз.=20 %,
при Н до 10 м.
7653
1. – Община Ловеч, дирекция „Устройство
на територията“, на основание чл. 128, ал. 2
ЗУТ съобщава, че е изработен проект за подробен ус т ройс т вен п ла н – парцеларен п ла н
(ПУП – ПП) за трасе на водопровод, преминаващ през поземлени имоти с идентификатори
43952.505.12, 43952.199.6, 43952.199.2, 43952.537.457,
4 3 9 52 . 53 7. 6 2 6 , 4 3 9 52 . 53 7.1 0 , 4 3 9 52 . 53 7. 4 5 9,
43952.537.456 и 43952.537.460 по плана на новообразуваните имоти в местност Синан тепе,
землище на гр. Ловеч. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ на обявлението заинтересованите лица могат да направят писмени възражения до кмета на Община Ловеч. Проектът е
изложен в сградата на Община Ловеч – стая 227.
7810
10. – Община Малко Търново на основание
чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен
проект на подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) за обект: „Етапна
връзка обход гр. Малко Търново от км 2+732 до
включването в път I-9 при км 364+160 (3+200)“,
за землището на гр. Малко Търново. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в срок един месец след
обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да се запознаят с проекта
в отдел „ТСУ“ на Община Малко Търново и да
направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта до общинската администрация – Малко Търново.
7633
100. – Община Мездра на основание чл. 128,
ал. 2 и 12 ЗУТ съобщава, че е изработен проект
за подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за елементи на техническата
инфраструктура на обект: „Кабелна линия 20 kV
за свързване на Фотоволтаична електроцентрала
в ПИ № 006003 в землището на с. Моравица
с електроразпределителната мрежа“. Проектът е на разположение в сградата на Община
Мездра, стая 106. На основание чл. 128, ал. 5
ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересу ваните лица
могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската
администрация, Мездра.
7752
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99. – Общ и на Па ве л ба н я на основа н ие
чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен
проект за ПУП – парцеларен план на обект:
„Външно електрозахранване за приемно-предавателна станция PD2893-B в ПИ 850034 в землището на с. Турия, община Павел баня, област
Стара Загора. Документацията по изработения
проект е на разположение всеки работен ден
в стая 9 в сградата на Община Павел баня.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ писмени възражения, предложения и искания по проекта
могат да бъдат подавани до общинската администрация в 30-дневен срок от обнародването
в „Държавен вестник“.
7695
8. – Община Пловдив на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица
по чл. 131 ЗУТ, че е изработен подробен устройствен план – план за регулация за част от кв. 6
и 6а по плана на „Артерия Аерогара“ – Пловдив.
Проектът е изложен за запознаване в районната
администрация „Северен“ на Община Пловдив.
Съгласно чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от
обнародването на обявата в „Държавен вестник“
заинтересуваните лица по чл. 131 ЗУТ могат да
направят писмени възражения, предложения и
искания по проекта до Община Пловдив чрез
район „Северен“.
7651
17. – Община Разлог на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план за трасе на „Водопроводно отклонение“ – съоръжение на техническата инфраструктура от съществуващ водопровод до ПИ
61813.689.586, местност Кулиното, землище на
гр. Разлог, община Разлог, с възложител „Риск
инженеринг“ – АД. Проектът е изложен в стая
№ 306 на Община Разлог. 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 за подробен
устройствен план до общинската администрация.
7724
16. – Община Разлог на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план за трасе на „Канализация“ – съоръжение на техническата инфраструктура от ПИ
61813.689.586, местност Кулиното, землище на
гр. Разлог, община Разлог, с възложител „Риск
инженеринг“ – АД. Проектът е изложен в стая
№ 306 на Община Разлог. 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 за подробен
устройствен план до общинската администрация.
7725
17. – Община Самоков, Софийска област,
на основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е
изработен проект за подробен устройствен план –
парцеларен план на елементите на техническата
инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за изграждане на: 1. Трасе на
довеждащ водопровод от ПИ № 61604.41.77 (река
Ибър) през ПИ № 61604.41.156, ПИ № 61604.41.135,
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ПИ № 61604.24.160 и ПИ № 61604.24.159 до ПИ
№ 616 0 4.2 4.229 (М ВЕЦ) и о т в еж да щ водо провод от ПИ № 61604.24.229 (МВЕЦ) през
ПИ № 61604.41.135, ПИ № 61604.52.157 и ПИ
№ 61604.41.156 до ПИ № 61604.41.77 (река Ибър)
по кадастралната карта на с. Радуил, община Самоков. 2. Трасе на отвеждащ електропровод средно напрежение от ПИ № 61604.24.229 (МВЕЦ)
през ПИ № 61604.41.135, ПИ № 61604.41.62 и ПИ
№ 61604.24.93 до ПИ № 61604.52.513 (второстепенна улица) по кадастралната карта на с. Радуил, община Самоков. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ заинтересованите лица
могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската
администрация – Самоков.
7678
28. – Община Твърдица на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
подробен устройствен план – парцеларен план
за обект: „Външен водопровод и кабел до овцеферма в ПИ 72165.41.267 в местност Шарабаница, гр. Твърдица, община Твърдица“. Трасето
на к абела и водоп ровода п рем и на ват п рез
ПИ 72165.41.267, ПИ 72165.41.266 – общински
път, ПИ 72165.502.794 – урбанизирана територия – улица, ПИ 72165.502.840 – урбанизирана
територия – улица. 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.
7654
13. – Община Чирпан на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица,
че е изработен проект за подробен устройствен
план ПП (парцеларен план) за обект: „Оптична кабелна лини я 122 – 124“, у част ък „122/
СТШ – 124/СТШ“, землището на с. Свобода. На
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок
от обнародване на обявлението в „Държавен
вестник“ заинтересуваните могат да направят
писмени възражения и искания по проекта до
общинската администрация. Проектът е изложен
в сградата на Община Чирпан, ет. 1, стая 4.
7655

С ЪД И Л И Щ А
Административният съд – Благоевград, обявява, че по жалба на Атанас Ангелов Витанов с
адрес гр. Гоце Делчев, ул. Райко Жинзифов 4,
против Заповед № 230 от 13.04.2011 г. на кмета на Община Гоце Делчев, с която е одобрен
ПУП – ПР и ПЗ за УПИ ІІІ, имот 6552 от кв.
222 по плана на гр. Гоце Делчев, община Гоце
Делчев. С ПР се предвижда образуване на нов
самостоятелен УПИ ХХV, образуван от УПИ
ІІІ и отреден за имот пл. № 6552, като регулационните линии са прокарани по имотните
граници на имот пл. № 6552, новообразуваният
имот се отрежда за жилищно строителство. С
ПЗ се предвижда изграждане на нова жилищна
сграда в УПИ ХХV, разположена на страничната
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регулационна линия с имот пл. № 6553, като
застрояването е нискоетажно с кота корниз
до 10 м, е образувано адм. дело № 459/2012 по
описа на съда и е насрочено за разглеждане в
открито съдебно заседание на 04.10.2012 г. от
10 ч. Заинтересуваните лица могат да се конституират като ответници в производството
пред съда в едномесечен срок от обявяване
на оспорването в „Държавен вестник“ чрез
подаване на заявление до съда, което трябва
да съдържа: а) трите имена, адреса, телефон,
факс и електронен адрес, ако има такъв – за
българските граждани; б) трите имена и личния
номер за чужденец и адреса, заявен в съответната администрация, телефон, факс и електронен
адрес, ако има такъв; в) 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; г) номер
на делото; д) акта, който се оспорва, и органа,
който го е издал; е) изявление, че заинтересуваното лице желае да бъде конституирано в
производството като ответник; ж) 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.
7665
Административният съд – Благоевград, обявява, че по жалба на Катерина Стойчева Перчева,
Димитър Иванов Перчев, двамата от гр. Гоце
Делчев, ул. Шипка 3, Мария Иванова Василева
от гр. Гоце Делчев, ул. Полковник Дрангов 17А,
Катерина Костадинова Перчева, Димитър Атанасов Перчев и Костадин Атанасов Перчев, и
тримата със съдебен адрес гр. Гоце Делчев, ул.
Атанас Тешовски 21, чрез адв. Мария Даскалова,
против Заповед № 251 от 7.05.2012 г. на кмета на
Община Гоце Делчев, с която е одобрен подробен
устройствен план – ПР – план за регулация, и
ПЗ – план за застрояване на УПИ ІІІ, имот с пл.
№ 4033 от кв. 138а по плана на гр. Гоце Делчев и
с ПР от имота се образуват два нови УПИ ХХ и
ІІІ, отредени за имот с пл. № 4033 – „За жилищно
строителство“, с ПЗ в новообразуваните УПИ се
предвижда изграждане на жилищни сгради – свързано застрояване, е образувано адм. д. № 490/2012
по описа на съда и е насрочено за разглеждане в
открито съдебно заседание на 10.10.2012 г. от 10 ч.
Заинтересуваните лица могат да се конституират
като ответници в производството пред съда в
едномесечен срок от обявяване на оспорването в
„Държавен вестник“ чрез подаване на заявление
до съда, което трябва да съдържа: а) трите имена,
адреса, телефон, факс и електронен адрес, ако има
такъв – за българските граждани; б) трите имена
и личния номер за чужденец и адреса, заявен
в съответната администрация, телефон, факс и
електронен адрес, ако има такъв; в) 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;
г) номер на делото; д) акта, който се оспорва, и
органа, който го е издал; е) изявление, че заин-
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тересуваното лице желае да бъде конституирано
в производството като ответник; ж) 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.
7820
Административният съд – Бургас, на основание чл. 218, ал. 2 ЗУТ обявява, че е постъпило
оспорване от Станчо Атанасов Димитров от
Созопол, ул. Девети май, бл. 3, вх. А, ап. 9,
против Заповед № Z-114 от 11.02.2008 г. на кмета
на Община Созопол относно изменението на
плана за регулация и преотреждане на урегулирани поземлени имоти VI общ. и VII общ.
в кв. 52 по плана на гр. Созопол, одобрен със
Заповед № РД-02-14-73 от 1989 г. Обособява се
един нов урегулиран поземлен имот с номер VI,
отреден „за паркинг“ в кв. 52 по плана на гр.
Созопол. Изменението на плана за регулация
да се проведе по червените и сините линии
и надписи по приложената скица № 1379 от
1.11.2006 г. Заинтересуваните лица могат да се
конституират като ответници в производството
в едномесечен срок от деня на обнародване
на съобщението в „Държавен вестник“ чрез
подаване на заявление по чл. 218, ал. 4 ЗУТ до
съда. Образувано е адм.д. № 1457/2012, което е
насрочено за 9.10.2012 г. от 11 ч.
7735
Административният съд – Варна, VІІ състав,
съобщава за направено оспорване от Екатерина Венелинова Бондокова-Александрова на
Решение № 272-6 от 28.03.2012 г. на Общинския
съвет – гр. Варна, с което е одобрен ПУР на СО
„Добрева чешма“, в т. ч. специфични правила
за прилагане и схеми: схема за електронни и
съобщителни мрежи и съоръжения, схема за
електроснабдяване, схема за водоснабдяване и
канализация, схема за газоснабдяване, сборна
схема на техническата инфраструктура, схема
за вертикално планиране и транспортно-комуникационна схема в частта за ПИ 1644, кв. 71.
Заинтересуваните лица могат да подадат заявление за конституирането им като ответници
по адм.д. № 2651/2012 в едномесечен срок от
деня на обнародването в „Държавен вестник“,
към което да приложат писмени доказателства,
удостоверяващи качеството им на заинтересовани лица. Към заявлението е недопустимо да
се правят искания за отмяна на обжалвания
акт, както и за присъединяване към подадената
от Екатерина Венелинова Бондокова-Александрова жалба.
7625
Административният съд – Варна, VІІ състав,
съобщава за направено оспорване от Александра
Светлозар Пенева и Иванка Илчева Пенева на
Решение № 273-6 от 28.03.2012 г. на Общинския съвет – Варна, с което е одобрен ПУР
на СО „Прибой“, в т. ч. специфични правила
за прилагане и схеми: схема за електронни и
съобщителни мрежи и съоръжения, схема за
електроснабдяване, схема за водоснабдяване и
канализация, схема за газоснабдяване, сборна
схема на техническата инфраструктура, схема
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за вертикално планиране и транспортно-комуникационна схема в частта за ПИ 1474. Заинтересуваните лица могат да подадат заявление за
конституирането им като ответници по адм. д.
№ 2660/2012 в едномесечен срок от деня на обнародването в „Държавен вестник“, към което
да приложат писмени доказателства, удостоверяващи качеството им на заинтересовани лица.
Към заявлението е недопустимо да се правят
искания за отмяна на обжалвания акт, както
и за присъединяване към подадената жалба.
7626
А д м и н и с т р а т и вн и я т с ъ д – В ар н а , Х Х І І
състав, съобщава, че на основание чл. 218,
ал. 2 ЗУТ е образувано адм. д. № 2622/2012 по
жалба на Йонка Николова Василева против
Решение № 273-6 от 28.03.2012 г. на Общинския
съвет – гр. Варна, за одобряване на ПУП – ПУР
на с.о. Прибой, землище Галата, гр. Варна,
относно поземлен имот № 1392. Заинтересованите страни имат право да подадат заявление
за конституиране като ответник в едномесечен
срок от обнародване на съобщението в „Държавен вестник“, като представят заявление до
Административния съд – Варна, което следва
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 следва 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 на Йонка Николова Василева.
7760
Административният съд – Враца, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 АПК
съобщава, че по повод оспорване от Николай
Евстатиев Статков от Враца на разпоредбите на
чл. 14, ал. 2, чл. 15а, ал. 2 и чл. 24, ал. 3 от Наредбата за определяне и администриране на местни
такси и цени на услуги и права на територията на
Община Враца, приета от Общинския съвет – гр.
Враца, е образувано адм.д. № 276/2012 по описа на
съда. Делото е насрочено за 23.10.2012 г. от 11 ч.
7878
А дминистративни ят съд – Враца, на основание чл. 218, ал. 2 във връзка с ал. 1 ЗУТ
съобщава, че е образувано адм. д. № 343/2012
по жалба на Александър Петров Митов и Антоанета Александрова Хинова, двамата от София,
против Заповед № 270 от 29.05.2012 г. на кмета
на Община Мездра, с която е одобрено ЧИ на
ПУП – ПР за УПИ ІІІ-493, 494 в кв. 49 по плана
на с. Люти брод, община Мездра. В едномесечен
срок от деня на обнародване на съобщението
в „Държавен вестник“ заинтересованите лица
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могат да бъдат конституирани като ответници
в съдебното производство чрез подаване на заявление до А дминистративния съд – Враца, по
адм. д. № 343/2012, което да съдържа: 1. трите
имена и адреса, телефон, факс и електронен
адрес, ако има такъв – за българските граждани;
2. трите имена и личния номер за чужденец и
адреса, заявен в съответната администрация,
телефон, факс и електронен адрес, ако има
такъв; 3. фирмата на търговеца или наименованието на юридическото лице, изписани и на
български език, седалището и последния посочен
в съответния регистър адрес на управление и
електронния му адрес; 4. номер на делото; 5.
акта, който се оспорва, и органа, който го е
издал; 6. изявление, че заинтересуваното лице
желае да бъде конституирано в производството
като ответник; 7. подпис на заявителя. Към
заявлението се прилагат писмени доказателства, удостоверяващи качеството на заинтересовано лице на заявителя. Със заявлението е
недопустимо да се правят искания за отмяна
на индивидуалния административен акт, както
и за присъединяване към подадени жалби в
законоустановения срок. Делото е насрочено
в открито заседание за 25.09.2012 г. от 14,30 ч.
7761
Административният съд – Добрич, на основание чл. 218, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е постъпило оспорване от „Борко“ – ЕООД, гр. Велико
Търново, на Решение № 84 от 4.04.2012 г. на
Общинския съвет – гр. Шабла, с което е одобрен
ПУП – ПЗ (план за застрояване) за поземлен
имот № 58596.10.58, землище с. Пролез, община
Шабла – устройствена зона ТСП (територия със
специално предназначение) – поземлен имот „За
електроенергийно производство“, във връзка с
което оспорване е образувано адм.д. № 342/2012
по описа на А дминистративния съд – Добрич,
с указание, че заинтересуваните лица, за които
заповедта се явява благоприятен акт, могат в
едномесечен срок от деня на обнародване на
съобщението за оспорване в „Държавен вестник“
да подадат заявление в изискуемата съгласно
чл. 218, ал. 4 ЗУТ форма, за да се конституират
като ответници по делото.
7736
Административният съд – Добрич, на основание чл. 218, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е постъпило оспорване от „Борко“ – ЕООД, гр. Велико
Търново, на Решение № 85 от 4.04.2012 г. на
Общинския съвет – гр. Шабла, с което е одобрен
ПУП – ПЗ (план за застрояване) за поземлен
имот № 58596.10.57, землище с. Пролез, община
Шабла – устройствена зона ТСП (територия със
специално предназначение) – поземлен имот „За
електроенергийно производство“, във връзка с
което оспорване е образувано АД № 343/2012
по описа на А дминистративния съд – Добрич,
с указание, че заинтересуваните лица, за които
заповедта се явява благоприятен акт, могат в
едномесечен срок от деня на обнародване на
съобщението за оспорване в „Държавен вестник“
да подадат заявление в изискуемата съгласно
чл. 218, ал. 4 ЗУТ форма, за да се конституират
като ответници по делото.
7737
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А д м и н и с т р а т и в н и я т с ъ д – С о ф и я-г р а д ,
уведомява всички заинтересовани лица, че е
образувано адм.д. № 917/2012 по описа на II отделение, 32 състав, насрочено за 20.11.2012 г.
от 13,30 ч., по жалби на Румяна Милчова Борисова и Цветана Петрова Илиева от София
срещу Заповед № РД-09-50-1265 от 11.10.2011 г.
на главния архитект на Столичната община,
с която се поправя явна фактическа грешка в
Заповед № РД-09-50-685 от 12.06.2009 г. на главния архитект на Столичната община. Всички
заинтересовани лица могат да се конституират
като ответници в производството с подаване на
заявление до съда в едномесечен срок от деня
на обнародване на обявлението в „Държавен
вестник“ на основание чл. 218, ал. 1 ЗУТ.
7880
Софийският градски съд, І гр. отделение,
4 състав, съобщава, че е образу вано г р. д.
№ 7677/2011 по иск за признаване на съдебно
решение и допускане на изпълнение, заведен от
Касинка Емилова Фикова, срещу Росица Димитрова Табакова с последен известен адрес София,
бул. Васил Левски 123, която като ответница в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ може да подаде писмен отговор на
исковата молба по реда на чл. 131 ГПК.
7762
Районният съд – гр. Исперих, гр. колегия,
призовава Мехмед Хюсеинов Мухаремов с последен адрес област Разград, гр. Исперих, сега с
неизвестен адрес, да се яви в съда на 19.09.2012 г.
в 9,15 ч. като ответник по гр.д. № 488/2012, заведено от Мехмед Й. Мухарем, Лютфие Й. Мухарем,
Захари Й. Михайлов, Сабри А. Мухарем, Исмаил
А. Мухарем, Емине Х. Хасан, Фатме Х. Белбер,
Сидика Х. Мумджу, Мухарем Х. Мухарем, за
връчването на съдебни книжа. Ответникът да
посочи съдебен адрес, в противен случай делото
ще се гледа при условията на чл. 48, ал. 2 ГПК.
7738
Районният съд – гр. Исперих, гражданска
колегия, призовава Фахреттин Кая, роден на
20.04.1983 г. в Ту рция, с неизвестен адрес в
Турция, сега с неиезвестен адрес, да се яви в
съда на 6.11.2012 г. в 9,30 ч. като ответник по
гр.д. № 491/2012, заведено от Бедиха А. Кая,
за връчване на съдебни книжа. Ответникът да
посочи съдебен адрес, в противен случай делото
ще се гледа при условията на чл. 48, ал. 2 ГПК.
7811
Районният съд – гр. Харманли, гр. колегия,
призовава Елена Тодорова Нешева с последен
адрес София, бул. Евлоги Георгиев 78, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 1.10.2012 г. в 10 ч.
(резервни дати: 5.11.2012 г. в 10 ч. и 3.12.2012 г. в
10 ч.) като ответница по гр.д. № 442/2007, заведено
от Паска В. Тонева, Диана Г. Бакърджиева, по
чл. 14, ал. 4 ЗСПЗЗ– спор за материално право.
7875
Великотърновският окръжен съд обявява,
че в съда е образувано гр. д. № 298/2012 по
постъпило мотивирано искане от Комисията
за установяване на имущество, придобито от
престъпна дейност (КУИППД) против Стефан
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Петров Стефанов от гр. Горна Оряховица, ул.
Любен Каравелов 29, вх. А, като предмет на
искането е отнемане в полза на държавата на
имущество от физическото лице, а именно:
На основание чл. 4, ал. 1 ЗОПДИППД от Стефан Петров Стефанов:
Дворно място, цялото 183,33 кв.м заедно с
построената в него масивна двуетажна сграда,
състояща се от: първи етаж – магазин, етаж (полуетаж) над магазина 63 кв.м; втори етаж – жилищен, 84 кв.м, и стопанска сграда, за който
имот е отреден планоснимачен номер № 2747 в
квартал 208 по плана на гр. Горна Оряховица,
ул. Свети княз Борис I № 22, при граници на
имота: от две страни – улици, наследници на
Петко и Атанас Боневи, придобит от Стефан
Петров Стефанов с нотариален акт за покупкопродажба № 34, том VII, н.дело № 2102 от 1994 г.
на К. Боева – нотариус при Горнооряховския
районен съд и вписан в Районния съд – Горна
Оряховица, с вх. № 3631 от 17.11.1994 г.
Наличната сума ведно с лихвите по банкова
сметка BG64UBBS72841010411314 в „ОББ“– АД,
клон Горна Оряховица, с титуляр Стефан Петров
Стефанов.
Наличната сума ведно с лихвите по банкова
сметка BG44UBBS80021010870416 в „ОББ“ – АД,
клон Горна Оряховица, с титуляр Стефан Петров
Стефанов.
На основание чл. 4, ал. 2 ЗОПДИППД от Стефан Петров Стефанов:
Сумата 30 000 лв., представляваща пазарната
стойност към момента на продажбата на следния
недвижим имот: фурна със самостоятелен вход
от изток, със застроена площ 86,26 кв.м, при
граници на фурната: изток – ул. Шейново, север – магазин на Стефан Стефанов, юг – дворно
място, запад – стълбище, намираща се на първия
етаж в масивна двуетажна сграда, построена
в дворно място 183,33 кв.м, представляващо
поземлен имот 2747 в кв. 221 по плана на гр.
Горна Оряховица, заедно с 86/218 идеални части от дворното място, извършен с нотариален
акт за покупко-продажба № 12, том VI, дело
№ 4582/2001, вх. рег. № 4499 от 7.11.2001 г. по
описа на Службата по вписванията при Районния съд – Горна Оряховица (НА № 1731, том X,
per. № 8467, дело № 718 от 2001 г. по описа на
нотариус Иван Мазнев № 284).
Сумата 14 000 лв., представляваща пазарната
стойност към момента на продажбата на следния
недвижим имот: етаж над фурната със самостоятелно стълбище с площ 84 кв.м, намиращ се
в масивна сграда, построена в дворно място от
199 кв.м, представляващо поземлен имот 2747 в
квартал 221 по плана на гр. Горна Оряховица,
заедно със съответните идеални части от общите части на сградата и правото на строеж,
извършен с нотариален акт за покупко-продажба
№ 187, том V, дело № 1207/2002, вх. рег. № 2428
от 16.09.2002 г. по описа на Службата по вписванията при Районния съд – Горна Оряховица.
Сумата 35 500 лв., представляваща пазарната
стойност към момента на продажбата на следния недвижим имот: урегулиран поземлен имот
XIV-1514 в квартал 58 по подробния устройствен
план на източна промишлена зона на гр. Горна

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 0 7

Оряховица, с площ 620 кв.м, заедно с построените в него стара жилищна сграда – къща със
застроена площ 54 кв.м, избено помещение,
пристройка и стопански постройки, при граници на имота: улица, поземлен имот ХIII-1514 в
квартал 58, поземлен имот XV-1515 в квартал
58 и поземлен имот XVIII – за озеленяване,
заедно с новопостроена пристройка и навес
към съществуващата жилищна сграда с обща
заст роена площ 53,40 к в.м, представл яваща
едноетажна пристройка – преддверие от северозападната част на съществуващата сграда, от
югоизточната страна на съществуващата сграда
е изградена едноетажна пристройка, състояща
се от преддверие-вход, дневна с кухненски бокс,
функционалносвързани със старата сграда, както и покрита тераса (навес) с дървени колони
и дървена покривна конструкция, извършен с
нотариален акт за покупко-продажба № 82, том
XVIII, дело № 4057 от 2007, вх. рег. № 5131 от
21.09.2007 г. по описа на Службата по вписванията при Районния съд – Горна Оряховица.
Сумата 70 000 лв., представляваща пазарната стойност към момента на продажбата на
следния недвижим имот в гр. Горна Оряховица,
ул. Свети княз Борис Първи 60: поземлен имот
№ 1514, за който е отреден урегулиран поземлен имот XIII-1514 в квартал 58 по подробния
устройствен план на ИПЗ (източна промишлена
зона) на гр. Горна Оряховица, с площ 580 кв.м,
заедно с построената в имота жилищна сграда – къща със застроена площ 63 кв.м, който
имот е с неуредени регулационни отношения
от към улица с о.т. 902-906, при граници на
имота: улица, поземлен имот XII-1513, поземлен имот XIV-1514 и поземлен имот XVIII – за
озеленяване, извършен с нотариален акт за покупко-продажба № 78, том IX, дело № 1693 от
2009 г., вх. рег. № 3194 от 23.07.2009 г. по описа
на Службата по вписванията при Районния
съд – Горна Оряховица (НА № 933, том V, рег.
№ 11578, дело № 794/2009 г.).
Сумата 12 000 лв., представляваща пазарната стойност към момента на продажба на
недвижим имот в гр. Горна Оряховица: дворно
място 500 кв.м, съставляващо по регулационния план на града парцел XV-720 от кв. 114,
заедно с построените в него жилищна сграда
и стопански постройки, с нотариален акт за
покупко-продажба № 6, том I, дело № 22 от
2000 г., вх. рег. № 22 от 19.01.2000 г. по описа
на Службата по вписванията при Районния
съд – Горна Оряховица (НА № 10, том I, рег.
№ 365, дело № 13/2000 по описа на нотариус
Красимира Боева – нотариус № 296).
Сумата 5498,36 лв., представляваща 3/4 идеални части от получената сума при продажбата
на апартамент на ул. Славянска 18, вх. А, ет. 6,
в гр. Горна Оряховица, съгласно нотариален
акт № 18, том I, peг. № 910, дело № 592 от
1999 г. по описа на нотариус № 252, вписан в
Службата по вписванията – Горна Оряховица,
под акт № 28, том I, дело № 650/1999, вх. per.
№ 69 от 22.01.1999 г.
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Сумата 2800 лв., представляваща пазарната
цена към момента на продажба на лек автомобил
„Сеат“, модел „Ибиза, peг. № ВТ 2178 ВА, рама
VSSZZZ6KZTR227977, двигател AFT026495, дата
на първа регистрация 30.04.1997 г.
Сумата 6700 лв., представляваща пазарната
цена към момента на продажба на лек автомобил
„Опел“, модел „Корса“, peг. № ВТ4845ВМ, рама
WOLOXCF6856040279, двигател Z13DT0517727,
дата на първа регистрация 28.04.2005 г.
Сумата 1800 лв., представляваща пазарната
цена към момента на продажба на лек автомобил
„Форд“, модел „Ескорт“, peг. № ВТ2250АХ, рама
WVFOBXXGCABFJ36455, двигател EG12894, дата
на първа регистрация 28.03.1985 г.
Сумата 318,50 лв., представляваща по пазарната цена към момента на продажба на лек
автомобил „Нисан Шери“, peг. № ВТ 0252Н,
рама 0495М123, двигател Е10129201, дата на
първа регистрация 4.04.1984 г.
Сумата 1372,50 лв., представляваща пазарната цена към момента на продажба на лек
автомобил „Тойота Корола“, peг. № ВТ 7350ТВ,
рама JT1L0EE9007006012, двигател без номер,
дата на първа регистрация 30.09.1987 г.
Сумата 3000 лв., представляваща пазарната
цена към момента на продажба на лек автомобил „Форд Фиеста“, peг. № ВТ 9696 А А, рама
WF0BXXGAFBKR18560, двигател GCAKR18560,
дата на първа регистрация 8.08.1989 г.
Великотърновският окръжен съд обявява,
че делото е насрочено за 20.12.2012 г. от 13 ч.,
като предоставя срок за заинтересованите лица,
в който могат да предявят своите претенции
върху имуществото, до датата на първото съдебно заседание.
7739
Добричкият окръжен съд, гр. отделение,
уведомява, че е образувано гр.д. № 250/2012
въз основа на постъпило мотивирано искане
от Комисията за установяване на имущество,
придобито от престъпна дейност на основание
чл. 28, ал. 1 ЗОПДИППД срещу Евгени Радев
Ангелов, Демира Исмаил Иванова, Айлин Али
Иса и Диляна Стоянова Атанасова, всичките
от гр. Добрич, за отнемане в полза на държавата имущество на обща стойност 755 254 лв.
Делото е насрочено за първо съдебно заседание
на 17.12.2012 г. от 14 ч. Дава едномесечен срок
от датата на обнародване на това обявление за
предявяване в рамките на образуваното производство от трети заинтересовани лица на претенции върху имуществото, за чието отнемане
се настоява. Настоява се за отнемане в полза
на държавата на имущество, както следва:
От Евгени Радев Ангелов да бъдат отнети в
полза на държавата следните негови недвижими
имоти и моторни превозни средства:
– недвижим имот на втория етаж в сграда
за обществено обслужване, изградена в груб
строеж до кота било, със степен на завършеност
63 %, с административен адрес гр. Добрич, ж.к.
Балик, ул. Теменуга, ет. 2, обект за спортна и
развлекателна дейност, а именно самостоятелен обект с идентификатор № 72624.618.261.4.5,
с площ 231,3 к в. м, ведно със съответните
идеални части от общите части на сградата
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и от отстъпеното право на строеж, попадащ
в сграда за търговска дейност с идентификатор № 72624.618.261.4, построена с отстъпено
право на строеж в общински поземлен имот
№ 72624.618.261;
– недвижим имот на първия етаж в сграда за
обществено обслужване, изградена в груб строеж
до кота било, със степен на завършеност 63 %, с
административен адрес гр. Добрич, ж.к. Балик,
ул. Теменуга, ет. 1, обект за търговска дейност –
магазин 5, а именно самостоятелен обект с
идентификатор № 72624.618.261.4.3, с площ 50
кв. м, ведно със съответните идеални части
от общите части на сградата и от отстъпеното
право на строеж, попадащ в сграда за търговска дейност с идентификатор № 72624.618.261.4,
построена с отстъпено право на строеж в общински поземлен имот №72624.618.261;
– недвижим имот на първия етаж в сграда за
обществено обслужване, изградена в груб строеж
до кота било, със степен на завършеност 63 %, с
административен адрес гр. Добрич, ж.к. Балик,
ул. Теменуга, ет. 1, обект за търговска дейност –
магазин 4, а именно самостоятелен обект с
идентификатор № 72624.618.261.4.2, с площ 52
кв. м, ведно със съответните идеални части
от общите части на сградата и от отстъпеното
право на строеж, попадащ в сграда за търговска дейност с идентификатор № 72624.618.261.4,
построена с отстъпено право на строеж в общински поземлен имот №72624.618.261;
– недвижим имот на първия етаж в сграда за
обществено обслужване, изградена в груб строеж
до кота било, със степен на завършеност 63 %, с
административен адрес гр. Добрич, ж.к. Балик,
ул. Теменуга, ет. 1, обект за търговска дейност –
магазин 3, а именно самостоятелен обект с
идентификатор № 72624.618.261.4.1, с площ 65
кв. м, ведно със съответните идеални части
от общите части на сградата и от отстъпеното
право на строеж, попадащ в сграда за търговска дейност с идентификатор № 72624.618.261.4,
построена с отстъпено право на строеж в общински поземлен имот № 72624.618.261;
– недвижим имот на първия етаж в сграда
за обществено обслужване, изградена в груб
строеж до кота било, със степен на завършеност
63 %, с административен адрес гр. Добрич, ж.к.
Балик, ул. Теменуга, ет. 1, обект за търговска
дейност – магазин 2, а именно самостоятелен
обект с идентификатор № 72624.618.261.3.2, с
площ 62,3 кв. м, ведно със съответните идеални части от общите части на сградата и
от отстъпеното право на строеж, попадащ в
сг рада за т ърговска дейност с идентификатор № 72624.618.261.3, построена с отстъпено
право на строеж в общински поземлен имот
№ 72624.618.261;
– недвижим имот на втория етаж в сграда
за обществено обслужване, изградена в груб
строеж до кота било, със степен на завършеност
63 %, с административен адрес гр. Добрич, ж.к.
Балик, ул. Теменуга, ет. 2, обект – апартамент,
а именно самостоятелен обект с идентификатор
№ 72624.618.261.3.3, с площ 62,3 кв. м, ведно със
съответните идеални части от общите части
на сградата и от отстъпеното право на стро-
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еж, попадащ в сграда за търговска дейност с
идентификатор № 72624.618.261.3, построена с
отстъпено право на строеж в общински поземлен имот № 72624.618.261;
– недвижим имот на втория етаж в сграда
за обществено обслужване, изградена в груб
строеж до кота било, със степен на завършеност
63 %, с административен адрес гр. Добрич, ж.к.
Балик, ул. Теменуга, ет. 2, обект – апартамент,
а именно самостоятелен обект с идентификатор
№ 72624.618.261.3.4, с площ 62,3 кв. м, ведно със
съответните идеални части от общите части
на сградата и от отстъпеното право на строеж, попадащ в сграда за търговска дейност с
идентификатор № 72624.618.261.3, построена с
отстъпено право на строеж в общински поземлен имот № 72624.618.261;
– лек автомобил, марка „БМВ“, модел „520 И“, с
рег. № ТХ 8915 ВХ, рама № WBAHB51010BD49343,
двигател № 30287233206S1;
– л е к а в т о м о б и л , м а р к а „Ф о л к с в а г ен“, модел „Голф“, с рег. № Т Х 3739 К Х ,
ра м а № W V W Z Z Z1H Z V W138 6 43, д ви г ат е л:
№ AFN070656.
На същото основание чл. 4, ал. 1 ЗОПДИППД
се иска от ответника да бъдат отнети парични
банкноти, подробно описани в исковата молба,
на обща стойност 8206 лв., подробно описани
18 мобилни телефона, компютър, дигитална камера, пистолет, два пълнителя и десет патрона.
На основание чл. 4, ал. 2 ЗОПДИППД се иска в
полза на държавата от ответника Евгени Радев
Ангелов да бъдат отнети суми, съставляващи
пазарната стойност на недви ж ими имоти и
моторни превозни средства, придобити от него
също със средства от прест ъпна дейност и
отчуждени на трети лица преди образуване на
наказателното производство срещу ответника.
Претендира се пазарната стойност на всеки имот
и автомобил към датата на отчуждаването му
от ответника, а именно:
– 20 690 лв. за недвижим имот в гр. Добрич,
ж.к. Балик, бл. 12, вх. Е, ет. 4, представляващ
апартамент № 13 със застроена площ 48,34 кв. м,
състоящ се от една стая, ку хня и сервизни
помещения, изба № 4 със застроена площ 2,64
кв. м, ведно с 0,5506 ид. ч. от общите части на
сградата и от отстъпеното право на строеж върху
държавно дворно място, продаден от Евгени
Радев Ангелов с нотариален акт № 116, том
IV, рег. № 6935, дело № 522 от 11.12.2006 г. (акт
№ 3, том XXXII, дело № 9910 от 11.12.2006 г.
на СВ – Добрич);
– 62 834 лв. за недвижим имот в гр. Добрич,
бул. Русия 136 – именно поземлен имот с площ
166 кв. м ид.ч. от имот, целият с площ 275 кв.
м, с т ра й но п ред назначен ие: у рба низи ра на
територия, с идентификатор 72624.616.281 по
ка даст ра лната кар та на г ра да, ведно с по строеното в него масивно жилище, състоящо
се от четири стаи, салон, кухня, баня и изба,
със застроена площ 89 кв. м, с идентификатор
72624.616.281.1 и заедно с всички подобрения,
направени в имота, продаден от Евгени Радев
Ангелов с нотариален акт № 169, том IX, рег.
№ 13822, дело № 1020 от 20.12.2007 г. (акт № 22,
том XXXI, дело № 100721 от 20.12.2007 г. на
СВ – Добрич);
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– 10 0 0 0 л в. з а л е к а в т о м о б и л , м а р к а
„Ауди“, модел „А6“, с рег. № Т Х 5311 М Х,
р а м а № WAU Z Z Z 4B Z W N 0 6 8 211 , д в и г а т е л
№ AFN399188, продаден от Евгени Радев Ангелов с договор от 9.07.2008 г.;
– 10 50 0 л в. з а лек а в т омо би л , м ар к а „БМ В“, моде л „ 52 5“, с р ег. № Т Х 5852
РХ, рама № W BA DF710 0 0BS36480, двигател
№ 21928735256Т1, продаден от Евгени Радев
Ангелов, с договор от 18.08.2006 г.;
– 2000 лв., представляващи пазарната стойност към датата на продажбата на лек автомобил, марка „Рено“, модел „19“, с рег. № ТХ
9247 СХ, рама № VFIL53А0509632301, двигател
№ Е7GJ700D066447, дата на първа регистрация
8.07.1993 г., продаден от Евгени Радев Ангелов
на 12.04.2006 г.;
– 14 500 лв. за лек автомобил, марка „Мерцедес“, модел „Ц 270 ПДИ“, с рег. № ТХ 8559
Н Х , ра ма № W DВ2030161 А180210, д ви гат ел
№ 61296230087732, продаден от Евгени Радев
Ангелов с договор от 15.01.2008 г.;
– 1 2 0 0 0 л в. з а л е к а в т о м о б и л , м а р к а
„ БМ В“, мод е л „ 52 3 И“, с р ег. № Т Х 414 0
ТХ, рама № W BA DD41090ВТ63524, двигател
№ 2565327148973, продаден от Евгени Радев
Ангелов с договор от 26.01.2009 г.;
– 50 000 лв. за лек автомобил, марка „Фолксва г ен“, модел „Фае т он“, с рег. № Т Х 4985
К Х, рама № W V WZZZ3DZ68000094, двигател
№ ВМК057640, продаден от Евгени Радев Ангелов с договор от 29.10.2008 г.
На основание чл. 7, т. 2 ЗОПДИППД се иска да
бъдат обявени за недействителни по отношение
на държавата три договора, с които ответникът
Евгени Радев Ангелов продал на другите трима
ответници недвижими имоти; искането се обос
новава с това, че продажбите били извършени
след образуване на наказателното производство,
по което ответникът е осъден с влязъл в сила
съдебен акт. Исканията са за:
– договор, сключен с нотариален акт № 59,
т. ХХХІІ, дело № 6115 от 27.12.2010 г. на СВ, с
който Евгени Радев Ангелов продал на Диляна
Стоянова Атанасова за цена 21 500 лв. недвижим
имот в гр. Добрич, ул. Христо Ботев 87, съставляващ апартамент № 2 със застроена площ
83,30 кв. м, самостоятелен обект с идентификатор
72624.618.56.3.2, ведно с прилежащата му изба
№ 2 с площ 9,54 кв. м и ведно с 7,41937 % ид.
части от общите части на сградата и правото
на строеж;
– договор, сключен с нотариален акт № 42,
т. ХІV, дело № 2092 от 31.05.2011 г. на СВ, с
който Евгени Радев Ангелов продал на Демира
Исмаил Иванова за цена 10 500 лв. недвижим
имот в гр. Добрич, ж.к. Балик, ул. Теменуга,
съставляващ търговски обект (магазин), самостоятелен обект с идентификатор 72624.618.261.3.1,
със застроена площ 62,30 кв. м, ведно с 24,642 %
ид. части от общите части на сградата и от
правото на строеж;
– договор, сключен с нотариален акт № 16,
т. І, дело № 15 от 5.01.2012 г. на СВ, с който
Евгени Радев Ангелов продал на Айлин Али
Иса за цена 20 000 лв. недвижим имот в гр.
Добрич, ж.к. Балик, ул. Теменуга, съставля-
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ващ магазин № 6 със застроена площ 65 кв.
м , с а мо с т о я т е л ен о б е к т с и д е н т ифи к ат о р
72624.618.261.4.4, ведно със съответните ид. части от сградата и отстъпеното право на строеж.
След обявяване договорите за недействителни
по отношение на държавата на основание чл. 4,
ал. 1 ЗОПДИППД се иска имотите, предмет на
тези договори, да бъдат отнети от ответника
Евгени Радев Ангелов в полза на държавата.
Евентуално при отхвърляне исковете по чл. 7,
т. 2 ЗОПДИППД се иска от ответника Евгени
Радев Ангелов в полза на държавата да бъде
отнета сума, съставляваща пазарната стойност
на имотите към датата на отчуждаването им с
горните три договора, а именно:
– 46 289 лв. за имота, предмет на договора,
сключен с нотариален акт № 42, т. ХІV, дело
№ 2092 от 31.05.2011 г. на СВ, намиращ се в гр.
Добрич, ж.к. Балик, ул. Теменуга, съставляващ
търговски обект (магазин), самостоятелен обект
с идентификатор 72624.618.261.3.1, със застроена
площ 62,30 кв. м, ведно с 24,642 % ид. части
от общите части на сградата и от правото на
строеж;
– 48 295 лв. за имота по договора, сключен с
нотариален акт № 16, т. І, дело № 15 от 5.01.2012 г.
на СВ, намиращ се в гр. Добрич, ж.к. Балик,
ул. Теменуга, съставляващ магазин № 6 със
застроена площ 65 кв. м, самостоятелен обект
с идентификатор 72624.618.261.4.4, ведно със съответните ид. части от сградата и отстъпеното
право на строеж;
– 50 980 лв. за имота, предмет на договора,
сключен с нотариален акт № 59, т. ХХХІІ, дело
№ 6115 от 27.12.2010 г. на СВ, намиращ се в гр.
Добрич, ул. Христо Ботев 87, съставляващ апартамент № 2 със застроена площ 83,30 кв. м, самостоятелен обект с идентификатор 72624.618.56.3.2,
ведно с прилежащата му изба № 2 с площ 9,54
кв. м и ведно със 7,41937 % ид. части от общите
части на сградата и правото на строеж.
7685
Софийският градски съд, І гр. отделение, 20
състав, на основание чл. 28, ал. 2 ЗОПДИППД
уведомява, че има образувано гр. д.№ 15808/2011
въз основа на постъпило мотивирано искане
от Комисията за установяване на имущество,
придобито от престъпна дейност срещу Емил
Тодоринов Диковск и с постоянен а дрес г р.
Бяла Слатина, община Бяла Слатина, област
Враца, ж.к. Сребрена 3, вх. А, ет. 1, ап. 3, и
същото е насрочено за първо открито съдебно
заседание на 12.11.2012 г. от 10 ч. Определя
едномесечен срок от датата на обнародване на
заинтересованите лица да предявят претенции
върх у им у ществото, описано, както следва:
Емил Тодоринов Диковски:
– апартамент № 11, намиращ се в София,
ул. Житница 22а, в блок № 255, вход В, със
застроена площ 80,11 кв.м, състоящ се от две
стаи, дневна, кухня и обслужващи, при съседи:
от изток – стълбище, от запад – зелени площи,
от север – апартамент № 12, от юг – фасада,
отгоре – апартамент № 13, отдолу – апартамент
№ 9, ведно с избено помещение № 24 с полезна
площ 2,58 кв.м, при съседи: изток и север – коридор, запад – мазе № 9, юг – зелени площи,
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ведно със съответните идеални части от общите
части на сградата и с 1,194 % идеални части
от правото на строеж върху мястото, придобит
от Емил Тодоринов Диковски с нотариален акт
№ 64, т. І, рег. № 2129, дело 56 от 19.05.2011 г.
(акт № 26, том ХLІХ, дело № 10486, вх. рег.
№ 19834 от 19.05.2011 на СВ – София);
– апартамент № 50, намиращ се в София,
Столична община, район „Възраждане“ в жилищен комплекс „Зона Б-5“, блок № 14, вход Б,
ет. 11, по удостоверение за данъчна оценка, а
по легитимационни документи – улица Одрин,
блок В, вход А, ет. 11, състоящ се от две стаи,
дневна, кухня и обслужващи помещения, със
застроена площ от 82,56 кв.м, с обща кубатура 301,01 куб.м, при съседи: изток – улица,
за па д – парк и н г, с евер – а пар т а мен т № 49,
юг – апартамент № 46, отгоре – апартамент
№ 55, и отдолу – апартамент № 45, заедно с
таванско помещение № 40 с площ 6,90 кв.м, при
съседи: изток – таван № 41, запад – таван № 39,
север – таван от другия блок, и юг – коридор,
заедно с 0,855 % идеални части от общите части
на сградата и заедно с отстъпеното право на
строеж върху мястото, придобит от Емил Тодоринов Диковски с нотариален акт № 63, т. І,
рег. № 2128, дело 55 от 19.05.2011 г. (акт № 25,
том ХLІХ, дело № 10483, вх. рег. № 19831 от
19.05.2011 на СВ – София);
– сумата от 4,19 лв., ведно с лихвите по
разплащателна сметка в „ОББ“ – АД, с номер
BG54UBBS80021046256030, с титуляр Емил Тодоринов Диковски;
– сумата от 24,47 лв., разплащателна сметка
в „Банка ДСК“ с номер № 15155602, с титуляр
Емил Тодоринов Диковски;
– сумата в размер 36 000 лв. от продажбата
на недвижим имот с нотариален акт № 165, т. І,
рег. № 1403, дело 86 от 19.04.2011 г. (акт № 158,
том 5, дело № 887, вх. рег. № 2298 от 20.04.2011
на СВ – Враца);
– сумата в размер 17 420 лв. от продажбата
на недвижим имот с нотариален акт № 165, т. І,
рег. № 1403, дело 86 от 19.04.2011 г. (акт № 158,
том 5, дело № 887, вх. рег.№ 2298 от 20.04.2011
на СВ – Враца).
7763
Софийският градски съд на основание чл. 17,
ал. 1, т. 8 във връзка с чл. 19 ЗПП вписва промени по ф.д. № 1661/97 за политическа партия
с на и менова н ие „С ъюз на демок рат и ч н и т е
сили“, както следва: заличава в регистъра на
политическите партии, воден от Софийския
градски съд, по партидата на ПП „Съюз на
демократичните сили“ Мартин Димитров Димитров като председател на партията; заличава
в регистъра на политическите партии, воден от
Софийския градски съд, по партидата на ПП
„Съюз на демократичните сили“ Димитър Иванов Иванов като главен секретар на партията;
вписва в регистъра на политическите партии,
воден от Софийския градски съд, по партидата
на ПП „Съюз на демократичните сили“ Борис
Иванов Марков като временен председател на
партията; вписва в регистъра на политическите
партии, воден от Софийския градски съд, по
партидата на ПП „Съюз на демократичните
сили“ Константин Христов Арабаджиев като
главен секретар на партията.
7756
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ПОК А Н И И С Ъ ОБЩ Е Н И Я
63. – Управителният съвет на Националния полицейски синдикат в България (НПС),
София, на основание чл. 21, ал. 2 от устава на
сдружението и чл. 26, ал. 3 ЗЮЛНЦ с решение
№ 1 от 12.05.2012 г. свиква VII извънреден конгрес на Националния полицейски синдикат в
България на 22.09.2012 г. в 10 ч. в сградата на
Академията на МВР – София, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на управителния
съвет; 2. отчет за дейността на Националната
контролна комисия; 3. приемане на Програма
за развитието на НПС до VIII конгрес; 4. изменение и допълнение на устава на НПС; 5. избор
на президент и управителен съвет. Нормата на
представителство е съгласно чл. 21, ал. 3 от
устава на НПС.
7754
13. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Сдружение на студентите по
индустриално инженерство и мениджмънт“,
София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на 25.09.2012 г. в 18 ч. в София,
кв. Студентски град, бл. 33, офис 5, при следния
дневен ред: 1. приемане на доклад за дейността
на управителния съвет за 2011 г.; 2. приемане на
финансовия отчет на сдружението за изминалата
година; 3. промяна устава на сдружението; 4.
освобождаване от длъжност на управителния
съвет и председателя на сдружението; 5. избиране
на нов управителен съвет и нов председател на
сдружението; 6. други.
7791
9. – Управителният съвет на Българската
браншова камара на енергетиците, София, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на 27.09.2012 г. в 16 ч. в сградата на Българската стопанска камара – София, при следния
дневен ред: 1. отчетен доклад на управителния
съвет – обсъждане и приемане; 2. доклад на
контролния съвет; 3. приемане на насоки за
дейност та на управителния съвет на ББКЕ;
4. приемане на бюджета на ББКЕ; 5. избор
на управителен съвет; 6. избор на контролен
съвет; 7. удостояване със звание „Енергетик
на годината“; 8. разни. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 17 ч. при същия дневен ред.
7792
82. – Шестнадесетата национална конференция на БСДП на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква 47-и конгрес на Българската социалдемократическа партия (БСДП) на 24.11.2012 г.
в 10,30 ч. в София, бул. Александър Стамболийски 51, ет. 3, при следния дневен ред: 1.
предложения за промени в устава на БСДП; 2.
отчет за дейността на Националния комитет
на БСДП; 3. отчет на ЦКРК на БСДП; 4. избор
на председател на партията, председател на
ЦКРК, Национален комитет и ЦКРК. Квотата
за представителство на конгреса е един делегат
на 15 редовно отчетени членове от съответната
местна организация на БСДП. По право като
делегати на конгреса участват членовете на
НК и ЦКРК.
7790
15. – Управителният съвет на сдружение
„Спортен клуб Приорити спорт“, София, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
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на членовете си на 1.10.2012 г. в 10 ч. в седалището и адреса на управление на сдружението
София, район „Средец“, ул. Янтра 12, ет. 1, при
следния дневен ред: 1. вземане на решение за
утвърждаване на приемането на следните членове в сдружение „Спортен клуб Приорити спорт“:
Магдалена Кирилова Христова; Димитър Петров
Петров; Христо Кирилов Христов; 2. вземане на
решение за изменение на чл. 23.2 от устава на
сдружението, както следва: „Покана за свикване
на общо събрание се поставя на видно място
в сградата по седалище и адрес на управление
на сдружението един месец преди насрочения
ден. Поканата съдържа дневния ред, дата, час
и място за провеждане на общото събрание
и по чия инициатива се свиква. По въпроси,
невключени в обявения в поканата дневен ред,
решения не се вземат.“; 3. разни. Право на глас
в общото събрание могат да упражнят всички
лица, членове на сдружението. Членовете се
легитимират с документ за самоличност. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
общото събрание ще се проведе в 11 ч. на същото място и при същия дневен ред и ще се
счита за законно независимо от броя на явилите
се членове.
7886
14. – Управителният съвет на Съюза на
свободните писатели – България, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
2.11.2012 г. в 16 ч. (при липса на кворум – в
17 ч.) в София, ул. Раковски 127, при дневен
ред: 1. отчети на управителния съвет и на ревизионната комисия; 2. избор на ръководство.
7887
337. – Адвокатският съвет на Адвокатската
колегия – Благоевград, на основание чл. 83, ал. 1
от Закона за адвокатурата свиква извънредно
общо събрание на адвокатите, вписани в Адвокатска колегия – Благоевград, на 28.09.2012 г. в
12,30 ч. в Благоевград, ул. Полковник Димов 1,
при следния дневен ред: 1. вземане на решение
за закупуване на недвижим имот на името на
А двокатска колегия – Благоевград; 2. разни.
Регистрацията на адвокатите се извършва в деня
на общото събрание. Пълномощните за адвокати,
представлявани от адвокати – пълномощници,
се представят от упълномощителите на адвокатския съвет в деня на събранието. Всички
адвокати се легитимират с адвокатска карта
и писмено пълномощно (за упълномощените).
При липса на кворум на основание чв. 83, ал. 3
във връзка с чл. 81, ал. 4 ЗА събранието ще се
проведе в обявения ден в 13,30 ч. независимо
от броя на присъстващите членове.
7872
12. – Национа лният изпълнителен съвет
(НИС) на политическа партия „Либерален алианс“, Варна, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
извънреден конгрес на партията на 1.10.2012 г. в
18 ч. във Варна, сградата на ул. Селиолу 1, при
следния дневен ред: 1. избор на нов председателски съвет на партията, включващ председател
на партията и двама заместник-председатели;
2. разни. За делегати на конгреса се избират и
канят 24 партийни членове.
7765
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9. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Български морски флаг“,
Варна, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на 15.10.2012 г. в 10 ч. във Варна,
ул. Вардар 5, ет. 6, при следния дневен ред: 1.
вземане на решение за прекратяване дейността
на сдружение с нестопанска цел „Български
морки флаг“, Варна; 2. вземане на решение за
обявяване в ликвидация на сдружение с нестопанска цел „Български морски флаг“, Варна. 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.
7888
71. – Управителният съвет на Асоциация
на общини от Южен централен район „Хебър“, Пловдив, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и
чл. 44, ал. 6 от устава свиква общо събрание на
12.10.2012 г. в 10,30 ч. в Пловдив, ул. Авксентий
Велешки 20, зала 205, при следния дневен ред:
1. освобождаване от отговорност на членовете
на управителния съвет на АОЮЦР „Хебър“; 2.
избор на нови членове на управителния съвет
на АОЮЦР „Хебър“; 3. освобождаване от отговорност на членовете на контролния съвет
на АОЮЦР „Хебър“; 4. избор на нови членове
на контролния съвет на АОЮЦР „Хебър“; 5.
разни. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в
11,30 ч., на същото място и при така обявения
дневен ред независимо от броя на присъстващите членове.
7889
20. – Управителният съвет на сдружение
„Център за регионално развитие“, Търговище, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на 28.09.2012 г. в 16 ч. в офиса на сдружението
в гр. Търговище, ул. Христо Ботев 2 (партер),
при следния дневен ред: 1. отчет за дейността
и финансовото състояние на сдружението за
2011 г.; проект за решение – ОС приема отчетите
и освобождава членовете на УС от отговорност;
2. одобряване решения на УС и разпореждания,
и заповеди на председателя на УС; проект за
решение – ОС приема предложенията на УС; 3.
преимане на насоки и програма за дейността на
сдружението за 2012 г.; проект за решение – ОС
приема предложените от УС насоки и програма за дейността на сдружението за 2012 г.; 4.
приемане на бюджет на сдружението за 2012 г.;
проект за решение – ОС приема предложения
от УС бюджет за 2012 г.; 5. освобождаване на
членовете на УС от отговорност; проект за
решение – ОС приема предложението на УС;
6. вземане на решение за невнесени членски
вноски за минали години; 7. разни. При липса
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на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в 17 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
7871
4. – Управителният съвет на Сдружението
за възраждане на село Медово – с. Медово,
община Братя Даскалови, област Стара Загора,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ кани всички свои
членове на 14.10.2012 г. в 10 ч. в Общинския
клуб на пенсионера на общо събрание при следния дневен ред: 1. годишен отчет за работата
на сдружението; 2. избор на нов управителен
съвет; 3. изменения и допълнения в устава на
сдружението. Канят се всички членове да вземат
участие в работата на сдружението.
7890
26. – Управителният съвет на сдружение
с нестопанска цел „Европейско развитие за
община Самуил“, с. Самуил, област Разград,
на основа н ие ч л. 26 ЗЮЛНЦ сви к ва общо
събрание на 8.10.2012 г. в 10 ч. в с. Самуил,
ул. Васил Левски 58, при следния дневен ред:
1. отчетен доклад на управителния съвет; 2.
отчетен доклад на контролния съвет; 3. избор
на нов управителен съвет; 4. избор на нов контролен съвет; 5. 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.
7740
Йорданка Цвяткова Ганчева – ликвидатор
на сдружение „Биота“, Варна, в ликвидация
по ф.д. № 22/2009, на основание чл. 14, ал. 4
ЗЮЛНЦ кани кредиторите на дружеството да
предявят вземанията си в 6-месечен срок от
обнародването в „Държавен вестник“.
7757
Зюбейде Реджебова Кьосева и Гинка Иванова
Иванова – ликвидатори на Фондация „Надежда – Венец“, в ликвидация по ф.д. № 288/2001
по описа на ШОС, на основание чл. 14, ал. 4
ЗЮЛНЦ канят крдиторите на фондацията да
предявят вземанията си в седалището на фондацията – с. Венец, община Венец, област Шумен,
ул. Кирил и Методий 24, в едномесечен срок
след обнародването на поканата в „Държавен
вестник“.
7812
Поправка. Община Роман прави поправка
в Решение № 159 от 22.06.2012 г. (ДВ, бр. 58 от
2012 г., стр. 49): номерът на имот „160062“ да
се чете „060062“.
7753
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