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МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 180
ОТ 20 АВГУСТ 2012 Г.
за одобряване на допълнителни бюджетни
кредити по бюджета на Министерството на
отбраната за 2012 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни бюджетни кредити по бюджета на Министерството
на отбраната за 2012 г. в размер 10 000 000 лв.
за изплащане на неразплатени просрочени
задължения.
(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят
ч рез п рес т ру к т у ри ра не на ра зход и т е по
централния бюджет за 2012 г.
Ч л . 2 . М и н ис т ър ът н а фи н а нс и т е по
предложение на министъра на отбраната да
извърши налагащите се от чл. 1 промени по
бюджета на Министерството на отбраната
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 чл. 28, ал. 1 от Закона за устройството
на държавния бюджет.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на отбраната.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
8029

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 181
ОТ 20 АВГУСТ 2012 Г.
за одобряване на допълнителни бюджетни
кредити по бюджета на Столичната община
за 2012 г. за финансиране на инфраструктурни обекти
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни бюджетни кредити в размер 11 200 000 лв. по
бюджета на Столичната община за 2012 г.
(2) Средствата по ал. 1 се предоставят за
финансиране на следните инфраструктурни
обекти:
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1. изместване на електро- и телефонни
кабели и пътни работи във връзка с изграждането на дубльор на колектор „Н“ – ІІ етап
по ул. Баба, район „Връбница“;
2. изграждане и реконструкция на кръстовища;
3. основен ремонт на улично осветление
по бул. Ботевградско шосе;
4. основен ремон т на главни г ра дск и
булеварди, улици и мостови съоръжения;
5. основен ремонт на транспортен възел
„Надежда“.
Чл. 2. Средствата по чл. 1 да се осигурят
за сметка на преструктуриране на разходите
по централния бюджет за 2012 г.
Ч л . 3. М и н ис т ър ът н а фи н а нс и т е д а
извърши налагащите се от чл. 1 промени
в бюд жетните взаимоотношени я на Столичната община 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 чл. 28, ал. 1 от Закона за устройството
на държавния бюджет.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на финансите.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
8030

М И Н ИС Т Е Р С Т ВА
И Д РУ Г И ВЕ ДОМС Т ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
Правилник за изменение и допълнение на
Правилника за устройството и дейността на
Националната служба за съвети в земеделието (обн., ДВ, бр. 65 от 2000 г.; изм., бр. 29 от
2001 г., бр. 4 и 38 от 2002 г., бр. 58 от 2006 г.,
бр. 79 от 2008 г., бр. 35 от 2009 г., бр. 78 от
2011 г. и бр. 21 от 2012 г.)
§ 1. В чл. 6, ал. 1 се правят следните
изменения и допълнения:
1. Точка 6 се изменя така:
„6. у твърж дава длъжностното разписание на службата, определя индивидуалния
размер на възнагражденията и други плащания и допълнителни възнаграждения на
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персонала в съответствие с изискванията
на нормативните актове;“.
2. Точка 11 се изменя така:
„11. отговаря за осъществяването на финансовото управление и контрол във всички
ръководени от него програми, дейности и
процеси при спазване на принципите за
законосъобразност, добро финансово управление и прозрачност“.
3. Създава се т. 12:
„12. осъществява правомощия като орган
по назначаване на държавни служители по
Закона за държавния служител и правомощия
на работодател по трудово правоотношение
по Кодекса на труда.“
§ 2. В чл. 7, ал. 2 се създават т. 7 и 8:
„7. координира и контролира дейността
на службата за точното спазване на нормативните актове и разпореж дания на изпълнителния директор;
8. контролира и отговаря за работата с
документи и тяхното съхранение.“
§ 3. В чл. 12 се създава т. 12:
„12. отговаря за разработването, изменението и допълнението на вътрешните правила
за провеждане на обществени поръчки.“
§ 4. В чл. 13, ал. 1 се създава т. 34:
„34. извършва лабораторни изпитвания,
свързани с основната дейност на НССЗ.“
§ 5. В приложението към чл. 11 се правят
следните изменения и допълнения:
1. На ред „Обща численост на службата“
числото „75“ се заменя с „80“.
2. На ред „Специализирана администрация“ числото „64“ се заменя с „69“.
3. На ред „Главна дирекция „Съвети в земеделието“, в т.ч. 27 териториални областни
офиси“ числото „64“ се заменя с „69“.
За министър:
Светлана Боянова
8023

Наредба за изменен ие и доп ъ л нен ие на
Наредба № 24 от 2006 г. за реда за пускане
на пазара на употребявана земеделска и
горска техника и резервни части, осигуряващи нейната безо пасност (обн., ДВ, бр. 21
от 2006 г.; изм., бр. 65 от 2011 г.)
§ 1. В наименованието думите „резервни
части, осигуряващи нейната безопасност“ се
заменят с „машини за земни работи“.
§ 2. В чл. 1 думите „резервни части, осигуряващи нейната безопасност“ се заменят
с „машини за земни работи“.
§ 3. В чл. 2 ал. 1 се изменя така:
„(1) При пускане на пазара или пускане
в употреба на употребявана техника на изпитване и проверка за съответствие с изис-
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кванията за безопасност според действащото
към момента законодателство подлежат:
1. самоходна техника;
2. машини за земни работи;
3. ремаркета;
4. сменяема прикачна техника.“
§ 4. Член 4 се изменя така:
„Чл. 4. (1) Резултатите от изпитванията и
проверките се оформят в протокол.
(2) Формата на протокола от изпитване и
проверка по ал. 1 се утвърждава със заповед
на изпълнителния директор на КТИ.“
§ 5. В чл. 6 се правят следните изменения:
1. А линея 5 се изменя така:
„(5) В случай че заявителят не спази сроковете за отстраняване на несъответствията,
записани в констативния протокол по ал. 4,
изпитването и проверките приключват, като
се издава протокол по чл. 4, без да му се
издава удостоверение за съответствие.“
2. В ал. 6 думите „Закона за админист рат ивното п роизводст во“ се замен я т с
„А дминистративнопроцесуалния кодекс“.
§ 6. В чл. 9 се правят следните изменения:
1. А линея 1 се отменя.
2. В ал. 2 думите „Тарифата за таксите за
изпитване на земеделска и горска техника и
резервни части, които се събират в системата
на Министерството на земеделието и горите
(обн., ДВ, бр. 13 от 1999 г.; изм., бр. 64 от
2002 г.)“ се заменят с „тарифата по чл. 10,
ал. 4 от Закона за регистрация и контрол
на земеделската и горската техника“.
3. А линеи 3 – 6 се отменят.
§ 7. В чл. 11 се правят следните изменения:
1. В а л. 2 д у мите „при ск лючване на
договора“ се заличават.
2. В ал. 3 думите „или акредитацията“
се заличават.
§ 8. Член 12 се отменя.
§ 9. В чл. 13 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „с инструментите, приложени към машината“ се заличават.
2. А линея 3 се отменя.
3. В ал. 4 думите „издават протоколите
по чл. 4 и 5“ се заменят с „издава протокол
по чл. 4“.
§ 10. В § 1 от допълнителните разпоредби
се правят следните изменения и допълнения:
1. Точка 1 се изменя така:
„1. „Упо т ребя ва на земеделск а, г орск а
техника и машини за земни работи“ е техника, образци от която са били пуснати в
у пот реба и по н якак ва причина тя х ната
регистрация по Закона за регистраци я и
контрол на земеделската и горската техника
и/или Закона за движение по пътищата е
била прекратена, както и техника, внесена
като употребявана, от други държави.“
2. В т. 2 думата „акредитирана“ се заличава.
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3. В т. 3 думата „акредитирана“ се заличава.
4. Точка 6 се отменя.
§ 11. В приложение № 1 към чл. 6, ал. 1
думите „за съответствие (протокол №/)“ се
заличават.
§ 12. В приложение № 2 към чл. 8 изречението „За целта моля да ни предоставите
договор за изпитване и проверка на употребявана техника.“ се заличава.
За министър:
Светлана Боянова
8022

МИНИСТЕРСТВО
НА ОБРАЗОВАНИЕТО,
МЛАДЕЖТА И НАУКАТА
НАРЕДБА № 71
от 9 август 2012 г.

за придобиване на квалификация по професията „Спасител при бедствия, аварии и
катастрофи“
Раздел I
Общи положения
Чл. 1. С тази наредба се определя Държавното образователно изискване (ДОИ) за
придобиването на квалификация по професията 816020 „Спасител при бедствия, аварии
и катастрофи“ от област на образование
„Обществена сигу рност и безопасност“ и
п рофесиона лно нап равление 861 „Сиг у р ност“ съгласно Списъка на професиите за
професионално образование и обучение по
чл. 6, ал. 1 от Закона за професионалното
образование и обучение.
Чл. 2. Държавното образователно изискване за придобиването на квалификация по
професията 816020 „Спасител при бедствия,
аварии и катастрофи“ съгласно приложението
към тази наредба определя изискванията за
придобиването на трета степен на професионална квалификация за специалността
8610201 „Търсене, спасяване и извършване
на аварийно-възстановителни работи“.
Чл. 3. Въз основа на ДОИ по чл. 1 и
рамковите програми по чл. 10, ал. 3, т. 6
от Закона за професионалното образование
и обучение се разработват учебен план и
учебни програми за обучението по специалността по чл. 2.
Раздел II
Съдържание на Държавното образователно
изискване
Чл. 4. (1) С ДОИ по чл. 1 се определят
професионалните компетенции в края на
обучението по професията, които гарантират
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на обучаемия възможност за упражняване на
професията 816020 „Спасител при бедствия,
аварии и катастрофи“.
(2) Държавното образователно изискване
за придобиването на квалификация по професията „Спасител при бедствия, аварии и
катастрофи“ определя общата, отрасловата
и специфичната задължителна професионална подготовка за професията, както и
задължителната чуждоезикова подготовка
по професията и избираемата подготовка.
(3) Съдържанието на всеки вид задължителна професионална подготовка по ал. 2
включва:
1. необходимите професионални компетенции (знания, умения и професионалноличностни качества);
2. тематичните области, от които се формира съдържанието на учебните предмети/
модули.
Чл. 5. С ДОИ по чл. 1 се определят и входящото минимално образователно равнище,
описанието на професията, целите на обучението, резултатите от ученето, изискванията
към материалната база и изискванията към
обучаващите.
Заключителни разпоредби
§ 1. Тази наредба се издава на основание
чл. 17, т. 3 във връзка с чл. 16, т. 7 от Закона
за народната просвета.
§ 2. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Сергей Игнатов
Приложение
към чл. 2
Държавно образователно изискване за придобиване на квалификация по професията
„Спасител при бедствия, аварии и катастрофи“
Професионално направление:
861

Сигурност

Наименование на професията:
861020

Спасител при бедствия, аварии и
катастрофи

Специалност:

Степен на
професиона лна к валификация:

8610201

трета

Търсене, спасяване и
извършване на аварийно -въ зстановителни работи
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1. Входни характеристики
1.1. Изиск ва н и я за вход я що м и н и ма л но
образователно равнище за лица, навършили
16 години
За придобиване на трета степен на професионална квалификация по професията „Спасител
при бедствия, аварии и катастрофи“ от Списъка
на професиите за професионално образование
и обучение по чл. 6, ал. 1 ЗПОО (утвърден от
министъра на образованието, младежта и науката
със Заповед № РД-09-413 от 12.05.2003 г., изм. и
доп. със Заповед № РД-09-04 от 8.01.2004 г., Заповед № РД-09-34 от 22.01.2004 г., Заповед № РД09-255 от 9.04.2004 г., Заповед № РД-09-274 от
18.02.2005 г., Заповед № РД-9-1690 от 29.09.2006 г.,
Заповед № РД-09-828 от 29.06.2007 г., Заповед
№ РД-09-1891 от 30.11.2007 г., Заповед № РД09-298 от 19.02.2009 г., Заповед № РД-09-1803 от
29.10.2009 г., Заповед № РД-09-621 от 18.05.2010 г.,
Заповед № РД-09-1728 от 1.12.2010 г., Заповед
№ РД-09-748 от 13.06.2011 г., Заповед № РД-091805 от 9.12.2011 г. и Заповед № РД-09-638 от
23.05.2012 г. входящото минимално образователно равнище за лица, навършили 16 години,
е завършено средно образование или придобито
право за явяване на държавни зрелостни изпити.
1.2. Изисквания за входящо квалификационно
равнище или професионален опит
За обучение по професията „Спасител при
бедствия, аварии и катастрофи“ с придобиване
на трета степен на професионална квалификация не се изисква кандидатите да притежават
предишна професионална квалификация или
професионален опит по други сродни професии
от професионалното направление.
За обучение за придобиване на трета степен
на професионална квалификация по професията
„Спасител при бедствия, аварии и катастрофи“ е
необходимо лицата да притежават свидетелство
за управление на МПС категория „С“.
За обучение по професията „Спасител при
бедствия, аварии и катастрофи“ с придобиване
на трета степен на професионална квалификация могат да кандидатстват лица, завършили
курсове за професионално обучение по част от
професията, или лица с професионален опит
по тази професия. За тези кандидати е необходимо да се организира надграждащо обучение.
Съдържанието на обучението се определя след
сравняване на компетенциите и резултатите от
ученето, описани в Държавното образователно
изискване (ДОИ) за придобиване на квалификация по професията.
1.3. Изисквания към здравословното и психическото състояние на кандидата
Кандидатът за обучение, който ще упражнява
професията „Спасител при бедствия, аварии и
катастрофи“, трябва да бъде физически годен
и психически здрав, което се удостоверява с
медицинско свидетелство. Психологическата
пригодност за упражняване на професията се
определ я в съответствие с изискванията на
Закона за МВР.
1.4. Други изисквания

ВЕСТНИК

С Т Р. 5

К а н д и дат ът за обу чен ие по п рофеси я та
„Спасител при бедствия, аварии и катастрофи“
трябва да не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер и да не е уволняван
дисциплинарно.
2. Описание на професиятa
2.1. Трудови дейности, отговорности, личностни качества, особености на условията на
труд, оборудване и инструменти, изисквания
за упражняване на професията, определени в
законови и подзаконови актове (здравословно
състояние, правоспособност и др.)
Спасителят при бедствия, аварии и катастрофи може да заема длъжности в Главна дирекция
„Пожарна безопасност и защита на населението“, в състави на многонационални спасителни екипи в страната и извън нея, в обектови
и отраслови спасителни формирования, като
изпълнява спасителни дейности при различни
видове природни бедствия, промишлени аварии,
инциденти с опасни вещества (радиоактивни,
химически и биологични), автомобилни и железопътни катастрофи, ликвидиране последствията
от терористични актове и др., като изпълнява:
2.1.1. Инженерно-спасителни дейности:
– открива местата на бедстващи хора, пътищата за достигане до тях и определя общите
параметри на бедствието, като осигурява достъп до пострадали и определя физическото и
психическото им състояние;
– спасява пострадали и ги извежда (изнася
или съпровожда) на безопасно място, евакуира
застрашеното от бедствието население или го
извежда в безопасен район;
– подава въздух на хора в изолирани помещения;
– изпомпва вода;
– възстановява проводимостта на пътища,
пътни съоръжения и мостове;
– осветява района на извършване на спасителните работи в тъмната част на денонощието
и локализира източниците на вторичните поразяващи фактори;
– спасява пострадали от високи места (етажи,
дървета, покриви и др.), паднали в пещери или
труднодостъпни места, като използва алпийска
техника и екипировка; обезопасява сгради (фасади, покриви, стрехи и др.) и други съоръжения
при силни ветрове и обледенявания;
– изваж да пострадали от катастрофирали
превозни средства, оказва долекарска помощ
и транспортира при нужда болни и нуждаещи
се през труднопроходими терени и при тежки
метеорологични условия;
– извършва водолазноиздирвателни работи
при наличие на необходимата квалификация;
– работи с цялата налична спасителна техника и апаратура съгласно квалификацията си;
– участва в издирване на веществени доказателства съвместно с компетентните органи.
2.1.2. Дейности по радиационна, химическа
и биологична защита и екология:
– открива и идентифицира опасни вещества
и материали;
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– извършва необходимите измервания, включително и за метеорологичното обезпечаване;
– извърш ва спаси т ел ни, лока лиза ц ионни
и ликвидационни дейности при инциденти с
опасни вещества и материали;
– провежда деконтаминация на хора, техническо оборудване, материални средства, сгради,
съоръжения, замърсени територии и др.;
– извършва локализационни и ликвидационни мероприятия при разливи на нефтопродукти
във водоеми и по бреговете им;
– участва при извършване на дезинсекция и
дератизация; използва средствата за колективна
и индивидуална защита.
2.1.3. Неотложни аварийно-възстановителни
работи:
– у к репва конст ру к ции за обезопасяване
извършването на спасителните и ликвидационните работи;
– разру шава констру к ции, застрашени от
самосрутване;
– изключва разрушени и повредени участъци
от комунално-енергийни мрежи (КЕМ);
– локализира аварии по КЕМ;
– отводнява частни, обществени сгради и
имоти;
– прокарва и обозначава временни пътища
и пътни съоръжения и укрепва елементи от
хидро-технически съоръжения (ХТС);
– участва в хуманитарни операции;
– т ранспортира катаст рофира ли моторни
превозни средства (МПС).
2.1.4. Дейности по локализиране и гасене
на пожари:
– локализира и гаси горски пожари;
– оказва съдействие при лока лизиране и
гасене на пожари в населени места.
2.1.5. Медицински дейности:
– оказва долекарска помощ на пострадалите
и ги евакуира до пунктовете за оказване на
лекарска помощ;
– провежда санитарни и противоепидемични
мероприятия и транспортира пострадали до
болничните заведения;
– поема отговорност за предаване на загиналите на съответните органи.
2.1.6. Хуманитарни операции:
– спасява и запазва човешки живот по време
на критични ситуации, природни бедствия и
техните непосредствени последици на лица от
други страни, особено на най-уязвимите от тях;
– осъществява краткосрочни операции по
възстановяване и реконструкция на обекти от
инфраструктурата с цел създаване на условия
за живот на бедстващите;
– доставка на храна и стоки от първа необходимост за пострадалите от природни бедствия;
– изграж дане на палаткови лагери за населението в страни, пострадали от природни
бедствия.
2.1.7. Управление и контрол в района на
извършване на спасителните работи
В своята работа спасителят при бедствия,
аварии и катастрофи се ръководи от заповедите, разпорежданията и указанията на своите
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началници, от нормативните актове и документация, свързани с организацията, съдържанието
и провеждането на спасителни и неотложни
аварийно-възстановителни работи (СНАВР).
При изпълнение на трудовата дейност той
носи пълна отговорност за качеството на спасителните работи и отговаря за живота и здравето
(своя и на колегите си), за техниката, както и
за опазване живота и здравето на пострадалите
граждани.
Спасителят при бедствия, аварии и катастрофи трябва да организира дейността си, да взема
решения и да работи продължително време в
трудни условия.
При упражняване на професията се изисква
спасителят при бедствия, аварии и катастрофи да
притежава умения за работа при променящи се
задачи и условия; издръжливост при изпълнение
на еднообразни рутинни дейности; умения за бързо, адекватно и отговорно вземане на решения;
концентрация на вниманието и наблюдателност;
да притежава добра памет, логическо мислене
и комбинативност; съобразителност, гъвкавост
и издръжливост на напрегната работа и стрес;
умения за устно изразяване; технически усет и
умения; готовност за самостоятелна работа и
за работа в екип; дисциплинираност (готовност
за точно и прецизно спазване на инструкции,
указания и изисквания); търпение и упоритост
при изпълнение на задачите; умение за работа
с хора; умение за организиране на колективна
трудова дейност; упражняване на контрол и
оценяване на дейността на колегите си; умения
за поемане на разумен риск, предприемчивост,
настойчивост, инициативност и гъвкавост при
справяне с критични ситуации; спазване на
обноск ите според професионалната етика и
поддържане на приличен външен вид.
Спасителят при бедствия, аварии и катастрофи работи както на открито, така и на закрито
при повишен риск и с опасни материали. Работи при екстремни метеорологични условия
и температури. Работи на вода и на височина
при наличието на опасни за здравето обстоятелства и условия.
Продължителността на работното време е в
съответствие с изискванията на Закона за МВР
или правилата за работа в многонационални
формирования.
Спасителят при бедствия, аварии и катастрофи използва спасителна, инженерна, химическа,
дозиметрична апаратура и техника, техническа
и отчетна документация, колективни и индивидуални средства за защита, униформено и
работно облекло и др. Използва компютърна,
изчислителна и комуникационна техника, полигонни съоръжения, тренажори и симулатори.
2.2. Възможности за продължаване на професионалното обучение
Придобилият трета степен на професионална
квалификация по професията „Спасител при
бедствия, аварии и катастрофи“ може да продължи обучението си в курсове за придобиване
на професионална квалификация за „Правоспособност за работа с източници на йонизиращи
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лъчения II и III квалификационно ниво“ съгласно
изискванията на Закона за безопасно използване
на ядрената енергия (ЗБИЯЕ).
Придобилият трета степен на професионална
квалификация по професията „Спасител при
бедствия, аварии и катастрофи“ може да продължи обучението си в курсове за придобиване
на професионална квалификация или в целеви
курсове за придобиване на правоспособност
за инструктор по направленията: височинно
спасяване с използването на алпийска техника,
РХБЗ (радиационна, химическа и биологическа
защита) и инженерна защита.
На основание Закона за МВР придобилият
трета степен на професионална квалификация
по професията „Спасител при бедствия, аварии
и катастрофи“ може да продължи обучението
си в курсове за придобиване на квалификация
„Главен спасител“.
Придобилият трета степен на професионална
квалификация по професията „Спасител при бедствия, аварии и катастрофи“ може да продължи
обучението си в курсове за актуализиране или
надграж дане на придобитата професионална
квалификация или в целеви курсове за придобиване на правоспособност за инструктор по
направленията: височинно спасяване с използване на алпийска техника, РХБЗ и инженерна
защита съгласно нормативната уредба на МВР.
2.3. Възможности за професионална реализация съгласно Националната класификация на
професиите и длъжностите (НКПД – 2011), утвърдена със Заповед № РД-01-931 от 27.12.2010 г.
на министъра на труда и социалната политика, изм. и доп. със заповеди № РД-01-204 от
28.02.2011 г., РД-01-426 от 30.05.2011 г., РД-01-529
от 30.06.2011 г., РД-01-533 от 30.06.2011 г., РД-01952 от 29.12.2011 г. и № РД-01-586 от 6.07.2012 г.
Придобилите трета степен на квалификация
по професията „Спасител при бедствия, аварии
и катастрофи“ могат да постъпват на работа на
длъжности (професии) от единична група 5419
„Персонал, осигуряващ защита и сигурност“
от НКПД – 2011, както и на други длъжности,
допълнени при актуализиране на НКПД.
Спасителят при бедствия, аварии и катастрофи може да работи в Главна дирекция „Пожарна
безопасност и защита на населението“ – МВР,
в съставите на многонационални спасителни
екипи в страната и извън нея, в обектови и отраслови спасителни формирования за спасяване
при бедствия, аварии и катастрофи.
3. Цели на обучението
3.1. Цели на обучението по общата задължителна професионална подготовка – единна
за всички професионални направления
След завършване на обучението по професията обучаваният трябва да:
– знае основните правила за здравословни
и безопасни условия на труд и опазване на
околната среда при работа с опасни вещества и
материали; работи със спасителното оборудване,
апаратура и друга техника; използва личните
предпазни средства и индивидуалните средства
за защита; назовава вредните фактори за здра-
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вето и безопасността на работещите; дефинира
видовете инструктажи по ЗБУТ; познава основните принципи на социалното партньорство;
– познава основните нормативни документи
в МВР – закони, правилници, наредби, инструкции, заповеди, наставления и др.; познава нормативните документи за изпълнение на задълженията си по търсене, спасяване и извършване
на аварийно-възстановителни работи; познава
структурата на организацията, в която работи,
и правомощията на длъжностните лица;
– описва служебните задължения, отговорностите и правата на спасителите; познава правата
и задълженията си като длъжностно лице по
смисъла на НК (Наказателния кодекс), Закона
за МВР и европейските норми за защита на
правата и свободите на гражданите; дефинира
правата и задълженията си като участник в
трудовия процес;
– оперира с техническо оборудване (монитор,
клавиатура, мишка) на компютърната система;
владее системата Microsoft – Windows – Explorer,
директории, файлове; създава нови папки, преименува, премества, копира – от и на дискета,
СD и Флаш памет; изтрива и възстановява
информация; възпроизвежда текстообработващи програми, умее да създаде нов документ,
работи в интернет, с електронна поща, изпраща
и получава съобщения;
– описва стопанското устройство на страната, разбира съществуващите икономически
отношения, процеси и явления и прави изводи
за факторите, които ги пораждат; познава икономическите условия и правила за реализиране
на доставки, снабдяване и отчитане на материалните средства в МВР; прилага правила за
организиране на трудовата дейност и работното
място:
– формулира проблеми, прави отчет за извършената работа, предава и получава информация
по йерархичен ред, поддържа обратна връзка,
дава ясни и смислени разпореждания, изготвя
писмени доклади, рапорти и отчети; оперира с
основните информационни и комуникационни
средства в МВР; познава техническата, технологичната документация и специализираната
литература.
3.2. Цели на обучението по отрасловата задължителна професионална подготовка – единна за
всички професии от професионално направление
„Сигурност“
След завършване на обучението по професията обучаваният трябва да:
– спазва правилата за водене, обработка и
съхранение на документи, разграничава стандартизирани и унифицирани документи; назовава
националните символи, символите и ритуалите
в МВР; описва планиращите документи и организацията за изпълнението на текущите задачи,
показва способност за решаването на възникнали
проблеми, свързани със спасителните работи;
– разпределя ефективно работното си време;
познава правилата за оценяване качеството на
извършената работа в съответствие с норма-
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тивните изисквания; прилага изискванията на
регламентиращите документи по класифицираната информация; формулира задачите;
– демонстрира увереност;
– участва активно при работа в екип, проявява
загриженост и съдейства за изграждане на дух
и доверие в екипа; демонстрира безпристрастен
подход при решаване на проблем;
– описва методите и начините за гасене на
пожари; познава инвентара за гасене на пожар;
описва организацията на пожарогасителните
дейности и спасяването и евакуирането на хора,
животни и материални ценности;
– идентифицира анатомията и физиологията
на човека; спазва правилата за оказване на долекарска помощ при наранявания, счупвания,
травматични увреждания, отравяне с вредни
вещества, заразяване с бактериологични средства
и радиационни увреждания; прилага правилата
за извършване на спешна реанимация;
– води професионален разговор на английски език.
След завършване на обучението по професията обучаваният трябва да умее да:
– попълва стандартизирани и унифицирани
документи; планира и организира изпълнението
на текущите задачи и решаването на възникнали
проблеми, свързани със спасителните работи;
оценява качеството на извършената работа в съответствие с нормативните изисквания; прилага
изискванията на регламентиращите документи
по класифицираната информация; формулира и
участва при разпределяне на задачите;
– прилага методите и начините за гасене на
пожари, работи с инвентара за гасене на пожари;
– оказва долекарска помощ при наранявания,
счупвания, травматични увреждания, отравяне с
вредни вещества, заразяване с бактериологични
средства и радиационни увреждания, извършва
спешна реанимация.
3.3. Цели на обучението по специфичната
за професията „Спасител при бедствия, аварии
и катастрофи“ задължителна професионална
подготовка
След завършване на обучението по професията обучаваният трябва да:
– познава различните видове бедствия от
п ри роден и т ех ног енен хара к т ер, к ру п н и т е
производствени аварии и мерките за защита;
изреж да основни способи за провеж дане на
СНАВР в огнище на поражение, като прилага
организацията на работа при провеждане на
СНАВР;
– назовава основните източници на риск в
процеса на работа; познава начините за работа
в екстремни условия, като демонстрира умения
за работа със средства за механизация на инженерните работи;
– описва характеристиките и начина на работа на апаратурата, техниката и способите за
извършване на издирвателни операции;
– използва способите и начините за извършване на радиационно и химическо разузнаване,
дефинира видовете радиоактивни лъчения и
методите за измерването им;
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– познава мерките за безопасност при работа
с радиоактивни вещества и описва защитните
способности и използването на индивидуални
и колективни средства за защита и състава и
начините за приготвяне на дегазиращи, дезактивиращи и дезинфекциращи вещества и разтвори;
– познава организацията на дозиметричния
контрол на облъчване и замърсяване с радиоактивни вещества, извършването на дегазация,
дезактивация и дезинфекция и използваните
технически средства;
– познава средствата и способите за ликвидиране на последствията от разливи на нефто
продукти във водоеми;
– познава алпийската екипировка, техника
и приспособления; различава видовете възли,
системи и опори при използване на алпийското
оборудване и принципите при изграждането им;
– познава мероприятията при евакуация на
хора, селскостопански животни, техника; изискванията за превоз на хора и за транспортиране
на техника и материални средства;
– използва спасителната техника, апаратура
и помощни средства.
След завършване на обучението по професията обучаваният трябва да умее да:
– прилага основните способи за провеждане
на СНАВР при различните видове бедствия от
природен и техногенен характер и създава организация на работа при провеждане на СНАВР;
– оценява точния източник на риск в процеса
на работа и демонстрира работа в екстремни
условия;
– управлява наличната апаратура и техника
при издирвателни операции и оперира с всички
средства за механизация на инженерно-спасителните работи;
– спазва мерките за безопасност при извършване на СНАВР;
– прилага основните способи за извършване
на радиационно и химическо разузнаване и
спазва стриктно мерките за безопасност при
работа с радиоактивни вещества;
– използва индивидуални и колективни средства за защита;
– приготвя разтвори от дегазиращи, дезактивиращи и дезинфекциращи вещества;
– извършва деконтаминация;
– работи с апаратурата за дозиметричния
контрол на облъчване и замърсяване с радиоактивни вещества;
– изгражда различни схеми от бонови заграждения;
– изгражда алпийски системи и опори с алпийската екипировка, техника и приспособления;
– използва максимално ефективно автомобилната, инженерната, химическата, спасителната и други техники, апаратура и помощни
средства при масови бедствия;
– управлява автомобилна и друга техника
съгласно изискванията на длъжностната характеристика и спазва изискванията за превоз на
хора, техника и материални средства;
– познава изискванията за етично поведение
с граждани по време на СНАВР.
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4. Резултати от обучението
Компетенции

Резултати от ученето
Обучаваният трябва да:

Общи за професията „Спасител при бедствия, аварии и катастрофи“
1. Прилага правилата
за здравословни и безопасни условия на труд
и опазва околната среда
при изпълнение на служебните си задължения

1.1. Обяснява правилата за здравословни и безопасни условия на труд, за
пожарна и аварийна безопасност и за борба с пожарите
1.2. Изброява мерките за безопасност при извършване на СНАВР
1.3. Обяснява вредното въздействие на опасните вещества (газове и газови
смеси, механични и химични отпадъци)
1.4. Изброява правилата за безопасна работа с различните видове техника,
апаратура, приспособления, агрегати, съоръжения и машини
1.5. Самостоятелно работи с инструменти, машини и съоръжения
1.6. Обезопасява работните места и площадки при необходимост
1.7. Разпознава опасните ситуации, които могат да възникнат при СНАВР
1.8. Правилно използва противопожарните и защитните средства, личните
предпазни средства и специалната работна екипировка
1.9. Борави с отпадните продукти съгласно изискванията за опазване на
околната среда
1.10. Описва правилата за превоз на техника, хора, материални ресурси и
опасни товари

2. Разчита планове и
използва т ех н и ческ а
и експлоатационна док у мен та ц и я, изг о т вя
сведен и я и използва
нормативни документи
и стандарти

2.1. Спазва правилата за защита на информацията в съответствие с изискванията
2.2. Разчита чертежи, схеми и друга специфична техническа и строителна
документация
2.3. Намира информация в стандарти, справочна и каталожна литература, в
интернет – както на български, така и на чужд език
2.4. Демонстрира познаване на нормативната уредба в МВР – Закона за МВР,
Правилника за прилагане на Закона за МВР, Закона за защита при бедствия,
Закона за безопасно използване на ядрената енергия, Закона за класифицираната информация, наставления, инструкции и др.

Специфични за специалност 8610201 Търсене, спасяване и извършване на аварийно-възстановителни работи
3. Изпол зва ком п ю търна, размножителна,
копирна техника и техника за онагледяване

3.1.
3.2.
3.3.
3.4.

Създава текст, таблици и диаграми с помощта на компютър
Използва интернет и електронна поща
Снима, копира и създава документи
Работи с мултимедия и проектори

4. Работи с комуникационна техника, полигонни съоръжения, тренажори и симулатори

4.1. Описва системите за свръзка, тяхното предназначение, възможности и
мястото на монтирането им
4.2. Описва параметрите на тяхната поддръжка и правилното им съхранение
4.3. Описва правилата за работа с полигонни съоръжения, тренажори и
симулатори
4.4. Работи с различните системи комуникационна техника
4.5. Използва специализиран софтуер за комуникационните средства

5. Участва в пожарога- 5.1. Описва методите и начините за гасене на битови и горски пожари
сителни дейности
5.2. Действа правилно при спасяване на хора и ценности от горящи сгради
5.3. Използва по предназначение средствата за гасене на пожари – пожарогасители, кофпомпи, димни шашки и др.
6. Оказва долекарска
помощ на пострадали
при бедствия, аварии и
катастрофи (БАК)

6.1. Познава анатомията на човека, нараняването на тъканите, изгарянията,
измръзванията, травматичните увреждания на скелета, шоковите състояния
6.2. Прави превръзки при наранявания и кръвотечения, шинира крайници и
оказва долекарска помощ при счупване, изкълчване и навяхване
6.3. Извършва спешна реанимация (сърдечен масаж и изкуствено дишане)
6.4. Оказва долекарска помощ при отравяне с опасни вещества
6.5. Евакуира пострадали до медицинските пунктове
6.6. Поема отговорност за предаване на загиналите на съответните органи

7. Изпълнява мероприятия по радиационна,
химическа и биологична защита

7.1. Открива и идентифицира опасни вещества и материали
7.2. Извършва деконтаминация на хора, техника, оборудване, материални
средства, сгради и съоръжения
7.3. Извършва спасителни, локализационни и ликвидационни дейности при
инциденти с опасни вещества и материали
7.4. Участва при извършване на дезинсекция и дератизация
7.5. Използва средствата за колективна и индивидуална защита
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Резултати от ученето
Обучаваният трябва да:
7.6. Използва химическа техника и дозиметрична апаратура
7.7. Извършва локализационни и ликвидационни дейности при инциденти с
нефтопродукти

8. Извършва инженер- 8.1. Открива, локализира и отбелязва местата, където има бедстващи хора
но-спасителни работи 8.2. Осигурява достъп до бедстващите (пострадалите), установява контакт с
тях и определя физическото и психическото им състояние
8.3. Спасява пострадали и ги извежда (изнася или съпровожда) на безопасно
място
8.4. Евакуира застрашено от бедствие население или го извежда в безопасен
район
8.5. Възстановява проходимостта на пътища, пътни съоръжения и мостове
8.6. Прокарва временни пътища
8.7. Подава въздух на хора в изолирани помещения и изпомпва вода
8.8. Осигурява осветяване на района при извършване на спасителни работи
в тъмната част на денонощието
8.9. Локализира източниците на вторичните поразяващи фактори
8.10. Обезопасява сгради, съоръжения (фасади, покриви, стрехи и др.) при
силни ветрове и обледенявания
8.11. Изважда пострадали от катастрофирали превозни средства и оказва
първа долекарска помощ
8.12. Транспортира болни и нуждаещи се през труднопроходими терени и
при тежки метеорологични условия
8.13. Извършва водолазноиздирвателни действия при наличие на необходимата квалификация
8.14. Работи с необходимата спасителна техника и апаратура
8.15. Участва в издирване на веществени доказателства съвместно с компетентните органи
9. Извършва неотложни 9.1. Укрепва конструкции за обезопасяване извършването на спасителни и
аварийно-възстанови- ликвидационни работи
телни работи
9.2. Разрушава конструкции, застрашени от самосрутване
9.3. Изключва разрушени и повредени участъци от комунално-енергийната
мрежа
9.4. Локализира аварии по комунално-енергийната мрежа
9.5. Отводнява частни и обществени сгради и имоти
9.6. Съдейства на гражданите при изваждане на имуществата от разрушени сгради
9.7. Укрепва елементи от ХТС
9.8. Участва в хуманитарни операции
9.9. Тегли с буксир (транспортира) катастрофирали МПС
9.10. Почиства пътното платно от разлети при катастрофа ГСМ
10. Управлява МПС и
работи с автомобилната, инженерната, химическата и бронетанковата техника

10.1. Разпознава автомобилната, инженерната, химическата и бронетанковата
техника по видове, марки и предназначение
10.2. Разчита кинематични схеми и конструктивни чертежи на машини,
механизми и схеми на електроуредбата на техниката
10.3. Обяснява предназначението, устройството и действието на системите,
агрегатите, възлите и елементите на различните спасителни техники
10.4. Оценява общото техническо състояние на автомобила, инженерната,
химическата и бронетанковата техника чрез външен технически преглед
10.5. Обяснява реда и организацията на ежедневните и периодичните технически обслужвания на техниката
10.6. Описва основните видове техническо обслужване и техните цели и задачи
10.7. Изброява правилата за безопасно управление на МПС и движение на
машините по пътищата и извън тях
10.8. Попълва техническата документация за отчитане на изминат пробег,
моторесурси, горива и работата на машините и агрегатите, с които работи
10.9. Подготвя катастрофирали машини за евакуация (транспортиране или
влачене), като използва инструменти, приспособления, такелажни и крепежни
средства на влекача
10.10. Използва ефективни начини за евакуиране
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Резултати от ученето
Обучаваният трябва да:

11. Извършва спасителни работи с използване
на а лпийско оборудване

11.1. Познава организацията и структурата на аварийно-спасителната дейност и мерките за безопасност при използването на алпийската екипировка
за спасяване
11.2. Разпознава видовете въжета и практическата им якост на опън. Знае
изискванията за експлоатация, съхранение и маркиране. Води индивидуалната документация
11.3. Описва видовете основни възли, възлите за свързване на въжета и
помощните възли. Устройва видовете опори, като спазва правилата за изграждането им
11.4. Изгражда различни видове системи за движение на спасители и елементи от системи за евакуация и транспорт на пострадали
11.5. Устройва различни видове на системата „тролей“
11.6. Познава начините на изграждане и транспортиране на спасители и
пострадали
11.7. Транспортира носилки през пресечен терен
11.8. Спасява хора от аварирали лифтови съоръжения и паднали в пропасти

5. Изисквания към материалната база
5.1. Учебни кабинети
В учебни кабинети се провежда обучението
по теория на професията.
5.1.1. Учебни кабинети по обща и отраслова
професионална подготовка
В учебните кабинети се провежда обучението
по теория на задължителната обща и отраслова
професионална подготовка.
5.1.1.1. Основно оборудване – учебни маси,
столове, учебна дъска, флипчарт, катедра, техническ и средства и аудио-визуална техника
(мултимедия, компютър и др.).
5.1.1.2. Помощно оборудване – маркери и
моливи за чертане, хартия за флипчарта.
5.1.1.3. Учебни пособия – табла със схеми,
литература за съответната дисциплина, учебни
филми.
5.1.2. Учебни кабинети по специална спасителна подготовка
В учебен кабинет по специална спасителна
подготовка се провежда обучението по теория
и практика на професията.
5.1.2.1. Основно оборудване – обособено място
за спасителна техника, инсталация за отвеждане
на изгорелите газове от двигателите, учебни
маси, столове, учебна дъска, флипчарт, катедра,
технически средства и аудио-визуална техника
(мултимедия, компютър и др.).
5.1.2.2. Помощно оборудване – маркери и
моливи за чертане, хартия за флипчарта.
5.1.2.3. Учебни пособия – макети на агрегати
и възли от спасителна техника, табла със схеми,
литература за съответната дисциплина, учебни
филми.
5.2. Учебно-тренировъчен комплекс
Учебно-тренировъчният комплекс се състои от
шест полигона, в които се провежда обучението
по практика на професията. Всеки полигон включва различен брой учебни центрове, оборудвани
в зависимост от вида на спасителните работи.
5.2.1. Полигон за специална подготовка
Полигонът за специална спасителна подготовка се състои от следните основни учебни
центрове:
• Учебен център за работа с моторни триони
за рязане на дърво

Учебният център за работа с моторни триони
се състои от работни места за отрязване на: вертикално разположени дървета; дърво, захванато
в единия край при различни наклони; дърво на
две подпори при различна височина на опорите;
дърво, хоризонтално разположено на земята;
дървета, паднали върх у автомобил; депо за
материали; склад за техника, лични предпазни
средства, ГСМ и материали; маса полева; табло
с нагледни материали.
• Учебен център за работа с моторен и електрически флекс
Учебният център за работа с моторен и електрически флекс се състои от работни места за
рязане на: хоризонтално разположени метални
конструкции и елементи; вертикално разположени метални конструкции и елементи; неметални
конструкции (бетон, стоманобетон, строителни
материали и др.); депо за материали; склад за
техника, лични предпазни средства, ГСМ и материали; маса полева; табло с нагледни материали.
• Учебен център за работа с моторни и електрически къртачи
Учебният център за работа с моторни и електрически къртачи се състои от работни места
за: прекъсване или пробиване на отвори в стоманобетонови конструкции, разположени под
различни ъгли; прекъсване или пробиване на
отвори в стоманобетонови конструкции, разположени вертикално; прекъсване или пробиване
на отвори в стоманобетонови конструкции, разположени хоризонтално; прекъсване на еркери и
колони; поставяне на анкери; работа с моторни
и електрически къртачи при извършване на
СНАВР; депо за материали; склад за техника,
лични предпазни средства, ГСМ и материали;
маса полева; табло с наглeдни материали.
• Учебен център за работа с комбиниран хидравличен резач-разпъвач и хидравлични цилиндри
Учебният център за работа с комбиниран
хидравличен инструмент се състои от работни
места за: рязане на хоризонтално разположени
метални тръби, профили и конструктивни елементи; рязане на различна височина на вертикално разположени метални тръби, профили и
конструктивни елементи; повдигане, избутване
и разединяване на стоманобетонови и метални
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елементи; изтегляне с вериги; спасителни работи
при автокатастрофа; извършване на СНАВР при
разрушения; депо за материали; склад за техника,
лични предпазни средства, ГСМ и материали;
маса полева; табло с нагледни материали.
• Учебен център за работа с въздушно-повдигателни възглавници (ВПВ)
Учебният център за работа с въздушно-повдигателни възглавници се състои от работни
места за: спасяване на хора при разрушения;
спасяване на хора от катастрофирали МПС;
разединяване и избутване на конструкции и материали; повдигане на кръгли товари; повдигане
и укрепване на стоманобетонови панели; депо за
материали; склад за техника, лични предпазни
средства, ГСМ и материали; маса полева; табло
с нагледни материали.
• Учебен център за работа с тирфори и лебедки
Учебният център за работа с тирфори и лебедки се състои от работни места за: хоризонтално
изтегляне на товарите; обръщане (преобръщане)
на товарите; извършване на спасителни работи
при катастрофи; депо за материали; склад за
техника, лични предпазни средства, ГСМ и материали; маса полева; табло с нагледни материали.
5.2.2. Полигон за провеждане на спасителни
работи при автомобилни катастрофи
Полигонът за провеж дане на спасителни
работи при автомобилни катастрофи се състои
от два основни учебни центъра:
• Учебен център за извършване на спасителни работи при катастрофа на един или два
автомобила
Учебният център за извършване на спасителни
работи при катастрофа на един или два автомобила се състои от работни места за извършване
на спасителни работи при автомобил: който е
под наклон след катастрофата; обърнат на таван; обърнат на една страна; стоящ на колелата
си; върху който са паднали дървета; превозващ
течни отровни вещества; маса полева; табло с
нагледни материали.
• Учебен център за извършване на спасителни
работи при верижна катастрофа
Учебният център за извършване на спасителни
работи при верижна катастрофа се състои от работни места за извършване на спасителни работи
при: верижна катастрофа; верижна катастрофа с
разлив (разпиляване) на опасно вещество; маса
полева; табло с нагледни материали.
• Учебен център за извършване на спасителни
работи при катастрофа с участие на мобилна
установка за превоз на токсични вещества (течни
и газообразни)
Учебният център за извършване на спасителни
работи при катастрофа с участие на мобилна установка (цистерна) за превоз на токсични вещества
се състои от работни места за извършване на:
тампониране на пробойни по повърхността на
цистерната; херметизиране на разхерметизиран
люк на цистерна; преточване на токсичното вещество; спасяване на пострадали хора – обгазени,
с травми и затрупани.
5.2.3. Полигон за провеждане на СНАВР при
наводнение и разлив на нефтопродукти
Полигонът за провеждане на спасителни работи при наводнение и разлив на нефтопродукти
се състои от следните основни учебни центрове:
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• Учебен център за защита на защитна дига
Учебният център за защита на защитна дига
се състои от работни места за: преустановяване
на филтрация през хидротехническо съоръжение
(ХТС) – земнонасипен тип; преустановяване на
съсредоточена филтрация в сухия откос; защита
на компрометиран участък от мокрия откос;
възстановяване на слегнали участъци от кота
корона на защитната дига.
• Учебен център за извършване на спасителни
работи в заливаеми зони (в райони на наводнение)
Учебният център за извършване на спасителни
работи в заливаеми зони (в райони на наводнение)
се състои от работни места за: преустановяване на течове през шахти на канализационната
мрежа; защита на жилищна сграда, застрашена
от наводнение; евакуация на хора и ценности
от наводнени сгради; аварийно източване на
водохранилище чрез сифонно съоръжение; евакуация на хора и ценности от наводнени МПС;
евакуация на хора от МПС, попаднало в бързотечащи води; евакуация на хора и ценности от
наводнени сгради чрез използване на алпийско
оборудване.
• Учебен център за ликвидиране на разливи
от нефтопродукти във водоеми
Учебният център за ликвидиране на разливи
от нефтопродукти във водоеми се състои от работни места за: защита на брегово съоръжение
при разлив на нефтопродукти; ликвидиране на
разливи от нефтопродукти с използване на бонови заграждения; ликвидиране на разливи от
нефтопродукти по бреговата ивица.
• Учебен център за извършване на водолазноиздирвателни действия
Учебният център за извършване на водолазноиздирвателни действия се състои от работни
места за: извършване на дейности по ремонт
на изпускател на хидротехнически съоръжения
(ХТС), издирване и изваждане на удавен; изваждане на потънал автомобил.
5.2.4. Полигон за провеждане на СНАВР при
разрушени сгради вследствие на бедствия от
природен или техногенен характер и терористична дейност
Полигонът за провеждане на СНАВР при
разрушени сгради вследствие на бедствия от
природен или техногенен характер или терористична дейност се състои от следните основни
учебни центрове:
• Учебен център за разчистване на подходи
и пътища към разрушени сгради
Учебният център за разчистване на подходи
и пътища към разрушени сгради се състои от
работни места за: инженерно разузнаване и обозначаване на затрупания участък; разчистване
затрупванията по пътното платно от железобетонни (ЖБ) елементи с помощта на тирфор;
разчистване затрупванията по пътното платно
от ЖБ елементи с помощта на моторна лебедка;
рязане на метал; разбиване на едрогабаритни
ЖБ отломки; оказване на долекарска помощ
при необходимост; възстановяване проходимост
та на пътя.
• Учебен център за провеждане на СНАВР в
прилежащи територии и обекти на разрушени
сгради
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Учебният център за провеждане на СНАВР
в прилежащи територии и обекти на разрушени
сгради – паркинг на сградата, се състои от работни
места за: инженерно разузнаване, обозначаване на
участъка и определяне местата на блокираните в
превозни средства и под развалини хора; обозначаване на местата на откритите блокирани хора и
границите на участъка; изваждане на пострадалите
от затрупани леки автомобили по различни начини
и способи; изваждане на пострадали от автобус
чрез проникване по различни начини в него – през
прозорците и покрива на автобуса; с използване
на ножицата „резач-разпъвач“ и пневматични
инструменти; изваждане на пострадалите чрез
пробиване на отвор в ЖБ елемент, лежащ върху
автомобила, и проникване през предното стъкло;
изваждане на пострадалите чрез отстраняване на
стоманобетонова конструкция, подпряна странично на автомобил; гасене на горящ автомобил
и изваждане на пострадалите от него; оказване
на долекарска помощ на нуждаещите се; гасене
на локалните пожари; осветяване на района за
преминаване към нощни действия; обозначаване
(надписване) по подходящ начин на обекта, дата,
час и командата, извършила спасителните работи;
изваждане на пострадалите чрез разместване на
стоманобетонови елементи с помощта на ножицата
резач-разпъвач; изваждане на пострадалите чрез
пробиване на вертикални и хоризонтални отвори
в стоманобетонови конструкции; изваждане на
пострадалите чрез рязане на метални конструкции; изваждане на пострадалите чрез рязане на
дървени конструкции; изваждане на пострадалите
чрез повдигане на конструкция с пневматична
възглавница; изваждане на пострадалите от ВиК
шахта и тампониране на тръбите; осветяване на
района за преминаване към нощни действия; събаряне на метални и стоманобетонови конструкции
чрез дърпане с влекач и стоманено въже.
• Учебен център за провеждане на СНАВР в
подземни етажи на разрушени сгради
Учебният център за провеждане на СНАВР в
подземни етажи на разрушени сгради се състои от
работни места за: инженерно разузнаване на участъка с помощта на технически средства; разузнаване
на участъка с обучени кучета; обозначаване на
района и местата на откритите затрупани пострадали и границите на участъка; подаване на въздух
в изолирани помещения; изпомпване на вода от
изолирани помещения; изваждане на пострадалите
от затрупванията чрез пробиване на хоризонтални
отвори в ЖБ елементи; изваждане на пострадалите
от затрупванията чрез пробиване на вертикални
отвори в ЖБ елементи; изваждане на пострадалите
от затрупванията чрез рязане на метални елементи;
изваждане на пострадалите чрез използване на пневматични инструменти; изваждане на пострадалите
чрез ръчно разчистване на строителни отпадъци;
укрепване на конструкции, застрашени от разрушаване по време на спасителните работи; оказване на
долекарска помощ и евакуация на пострадалите.
• Учебен център за провеждане на СНАВР в
разрушени участъци на сгради
Учебният център за провеждане на СНАВР в
разрушени участъци на сгради се състои от работни
места за; инженерно разузнаване на участъка по
визуален способ; инженерно разузнаване на участъка с помощта на технически средства; разузнаване
на участъка с обучени кучета; обозначаване на
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участъка и местата на откритите затрупани пострадали; изваждане на пострадалите от затрупванията
чрез рязане на дървени конструкции; изваждане
на пострадалите от затрупванията чрез рязане на
метални конструкции; изваждане на пострадалите
чрез прокарване на кладенци в затрупванията; изваждане на пострадалите чрез прокарване на галерии
в затрупванията; изваждане на пострадалите чрез
използване на въздушно-повдигателни възглавници; изпомпване на вода от приземно помещение;
разчистване на затрупванията чрез използване на
строителна механизация; осветяване на района за
преминаване към нощни действия; оказване на
долекарска помощ и евакуация на пострадалите;
обозначаване (надписване с боя или спрей) по подходящ начин на обекта, датата, часа и командата,
извършила спасителните работи.
• Учебен център за провеждане на СНАВР в
частично разрушени участъци от сгради
Учебният център за провеждане на СНАВР в
частично разрушени участъци от сгради се състои
от работни места за: инженерно разузнаване на
участъка по визуален способ: инженерно разузнаване на участъка с помощта на технически средства;
разузнаване на участъка с обучени кучета; обозначаване на участъка и местата на откритите затрупани
пострадали и границите на участъка; укрепване на
тухлени стени до 7 м; укрепване на тухлени стени
10 – 12 м; укрепване на близки тухлени стени;
укрепване на междуетажна плоча; укрепване на
стълбищна клетка; преместване на едрогабаритни
отломки с помощта на тирфор и хидравличен инструмент с верига; разчистване на затрупванията
чрез използване на строителна механизация.
• Учебен център за провеждане на СНАВР в
частично разрушени сгради с използване на алпийски способи
Учебният център за провеждане на СНАВР в
частично разрушени сгради с използване на алпийски
способи се състои от работни места за: изграждане
на обезопасителен парапет; изграждане на изкуствени
опори; спускане на пострадали с наклонен тролей;
спускане на пострадали с носилка с придружител;
спускане на пострадали с лентов (вертикален) тролей
и придружител; спускане на пострадали (извличане)
с противотежест; проникване в асансьорна шахта
и оказване помощ на пострадалите.
5.2.5. Полигон за провеждане на СНАВР при
инциденти с радиоактивни, химически и биологични
вещества
Полигонът за провеждане на СНАВР при инциденти с радиоактивни, химически и биологически
вещества се състои от следните основни учебни
центрове:
• Учебен център за извършване на СНАВР при
инциденти с източници на йонизиращи лъчения
(ИЙЛ)
Учебният център за извършване на СНАВР при
инциденти с източници на йонизиращи лъчения
се състои от работни места за: ликвидиране на
радиационни аварии при автомобилни катастрофи и нелегален трафик на ИЙЛ; ликвидиране на
радиационни аварии при железопътни катастрофи
и нелегален трафик; ликвидиране на радиационни
аварии в обекти, работещи с ИЙЛ; ликвидиране на
радиационни аварии с ИЙЛ в скраб; провеждане
на СНАВР при разрушения в условия на повишена
радиоактивност; деконтаминация на хора и матери-
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али, замърсени с опасни вещества; деконтаминация
на транспортни и материални средства, замърсени
с отровни вещества.
Забележка. Поради спецификата на работа с
ИЙЛ част от площадките на този учебен център
са интегрирани в други учебни полигони.
• Учебен център за извършване на СНАВР при
инциденти с опасни химически вещества (газове
под налягане)
Учебният център за извършване на СНАВР
при промишлени аварии с отделяне на газове под
налягане се състои от работни места за: проникване през затрупан вход за сградата; издирване на
пострадали – визуално и с технически средства,
и спасяване; ликвидиране на последствията от
прекъснат главен тръбопровод с изпускане на газ
под налягане.
• Учебен център за извършване на СНАВР при
инциденти с опасни химически вещества (течни)
Учебният център за извършване на СНАВР при
промишлени аварии с отделяне на течни опасни
химически вещества се състои от работни места
за: разчистване на разрушения и проникване в
сградата; издирване на пострадали – визуално и с
технически средства, и спасяване; ликвидиране на
авария по съдовете, съхраняващи опасно вещество.
• Учебен център за извършване на СНАВР при
инцидент с токсични химически вещества в подземни помещения
Учебният център за извършване на СНАВР
при промишлени аварии с токсични химически
вещества в подземни помещения се състои от работни места за: ликвидиране на авария в склада за
химикали; разчистване на затрупвания в сградата,
проникване в подземното помещение през решетки
и прозорци; издирване и спасяване на пострадали
работници – обгазени, с травми, затрупани.
• Учебен център за извършване на СНАВР при
инцидент с токсични химически вещества в подземни резервоари
Учебният център за извършване на СНАВР при
промишлени аварии с токсични химически вещества
в подземни резервоари се състои от работни места
за извършване на спасителни работи при: разчистване на затрупване от строителна конструкция и
материал на шахтите за проникване до подземните
резервоари; издирване и спасяване на пострадали
работници – обгазени, с травми, затрупани.
• Учебен център за извършване на СНАВР при
инцидент с токсични химически вещества в открити
резервоари
Учебният център за извършване на СНАВР при
промишлени аварии с токсични химически вещества
се състои от работни места за: запушване на пробойни в резервоар; разхерметизиран люк на цистерна;
спасяване на пострадали работници – обгазени, с
травми, затрупани.
• Учебен център за извършване на специална
обработка
Учебният център за извършване на специална
обработка се състои от следните работни места:
работно място за приемане и изчакване на МПС;
работно място за деконтаминация на транспортни
средства, замърсени с опасни вещества (провежда се
вътрешно и външно почистване на автомобила), и
работно място за контрол на пълнотата на обработка.
На учебния център се монтира естакада, която се
оборудва с необходимите детайли по предназначението на сектора. В материално отношение центърът
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се осигурява със: естакада; вишка; полиетиленови,
плътни покривала за площ; четки – с дълга и с къса
дръжка; АРС-14; маси; стол; документация – дневник
за отчет и регистрация на преминалите пункта за
СпО; химикалки, листове индиго; бланки имущество;
стикери, етикети, полиетиленови пликове – вакуумни пликове; радиостанция; средства за сигнализация – табела, сигнална лента, колчета; автомобил;
съд със замърсени материални средства (кош с
полиетиленова торба); измервателни прибори; средства за радиовръзка (радиостанция); ИСЗ – защитно
облекло за еднократна употреба „Тайвек“, защитни
терлици, защитни ръкавици за еднократна употреба,
филтриращи противогази ГП – 7ВМ.
На същия учебен център има работно място за
деконтаминация на материални средства, замърсени
с опасни вещества, и работно място за контрол на
пълнотата на обработка. В материално отношение
секторът се осигурява със: маси, оборудвани с
деконтаминационни вани, решетъчна, обикновена
(сгъваема) маса; стол; дървени скари; деконтаминационни вани; съдове със замърсени материални
средства – кошове, контейнери; съд със замърсени
ИСЗ (кош с полиетиленова торба); полиетиленови,
плътни покривала за площ; средства за обозначаване
и сигнализация – табели, знаци, колчета, конуси,
сигнална лента; средства за радиовръзка (радиостанция); документация – дневници за регистрация;
специализиран, химически автомобил „Ивеко“; технически средства за деконтаминация – пръскачки,
пулверизатори; съдове за отпадъци; гъби, сорбиращи
салфетки, четки с къси дръжки; осветителна мрежа;
измервателни прибори; ИСЗ – защитно облекло за
еднократна употреба „Тайвек“, защитни терлици,
защитни ръкавици за еднократна употреба; филтриращи противогази ГП – 7ВМ.
• Учебен център за извършване на санитарна
обработка (деконтаминация на замърсени спасителни екипи и население)
Учебният център за извършване на санитарна
обработка (деконтаминация на замърсени спасителни екипи и население) се подразделя на шест
учебни работни места: работно място за изчакване
и приемане за обработка на замърсени с опасни
вещества спасителни екипи; работно място за
изчакване и приемане за обработка на замърсено
с опасни вещества население; работно място за
сваляне на замърсеното облекло; работно място
за деконтаминация; работно място за контрол на
пълнотата на обработка и работно място за обличане на чисто облекло.
В материално отношение центърът се осигурява
със: палатка за деконтаминация с душ – DEKON;
вани за деконтаминация на хора; технически средства за деконтаминация (пръскачки); палатки; маси,
столове, манекени; документация, информационни
инструкции, бланки за регистриране на имуществото,
химикалки, листове индиго; радиостанция; средства
за сигнализация – табела, сигнална лента, колчета,
подвижни прегради, дървени скари, закачалки, стелажи; хавлиени кърпи; чехли; покривала за тяло;
полиетиленови опаковки; етикети и стикери; съд
за замърсено имущество (кош с полиетиленова
торба); съд за замърсени ИСЗ; пулверизатори,
миещи вещества – течен сапун; съдове, в които се
извършва обработка на вещи; салфетно руло хартия;
съдове за отпадъци, съдове за замърсени материални
средства; бутилки питейна вода; памучни тампони
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за почистване; защитно облекло за еднократна
употреба, прахови маски за еднократна употреба,
ръкавици (за еднократна употреба), терлици, измервателни прибори.
5.2.6. Полигон за провеждане на СНАВР при
железопътни катастрофи
Полигонът за провеждане на СНАВР при железопътни катастрофи се състои от следните основни
учебни центрове:
• Учебен център за извършване на СНАВР при
железопътна катастрофа на цистерна, превозваща
корозионни вещества
Учебният център за извършване на СНАВР при
железопътна катастрофа на цистерна, превозваща
корозионни вещества, се състои от работни места
за: провеждане на химическо разузнаване в района
на катастрофата; използване на вакуумдренажна
възглавница; използване на тампонираща възглавница; използване на хидравличен деформатор; използване на тампониращи клинове; използване на
пристягащи скоби; затваряне на дефектирал фланец;
ограничаване и неутрализиране разлива на корозионното вещество по различен способ; събиране
и преточване на токсично корозионно вещество.
• Учебен център за извършване на СНАВР при
железопътна катастрофа на цистерна, превозваща
газове под налягане
Учебният център за извършване на СНАВР при
железопътна катастрофа на цистерна, превозваща
газове под налягане, се състои от работни места
за: провеждане на химическо разузнаване в района
на катастрофата; ликвидиране на аварията чрез използване на термопластов брезент, събиране и ликвидиране на разлив, дървени запушалки, изолиране
на авариралия люк с полимерен брезент, изолиране
на тръба, изолиране на разхерметизиран обледен
кран; ограничаване и неутрализация на разлива;
събиране и преточване на токсичните вещества;
защита на шахти и канализационни мрежи.
• Учебен център за извършване на деконтаминация
Учебният център за извършване на деконтаминация се състои от работни места за деконтаминация
на: членовете на спасителните екипи; техническото
и спасителното оборудване; дегазация на авариралата цистерна.
• Учебен център за извършване на СНАВР при
железопътна катастрофа на пътнически влак с
дерайлирал вагон
Учебният център за извършване на СНАВР
при железопътна катастрофа на пътнически влак
с дерайлирал вагон се състои от работни места
за: изолиране и обозначаване на района на катастрофата; проникване през деформирана врата на
вагон; придвижване по коридор на вагон с различни препятствия; проникване в деформирано купе;
проникване и спасяване през прозорец; евакуация
на пострадал.
• Учебен център за извършване на СНАВР при
железопътна катастрофа на пътнически влак с
дерайлирал и обърнат вагон
Учебният център за извършване на СНАВР
при железопътна катастрофа на пътнически влак с
дерайлирал и обърнат вагон се състои от работни
места за: изолиране и обозначаване на района на
катастрофата; повдигане и укрепване на вагона;
проникване през покрива на вагона; проникване в
деформирано купе; проникване и спасяване през
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свободните прозорци; евакуация на пострадал; спасяване на пострадал от разрушения кантон; спасяване
на пострадал от затиснат микробус; използване
на строителна механизация при ликвидиране на
катастрофата.
• Учебен център за извършване на СНАВР при
железопътна катастрофа на пътнически влак с
дерайлирал и силно деформиран вагон
Учебният център за извършване на СНАВР
при железопътна катастрофа на пътнически влак
с дерайлирал и силно деформиран вагон се състои
от работни места за: изолиране и обозначаване на
района на катастрофата; проникване през деформирана врата на вагон; придвижване по коридор
на вагон с различни препятствия; проникване в
деформирано купе; проникване и спасяване през
прозорец; евакуация на пострадал; спасяване по
алпийски способи; гасене на пожар във вагона.
6. Изисквания към обучаващите
6.1. По теория
Право да преподават теория по професията имат
лица с висше образование с образователно-квалификационна степен „магистър“ и/или „бакалавър“
от областите на висше образование „Педагогически
науки“, „Природни науки, математика и информатика“ и „Технически науки“ от Класификатора на
областите на висше образование и професионалните
направления, приет с ПМС № 125 от 2002 г. (ДВ,
бр. 64 от 2002 г.), в съответствие с професионалното
направление, което преподават.
6.2. По практика
Право да преподават практика по професията
имат лица с висше образование с образователно-квалификационна степен „магистър“ и/или „бакалавър“
от областите на висше образование „Педагогически
науки“, „Природни науки, математика и информатика“ и „Технически науки“ от Класификатора на
областите на висше образование и професионалните
направления, приет с ПМС № 125 от 2002 г. (ДВ,
бр. 64 от 2002 г.), в съответствие с професионалното
направление, което преподават.
Препоръчително е на всеки три години обучаващите да преминават курс за актуализиране на
професионалните знания и умения.
Списък на използваните съкращения
ЗБИЯЕ – Закон за безопасно използване на
ядрената енергия
МВР – Министерство на вътрешните работи
СНАВР – Спасителни и неотложни аварийновъзстановителни работи
БАК – Бедствия, аварии и катастрофи
ХТС – Хидротехнически съоръжения
ГСМ – Гориво-смазочни материали
КЕМ – Комунално-енергийни мрежи
ВПВ – Въздушно-повдигателни възглавници
СпО – Специална обработка
Речник
Деконтаминация – бързо и ефективно премахване (отстраняване) или обезвреждане на замърсителя с цел ограничаване на разпространението на
замърсяването и намаляването му до максимално
възможна степен.
Буксир – стоманено въже, което се използва за
теглене или влачене на превозно средство.
Евакуация – организирано извеждане на хора и
животни от застрашени райони и обекти и осигуряване и настаняване на безопасно място.
7930

С Т Р. 1 6

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 65

НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО
НА ИКОНОМИКАТА,
ЕНЕРГЕТИКАТА И ТУРИЗМА
ЗАПОВЕД № РД-16-1002
от 1 август 2012 г.
На основание чл. 7, ал. 2, т. 7 и чл. 43, ал. 3
и 4 от Закона за подземните богатства (ЗПБ)
нареждам:
1. Да се проведе неприсъствен конкурс за
предоставяне на разрешение за търсене и проучване на метални полезни изкопаеми, подземни
богатства по чл. 2, ал. 1, т. 1 ЗПБ, в площ „Бяло“
с размер 191 кв.км, разположена на територията
на община Димитровград, община Минерални
бани и община Хасково, област Хасково, и община
Първомай, област Пловдив, при следните условия:
2. Срок на разрешението: 3 години.
3. Срок за провеждане на конкурса: 90 дни от
датата на обнародване на заповедта в „Държавен
вестник“.
4. Срок за закупуване на конкурсните книжа:
Определям срок за закупуване на конкурсните
книжа: до 17,30 ч. на 14-ия ден от обнародването
на заповедта в „Държавен вестник“. Конкурсните
документи се получават в стая 905 на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма,
София, ул. Триадица 8, тел. 02/ 9263 230, 02/ 9263
104, след представяне на следните документи:
4.1. копие от платежно нареждане за закупуване
на конкурсните книжа на стойност 5000 лв., внесени по сметка на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма: IBAN BG 79 BNBG
9661 3000 1026 01, BIC BNBGBGSD, БНБ – ЦУ; в
платежното нареждане следва да бъде записано:
„За конкурсни книжа за площ „Бяло“;
4.2. документ за самоличност на лицето, което
представлява кандидата по търговска регистрация,
съгласно договор за обединение или по издадено за
целта изрично нотариално заверено пълномощно
за представляващия кандидата;
4.3. декларация за ЕИК или удостоверение
за актуално състояние на кандидата търговец;
за кандидати – обединения на търговци, тези
документи следва да се представят за всички участници в обединението заедно с копие от договора
за обединение; пълномощниците на кандидатите
представят нотариално заверено пълномощно.
Лицето, представляващо кандидата, подписва
и декларация за опазване тайната на сведенията,
които се съдържат в конкурсните книжа.
5. Срок за приемане на документите за участие
в конкурса: В 30-дневен срок от обнародване на
заповедта в „Държавен вестник“ кандидатите
подават в деловодството на Министерството на
икономиката, енергетиката и туризма, София, ул.
Триадица 8, до 17,30 ч. на последния ден, в който
изтича срокът, писмено заявление за участие в

конкурса и приложенията към него, изискуеми
съгласно българското законодателство, и конкурсните книжа, включително документ за внесена
такса в размер 1450 лв. съгласно Тарифата за
таксите, които се събират в системата на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма
по Закона за подземните богатства, одобрена
с ПМС № 284 от 2011 г. (ДВ, бр. 83 от 2011 г.).
Таксата се внася по сметка на Министерството
на икономиката, енергетиката и туризма: IBAN
BG 79 BNBG 9661 3000 1026 01, BIC BNBGBGSD,
БНБ – ЦУ. В платежното нареждане следва да
бъде записано: „Такса за участие в конкурс за
площ „Бяло“.
6. Към датата на подаване на заявлението за
участие в конкурса кандидатите внасят депозит в
размер 10 000 лв. по сметка на Министерството
на икономиката, енергетиката и туризма: IBAN
BG 17 BNBG 9661 3300 1026 01, BIC BNBGBGSD,
БНБ – ЦУ, като прилагат към заявлението платежно нареждане за внесения депозит. В платежното
нареждане следва да бъде записано: „Депозит за
участие в конкурс за площ „Бяло“.
7. Срок за подаване на офертите: В 55-дневен
срок от обнародване на заповедта в „Държавен
вестник“ допуснатите до участие в конкурса кандидати подават в деловодството на Министерството
на икономиката, енергетиката и туризма, София,
ул. Триадица 8, до 17,30 ч. на последния ден, в
който изтича срокът, оферта, изготвена съгласно
изискванията в конкурсните книжа.
8. Контрола по изпълнение на заповедта възлагам на Евгения Харитонова – заместник-министър на икономиката, енергетиката и туризма.
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За министър:
Евг. Харитонова

ЗАПОВЕД № РД-16-1004
от 1 август 2012 г.
На основание чл. 7, ал. 2, т. 7 и чл. 43, ал. 3
и 4 от Закона за подземните богатства (ЗПБ)
нареждам:
1. Да се проведе неприсъствен конкурс за предоставяне на разрешение за търсене и проучване
на метални полезни изкопаеми, подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 1 ЗПБ, в площ „Калето“ с
размер 191 кв. км, разположена на територията
на община Черноочене, област Кърджали, община Минерални бани, област Хасково, и община
Първомай, област Пловдив, при следните условия:
2. Срок на разрешението: 3 години.
3. Срок за провеждане на конкурса: 90 дни от
датата на обнародване на заповедта в „Държавен
вестник“.
4. Срок за закупуване на конкурсните книжа:
Конкурсните документи се получават в стая 905
на Министерството на икономиката, енергетиката
и туризма, София, ул. Триадица 8, тел. 02/ 9263
230, 02/ 9263 104, до изтичането на 14 дни от обнародването на заповедта в „Държавен вестник“
след представяне на следните документи:
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4.1. копие от платежно нареждане за закупуване
на конкурсните книжа на стойност 5000 лв., внесени по сметка на Министерството на икономиката,
енергетиката и туризма: IBAN BG 79 BNBG 9661
3000 1026 01, BIC BNBGBGSD, БНБ – ЦУ;
4.2. документ за самоличност на лицето, което
представлява кандидата по търговска регистрация,
съгласно договор за обединение или по издадено за
целта изрично нотариално заверено пълномощно
за представляващия кандидата;
4.3. декларация за ЕИК или удостоверение
за актуално състояние на кандидата търговец;
за кандидати – обединения на търговци, тези
документи следва да се представят за всички
участници в обединението заедно с копие от
договора за обединение; пълномощниците на
кандидатите представят нотариално заверено
пълномощно.
В платежното нареждане следва да бъде записано: „За конкурсни книжа за площ „Калето“.
Лицето, представляващо кандидата, подписва и
декларация за опазване тайната на сведенията,
които се съдържат в конкурсните книжа.
5. Срок за приемане на документите за участие
в конкурса: В 30-дневен срок от обнародване на
заповедта в „Държавен вестник“ кандидатите
подават в деловодството на Министерството на
икономиката, енергетиката и туризма, София, ул.
Триадица 8, до 17,30 ч. на последния ден, в който
изтича срокът, писмено заявление за участие в
конкурса и приложенията към него, изискуеми
съгласно българското законодателство и конкурсните книжа, включително документ за внесена
такса в размер 1450 лв. съгласно Тарифата за
таксите, които се събират в системата на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма
по Закона за подземните богатства, одобрена
с ПМС № 284 от 2011 г. (ДВ, бр. 83 от 2011 г.).
Таксата се внася по сметка на Министерството
на икономиката, енергетиката и туризма: IBAN
BG 79 BNBG 9661 3000 1026 01, BIC BNBGBGSD,
БНБ – ЦУ. В платежното нареждане следва да
бъде записано: „Такса за участие в конкурс за
площ „Калето“.
6. Към датата на подаване на заявлението за
участие в конкурса кандидатите внасят депозит в
размер 10 000 лв. по сметка на Министерството
на икономиката, енергетиката и туризма – IBAN
BG 17 BNBG 9661 3300 1026 01, BIC BNBGBGSD,
БНБ – ЦУ, като прилагат към заявлението платежно нареждане за внесения депозит. В платежното
нареждане следва да бъде записано: „Депозит за
участие в конкурс за площ „Калето“.
7. Срок за подаване на офертите: В 55-дневен
срок от обнародване на заповедта в „Държавен
вестник“, допуснатите до участие в конкурса
кандидати подават в деловодството на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма,
София, ул. Триадица 8, до 17,30 ч. на последния
ден, в който изтича срокът, оферта, изготвена
съгласно изискванията в конкурсните книжа.
8. Контрола по изпълнение на заповедта възлагам на Евгения Харитонова – заместник-министър на икономиката, енергетиката и туризма.
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За министър:
Евг. Харитонова
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РАЗРЕШЕНИЕ № 263
от 13 юли 2012 г.
за проучване на скалнооблицовъчни материали,
подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона
за подземните богатства, в площ „Голуша“, разположена в землищата на гр. Ветрен и с. Славовица,
община Септември, област Пазарджик
На основание чл. 53, ал. 4 във връзка с чл. 7,
ал. 2, т. 7, чл. 39, ал. 1, т. 3, чл. 5, т. 1 и чл. 41, ал. 1
на Закона за подземните богатства и § 105, ал. 2
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 № 22
от заседанието на Министерския съвет на 6 юни
2012 г. разрешавам на „Целзиан“ – ООД, София,
титуляр на разрешението, дружество, вписано в
търговския регистър на Агенцията по вписванията под ЕИК 200532973, със седалище и адрес
на управление София, община Столична, район
„Лозенец“, ул. Горски пътник 45, 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
„Голуша“, разположена в землищата на гр. Ветрен и с. Славовица, община Септември, област
Пазарджик, при следните условия:
1. Срокът на разрешението е 2 години.
2. Размерът на площта е 3 кв.км.
3. Границите на площта са определени с
координати на граничните є точки съгласно
приложението.
4. Условията за осъществяване на дейността
проучване, както правата и задълженията на
титуляря се определят в договора за проучване.
5. Видовете и обемите на работите по проучване и добивът за технологични изпитания са
определени в работна програма, неразделна част
от договора за проучване.
6. Разрешението може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“.
7. Разрешението влиза в сила от датата на влизане в сила на договора за проучване с титуляря.
8. Контролът по изпълнението на разрешението
и на сключения договор се осъществява от министъра на икономиката, енергетиката и туризма.
Министър:
Д. Добрев

Приложение
към. т. 3
Координатен регистър на граничните точки, определящи границите на площ „Голуша“
Координатна система 1970 г.
№

X (m)

Y (m)

1.

4559722

8554690

2.

4560701

8555407

3.

4560573

8556009

4.

4560376

8556636

5.

4559455

8557027

6.

4559199

8557239

7.

4558512

8556799

8.

4558846

8556327

С Т Р. 1 8
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ВЕСТНИК
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№

X (m)

Y (m)

№

X (m)

Y (m)

9.

4559082

8555757

3.

4529195

9432190

10.

4559274

8555565

4.

4529070

9432225

11.

4559514

8555028

5.

4528670

9432430
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РАЗРЕШЕНИЕ № 264
от 13 юли 2012 г.
за проу чване на скалнооблицовъчни материали, подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6
от Закона за подземните богатства, в площ
„Ха ж лар“, разположена в землището на с. Луличка, община Крумовград, област Кърд жали
На основание чл. 53, ал. 4 във връзка с чл. 7,
ал. 2, т. 7, чл. 39, ал. 1, т. 3, чл. 5, т. 1 и чл. 41,
ал. 1 от Закона за подземните богатства и § 105,
ал.2 от преходните и заключителните разпоредби
към Закона за изменение и допълнение на Закона
за подземните богатства и протоколно решение
на Министерския съвет № 20 от 23 май 2012 г.
разрешавам на „Фриго – Макс“ – ЕООД, София,
титуляр на разрешението, дружество, вписано в
търговския регистър с ЕИК 131250330, седалище и адрес на управление – София 1715, район
„Младост“, ж.к. Младост 4, бл. 417, вх. 1, ет. 4,
ап. 13, 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 „Хажлар“, разположена в
землището на село Луличка, община Крумовград,
област Кърджали, при следните условия:
1. Срокът на разрешението е 18 месеца.
2. Размерът на площта е 0,34 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 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,
описващи площ „Хажлар“
Координатна система 1970 г.
№

X (m)

Y (m)

1.

4529260

9431975

2.

4529280

9432110

6.

4528485

9432310

7.

4528300

9432135

8.

4528370

9431978

9.

4528485

9431875
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РАЗРЕШЕНИЕ № 267
от 13 юли 2012 г.
за проучване на скалнооблицовъчни материали, подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6
от Закона за подземните богатства, в площ
„ Кол иби т е“, ра зположена в зем л и ще т о на
с. Полковник Серафимово, община Смолян,
област Смолян
На основание чл. 53, ал. 4 във връзка с чл. 7,
ал. 2, т. 7, чл. 39, ал. 1, т. 3, чл. 5, т. 1 и чл. 41,
ал. 1 от Закона за подземните богатства и § 105,
ал. 2 от преходните и заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на
Закона за подземните богатства и протоколно
решение на Министерския съвет № 18 от 9 май
2012 г. разрешавам на „Терасанд“ – ООД, гр.
Смолян, титуляр на разрешението, дружество,
вписано в търговския регистър с ЕИК 200509946,
седалище и адрес на управление – Смолян,
бул. България 26А, ет. 9, 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
„Колибите“, разположена в землището на с. Полковник Серафимово, община Смолян, област
Смолян, при следните условия:
1. Срокът на разрешението е 2 години.
2. Размерът на площта е 0,25 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
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Приложение
към т. 3
Координатен регистър на граничните точки,
описващи площ „Колибите“
Координатна система 1970 г.
№

X (m)

Y (m)

1.

4475212

8622915

2.

4475345

8623122

3.

4475585

8623187

4.

4475402

8623535

5.

4475000

8623500

6.

4475000

8622915

ВЕСТНИК

Приложение
към т. 3
Координатен регистър на граничните точки,
описващи площ „Калоян-изток“
Координатна система 1970 г.
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РАЗРЕШЕНИЕ № 268
от 17 юли 2012 г.
за проучване на скалнооблицовъчни материали, подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6
от Закона за подземните богатства, в площ
„Калоян-изток“, разположена в землището на
с. Калоян, община Вълчи дол, област Варна
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 и
чл. 41, ал. 1 от Закона за подземните богатства
и § 105, ал. 2 от преходните и заключителните
разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за подземните богатства и
протоколно решение на Министерския съвет
№ 23 от 13 юни 2011 г. разрешавам на „Стонекс
Ин тернеш ън ъ л“ – ООД, Софи я, т и т ул я р на
разрешението, дружество вписано в търговския
регистър с ЕИК 175250773, седалище и адрес на
управление – София, 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 „Калоян-изток“, разположена
в землището на с. Калоян, община Вълчи дол,
област Варна, при следните условия:
1. Срокът на разрешението е 2 години.
2. Размерът на площта е 2,1 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 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

С Т Р. 1 9

№

X (m)

Y (m)

1.

4712450

9599450

2.

4713450

9600100

3.

4713650

9600450

4.

4711950

9600500

5.

4711100

9600250

6.

4710750

9599900

7.

4711250

9599500
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РАЗРЕШЕНИЕ № 274
от 25 юли 2012 г.
за проучване на строителни материали, подземни
богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства, в площ „Габровото кайначе“,
разположена в землищата на с. Пайдушко и
с. Лиляк, община Търговище, област Търговище
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. 23 от протокол № 26
от заседанието на Министерския съвет на 4 юли
2012 г., разрешавам на „Роуд Трейдинг“ – АД,
София – титуляр на разрешението, дружество,
вписано в търговския регистър на Агенцията по
вписванията под ЕИК 200038138, със седалище и
адрес на управление София 1606, район „Красно
село“, бул. Скобелев 65, да извърши за своя сметка
проучване на строителни материали – подземни
богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства, в площ „Габровото кайначе“,
разположена в землищата на с. Пайдушко и
с. Лиляк, община Търговище, област Търговище,
при следните условия:
1. Срокът на разрешението е 12 месеца.
2. Размерът на площта е 0,64 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“.
7. Разрешението влиза в сила от датата на влизане в сила на договора за проучване с титуляря.
Министър:
Д. Добрев
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Приложение
към т. 3.
Координатен регистър на граничните точки,
определящи границите на площ „Габровото
кайначе“
Координатна система 1970 г.
№

X (m)

Y (m)

1.

4685000

9522700

2.

4685000

9523500

3.

4684160

9523500

4.

4684160

9523100

5.

4684300

9522700
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КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА
НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ
ЗАПОВЕД № 398
от 20 април 2012 г.
На основание чл. 8, ал. 1 и ал. 2, т. 9 от Устройствения правилник на Комисията за защита
на потребителите към министъра на икономиката, енергетиката и туризма и на нейната администрация, решение на Комисията за защита
на потребителите, протокол № 15 от заседание,
проведено на 6.04.2012 г., чл. 92, ал. 1, 2 и 5 във
връзка с чл. 87 и чл. 88, ал. 1, т. 2 от Закона за
защита на потребителите, Наредбата за условията и реда за изтегляне от пазара, изземване от
потребителите и унищожаване на опасни стоки
и за реда за обезщетяване на потребителите в
случаите на изземване на опасни стоки във връзка
с чл. 99 от Закона за защита на потребителите,
чл. 73 от Административнопроцесуалния кодекс,
протоколи от изпитване, издадени от Лаборатория
„Изпитване на машини, съоръжения и устройства“
към Центъра за изпитване и европейска сертификация – Стара Загора, съответно: протокол
от изпитване № 2-12-359 от 29.02.2012 г., удостоверяващ, че предлаганият на пазара скейтборд
с 2 колела, модел KDS-VB2, не съответства по
т. 5.2.5, т. 6.9.3, т. 8.1, т. 8.3, т. 8.4, т. 8.5 от БДС
EN 13613:2009; протокол от изпитване № 2-12-360
от 29.02.2012 г., удостоверяващ, че предлаганият
на пазара скейтборд с 4 колела, модел 3010, не
съответства по т. 5.2.8, т. 6.6.2, т. 5.2.9, т. 6.9.3, т. 7,
т. 8.1, т. 8.3, т. 8.4, т. 8.5 от БДС EN 13613:2009;
протокол № 2-12-361 от 29.02.2012 г., удостоверяващ, че предлаганият на пазара скейтборд с
4 колела, модел 3108, не съответства по т. 5.2.8,
т. 6.6.2, т. 5.2.9, т. 6.9.3, т. 6.10.3, т. 7, т. 8.1, т. 8.3,
т. 8.4, т. 8.5 от БДС EN 13613:2009; протокол
№ 2-12-362 от 29.02.2012 г., удостоверяващ, че
предлаганият на пазара скейтборд с 4 колела,
модел KDS-SKB 2808, не съответства по т. 5.2.8,
т. 6.6.2, т. 5.2.9, т. 6.7.3, т. 7, т. 8.1, т. 8.3, т. 8.4,
т. 8.5 от БДС EN 13613:2009; протокол №2-12-363
от 29.02.2012 г., удостоверяващ, че предлаганият
на пазара скейтборд с 3 колела, модел KDS-1508
SKB3, не съответства по т. 5.2.8, т. 6.6.2, т. 5.2.9,
т. 6.7.3, т. 6.9.3, т. 7, т. 8.1, т. 8.3, т. 8.4, т. 8.5 от
БДС EN 13613:2009; протокол № 2-12-364 от
29.02.2012 г., удостоверяващ, че предлаганият на
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пазара скейтборд с 4 колела, модел KDS-SKB3108,
не съответства по т. 5.2.9, т. 6.7.3, т. 6.9.3, т. 7, т. 8.1,
т. 8.3, т. 8.4, т. 8.5, и тъй като поради посочените
несъответствия съществува риск за здравето и
безопасността на потребителите и опасност от
наранявания, нареждам:
1. Забранявам вноса, износа, възмездното или
безвъзмездното пускане на пазара на следните
модели скейтборд, представляващи сериозен
риск и опасност за здравето на потребителите:
скейтборд с 2 колела, модел KDS-VB2; скейтборд
с 4 колела, модел 3010; скейтборд с 4 колела,
модел 3108; скейтборд с 4 колела, модел KDSSKB 2808; скейтборд с 3 колела, модел KDS-1508
SKB3; скейтборд с 4 колела, модел KDS-SKB3108.
2. Вносителите и дистрибуторите да организират незабавното и ефективно изтегляне от пазара
и изземването от потребителите на описаните в
заповедта стоки по реда, условията и в сроковете, визирани в Наредбата за условията и реда за
изтегляне от пазара, изземване от потребителите
и унищожаване на опасни стоки и за реда за
обезщетяване на потребителите в случаите на
изземване на опасни стоки, и да отправят предупреждения към потребителите за рисковете,
които стоките съдържат.
3. На основание чл. 74 във връзка с чл. 60,
ал. 1 АПК допускам предварително изпълнение
на заповедта с цел да не се допусне увреждане
на здравето на потребителите.
4. Разходите по складиране, транспорт, изтегляне от пазара, изземването от потребителите и
тяхното обезщетяване са за сметка на производителите, вносителите и дистрибуторите.
Заповедта може да се обжалва чрез председателя на Комисията за защита на потребителите
в 14-дневен срок от съобщаването є по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.

7705

Председател:
В. Златев

ЗАПОВЕД № 609
от 20 юни 2012 г.
На основание чл. 8, ал. 1 и ал. 2, т. 9 от Устройствения правилник на Комисията за защита
на потребителите към министъра на икономиката,
енергетиката и туризма и на нейната администрация, решение на Комисията за защита на потребителите, прието с протокол № 22 от заседание,
проведено на 14.06.2012 г., чл. 92, ал. 1, 2 и 5 във
връзка с чл. 87 и чл. 88, ал. 1, т. 2 от Закона за
защита на потребителите, Наредбата за условията и реда за изтегляне от пазара, изземване от
потребителите и унищожаване на опасни стоки
и за реда за обезщетяване на потребителите
в случаите на изземване на опасни стоки във
връзка с чл. 99 от Закона за защита на потребителите, чл. 73 от Административнопроцесуалния
кодекс, изискванията на стандарт БДС EN 14682
т. 3.1.3 – „Когато се допускат връзки, те трябва
да бъдат прикрепени за облеклото, например с
използване на тунел поне в една точка, разположена на равно разстояние от изходните точки“,
т. 3.4.1 – „Свободните краища на връзките в
областта на талията трябва да се показват наймного 140 mm от всеки край, когато облеклото
е отворено в своята най-широка част, поставено
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в хоризонтално положение“, и предвид, че предлаганият на пазара детски панталон, търговска
марка Cichlid ®, за деца на 12 мес., страна на
произход – Турция, състав – 100 % памук, с пристягаща връзка в областта на талията, на лицевата
страна в долния край има бродирани цветя, не
съответства на изискванията на БДС EN 14682,
тъй като връзката в областта на талията не е
прикрепена към облеклото в поне една точка,
разположена на равно разстояние от изходните
точки, измерената дължина на свободните краища на връзката в областта на талията е над
допустимите 140 mm, поради което съществува
риск от наранявания и се счита за опасна за
потребителите (малки деца), нареждам:
1. Забранявам вноса, износа, възмездното или
безвъзмездното пускане на пазара на детски панталон, търговска марка Cichlid ®, за деца на 12
мес., страна на произход – Турция, състав – 100 %
памук, с пристягаща връзка в областта на талията,
на лицевата страна в долния край има бродирани цветя, като стока, представляваща сериозен
риск и опасност за здравето на потребителите
(малки деца).
2. Вносителите и дистрибуторите да организират незабавното и ефективно изтегляне от пазара
и изземването от потребителите на описаната в
заповедта стока по реда, условията и в сроковете, визирани в Наредбата за условията и реда за
изтегляне от пазара, изземване от потребителите
и унищожаване на опасни стоки и за реда за
обезщетяване на потребителите в случаите на
изземване на опасни стоки, и да отправят предупреждения към потребителите за рисковете,
които стоката съдържа.
3. На основание чл. 74 във връзка с чл. 60,
ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс
допускам предварително изпълнение на заповедта
с цел да не се допусне увреждане на здравето на
потребителите.
4. Разходите по складиране, транспорт, изтегляне от пазара, изземването от потребителите и
тяхното обезщетяване са за сметка на производителите, вносителите и дистрибуторите.
Заповедта може да се обжалва чрез председателя на Комисията за защита на потребителите
в 14-дневен срок от съобщаването є по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.
Председател:
В. Златев
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КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ
НАДЗОР
РЕШЕНИЕ № 854-ИП
от 1 август 2012 г.
На основание чл. 13, ал. 1, т. 5 и ал. 7 във
връзка с чл. 15, ал. 1, т. 1 от Закона за Комисията
за финансов надзор (ЗКФН) и чл. 20, ал. 1, т. 1,
предложение второ във връзка с чл. 21 ЗПФИ
Комисията за финансов надзор реши:
Отнема правото на „ББГ Симекс – България“ – ООД, със седалище и адрес на управление София, ул. Московска 21, за извършване на
следните услуги и дейности:
по чл. 5, ал. 2, т. 2, 4 и 7 ЗПФИ:
– изпълнение на нареждания за сметка на
клиенти;
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– управление на портфейл;
– предлагане за първоначална продажба на
финансови инструменти без безусловно и неотменимо задължение за придобиване на финансовите
инструменти за собствена сметка;
допълнителните услуги по чл. 5, ал. 3, т. 1, 2
и 4 ЗПФИ:
– съхраняване и администриране на финансови инструменти за сметка на клиенти,
включително попечителска дейност (държане на
финансови инструменти и на пари на клиенти
в депозитарна институция) и свързаните с нея
услуги, като управление на постъпилите парични
средства/предоставените обезпечения;
– предоставяне на заеми за извършване на
сделки с един или повече финансови инструменти, при условие че лицето, което предоставя
заема, участва в сделката при условия и по ред,
определени с наредба;
– предоставяне на услуги, свързани с чуждестранни средства за плащане, доколкото те са
свързани с предоставяните инвестиционни услуги.
На основание чл. 13, ал. 3 ЗКФН решението
може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването
му, което не спира неговото изпълнение.
Председател:
Ст. Мавродиев
7720
РЕШЕНИЕ № 855-УД
от 1 август 2012 г.
На основание чл. 13, ал. 1, т. 5 и ал. 7 от Закона за Комисията за финансов надзор (ЗКФН)
във връзка с чл. 100, ал. 1, т. 1, предложение
второ от Закона за дейността на колективните
инвестиционни схеми и на други предприятия за
колективно инвестиране Комисията за финансов
надзор реши:
Отнема издадения лиценз за извършване на
дейност като управляващо дружество на „Интеркарт инвестмънтс“ – А Д, ЕИК 200313972,
със седалище и адрес на управление София
1407, район „Лозенец“, бул. Джеймс Баучър 76А,
издаден въз основа на Решение № 1015-УД от
4.08.2008 г. на КФН.
На основание чл. 13, ал. 3 ЗКФН решението
подлежи на обжалване пред Върховния административен съд. Обжалването не спира изпълнението на индивидуалния административен акт.
Председател:
Ст. Мавродиев
7721

СТОЛИЧНА ОБЩИНА
РЕШЕНИЕ № 370
от 12 юли 2012 г.
В Направление „Архитектура и градоустройство“ на Столичната община е постъпило заявление вх. № ГР-70-00-1034 от 8.12.2008 г. от
„Би Джи Ар Капитал“ – ЕООД, собственик на
поземлен имот 013003 и поземлен имот 013002,
землище Световрачене, район „Нови Искър“, с
искане за даване на съгласие за изработване на
проект за ПУП – ПЗ.

С Т Р. 2 2

ДЪРЖАВЕН

Към заявлението са приложени: скица за имот
№ 013003 от ОСЗ – Нови Искър; скица за имот
№ 013002 от ОСЗ – Нови Искър; нотариален акт
№ 187, том V, peг. № 7156, дело № 900 от 6.10.2006 г.
за имот 013003 на името на „Би Джи Ар Капитал“ – ЕООД; нотариален акт № 163, том V, peг.
№ 7081, дело № 876 от 6.10.2006 г. за имот 013002
на името на „Би Джи Ар Капитал“ – ЕООД; мотивирано предложение.
С писмо изх. № ГР-70-00-1034 от 10.02.2009 г.
главният архитект на СО е допуснал изработването
на проект за ПЗ за горните имоти при спазване
указанията на отделите в НАГ.
Със заявление вх. № ГР-70-00-1034 от 28.09.2009 г.
е внесен за проект за ПЗ за поземлен имот 013012
и поземлен имот 013005 от „Мегатрон“ – ЕАД, и
„Би Джи Ар Капитал“ – ЕООД, като собственици
на имотите с обяснителна записка и удостоверение за пълна проектантска правоспособност на
арх. Делев.
Към заявлението са приложени: скица за имот
№ 013012 от ОСЗ – Нови Искър (образуван от
имоти 013003 и 013002); партида на имот № 013012;
скица за имот № 013002 от ОСЗ – Нови Искър,
и партида на имота; скица за имот № 013003 от
ОСЗ – Нови Искър, с партида на имота; скица за
имот № 013005 от ОСЗ – Нови Искър; нотариален акт № 152, том V, peг. № 7063, дело № 865 от
4.10.2006 г. за имот 013005 на името на „Би Джи
Ар Капитал“ – ЕООД; нотариален акт № 8, том
I, peг. № 154, дело № 8 от 19.03.2009 г., с който
„Би Джи Ар Капитал“ – ЕООД, продава имоти
с № 013002 и 013003, землище Световрачене, на
„Мегатрон“ – ЕАД.
Приложени са и изходни данни от „Софийска
вода“ – АД, и „БТК“ – АД, съгласуван проект
от „ЧЕЗ Разпределение Българи я“ – А Д, от
13.10.2009 г., топографски план – контролно заснемане по смисъла на чл. 19, ал. 4 ЗУЗСО, заверен от
Дирекция „Зелена система“ при СО на 27.10.2009 г.
С писмо изх. № ГР-70-00-1034 от 25.03.2010 г.
проектът е изпратен за съобщаване до кмета на
район „Нови Искър“.
С писмо peг. № 6602-76 от 1.06.2010 г. и
14.06.2010 г. проектът е върнат без постъпили
възражения. Приложен е 4 стр. разписен лист, 6
съобщения с обратни разписки, 2 пълномощни.
Проектът е разгледан от ОЕСУТ с протокол
№ ЕС-Г-109 от 7.12.2010 г., т. 23. Решено е проектът
да се коригира по изискванията на отдел „КТ“ при
ДАГ, след което да се обяви по чл. 128, ал. 10 ЗУТ.
Решението на ОЕСУТ е съобщено на заявителя
с писмо изх. № ГР-70-00-1034 от 20.12.2010 г.
Със заявление № ГР-70-00-1034 от 7.04.2011 г.
е внесен коригиран проект за ПРЗ с обяснителна
записка.
С писмо изх. № ГР-70-00-1034 от 11.04.2011 г.
проектът е изпратен за обявяване по чл. 128, ал. 10
ЗУТ. При обявяването не са постъпили възражения,
видно от писмо изх. № 6602-76(10) от 20.06.2011 г. на
район „Нови Искър“. Приложен е 2 стр. разписен
лист и 7 съобщения с обратни разписки.
С писмо изх. № ГР-70-00-1034 от 1.07.2011 г. ДАГ
информира заявителите, че за да продължи процедурата по одобряването на проекта, е необходимо
да представят становище/съгласуване от А „ПИ“.
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Със заявление от 20.10.2011 г. заинтересованите
лица внасят в ДАГ писмо от А „ПИ“, изх. № 94-002490 от 6.10.2011 г., от което е видно, че агенцията
няма възражения по представения проект.
Проектът е съгласуван от отдел „КТ“ при
ДАГ. Разгледан е и приет от ОЕСУТ – протокол
№ ЕС-Г-90 от 8.11.2011 г., т. 12. Решено е проектът
да се изпрати в СОС за одобряване на основание
чл. 21, ал. 7 ЗОС.
В свое становище от 20.02.2012 г. отдел „Правен“
при НАГ – СО, изисква да се извърши допълнително съобщаване на проекта, както и да се представи предварителен договор по чл. 17, ал. 3 ЗУТ.
Проектът е изпратен до района с писмо изх.
№ ГР-70-00-1034 от 27.02.2012 г.; върнат е с писмо от
район „Нови Искър“ изх. № 660276 от 20.04.2012 г.
При съобщаването няма постъпили възражения.
Приложен е 1 стр. разписен лист, нотариален акт
№ 113, том II, peг. № 2588, дело № 245 от 29.06.2011 г.
за имот № 013001 на името на „Мегатрон“ – ЕАД.
С молба вх. № ГР-70-00-1034 от 16.05.2012 г.
заявителите внасят предварителния договор от
24.04.2012 г. по чл. 17, ал. 3 ЗУТ между „Мегатрон“ – ЕАД, като собственик на имот № 013012
и „Би Джи Ар Капитал“ – ЕООД, като собственик
на имот № 013005 за образуване на съсобствен
УПИ I-013005, 013012 с разпределение на идеалните
части, както и преработен проект върху кадастрална основа от влязлата в сила кадастрална карта.
При горната фактическа обстановка се установи
от правна страна следното:
Искането за одобряване на ПРЗ е направено от
заинтересовани лица по чл. 124, ал. 3 във връзка
с чл. 131, ал. 1 и ал. 2, т. 1 ЗУТ като собственици
на поземлен имот 12 (стар № 013012) и поземлен
имот 5 (стар № 013005) по кадастралната карта – предмет на плана, съгласно приложените
в административната преписка документи за
собственост.
Спазени са административно-производствените
правила при издаване на акта – сезиране на административния орган от заинтересовано лице по
чл. 131, ал. 2, т. 1 ЗУТ със заявление по образец,
допуснато е изработването на проект за ПУП
от компетентния за това орган, внесен е проект
и са изпълнени предписанията в допускането и
допълнителните указания от отделите в НАГ,
проектът е съобщен на всички заинтересовани
лица по реда на чл. 128, ал. 3 и 10 ЗУТ, същият е
разгледан и приет от ОЕСУТ.
Спазени са материалноправните разпоредби
на ЗУЗСО, ЗУТ и актовете по прилагането му.
Имотите в обхвата на проекта попадат в устройствена зона „Смф2“, в която съгласно приложение
към чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО, т. 14, е допустимо конкретното предназначение на УПИ да е „За автосервиз,
изложбена зала, складове, офиси и трафопост“.
Показателите в матрицата върху графичната част
на плана и таблицата отговарят на нормативите в
приложението към чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО.
С горното е спазено изискването на чл. 103,
ал. 4 и чл. 104, ал. 1, изр. 2 ЗУТ.
Проектът е изработен върху влязлата в сила
кадастрална карта, с което е спазено изискването
на чл. 115, ал. 1 и 2 ЗУТ.
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Новообразу вани ят У ПИ I-5, 12 – „За автосервиз, изложбена зала, складове, офиси и
трафопост“, е образуван с включване в същия
на имот 5 по имотните му граници и имот 12
в рамките на имотните му граници, без частта,
попадаща под новообразуваната задънена улица
от о.т. 158а – о.т. 158б, и частта, попадаща в зона
„Тти“. Съгласието на собствениците на имоти 5
и 12 за образуване на съсобствен УПИ I-5, 12 е
инкорпорирано в представения предварителен
договор по чл. 17, ал. 3 ЗУТ.
Спазени са разпоредбите на чл. 17, ал. 1, ал. 2,
т. 3 и ал. 3 ЗУТ.
За осигуряване на лице (изход) към улица
на нов УПИ I-5, 12 се изменя улица в о.т. 158
за създаване на задънена улица от о.т. 158а до
от. 158б, която следва съществуващия на място
полски път, с което е спазено изискването на
чл. 14, ал. 3 и 4 ЗУТ.
Основание за изменението е чл. 134, ал. 1,
т. 1 във връзка с ал. 2 ЗУТ – промяна в устройствените условия, при които е създаден планът
за улична регулация.
Предвиденото застрояване е с две свободностоящи 3-етажни сгради с Н=15 м, което застрояване
е допустимо в устройствена зона „Смф2“, тъй като
няма ограничение за mах кота корниз.
Одобрява се ограничителна строителна линия
на 56 м от път II-18, СОП – Северна дъга, и на
20 м от границата на устройствена зона „Тти“, с
което е спазена нормата на чл. 26, ал. 1, т. 1 ЗУТ
и с която се дава възможност за реконструкция на
СОП до автомагистрален габарит А 35 съгласно
писмо изх. № 94-00-2490 от 6.10.2011 г. на А „ПИ“.
Проектът се одобрява при спазване на чл. 35,
ал. 2 ЗУТ за разстояние до вътрешна регулационна линия – мин. 3 м. На проекта котираните
разстояния са по-големи от изискуемите. В УПИ
I-559 – „За магазини, производствена и складова
дейност, кв. 51а, през новопредвидената задънена улица са предвидени за изграждане също
нежилищни сгради. В съседни имоти 1, 6 и 7
не съществува и не е предвидено застрояване.
Предвидените в проекта разстояния към съседните имоти – 5 м, отговарят на изискването на
чл. 31, ал. 2, т. 1 ЗУТ, в случай че в тях се предвиди застрояване с жилищни сгради съобразно
допустимото застрояване в зона „Смф2“.
Предвид горното с проекта за план за застрояване не се допускат намалени разстояния
към съседни имоти и/или сгради, включително
през улица.
Изпълнени са изискванията в мотивираното
предписание за съгласуване на проекта със „Софийска вода“ – АД, „ЧЕЗ Разпределение България“ – АД, „БТК“ – АД, както и изискването на
чл. 19, ал. 4 ЗУЗСО.
Проектното решение е целесъобразно и отговаря на изискванията на чл. 108, ал. 5 ЗУТ.
С п роек та се п ред ви ж да изг ра ж да не на
обект – публична общинска собственост, по
смисъла на чл. 21, ал. 1 ЗОС и съгласно правомощията, предвидени в чл. 21, ал. 7 ЗОС, органът,
компетентен да приеме подробния устройствен
план, е Столичният общински съвет.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 21, ал. 1 и 7 ЗОС, чл. 110, ал. 1, т. 1, чл. 124,
ал. 3, чл. 14, ал. 3 и 4, чл. 17, ал. 1, ал. 2, т. 3 и
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ал. 3, чл. 31, ал. 2, т. 1, чл. 35, ал. 2, чл. 134, ал. 1,
т. 1 във връзка с ал. 2 и чл. 129, ал. 1 и чл. 130,
ал. 1 ЗУТ, т. 14 от приложението към чл. 3, ал. 2
ЗУЗСО и протоколи на ОЕСУТ № ЕС-Г-109 от
7.12.2010 г., т. 23, и № ЕС-Г-90 от 8.11.2011 г., т. 12,
Столичният общински съвет реши:
1. Одобрява проект за план за регулация за
УПИ I-5, 12 – „За автосервиз, изложбена зала,
складове, офиси и трафопост“, улица по о.т.
158а – о.т. 158б, кв. 51, м. с. Световрачене, район
„Нови Искър“, по сините и червените линии,
цифри и текст съгласно приложения проект.
2. Одобрява проект за изменение на плана за
улична регулация при о.т. 158а, м. с. Световрачене,
район „Нови Искър“, по кафявите зачерквания
съгласно приложения проект.
3. Одобрява проект за план за застрояване
за У ПИ I-5, 12 – „За автосервиз, изложбена
зала, складове, офиси и трафопост“, кв. 51, м.
с. Световрачене, район „Нови Искър“, съгласно
приложения проект без допускане на намалени
разстояния към съседни имоти и/или сгради,
включително през улица.
Въз основа на одобрения план за застрояване
не може да се издава виза за проектиране, да се
одобрява или съгласува инвестиционен проект и
да се издава разрешение за строеж с допускане
на намалени разстояния към съседни имоти 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 „Нови Искър“ и се
изпращат в Административния съд – София-град,
от отдел „Правен“ на Направление „Архитектура
и градоустройство“ на Столичната община.
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Председател:
Е. Герджиков

ОБЩИНА АНТОНОВО
ЗАПОВЕД № 193
от 22 юни 2012 г.
На основание чл. 44 ЗМСМА, Решение № 82
на Общинския съвет – гр. Антоново, по протокол
№ 9 от заседание, състояло се на 31.05.2012 г., и
чл. 10, ал. 8 ЗНП нареждам:
1. Считано от 1.08.2012 г. преобразувам общинските детски градини, както следва:
ЦДГ „Елена Манова“ – с. Стеврек – 2 групи,
в т. ч. 1 група в с. Таймище;
ЦДГ „Надежда Калайджийска“ – с. Трескавец – 2 групи, в т. ч. 1 група в с. Изворово;
ЦДГ „6-те ястребинчета“ – гр. Антоново – 2
групи, в ЦДГ „6-те ястребинчета“ – Антоново – 7
групи, както следва:
– 3 групи в гр. Антоново;
– 1 група в с. Трескавец;
– 1 група в с. Изворово;
– 1 група в с. Стеврек;
– 1 група в с. Таймище.
2. Трудовите правоотношения с персонала да
бъдат уредени при условията на чл. 123, ал. 1, т. 2
и чл. 328, ал. 1, т. 2 от Кодекса на труда.
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3. Контрола по изпълнението на заповедта
възлагам на Цеца Василева Илиева-Богословова – зам.-кмет и второстепенен разпоредител с
бюджетни кредити на дейност „ЦДГ“ към функция
„Образование“.

На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Ботевград до Административния съд – София
област.

Кмет:
Т. Али

Председател:
Й. Лалчева

7706
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ОБЩИНА БЕЛЕНЕ
РЕШЕНИЕ № 77
от 25 юли 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 127, ал. 6 ЗУТ Общинският съвет – гр. Белене, реши:
Одобрява новия общ устройствен план на
гр. Белене – фаза окончателен проект.
Проектът се намира в сградата на общината – стая № 12, ет. 2.
Решението е окончателно и не подлежи на
обжалване.
Председател:
Ст. Николов
7742

ОБЩИНА БОТЕВГРАД
РЕШЕНИЕ № 188
от 26 юли 2012 г.
На основание чл. 20 във връзка чл. 17, ал. 1,
т. 2, чл. 21, ал. 1, т. 8 и 11 ЗМСМА и чл. 129,
ал. 1 ЗУТ във връзка с Решение № 24 от протокол № 8 от 5.07.2012 г. на ОЕСУТ Общинският
съвет – Ботевград, реши:
1. Отменя свое Решение № 164 от 28.06.2012 г.
2. Одобрява проект за подробен устройствен
план – план за застрояване на имот № 230019 с
площ 1503 кв.м в местност Ивановски хан, землище на с. Врачеш, община Ботевград, като за него
се установи устройствена зона „предимно производствена“ (Пп) с ниско, разположено свободно
застрояване на „Паркинг за камиони, 3 ремонтни
халета и административна сграда“ и показатели
за застрояване: площ на необходимата земя за
обектите – до 1200 кв.м; височина на сградите – до
10 м; плътност на застрояване (Пзастр.) – до 80 %;
интензивност на застрояване (Кинт.) – до 2,5;
озеленена площ (Позел.) – мин. 20 %, съгласно
графичната част на проекта, неразделна част от
решението.
3. Дава съгласие за учредяване право на преминаване и право на прокарване по реда на чл. 192
и 193 ЗУТ през общински имоти, представляващи
полски пътища, имот № 230.24 – земя по чл. 19
ЗСПЗЗ, и имот 229.10 – общинска публична собственост, за „Въздушно електрозахранване 20 kV“
и „Подземен водопровод“ към имот № 230019 в
местност Ивановски хан, землище на с. Врачеш,
община Ботевград,
4. Цената на правото на преминаване и правото на прокарване следва да бъде определена
от комисията по реда на чл. 210 във връзка с
чл. 192, ал. 6 и чл. 193, ал. 8 ЗУТ.
5. Възлага на кмета на общината да извърши
произтичащите от решението законови процедури.

ОБЩИНА БРЕЗНИК
РЕШЕНИЕ № 161
от 31 юли 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 1,
ал. 2, т. 3, чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 31, ал. 1 и чл. 32,
ал. 3, т. 2 ЗПСК, чл. 5, 7, чл. 10, ал. 2 и чл. 35а от
Наредбата за търговете и конкурсите Общинският
съвет – гр. Брезник, реши:
1. Разрешава продажбата чрез публично оповестен конкурс при условията на раздел III от
Наредбата за търговете и конкурсите – провеждане на конкурс на един етап за поземлен имот,
представляващ УПИ I – „Училище“ в кв. 25 по РП
на с. Конска с площ 6060 кв. м, с построена в него
сграда (бивше училище), МС на един етаж със ЗП
380 кв. м, състояща се от 7 стаи, салон и мазе, построена през 1921 г., също така и два гаража с обща
ЗП 60 кв. м, построени 1970 г., при минимална
конкурсна цена 37 200 лв. без ДДС.
2. Приема информационния меморандум на
обекта.
3. Утвърждава конкурсната документация и
проекта на договора за продажба като част от нея.
4. Конкурсната документация се закупува в
касата на общината в срок от 10-ия до 16-ия ден
включително след обнародване на решението в
„Държавен вестник“ срещу заплащане на 30 лв.
5. Конкурсната документация съдържа декларация за приемане на условията на приватизационната сделка, декларация за неразгласяване
на информация, чието подписване е условие за
допускане до участие в конкурса.
6. В срок до 20-ия ден от обнародване на
решението лицата, закупили конкурсната документация, могат да отправят писмени искания
за даване на разясненияпо процедурата за провеждане на конкурса.
7. Лицата, закупили конкурсна документация,
получават сертификат за регистрация и имат
право да подадат оферта за участие в конкурса.
8. Депозит за участие в размер 10 % от началната конкурсна цена се заплаща в касата на
общината до 17 ч. в срока на подаване на офертите.
9. Офертите се изготвят в съответствие с изискванията, определени в конкурсната документация, и се депозират в запечатан непрозрачен плик
най-късно до17 ч. на 25-ия ден след обнародването
в „Държавен вестник“. Ако денят енеприсъствен,
срокът се удължава до първия присъствен ден.
Върху плика се отбелязват: пълното наименование
на обекта за приватизация, името (фирмата) и
адресът на подателя.
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10. Определя следните приоритетни конкурсни
условия по реда на изброяването им:
10.1. Предлагана конкурсна цена – не по-ниска
от обявената.
10.2 . Пр едс т а в я не н а и н в е с т и ц ионен
п ла н з а с т опа нско ра зви т ие на о б ек т а по
години.
10.3. Ра зк ри ва не н а нови раб о т н и ме с т а и за па зва не т о и м за с р ок 5 г од и н и о т
пускането на обекта в експлоатация.
11. Оглед на обекта се извършва до крайния
срок за заплащане на депозита.
12. П лащането на цената се извършва в левове до подписването на договора за
покупко-продажба.
1 3. Уп ъ л но мощ а в а к м е т а н а о б щ и н ат а
да извърш и вси ч к и дейс т ви я във вр ъ зк а с
организацията и провеж дането на публично
оповестения конкурс.
14. Упълномощава кмета на общината да
сключи договора за покупко-продажба със спечелилия конкурса участник.
15. С допълнително решение на общинския
съвет да бъдат разпределени 50 % от постигната
след конкурса цена за благоустрояване на селото.
Председател:
В. Добринов

7945

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ
НА ОБЛАСТ БУРГАС
ЗАПОВЕД № РД-09-45
от 8 август 2012 г.
На основание чл. 129, ал. 3 ЗУТ, протокол № 3
от 16.05.2012 г. на Областния експертен съвет по
устройство на територията нареждам:
Одобрявам подробен устройствен план – парцеларен план за линеен обект на техническата
инфраструктура в частта извън границите на
урбанизираната територия „Оптична кабелна
линия 0807-0801/ТШ2-0815“, преминаващ през
имоти: 81178.40.358, землище на гр. Черноморец,
община Созопол, и 07079.831.72, 07079.831.44,
07079.831.83, 07079.831.40, 07079.10.909, 07079.10.918,
07079.10.629, 07079.10.636, 07079.10.156, кв. Крайморие, 07079.9.13, 07079.662.61, 07079.662.9503, кв.
Меден рудник, Бургас.
Заповедта може да се обжалва от заинтересуваните лица на основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в
30-дневен срок от обнародването є в „Държавен
вестник“ чрез областния управител пред Административния съд – Бургас.

7744

За областен управител:
Ат. Терзиев

ОБЩИНА БУРГАС
РЕШЕНИЕ № 7-30
от 21 и 23 февруари 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 134, ал. 2, т. 6 във връзка с чл. 62а, ал. 3 и
чл. 136, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Бургас, реши:

ВЕСТНИК
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Дава съгласие да бъде изменен ПУП – ПРЗ за
кв. 1 по плана на ж.к. Зорница, Бургас.
С изменението на ПУП – ПРЗ:
– УПИ XIII да се преотреди от „за жилищно
строителство“ в „за смесено застрояване“ с максимален показател на Кинт. до 5,0, без промяна
на утвърдените за квартала начин и характер
на застрояване – свързано, високо застрояване
с височина от 15 м до 21 м (от 5 до 7 етажа) на
нормативни отстояния от съществуващи сгради
в съседни УПИ и през улица, с плътност на
застрояване до 70 %, минимално озеленяване
20 % и осигурено гариране и паркиране в УПИ;
съгласно изискванията на чл. 113, ал. 2 ЗУТ в
съответствие с ПЗ да се изготви РУП за конкретизиране на точните размери и височини на
предвиденото свързано застрояване и отстоянията
до регулационните граници и през улица;
– да се промени ПР на УПИ XI и XII, като
се обособят нови УПИ – за инфраструктура с
минимални размери и за озеленяване, благоустрояване и детска площадка;
– за част от УПИ IV да се промени отреждането, като се предвиди паркинг за нуждите
на бл. 28 и 29 при съобразяване и запазване на
съществуващата едроразмерна растителност.
Изменението на ПРЗ и РУП да се изготвят
съгласно изискванията на Наредба № 8 от 2001 г.
за обема и съдържанието на устройствените схеми
и планове на МРРБ.
Заинтересуваните лица могат да обжалват
решението в 30-дневен срок от обнародването
му в „Държавен вестник“ чрез Община Бургас
пред Административния съд – Бургас.

7682

Председател:
С. Маджарова

ОБЩИНА ВАРНА
ЗАПОВЕД № 3013
от 6 август 2012 г.
На основание чл. 25, ал. 2 и 3 във връзка с
чл. 21 ЗОС и влязъл в сила паркоустройствен и
регулационен план, одобрен със Заповед № Г-74
от 13.09.2001 г. на кмета на Община Варна, и
публикувано обявление в два централни вестника – „24 часа“, „Труд“, и в. „Черно море“ нареждам:
Отчуждавам част от недвижим поземлен имот
10135.4508.116 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Варна, одобрени със Заповед
№ РД-18-30 от 19.06.2007 г. на изпълнителния
директор на АГКК, с площ 58 кв.м от целия
3860 кв.м по скица проект № 14295 от 4.06.2012 г.
на СГКК Варна, който попада в разширение на
бул. Ян Хунияди, съгласно влязъл в сила паркоустройствен и регулационен план, одобрен със
Заповед № Г-74 от 13.09.2001 г. на кмета на Община Варна, предвиждащ изграждането на обект
от първостепенно значение – публична общинска
собственост, която не може да бъде задоволена по
друг начин, от Дора Василева Миткова, постоянен
адрес Варна, ул. Странджа 3, ет. 4, ап. 11, съгласно
нотариален акт за собственост № 35, том VI, дело
2110/1998 г., ДДД, вписан в книгите за вписване
том III, № 158, вх. рег. 4644 от 28.05.1998 г.

С Т Р. 2 6
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Дължимото парично обезщетение за описания
имот е в размер 11 200 лв. в съответствие с оценката на оценител на имоти.
Дора Василева Миткова получава сумата
11 200 лв., представляваща пазарната цена на тази
част от имота в съответствие с оценката на оценител на имоти.
Определеното в заповедта обезщетение след
влизането є в сила ще бъде внесено от Община
Варна по сметка на правоимащото лице.
Заповедта подлежи на обжалване пред Административния съд – Варна, в 14-дневен срок от
обнародването є в „Държавен вестник“.
Кмет:
К. Йорданов
7780

ВЕСТНИК
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преминаващо през имоти в землищата на с. Големаните и гр. Килифарево: ПИ № 001028 – пасище,
публична общинска собственост, № 001025 – път,
публична общинска собственост, № 001007 – път,
публична общинска собственост, 040020 – път, публична общинска собственост, и № 012037 – частна
общинска собственост, по КВС на с. Големаните
и ПИ № 001675 – местен път, публична общинска
собственост, по КВС на гр. Килифарево.
На основание чл. 215 ЗУТ решението подлежи
на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ чрез Община Велико Търново
пред Административния съд – Велико Търново.
Председател:
Н. Ашиков

8017

ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО
РЕШЕНИЕ № 338
от 19 юли 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 29, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Велико
Търново, реши::
Одобрява подробен устройствен план – план
за регулация за ПИ № 091023, местност Горни
хармани, и ПИ № 091087, местност Кълни дол,
землище на гр. Килифарево – разделяне на ПИ
№ 091023 на два имота – ПИ № 091.090, като се
включва и част от ПИ № 091.055 – полски път, и
ПИ № 091.089, като се предвижда и полски път
в източна и северна посока – ПИ № 091.025 в
очертанията на новообразувания ПИ № 091.089,
разделяне на ПИ № 091.087, местност Кълни дол,
землище на гр. Килифарево, на два имота – ПИ
№ 091.091 и ПИ № 091.092 – за пътна връзка от
път ІІ-55; подробен устройствен план – план за застрояване за новообразуваните ПИ № 091.090 и ПИ
№ 091.091 – промяна предназначението на земята за
„обществено обслужване“ – предвижда се свободно
застрояване на общественообслужващи сгради,
при височина 10 м, линии на застрояване – ограничителни, за разширение на обект: „Автобаза“, с
подобекти – Търговски комплекс, бензиностанция,
автосервиз, паркинг за тирове, заведение в ПИ
№ 091.085 (променено предназначение на имота
с Решение № КЗЗ-5 от 10.07.2006 г. на Областна
дирекция „Земеделие и гори“, Велико Търново).
На основание чл. 215 ЗУТ решението подлежи
на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ чрез Община Велико Търново
пред Административния съд – Велико Търново.

8019

Председател:
Н. Ашиков

РЕШЕНИЕ № 344
от 19 юли 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и чл. 129,
ал. 1 ЗУТ и Решение № КЗЗ-04 от 5.07.2012 г., т. 5,
на Областна дирекция „Земеделие“, Велико Търново,
Общинският съвет – гр. Велико Търново, реши:
Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за трасе на кабел за външно ел. захранване – 20 kV на обект: „Базова станция № VTR0141 – Нацовци“ в ПИ № 012037 за нуждите на „Мобилтел“ – ЕАД, землище на с. Големаните, с трасе,

РЕШЕНИЕ № 345
от 19 юли 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и чл. 129,
ал. 1 ЗУТ и Решение № КЗЗ-04 от 5.07.2012 г., т. 4,
на Областна дирекция „Земеделие“, Велико Търново,
Общинският съвет – гр. Велико Търново, реши:
Одобрява подробен устройствен план – план за
застрояване относно промяна предназначението на
част от ПИ № 012037 (площ 300 кв.м), местност
Могилищник, землище на с. Големаните, за ретранс
латор – разполагане на „Базова станция № VTR0141 – Нацовци“ за нуждите на „Мобилтел“ – ЕАД,
решетъчна кула с обтяжки с височина 30 м; линии
на застрояване – ограничителни.
На основание чл. 215 ЗУТ решението подлежи
на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ чрез Община Велико Търново
пред Административния съд – Велико Търново.
Председател:
Н. Ашиков

8018

ОБЩИНА ВРАЦА
РЕШЕНИЕ № 216
от 31 юли 2012 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският
съвет – гр. Враца, реши:
Одобрява проект за подробен устройствен план
(парцеларен план) за „Външно електрозахранване
на имоти № 051044 и № 051052 в местността Скъта,
землище на с. Веслец.
Решението може да бъде обжалвано чрез Община Враца пред Административния съд – Враца,
в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“.
Председател:
П. Аврамова
7745
РЕШЕНИЕ № 217
от 31 юли 2012 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският
съвет – гр. Враца, реши:
Одобрява проект за подробен устройствен план
(парцеларен план) за „Външно електрозахранване
на имоти № 051033 и № 051054 в местността Скъта,
землище на с. Веслец.

БРОЙ 65
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Решението може да бъде обжалвано чрез Община Враца пред Административния съд – Враца,
в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“.
Председател:
П. Аврамова
7746
РЕШЕНИЕ № 218
от 31 юли 2012 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският
съвет – гр. Враца, реши:
Одобрява проект за подробен устройствен план
(парцеларен план) за „Външно електрозахранване
на имот № 011019 в местността Катранкьовото,
землище на с. Паволче.
Решението може да бъде обжалвано чрез Община Враца пред Административния съд – Враца,
в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“.

7747

Председател:
П. Аврамова

РЕШЕНИЕ № 219
от 31 юли 2012 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският
съвет – гр. Враца, реши:
Одобрява проект за подробен устройствен план
(парцеларен план) „Подземна тръбна мрежа за
оптична свързаност на „Михайлов ТВ“ – ООД, на
територията на област Враца – Етап с. Косталево – РРС Язов дол в землището на с. Косталево“.
Решението може да бъде обжалвано чрез Община Враца пред Административния съд – Враца
в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“.

7748

Председател:
П. Аврамова

ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА
РЕШЕНИЕ № 236
от 26 юли 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 във връзка с
чл. 22, ал. 1 ЗМСМА, чл. 1, ал. 2, т. 6, чл. 3, ал. 3,
т. 2, чл. 4, ал. 4 ЗПСК, чл. 12, ал. 2 от Наредбата за
анализите на правното състояние и приватизационни
оценки и за условията и реда за лицензиране на
оценители, чл. 2, ал. 1, т. 3, чл. 3, ал. 1, т. 1, чл. 5
и чл. 6, ал. 1 от Наредбата за търговете и конкурсите и Решение № 126 от 29.03.2012 г. Общинският
съвет – гр. Горна Оряховица, реши:
1. Приема правния анализ, приватизационна
оценка и информационен меморандум на обект:
дворно място с площ 15 851 кв. м, заедно с построените в него сгради: административна сграда
с площ 530 кв. м, магазин с тоалетна с площ
94 кв. м, портиерна с площ 9 кв. м, производствена сграда с площ 30 кв. м, ремонтно-техническа
база (гл. и спом. корпуси) с площ 1452,32 кв. м,
стоянка с навес с площ 140 кв. м и портиерна с
площ 9 кв. м, намиращо се в УПИ ІІІ – За „Благоустроител“ – ООД, в кв. 51 по плана на ИПЗ на
гр. Горна Оряховица.

ВЕСТНИК
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2. Продажбата на общинския нежилищен имот
по т. 1 да се извърши чрез публичен търг с явно
наддаване.
3. Търгът ще се проведе при следните условия:
3.1. Начална тръжна цена – 741 500 лв., от които за земя 317 000 лв. без ДДС, или 380 400 лв.
с ДДС, за сгради 424 500 лв. без ДДС; цената се
оферира в левове и се заплаща съгласно изискванията, съдържащи се в тръжната документация.
3.2. Стъпка на наддаване – 2 % от началната
тръжна цена – 14 830 лв.
3.3. Депозитът за участие е парична вноска
в размер 148 300 лв. и се превежда по банкова
сметка на общината по фонд „Приватизация“
IBAN BG55UNCR75273243690505, SWIFT BIG код
на „УниКредит Булбанк“ UNCRBGSF, БАЕ код на
„УниКредит Булбанк“ UNCR7527 при „УниКредит
Булбанк“, клон Горна Оряховица, в срок до 20-ия
ден считано от датата на обнародване на решението
в „Държавен вестник“.
3.4. Тръжната документация се закупува от Община Горна Оряховица, пл. Г. Измирлиев 5, стая
213; цената на тръжната документация е 150 лв.
без ДДС, или 180 лв. с ДДС, и се заплаща в касата
на общината преди получаване на документация;
лицето, закупуващо тръжна документация, следва
да представи документ за самоличност, а в случаите
на представителство – и документ, удостоверяващ
представителната му власт.
3.5. Срок за закупуване на тръжната документация – до 15-ия ден считано от датата на обнародване
на решението в „Държавен вестник“.
3.6. Срок за подаване на предложенията за
участие в търга – 12 ч. на 26-ия ден считано от
датата на обнародване на решението в „Държавен
вестник“; предложенията се подават в деловодството
на Община Горна Оряховица.
3.7. Посещения и оглед на обекта могат да се
извършват всеки работен ден, но не по-късно от
деня, предхождащ търга, в работното му време
след закупуване на документация.
3.8. Търгът ще се проведе на 26-ия ден считано
от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“ в 14 ч. в стая 102 на Община Горна
Оряховица.
3.9. Достигнатата тръжна цена на продадения
по т. 1 общински нежилищен имот да се заплати
еднократно или разсрочено в левове при разсрочено
плащане – начална вноска не по-малко от 50 %
от определената цена; разсрочване на дължимата
част – до 6 месеца след датата на подписване на
договора; лихва върху дължимата част – ОЛП
плюс 10 пункта надбавка от деня на сключването
на договора за продажба до окончателното изплащане на обекта.
4. Утвърждава тръжна документация и проект
на договор за продажба на имота по т. 1.
5. Възлага на кмета на общината да подготви
търга и назначи тръжната комисия за провеждането на търга.
6. Упълномощава кмета на общината да одобри
протокол от проведения търг, да определи спечелилия участник със заповед и да сключи договора
за продажба.

7931

Председател:
Д. Костадинов
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РЕШЕНИЕ № 239
от 26 юли 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА, чл. 129,
ал. 1 във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 1 и 5 ЗУТ Общинският съвет – гр. Горна Оряховица, реши:
Одобрява подробен устройствен план (план за
застрояване) за поземлен имот № 710669 на новообразуваните имоти на землището на гр. Горна
Оряховица, с който се определя устройствена зона
за вилен отдих, свободно застрояване с височина
до 7 м и подробен устройствен план (парцеларен
план на елементите на техническата инфраструктура) за поземлен имот № 711877 – полски път, по
плана на новообразуваните имоти на землището
на гр. Горна Оряховица, в който се разполагат довеждащите комуникации – ел. мрежа, обслужваща
поземлен имот № 710669.
Проектът се намира на разположение в сградата на общината – пл. Георги Измирлиев 5, стая
215, ет. 2
На основание чл. 215, ал. 4 във връзка с чл. 156а
ЗУТ в 14-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“ решението подлежи на обжалване
чрез Община Горна Оряховица до административния
съд по местонахождението на имота.
Председател:
Д. Костадинов
7782

РЕШЕНИЕ № 243
от 26 юли 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 1 и
5 ЗУТ Общинският съвет – гр. Горна Оряховица,
реши:
Одобрява подробен устройствен план (план за
застрояване) за поземлен имот № 068010 по КВС
на землище на с. Писарево, с който се определя
нискоетажно свободно застрояване за свинеферма
и подробен устройствен план (парцеларен план на
елементите на техническата инфраструктура) за
поземлен имот № 000064 – полски път, по плана
на новообразуваните имоти на землището на гр.
Горна Оряховица, в който се разполагат довеждащите комуникации – В и К мрежа, обслужваща
поземлен имот № 000064.
Проектът се намира на разположение в сградата на общината – пл. Георги Измирлиев 5, стая
215, ет. 2.
На основание чл. 215, ал. 4 във връзка с
чл. 156а ЗУТ в 14-дневен срок от обнародването
му в „Държавен вестник“ решението подлежи
на обжалване чрез Община Горна Оряховица до
административния съд по местонахождението
на имота.

РЕШЕНИЕ № 241
от 26 юли 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 127, ал. 6 ЗУТ Общинският съвет – гр. Горна
Оряховица, реши:
Одобрява частично изменение на общ устройствен
план за поземлен имот № 000269 по КВС на землище на с. Първомайци, община Горна Оряховица.
Проектът се намира на разположение в сградата
на общината – пл. Георги Измирлиев 5, стая 215, ет. 2.
На основание чл. 215, ал. 4 във връзка с чл. 156а
ЗУТ в 14-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“ решението подлежи на обжалване
чрез Община Горна Оряховица до административния
съд по местонахождението на имота.
Председател:
Д. Костадинов
7783
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РЕШЕНИЕ № 242
от 26 юли 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА, чл. 129,
ал. 1 във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 1 ЗУТ Общинският
съвет – гр. Горна Оряховица, реши:
Одобрява подробен устройствен план (план за
застрояване) за поземлен имот № 314024 по КВС
на землище на с. Поликраище, с който се определя
средноетажно свободно застрояване за силози.
Проектът се намира на разположение в сградата
на общината – пл. Георги Измирлиев 5, стая 215, ет. 2.
На основание чл. 215, ал. 4 във връзка с чл. 156а
ЗУТ в 14-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“ решението подлежи на обжалване
чрез Община Горна Оряховица до административния
съд по местонахождението на имота.
Председател:
Д. Костадинов
7784

Председател:
Д. Костадинов

ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
ЗАПОВЕД № 446
от 7 август 2012 г.
Във връзка с изграждане на обслужващ път до
Пречиствателна станция за отпадни води според
подробен устройствен план – парцеларен план,
одобрен със Заповед № 880 от 28.11.2007 г., издадена
от кмета на Община Гоце Делчев, и на основание
чл. 21, ал. 1 и 2, чл. 22, ал. 3 и 5 и чл. 25, ал. 2 и
3 ЗОС нареждам:
І. Да се извърши отчуждаване на части от имоти,
частна собственост, както следва:
1. 50 квадратни метра от поземлен имот с
идентификатор 17395.142.4 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Гоце Делчев,
одобрени със Заповед № РД-18-71 от 2.10.2009 г. на
изпълнителния директор на АГКК, с площ на целия
имот 2308 квадратни метра, вид територия – земеделска, начин на трайно ползване – овощна градина,
от наследниците на Георги Атанасов Шуплинов
срещу заплащане на обезщетение в размер 49,50 лв.;
2. 14 квадратни метра от поземлен имот с идентификатор 17395.140.6 по кадастралната карта и
кадастралните регистри на гр. Гоце Делчев, одобрени
със Заповед № РД-18-71 от 2.10.2009 г. на изпълнителния директор на АГКК, с площ на целия имот
779 квадратни метра, вид територия – земеделска,
начин на трайно ползване – нива, от наследниците
на Георги Атанасов Шуплинов срещу заплащане на
обезщетение в размер 14,59 лв.;
3. 48 квадратни метра от поземлен имот с
идентификатор 17395.140.7 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Гоце Делчев,
одобрени със Заповед № РД-18-71 от 2.10.2009 г.
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на изпълнителния директор на АГКК, с площ
на целия имот 705 квадратни метра, вид територия – земеделска, начин на трайно ползване – нива,
от наследниците на Петър Николов Коледжиков
срещу заплащане на обезщетение в размер 50,04 лв.;
4. 439 квадратни метра от поземлен имот с
идентификатор 17395.147.9 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Гоце Делчев,
одобрени със Заповед № РД-18-71 от 2.10.2009 г.
на изпълнителния директор на АГКК, с площ на
целия имот 5000 квадратни метра, вид територия – земеделска, начин на трайно ползване – гори
и храсти в земеделска земя, от наследниците на
Ангел Иванов Паскалев срещу заплащане на
обезщетение в размер 603,63 лв.;
5. 208 квадратни метра от поземлен имот с
идентификатор 17395.147.13 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Гоце Делчев,
одобрени със Заповед № РД-18-71 от 2.10.2009 г.
на изпълнителния директор на АГКК, с площ на
целия имот 3.999 квадратни метра, вид територия – земеделска, начин на трайно ползване – гори
и храсти в земеделска земя, от наследниците на
Трендафил Стоянов Дафков срещу заплащане на
обезщетение в размер 265,63 лв.;
6. 48 квадратни метра от поземлен имот с
идентификатор 17395.147.14 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Гоце Делчев,
одобрени със Заповед № РД-18-71 от 2.10.2009 г.
на изпълнителния директор на АГКК, с площ на
целия имот 1003 квадратни метра, вид територия – земеделска, начин на трайно ползване – гори
и храсти в земеделска земя, от наследниците на
Иван Атанасов Чачев срещу заплащане на обезщетение в размер 36,13 лв.;
7. 230 квадратни метра от поземлен имот с
идентификатор 17395.147.15 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Гоце Делчев,
одобрени със Заповед № РД-18-71 от 2.10.2009 г. на
изпълнителния директор на АГКК, с площ на целия
имот 4991 квадратни метра, вид територия – земеделска, начин на трайно ползване – гори и храсти
в земеделска земя, от Иван Асенов Гроздев срещу
заплащане на обезщетение в размер 308,86 лв.;
8. 270 квадратни метра от поземлен имот с
идентификатор 17395.147.16 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Гоце Делчев,
одобрени със Заповед № РД-18-71 от 2.10.2009 г. на
изпълнителния директор на АГКК, с площ на целия
имот 5014 квадратни метра, вид територия – земеделска, начин на трайно ползване – гори и храсти в
земеделска земя, от Стоян Георгиев Стоянов срещу
заплащане на обезщетение в размер 371,28 лв.
ІІ. Община Гоце Делчев да заплати на собствениците на имотите предвидените в т. І от заповедта
обезщетения.
IІІ. Обезщетенията са внесени по IBAN на Община Гоце Делчев BG49CBUN91958400067309, код за
вид плащане 448090 в ТБ „МКБ Юнионбанк“ – АД,
клон гр. Гоце Делчев, BIC код CBUNBGSF.
ІV. Обезщетенията ще се изплащат по сметка на
собствениците на имотите не по-рано от 15.08.2012 г.
Заповедта подлежи на обжалване пред Административния съд – Благоевград, в 14-дневен срок
от обнародването є в „Държавен вестник“.
За кмет:
В. Сарандев
7781
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ОБЩИНА ДЕВНЯ
РЕШЕНИЕ № 96 от
22 май 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 128, ал. 13 ЗУТ
Общишнският съвет – гр. Девня, реши:
О д о б р я в а п р о е к т з а п о д р о б е н ус т р о й ствен план – план за регулация и застрояване
(ПУП – ПРЗ) за ПИ 20482.33.69 и ПУП – ПП
за ПИ 20482.33.58 по КК на землището на гр.
Девня във връзка с изграждане на обект: „Завод
за производство на взривни вещества“, съгласно
сините и червените линии и надписи за регулация
и се предвижда свободно застрояване в рамките
на посочените ограничителни линии на застрояване в червен цвят и матрица с устройствени
показатели за зона Пп (предимно производствена
зона): Н≤ 15, Пзастр. ≤ 70 %, Кинт. ≤ 2,0, Позел.
≥ 20 %, обозначена със син цвят.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Девня пред Административния съд – Варна.

7840

Председател:
В. Иванов

РЕШЕНИЕ № 102
от 8 юни 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА, чл. 62,
ал. 1 АПК и чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 128,
ал. 13 ЗУТ Общинският съвет – гр. Девня, реши:
Поправя очевидна фактическа грешка в свое
Решение № 96 от 22.05.2012 г., прието с протокол № 13 от 22.05.2012 г., в което вместо думите
„ПУП – ПП за“ следва да се чете „част от“.
Решението е неразделна част от Решение № 96
по протокол № 13 от 22.05.2012 г. на Общинския
съвет – гр. Девня.
Решението да се съобщи на заинтересованите
лица по реда на Административнопроцесуалния
кодекс (АПК).
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Девня пред Административния съд – Варна.

7841

Председател:
В. Иванов

ОБЩИНА ДОЛНА БАНЯ
РЕШЕНИЕ № 65
от 22 юни 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ, Решение № 11 по т. 2 от протокол № 3 от 19.06.2012 г. на ОЕСУТ – Долна
баня, във връзка с чл. 27, ал. 5 ЗМСМА Общинският съвет – гр. Долна баня, одобрява проект
на ПУП – ИПЗ на ПИ № 039004, намиращ се
в землището на гр. Долна баня, местност Кв.
105-А-Мериджурман, за площадка за ПСОВ.

7708

Председател:
Л. Драганова

С Т Р. 3 0
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РЕШЕНИЕ № 78
от 19 юли 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ, Решение № 14 по т. 3 от протокол № 4 от 17.07.2012 г. на ОЕСУТ – Долна баня,
във връзка с чл. 27, ал. 5 ЗМСМА Общинският
съвет – гр. Долна баня, реши:
Одобрява проект на ПУП – парцеларен план
на трасето на новата подземна линия 20 kV за
присъединяването на Фотоволтаична електроцентрала „Долна баня“ към електропреносната
мрежа през имоти № 113096, № 113090 и № 113037
от землището на Долна баня.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ заинтересованите лица могат да обжалват решението в
30-дневен срок от обнародването му в „Държавен
вестник“ чрез Община Долна баня пред Административния съд – София област.

7709

Председател:
Л. Драганова
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1.1. Трудовите правоотношения с персонала
да бъдат уредени съгласно разпоредбите на Кодекса на труда.
1.2. Сградният фонд, наличният инвентар и
задължителната документация на детската градина да се предоставят за стопанисване на ЦДГ
„Кокиче“ – с. Крушовене.
1.3. Учебно-възпитателният процес с децата
от закритата детска градина да се осъществява
в сградата на бившата ЦДГ – с. Брегаре, в полудневна смесена група под административното
ръководство на директора на ЦДГ „Кокиче“ – с.
Крушовене.
2. Контрола по изпълнението на заповедта
възлагам на Личо Тончев – заместник-кмет на
Община Долна Митрополия.

7944

Кмет:
П. Цоновска

ОБЩИНА ДУПНИЦА

ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ
ЗАПОВЕД № РД-08-447
от 8 август 2012 г.
На основание чл. 44, ал. 2 ЗМСМА, чл. 15,
ал. 4 от Правилника за прилагане на Закона за
народната просвета и Решение № 201 от протокол
№ 14 от 31.07.2012 г. на Общинския съвет – гр.
Долна Митрополия, нареждам:
1. Считано от 1.08.2012 г. да се закрие Целодневна детска градина „Иглика“ – с. Байкал, с
една смесена група.
1.1. Трудовите правоотношения с персонала
да бъдат уредени съгласно разпоредбите на Кодекса на труда.
1.2. Сградният фонд, наличният инвентар и
задължителната документация на детската градина да се предоставят за стопанисване на ЦДГ
„Кокиче“ – с. Крушовене.
1.3. Учебно-възпитателният процес с децата
от закритата детска градина да се осъществява
в сградата на бившата ЦДГ – с. Байкал, в полудневна смесена група под административното
ръководство на директора на ЦДГ „Кокиче“ – с.
Крушовене.
2. Контрола по изпълнението на заповедта
възлагам на Личо Тончев – заместник-кмет на
Община Долна Митрополия.

7943
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Кмет:
П. Цоновска

ЗАПОВЕД № РД-08-448
от 8 август 2012 г.
На основание чл. 44, ал. 2 ЗМСМА, чл. 15,
ал. 4 от Правилника за прилагане на Закона за
народната просвета и Решение № 201 от протокол
№ 14 от 31.07.2012 г. на Общинския съвет – гр.
Долна Митрополия, нареждам:
1. Считано от 1.08.2012 г. да се закрие Целодневна детска градина „Щастливо детство“ – с.
Брегаре, с една смесена група.

ЗАПОВЕД № 1600
от 9 август 2012 г.
На основание чл. 44, ал. 1, т. 7 и ал. 2 ЗМСМА
във връзка с чл. 10, ал. 8 и 9 ЗНП, чл. 15, ал. 1 и 4
ППЗНП и Решение № 103 на ОбС – гр. Дупница,
от 13.07.2012 г. нареждам:
1. Преобразувам Филиал – с. Бистрица, на
Обединено детско заведение № 9 „Слънце“ – гр.
Дупница, в самостоятелно Обединено детско
заведение – с. Бистрица, община Дупница.
2. Преструктурирането да влезе в сила от
1.09.2012 г.
3. Задължителната документация да се предаде
от директора на ОДЗ № 9 „Слънце“ – гр. Дупница,
на новоназначения директор на ОДЗ – с. Бис
трица.

7939

Кмет:
М. Чимев

ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН
РЕШЕНИЕ № 298
от 28 юни 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и 13 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка с доклад от кмета на Община Елин Пелин с вх. № ОА-6134 от
13.06.2012 г. по преписка вх. № УТ2_20-1494 от
2012 г. от Мария Трайкова Лукова и по предложение на постоянната комисия по „Устройство
на територията, строителство, екология, селско
и горско стопанство“ Общинският съвет – гр.
Елин Пелин, реши:
1. Одобрява ПУП – ПЗ „За автосервиз “ на имот
№ 000414 в землището на с. Нови хан, ЕКАТТЕ
52012, община Елин Пелин, Софийска област,
със следните показатели: височина на сградите – до 10 м; плътност на застрояване – до 60 %;
Кинт. – до 1,5; минимална озеленена площ – 20 %;
начин на застрояване – свободно.
2. Проектирането, изграждането и поддръжката на техническата инфраструктура, необходима за функционирането на обектите, които
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ще се изграждат, съгласно одобрения подробен
устройствен план да бъдат за сметка на съответния възложител (собственик) съгласно Решение
№ 787 от 26.11.2009 г. на Общинския съвет – гр.
Елин Пелин.

7710

Председател:
Г. Костов

РЕШЕНИЕ № 299
от 28 юни 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и 13 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка с доклад от кмета на Община Елин Пелин с вх. № ОА-6133 от
13.06.2012 г. по преписка вх. № УТ2_20-1507 от
2012 г. от Емил Райков Петров и по предложение на постоянната комисия по „Устройство на
територията, строителство, екология, селско и
горско стопанство“ Общинският съвет – гр. Елин
Пелин, реши:
1. Одобрява ПУП – ПЗ „За вилно строителство“
на имот № 045032, местност Краище, в землището
на с. Огняново, ЕКАТТЕ 53343, община Елин Пелин, Софийска област, със следните показатели:
устройствена зона – Ов, височина на сградите – до
7 м; плътност на застрояване – до 40 %; Кинт. – до
0,8; минимална озеленена площ – 40 %; начин на
застрояване – свободно.
2. Проектирането, изграждането и поддръжката на техническата инфраструктура, необходима за функционирането на обектите, които
ще се изграждат, съгласно одобрения подробен
устройствен план да бъдат за сметка на съответния възложител (собственик) съгласно Решение
№ 787 от 26.11.2009 г. на Общинския съвет – гр.
Елин Пелин.

7711

Председател:
Г. Костов

РЕШЕНИЕ № 300
от 28 юни 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и 13 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка с доклад от кмета на Община Елин Пелин с вх. № ОА-6132 от
13.06.2012 г. по преписка вх. № УТ2_20-582(2) от
2012 г. от ЕТ „Георги Корчаков – Георги Корчаков“ и по предложение на постоянната комисия
по „Устройство на територията, строителство,
екология, селско и горско стопанство“ Общинският съвет – гр. Елин Пелин, реши:
1. Одобрява ПУП – ПЗ „За автосервиз“ на
имот № 069027, местност Русоляко – Домухчията,
в землището на с. Лесново, ЕКАТТЕ 43445, община Елин Пелин, Софийска област, със следните
показатели: устройствена зона – Пп, височина
на сградите – до 10 м; плътност на застрояване – до 60 %; Кинт. – до 1,2; минимална озеленена
площ – 20 %; начин на застрояване – свободно;
свързано с ПИ № 069028.
2. Проектирането, изграждането и поддръжката на техническата инфраструктура, необходима за функционирането на обектите, които
ще се изграждат, съгласно одобрения подробен
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устройствен план да бъдат за сметка на съответния възложител (собственик) съгласно Решение
№ 787 от 26.11.2009 г. на Общинския съвет – гр.
Елин Пелин.
Председател:
Г. Костов
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ОБЩИНА ЕЛХОВО
РЕШЕНИЕ № 135/10/10
от 26 юли 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Елхово, реши:
Одобрява ПУП (план за регулация и застрояване) на поземлен имот 094036, местност Воденична
река, по картата на възстановената собственост
на землище с. Гранитово.
Решението подлежи на обжалване по реда
на чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ в 30-дневен срок от
обнародването в „Държавен вестник“ пред Административния съд – Ямбол.
Председател:
Н. Тончев
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ОБЩИНА КАВАРНА
РЕШЕНИЕ № 135
от 31 юли 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Каварна, одобрява проект за ПУП – ПЗ (подробен
устройствен план – план за застроаяване) за обект:
„Инсталация за анаеробно биокомпостиране на
биомаса за растителни и животински субстанции
и обслужващи селскостопански сгради“ за имоти
с идентификатори № 35064.26.159 и № 35064.26.160
в землище гр. Каварна, община Каварна, област
Добрич.
Председател:
Ив. Кьосев
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ОБЩИНА ЛОВЕЧ
ЗАПОВЕД № 804
от 8 август 2012 г.
На основание чл. 44, ал. 2 ЗМСМА, чл. 10,
ал. 8 и 9 ЗНП, чл. 15 ППЗНП и Решение № 169
от 31.07.2012 г. на Общинския съвет – гр. Ловеч,
нареждам:
1. Да се преобразуват ЦДГ „Теменуга“ – Ловеч, ЦДГ „Пролет“ – с. Славяни, и ЦДГ „Иглика“ – с. Лисец, в ЦДГ „Люляче“ с адрес на
управление кв. Гозница, гр. Ловеч, считано от
1.09.2012 г.
2. Трудовите правоотношения с педагогическия
и непедагогическия персонал на преобразуваните
детски заведения да бъдат уредени по реда на
чл. 123, ал. 1, т. 1 КТ.
3. Наименованието и адресът на преобразуваното детско заведение са, както следва:
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ДЪРЖАВЕН

3.1. Наименование: Целодневна детска градина
„Люляче“, със самостоятелни групи за детска градина в гр. Ловеч, кв. Гозница, с. Славяни и с. Лисец.
3.2. Адрес: кв. Гозница, Ловеч.
4. Групите в различните населени места да
ползват материалната база на преобразуваните
детски заведения и да се сформират с деца от
съответните населени места: Ловеч, кв. Гозница
и кв. Продимчец, с. Славяни и с. Лисец.
5. Задължителната документация на преобразуваните детски заведения да се съхранява в новоучреденото ЦДГ „Люляче“ – кв. Гозница, Ловеч.
6. Да се извърши инвентаризация на наличната
материално-техническа база на преобразуваните
детски заведения от комисия, съставена от компетентни служители в Община Ловеч – дирекция
„Хуманитарна политика“, и съответните материалноотговорни лица, като се изготвят и необходимите
приемно-предавателни протоколи между тях.
7. Движимото и недвижимото имущество,
активите и пасивите на преобразуваните детски
заведения да се приемат от новоучреденото ЦДГ
„Люляче“, кв. Гозница, Ловеч.
Контрола по изпълнение на заповедта възлагам
на директор дирекция „Хуманитарна политика“.
За кмет:
Пл. Петков
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ЗАПОВЕД № 805
от 8 август 2012 г.
На основание чл. 44, ал. 2 ЗМСМА, чл. 10,
ал. 8 и 9 ЗНП, чл. 15 ППЗНП и Решение № 168
от 31.07.2012 г. на Общинския съвет – гр. Ловеч,
нареждам:
1. Да се преобразуват ОДЗ „Здравец“, с. Александрово, ЦДГ „Здравец“, с. Дойренци, и ЦДГ
„Пролет“, с. Йоглав, в ОДЗ „Кокиче“ с адрес на
управление: ул. Патриарх Евтимий 1, с. Дойренци,
община Ловеч, считано от 1.09.2012 г.
2. Трудовите правоотношения с педагогическия
и непедагогическия персонал на преобразуваните
детски заведения да бъдат уредени по реда на
чл. 123, ал. 1, т. 1 КТ.
3. Наименованието и адресът на преобразуваното детско заведение са, както следва:
3.1. Наименование: Обединено детско заведение
„Кокиче“ със самостоятелни групи за детска ясла
и за детска градина в с. Александрово, с. Дойренци и с. Йоглав.
3.2. Адрес: ул. Патриарх Евтимий 1, с. Дойренци, община Ловеч.
4. Групите в различните населени места да
ползват материалната база на преобразуваните
детски заведения и да се сформират с деца от
съответните населени места: с. Александрово,
с. Чавдарци, с. Дренов, с. Дойренци, с. Йоглав
и с. Умаревци.
5. Задължителната документация на пре
образуваните детски заведения да се съхранява
в новоучреденото ОДЗ „Кокиче“ – с. Дойренци,
община Ловеч.
6. Да се извърши инвентаризация на наличната
материално-техническа база на преобразуваните
детски заведения от комисия, съставена от компетентни служители в Община Ловеч – дирекция
„Хуманитарна политика“, и съответните материалноотговорни лица, като се изготвят и необходимите
приемно-предавателни протоколи между тях.
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7. Движимото и недвижимото имущество,
активите и пасивите на преобразуваните детски
заведения да се приемат от новоучреденото ОДЗ
„Кокиче“, с. Дойренци, община Ловеч.
Контрола по изпълнение на заповедта възлагам
на директор дирекция „Хуманитарна политика“.
За кмет:
Пл. Петков
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ОБЩИНА МАЛКО ТЪРНОВО
ЗАПОВЕД № 408
от 31 юли 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1 във връзка с чл. 25, ал. 2
и 3 ЗОС и влязъл в сила подробен устройствен план
за трасе на обект „Доизграждане на канализационна
мрежа и частична реконструкция на водопроводната
мрежа в гр. Малко Търново“ нареждам:
Отчуждавам част от поземлен имот с идентификатор 46663.10.132 в землището на гр. Малко
Търново – отредена като трасе на довеждащ
колектор за отпадни води до пречиствателна
станция, съгласно влязъл в сила ПУП с площ
0,086 дка в землището на гр. Малко Търново,
целият с площ 7,134, собственост на наследниците на Мария Иванова Бурилкова, както следва:
1. Марийка Димитрова Карагеоргиева – няма
данни; 2. Димитър Янков Янев – София, ул.
Родопски извор 64, ет. 6, ап. 4; 3. Живко Янков
Янев – Петрич, ул. България 30, вх. Б, ет. 5, ап. 13;
4. Мария Пеева Андреева – София, ул. Георги
Сава Раковски 153, вх. Б, ет. 5, ап. 17; 5. Тодор
Пеев Бурилков – София, бул. Петко Ю. Тодоров 3,
вх. Б, ап. 17; 6. Желязко Иванов Бурилков – няма
данни, за реализирането на следната общинска
нужда: доизграждане на канализационната мрежа
чрез довеждащ канализационен колектор до Пречиствателна станция за отпадни води, съгласно
влязъл в сила подробен устройствен план.
Като обезщетение за описания имот нареждам собствениците да получат сумата общо от
27,52 лв., разпределена между тях, както следва:
1. Димитър Янков Янев – 6,88 лв.; 2. Живко
Янков Янев – 6,88 лв.; 3. Мария Пеева Андреева – 6,88 лв.; 4. Тодор Пеев Бурилков – 6,88 лв.,
представляваща стойността на имота в съответствие с оценка на лицензиран оценител.
Определеното в заповедта обезщетение след
влизането є в сила ще бъде внесено от Община
Малко Търново в посочените от правоимащите
лица банкови сметки в съответната посочена
от тях търговска банка или в брой на касата на
общината.
Заповедта да се връчи на собствениците по
реда на Административнопроцесуалния кодекс.
Изпълнението на заповедта възлагам на главния счетоводител на общината и началник-отдел
„Общинска собственост“.
Заповедта подлежи на обжалване пред административния съд по местонахождение на имота
в 14-дневен срок от връчването є.

7807

Кмет:
И. Янчев
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ЗАПОВЕД № 409
от 31 юли 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1 във връзка с чл. 25,
ал. 2 и 3 ЗОС и влязъл в сила подробен устройствен план за трасе на обект: „Доизграждане на
канализационна мрежа и частична реконструкция
на водопроводната мрежа в гр. Малко Търново“,
нареждам:
Отчуждавам част от поземлен имот с идентификатор 46663.10.264 в землището на гр. Малко
Търново – отредена като трасе на довеждащ колектор за отпадни води до пречиствателна станция, съгласно влязъл в сила ПУП с площ 0,542
дка в землището на гр. Малко Търново, целият с
площ 3,325, собственост на наследниците на Васил
Андреев Дренчев, както следва: 1. Йова Димова
Дренчева – Малко Търново, ул. 22-ри октомври“
№ 6; 2. Андрей Василев Дренчев – Малко Търново, к/с Изток, бл. 25, вх. 2, ет. 2, ап. 14; 3. Кети
Василева Дренчева-Раванопулос – Пловдив, к/с
Тракия, бл. 107, вх. 3, ет. 5, ап. 24, за реализирането на следната общинска нужда: доизграждане
на канализационната мрежа чрез довеждащ канализационен колектор до Пречиствателна станция
за отпадни води, съгласно влязъл в сила подробен
устройствен план.
Като обезщетение за описания имот нареждам
собствениците да получат сумата общо от 173,44 лв.,
разпределена между тях, както следва:
Йова Димова Дренчева – 57,82 лв.; 2. Андрей
Василев Дренчев – 57,81 лв.; 3. Кети Василева
Дренчева-Раванопулос – 57,81 лв., представляваща
стойността на имота в съответствие с оценка на
лицензиран оценител.
Определеното в заповедта обезщетение след
влизането є в сила ще бъде внесено от Община
Малко Търново в посочените от правоимащите
лица банкови сметки в съответната посочена от тях
търговска банка или в брой на касата на общината.
Заповедта да се връчи на собствениците по реда
на Административнопроцесуалния кодекс.
Изпълнението на заповедта възлагам на главния счетоводител на общината и началник-отдел
„Общинска собственост“.
Заповедта подлежи на обжалване пред административния съд по местонахождение на имота
в 14-дневен срок от връчването є.
Кмет:
И. Янчев
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ОБЩИНА МОНТАНА
РЕШЕНИЕ № 198
от 26 юли 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка с Решение № 6, протокол на ОЕСУТ № 9 от 5.07.2012 г. Общинският
съвет – гр. Монтана, реши:
Одобрява проект за подробен устройствен
план – план за промяна предназначението на ПИ
с № 20.414 по плана на новообразуваните имоти в
местност Парта, землище гр. Монтана – „За автокъща“, придружен с парцеларен план за водопроводно
отклонение през ПИ № 20.380, ПИ № 20.381, ПИ
№ 48489.670.214 и ПИ № 48489.670.389.
Линиите на застрояване, устройствените показатели и разположението на сервитутните зони
се одобряват по графичната и текстовата част на
проекта, който е неразделна част от решението.
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Решението подлежи на обжалване по реда на
чл. 215 ЗУТ пред Административния съд – Монтана,
в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен
вестник“.
Председател:
И. Иванов
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ОБЩИНА МЪГЛИЖ
РЕШЕНИЕ № 195
от 26 юли 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ и Решение № 1 от протокол № 2
от 27.03.2012 г. на Експертния съвет по устройство
на територията на Община Мъглиж Общинският
съвет – гр. Мъглиж, реши:
Одобрява подробен устройствен план – план
за застрояване на ПИ № 065003 в землището на
с. Ягода, община Мъглиж, област Стара Загора,
местност Гьолищата, с възложител „Стройкомбинат – М“ – АД, Стара Загора.
С плана за застрояване в имота се предвижда
изграждане на сгради и съоръжения.
Решението подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
чрез Община Мъглиж до Административния
съд – Стара Загора.

7713

Председател:
Мл. Чернаков

РЕШЕНИЕ № 196
от 26 юли 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ и Решение № 3 от протокол № 2
от 27.03.2012 г. на Експертния съвет по устройство
на територията на Община Мъглиж Общинският
съвет – гр. Мъглиж, реши:
Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план на обект: „Трасе на ел. кабел от ЖР 161
до поземлени имоти № 065003 и 063015 в землището на с. Ягода, община Мъглиж “ с възложител
„Стройкомбинат – М“ – АД, Стара Загора.
Трасето на ел. кабела започва от съществуващ
ЖР стълб с номер 161 в землището на с. Тулово,
намиращ се в поземлен имот 001031 – частна
държавна собственост на МЗГ – ДЛ/ДДС, продължава на запад през поземлен имот 000112 и
достига до землищната граница между с. Тулово и с. Ягода, продължава през поземлен имот
000217 в землището на с. Ягода, собственост на
„Стройкомбинат – М“ – АД, и достига поземлен
имот 000356 – полски път – публична общинска
собственост, през който преминава до поземлен
имот 063015.
Решението подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
чрез Община Мъглиж до Административния
съд – Стара Загора.

7714

Председател:
Мл. Чернаков
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РЕШЕНИЕ № 197
от 26 юли 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ и Решение № 2 от протокол № 2
от 27.03.2012 г. на Експертния съвет по устройство
на територията на Община Мъглиж Общинският
съвет – гр. Мъглиж, реши:
Одобрява подробен устройствен план – план
за застрояване на ПИ № 063015 в землището на
с. Ягода, община Мъглиж, област Стара Загора,
местност Свинарника, с възложител „Стройком
бинат – М“ – АД, Стара Загора.
С плана за застрояване в имота се предвижда
изграждане на сгради и съоръжения.
Решението подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
чрез Община Мъглиж до Административния
съд – Стара Загора.
Председател:
Мл. Чернаков
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РЕШЕНИЕ № 200
от 26 юли 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ и Решение № 2 от протокол № 7
от 29.06.2012 г. на Експертния съвет по устройство
на територията на Община Мъглиж Общинският
съвет – гр. Мъглиж, реши:
Одобрява подробен устройствен план – план за
застрояване на поземлен имот № 000274 в землището на с. Зимница, община Мъглиж, с възложител
„АЛГАЕ България“ – ЕООД, с управител Ивайло
Стоянов Стоев.
С плана за застрояване се предвижда изграждане
на нискоетажни свободно разположени сгради на
ферма за отглеждане и обработка на водорасли.
Решението подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
чрез Община Мъглиж до Административния
съд – Стара Загора.
Председател:
Мл. Чернаков
7716
РЕШЕНИЕ № 201
от 26 юли 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ, Решение № 8 от протокол № 8
от 17.07.2012 г. на Експертния съвет по устройство
на територията на Община Мъглиж и Решение
№ 4 от 10.07.2012 г. на комисията по чл. 17, ал. 1,
т. 1 ЗОЗЗ към Министерството на земеделието и
храните Общинският съвет – гр. Мъглиж, реши:
Одобрява подробен устройствен план – план за
застрояване на поземлен имот № 000418 в землището на с. Селце, община Мъглиж, с възложител
Илиян Тодоров Тодоров.
С плана за застрояване се предвижда изграждане
на две жилищни сгради и обслужващи постройки.
Решението подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
чрез Община Мъглиж до Административния
съд – Стара Загора.
Председател:
Мл. Чернаков
7717

ВЕСТНИК
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ОБЩИНА НИКОЛАЕВО
РЕШЕНИЕ № 81
от 27 юли 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 98а и чл. 108, ал. 2
ЗУТ Общинският съвет – гр. Николаево, реши:
Одобрява план-схема за газификация към ПУП
(подробен устройствен план) на гр. Николаево,
изработена на основание чл. 98а от Закона за
устройство на територията.
Председател:
В. Вълчев
7967

ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК
ЗАПОВЕД № 1883
от 13 август 2012 г.
На основание чл. 25, ал. 1, 2 и 3 във връзка с
чл. 21 ЗОС, чл. 60 АПК и като взех предвид, че
са налице важни обществени интереси, които не
могат да бъдат задоволени по друг начин, нареждам:
Отчуждавам поземлен имот № 070009, местност
Баира, землище с. Алеко Константиново, с площ
на отчуждавания имот 5,013 дка, начин на трайно
ползване: нива, попадащ в УПИ І – Регионално
депо за ТБО, въз основа на влязъл в сила подробен
устройствен план, одобрен с Решение № 122 от
31.05.2012 г. на Общинския съвет – гр. Пазарджик,
предвиждащ изграждане на обект от първостепенно
значение: „Регионална система за управление на
отпадъците – регион Пазарджик“ – публична общинска собственост, при съседи: ПИ 000223, ПИ
070008, ПИ 000701 и ПИ 070011.
Собственик: неустановен.
Определям равностойно парично обезщетение
в размер 1654,29 лв.
На основание чл. 29, ал. 2 ЗОС паричното
обезщетение на неустановения собственик да се
внесе по сметка на Община Пазарджик IBAN:
BG61UBBS80023300225310, BIC: UBBSBGSF в банка
„ОББ“ – АД, клон Пазарджик, след 15.09.2012 г.
На основание чл. 60, ал. 1 АПК разпореждам
предварително изпълнение поради следните обстоятелства:
Изграждането на обекта „Регионална система
за управление на отпадъците – регион Пазарджик“ – публична общинска собственост, е от
първостепенно значение за Община Пазарджик и
област Пазарджик.
Действащото в момента сметище, попадащо в
границите на площадката на проектното депо, не
покрива нито едно от изискванията на действащото национално и европейско законодателство
и вследствие самозапалване гори денонощно и
целогодишно. Предвид тази тежка екологична
обстановка в района изграждането на съвременно
депо за ТБО ще подобри чистотата на околната
среда, ще намали замърсяването на въздуха и ще се
постигне добро състояние на водите, вкл. повърхностните водни тела, и ще се рекултивира теренът.
Неизпълнението на обекта или отлагането му
във времето ще засегне значително обществените
интереси на гражданите, свързани с подобряване на
екологичните проблеми на населението в района.
Обектът се финансира по приоритетна ос 2 на
ОП „Околна среда 2007 – 2013 г.“ на Европейския
съюз и общинския бюджет, като закъснението на
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отчуждителните производства и на обекта като
цяло ще има значителни финансови последици
за региона, града и Община Пазарджик.
Обектът е включен в годишната Програма за
управление и разпореждане с имотите – общинска
собственост, на Община Пазарджик за 2012 г.,
приета с Решение № 98 от 26.04.2012 г., взето с
протокол № 6 на Общинския съвет – гр. Пазарджик.
Предварителното изпълнение ще осигу ри
своевременното приключване на отчуждителните
процедури, ще се способства за срочното извършване на строителните работи и ще се избегнат
вредите от неизпълнението.
Прилагането на чл. 60, ал. 1 АПК няма да
засегне правата на собствениците на отчуждените имоти да получат парично обезщетение след
издаване на заповедите за отчуждаване с право
на обжалване.
Заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Пазарджик.
Допуснатото разпореждане за предварително
изпълнение на основание чл. 60, ал. 1 и 4 АПК
подлежи на обжалване в 3-дневен срок от обнародването є в „Държавен вестник“ пред Административния съд – Пазарджик.

7850

За кмет:
П. Петров

ЗАПОВЕД № 1884
от 13 август 2012 г.
На основание чл. 25, ал. 1, 2 и 3 във връзка
с чл. 21 ЗОС, чл. 60 АПК и като взех предвид,
че са налице важни обществени интереси, които не могат да бъдат задоволени по друг начин,
нареждам:
Отчуждавам поземлен имот № 070013, местност Баира, землище с. Алеко Константиново, с
площ на отчуждавания имот 1,847 дка, начин на
трайно ползване: нива, попадащ в УПИ І – Регионално депо за ТБО, въз основа на влязъл
в сила подробен устройствен план, одобрен с
Решение № 122 от 31.05.2012 г. на Общинския
съвет – гр. Пазарджик, предвиждащ изграждане
на обект от първостепенно значение: „Регионална
система за управление на отпадъците – регион
Пазарджик“ – публична общинска собственост,
при съседи: ПИ 070014, ПИ 000223, ПИ 070012
и ПИ 000701.
Собственик: неустановен.
Определям равностойно парично обезщетение
в размер 554,10 лв.
На основание чл. 29, ал. 2 ЗОС паричното
обезщетение на неустановения собственик да се
внесе по сметка на Община Пазарджик IBAN:
BG61UBBS80023300225310, BIC: UBBSBGSF в банка
„ОББ“ – АД, клон Пазарджик, след 15.09.2012 г.
На основание чл. 60, ал. 1 АПК разпореждам
предварително изпълнение поради следните обстоятелства:
Изграждането на обекта „Регионална система
за управление на отпадъците – регион Пазарджик“ – публична общинска собственост, е от
първостепенно значение за община Пазарджик
и област Пазарджик.

ВЕСТНИК
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Действащото в момента сметище, попадащо в
границите на площадката на проектното депо, не
покрива нито едно от изискванията на действащото национално и европейско законодателство
и вследствие самозапалване гори денонощно и
целогодишно. Предвид тази тежка екологична
обстановка в района изграждането на съвременно
депо за ТБО ще подобри чистотата на околната
среда, ще намали замърсяването на въздуха и
ще се постигне добро състояние на водите, вкл.
повърхностните водни тела, и ще се рекултивира
теренът.
Неизпълнението на обекта или отлагането му
във времето ще засегне значително обществените
интереси на гражданите, свързани с подобряване на
екологичните проблеми на населението в района.
Обектът се финансира по приоритетна ос 2 на
ОП „Околна среда 2007 – 2013 г.“ на Европейския
съюз и общинския бюджет, като закъснението на
отчуждителните производства и на обекта като
цяло ще има значителни финансови последици
за региона, града и Община Пазарджик.
Обектът е включен в годишната Програма за
управление и разпореждане с имотите – общинска
собственост, на Община Пазарджик за 2012 г.,
приета с Решение № 98 от 26.04.2012 г., взето с протокол № 6 на Общинския съвет – гр. Пазарджик.
Предварителното изпълнение ще осигу ри
своевременното приключване на отчуждителните
процедури, ще се способства за срочното извършване на строителните работи и ще се избегнат
вредите от неизпълнението.
Прилагането на чл. 60, ал. 1 АПК няма да
засегне правата на собствениците на отчуждените имоти да получат парично обезщетение след
издаване на заповедите за отчуждаване с право
на обжалване.
Заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Пазарджик.
Допуснатото разпореждане за предварително
изпълнение на основание чл. 60, ал. 1 и 4 АПК
подлежи на обжалване в 3-дневен срок от обнародването є в „Държавен вестник“ пред Административния съд – Пазарджик.

7851

За кмет:
П. Петров

ЗАПОВЕД № 1885
от 13 август 2012 г.
На основание чл. 25, ал. 1, 2 и 3 във връзка с
чл. 21 ЗОС, чл. 60 АПК и като взех предвид, че
са налице важни обществени интереси, които не
могат да бъдат задоволени по друг начин, нареждам:
Отчуждавам поземлен имот № 068004, местност
Баира, землище с. Алеко Константиново, с площ
на отчуждавания имот 4,461 дка, начин на трайно
ползване: нива, попадащ в УПИ І – Регионално
депо за ТБО, въз основа на влязъл в сила подробен
устройствен план, одобрен с Решение № 122 от
31.05.2012 г. на Общинския съвет – гр. Пазарджик,
предвиждащ изграждане на обект от първостепенно значение: „Регионална система за управление
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на отпадъците – регион Пазарджик“ – публична
общинска собственост, при съседи: ПИ 000278,
ПИ 000701, ПИ 068003 и ПИ 000207.
Собственик: неустановен.
Определям равностойно парично обезщетение
в размер 2877,35 лв.
На основание чл. 29, ал. 2 ЗОС паричното
обезщетение на неустановения собственик да се
внесе по сметка на Община Пазарджик IBAN:
BG61UBBS80023300225310, BIC: UBBSBGSF в банка
„ОББ“ – АД, клон Пазарджик, след 15.09.2012 г.
На основание чл. 60, ал. 1 АПК разпореждам
предварително изпълнение поради следните обстоятелства:
Изграждането на обекта „Регионална система
за управление на отпадъците – регион Пазарджик“ – публична общинска собственост, е от
първостепенно значение за община Пазарджик
и област Пазарджик.
Действащото в момента сметище, попадащо в
границите на площадката на проектното депо, не
покрива нито едно от изискванията на действащото национално и европейско законодателство
и вследствие самозапалване гори денонощно и
целогодишно. Предвид тази тежка екологична
обстановка в района изграждането на съвременно
депо за ТБО ще подобри чистотата на околната
среда, ще намали замърсяването на въздуха и
ще се постигне добро състояние на водите, вкл.
повърхностните водни тела, и ще се рекултивира
теренът.
Неизпълнението на обекта или отлагането му
във времето ще засегне значително обществените
интереси на гражданите, свързани с подобряване на
екологичните проблеми на населението в района.
Обектът се финансира по приоритетна ос 2 на
ОП „Околна среда 2007 – 2013 г.“ на Европейския
съюз и общинския бюджет, като закъснението на
отчуждителните производства и на обекта като
цяло ще има значителни финансови последици
за региона, града и Община Пазарджик.
Обектът е включен в годишната Програма за
управление и разпореждане с имотите – общинска
собственост, на Община Пазарджик за 2012 г.,
приета с Решение № 98 от 26.04.2012 г., взето с протокол № 6 на Общинския съвет – гр. Пазарджик.
Предварителното изпълнение ще осигу ри
своевременното приключване на отчуждителните
процедури, ще се способства за срочното извършване на строителните работи и ще се избегнат
вредите от неизпълнението.
Прилагането на чл. 60, ал. 1 АПК няма да
засегне правата на собствениците на отчуждените имоти да получат парично обезщетение след
издаване на заповедите за отчуждаване с право
на обжалване.
Заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Пазарджик.
Допуснатото разпореждане за предварително
изпълнение на основание чл. 60, ал. 1 и 4 АПК
подлежи на обжалване в 3-дневен срок от обнародването є в „Държавен вестник“ пред Административния съд – Пазарджик.

7852

За кмет:
П. Петров

ВЕСТНИК
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ЗАПОВЕД № 1886
от 13 август 2012 г.
На основание чл. 25, ал. 1, 2 и 3 във връзка
с чл. 21 ЗОС, чл. 60 АПК и като взех предвид,
че са налице важни обществени интереси, които не могат да бъдат задоволени по друг начин,
нареждам:
Отчуждавам поземлен имот № 069011, местност Баира, землище с. Алеко Константиново, с
площ на отчуждавания имот 3,216 дка, начин на
трайно ползване: нива, попадащ в УПИ І – Регионално депо за ТБО, въз основа на влязъл
в сила подробен устройствен план, одобрен с
Решение № 122 от 31.05.2012 г. на Общинския
съвет – гр. Пазарджик, предвиждащ изграждане
на обект от първостепенно значение: „Регионална
система за управление на отпадъците – регион
Пазарджик“ – публична общинска собственост,
при съседи: ПИ 069008, ПИ 069002, ПИ 069004,
ПИ 000298 и ПИ 069006.
Собственици: наследниците на Тодор Димитров Мустаков, а именно: Елена Георгиева
Сотирова, Смиляна Георгиева Ловчинова, Мария
Владимирова Мустакова, Димитрина Петрова
Мустакова, Тошко Петров Мустаков, Елена Тодорова Кацарска, Райна Георгиева Мустакова,
Тодор Димитров Мустаков и Веселина Йорданова
Комърджанова.
Определям равностойно парично обезщетение
в размер 1029,12 лв., както следва:
1. Елена Георгиева Сотирова – 1/10 ид.ч.,
размер на обезщетението 102,93 лв.
2. Смиляна Георгиева Ловчинова – 1/10 ид.ч.,
размер на обезщетението 102,93 лв.
3. Мария Владимирова Мустакова – 1/15 ид.ч.,
размер на обезщетението 68,60 лв.
4. Димитрина Петрова Мустакова – 1/15 ид.
размер на обезщетението 68,60 лв.
5. Тошко Петров Мустаков – 1/15 ид.ч., размер
на обезщетението 68,60 лв.
6. Елена Тодорова Кацарска – 1/5 ид.ч., размер
на обезщетението 205,82 лв.
7. Райна Георгиева Мустакова – 1/10 ид.ч.,
размер на обезщетението 102,91 лв.
8. Тодор Димитров Мустаков – 1/10 ид.ч.,
размер на обезщетението 102,91 лв.
9. Веселина Йорданова Комърджанова – 1/5
ид.ч., размер на обезщетението 205,82 лв.
Паричното обезщетение на собствениците да се
внесе в банка „ОББ“ – АД, и след 15.09.2012 г. да
започне изплащането на паричното обезщетение
по банковата сметка на правоимащите.
На основание чл. 60, ал. 1 АПК разпореждам
предварително изпълнение поради следните обстоятелства:
Изграждането на обекта „Регионална система
за управление на отпадъците – регион Пазарджик“ – публична общинска собственост, е от
първостепенно значение за община Пазарджик
и област Пазарджик.
Действащото в момента сметище, попадащо в
границите на площадката на проектното депо, не
покрива нито едно от изискванията на действащото национално и европейско законодателство
и вследствие самозапалване гори денонощно и
целогодишно. Предвид тази тежка екологична

БРОЙ 65

ДЪРЖАВЕН

обстановка в района изграждането на съвременно
депо за ТБО ще подобри чистотата на околната
среда, ще намали замърсяването на въздуха и ще се
постигне добро състояние на водите, вкл. повърхностните водни тела, и ще се рекултивира теренът.
Неизпълнението на обекта или отлагането му
във времето ще засегне значително обществените
интереси на гражданите, свързани с подобряване на
екологичните проблеми на населението в района.
Обектът се финансира по приоритетна ос 2 на
ОП „Околна среда 2007 – 2013 г.“ на Европейския
съюз и общинския бюджет, като закъснението на
отчуждителните производства и на обекта като
цяло ще има значителни финансови последици
за региона, града и Община Пазарджик.
Обектът е включен в годишната Програма за
управление и разпореждане с имотите – общинска
собственост, на Община Пазарджик за 2012 г.,
приета с Решение № 98 от 26.04.2012 г., взето с протокол № 6 на Общинския съвет – гр. Пазарджик.
Предварителното изпълнение ще осигу ри
своевременното приключване на отчуждителните
процедури, ще се способства за срочното извършване на строителните работи и ще се избегнат
вредите от неизпълнението.
Прилагането на чл. 60, ал. 1 АПК няма да
засегне правата на собствениците на отчуждените имоти да получат парично обезщетение след
издаване на заповедите за отчуждаване с право
на обжалване.
Заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Пазарджик.
Допуснатото разпореждане за предварително
изпълнение на основание чл. 60, ал. 1 и 4 АПК
подлежи на обжалване в 3-дневен срок от обнародването є в „Държавен вестник“ пред Административния съд – Пазарджик.
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За кмет:
П. Петров

ЗАПОВЕД № 1887
от 13 август 2012 г.
На основание чл. 25, ал. 1, 2 и 3 във връзка
с чл. 21 ЗОС, чл. 60 АПК и като взех предвид,
че са налице важни обществени интереси, които не могат да бъдат задоволени по друг начин,
нареждам:
Отчуждавам поземлен имот № 068003, местност
Баира, землище с. Алеко Константиново, с площ
на отчуждавания имот 4,851 дка, начин на трайно
ползване: нива, попадащ в УПИ І – Регионално
депо за ТБО, въз основа на влязъл в сила подробен
устройствен план, одобрен с Решение № 122 от
31.05.2012 г. на Общинския съвет – гр. Пазарджик,
предвиждащ изграждане на обект от първостепенно значение: „Регионална система за управление
на отпадъците – регион Пазарджик“ – публична
общинска собственост, съседи: ПИ 000701, ПИ
068002, ПИ 000207 и ПИ 068004.
Собственици: наследниците на Георги Тодоров
Лазаров, а именно: Димитър Костадинов Мечкордов, Георги Костадинов Мачкордов, Любомир
Костадинов Димитров, Васил Костадинов Мач-
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кордов, Спас Георгиев Тодоров, Райна Тодорова
Тилева, Даниела Йорданова Благова, Валентина
Йорданова Василева, Лилия Георгиева Николова,
Танка Иванова Тодорова, Георги Иванов Тодоров
и Галина Иванова Бангеева.
Определям равностойно парично обезщетение
в размер 3128,90 лв., както следва:
1. Димитър Костадинов Мечкордов – 1/20 ид.ч.,
размер на обезщетението 156,45 лв.
2. Георги Костадинов Мачкордов – 1/20 ид.ч.,
размер на обезщетението 156,45 лв.
3. Любомир Костадинов Димитров – 1/20 ид.ч.,
размер на обезщетението 156,45 лв.
4. Васил Костадинов Мечкордов – 1/20 ид.ч.,
размер на обезщетението 156,45 лв.
5. Куна Георгиева Тодорова – 1/10 ид.ч., размер
на обезщетението 312,89 лв.
6. Стефан Спасов Георгиев – 1/10 ид.ч., размер
на обезщетението 312,89 лв.
7. Райна Тодорова Тилева – 1/15 ид.ч., размер
на обезщетението 208,59 лв.
8. Даниела Йорданова Благова – 1/15 ид.ч.,
размер на обезщетението 208,59 лв.
9. Валентина Йорданова Василева – 1/15 ид.ч.,
размер на обезщетението 208,59 лв.
10. Лилия Георгиева Николова – 1/5 ид.ч.,
размер на обезщетението 625,78 лв.
11. Танка Иванова Тодорова – 1/15 ид.ч., размер
на обезщетението 208,59 лв.
12. Георги Иванов Тодоров – 1/15 ид.ч., размер
на обезщетението 208,59 лв.
13. Галина Иванова Бангеева – 1/15 ид.ч.,
размер на обезщетението 208,59 лв.
Пос т ъп и ла е молба с вх. № 44 -С-289 о т
16.05.2012 г. от Стефан Спасов Георгиев като
пълномощник на Спас Георгиев Тодоров – един
от наследниците на Георги Тодоров Лазаров, с
която иска имотно обезщетение за отчуждаването
на идеалните части на посочения наследник, като
представя копия от пълномощно, от Решение
№ 5В095 от 8.03.2001 г. и от протокол за въвод във
владение № 7В001 на ПК – Пазарджик. Искането
не следва да бъде уважено по следните съображения: първо – пълномощното е прекратено на
22.07.2012 г. поради смъртта на упълномощителя;
второ – съгласно чл. 23, ал. 8 от Закона за общинската собственост е неприложимо имотното
обезщетение, когато отчуждаваният имот е с
размери, по-малки от 3 дка за ниви, а правото на
собственост на Спас Георгиев Тодоров е 1/5 ид.ч.
от отчуждавания имот, целият с площ 4,851 дка.
Паричното обезщетение на собствениците да
се внесе в банка „ОББ“ – АД, клон Пазарджик,
и след 15.09.2012 г. да започне изплащането на
паричното обезщетение по банковата сметка на
правоимащите.
На основание чл. 60, ал. 1 АПК разпореждам
предварително изпълнение поради следните обстоятелства:
Изграждането на обекта „Регионална система
за управление на отпадъците – регион Пазарджик“ – публична общинска собственост, е от
първостепенно значение за Община Пазарджик
и област Пазарджик.
Действащото в момента сметище, попадащо в
границите на площадката на проектното депо, не
покрива нито едно от изискванията на действа-
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щото национално и европейско законодателство
и вследствие самозапалване гори денонощно и
целогодишно. Предвид тази тежка екологична
обстановка в района изграждането на съвременно
депо за ТБО ще подобри чистотата на околната
среда, ще намали замърсяването на въздуха и
ще се постигне добро състояние на водите, вкл.
повърхностните водни тела, и ще се рекултивира
теренът.
Неизпълнението на обекта или отлагането му
във времето ще засегне значително обществените
интереси на гражданите, свързани с подобряване на екологичните проблеми на населението в
района.
Обектът се финансира по приоритетна ос 2 на
ОП „Околна среда 2007 – 2013 г.“ на Европейския
съюз и общинския бюджет, като закъснението на
отчуждителните производства и на обекта като
цяло ще има значителни финансови последици
за региона, града и Община Пазарджик.
Обектът е включен в годишната Програма за
управление и разпореждане с имотите – общинска
собственост, на Община Пазарджик за 2012 г.,
приета с Решение № 98 от 26.04.2012 г., взето с
протокол № 6 на Общинския съвет – гр. Пазарджик.
Предварителното изпълнение ще осигу ри
своевременното приключване на отчуждителните
процедури, ще се способства за срочното извършване на строителните работи и ще се избегнат
вредите от неизпълнението.
Прилагането на чл. 60, ал. 1 АПК няма да
засегне правата на собствениците на отчуждените имоти да получат парично обезщетение след
издаване на заповедите за отчуждаване с право
на обжалване.
Заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Пазарджик.
Допуснатото разпореждане за предварително
изпълнение на основание чл. 60, ал. 1 и 4 АПК
подлежи на обжалване в 3-дневен срок от обнародването є в „Държавен вестник“ пред Административния съд – Пазарджик.
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За кмет:
П. Петров

ЗАПОВЕД № 1888
от 13 август 2012 г.
На основание чл. 25, ал. 1, 2 и 3 във връзка
с чл. 21 ЗОС, чл. 60 АПК и като взех предвид,
че са налице важни обществени интереси, които не могат да бъдат задоволени по друг начин,
нареждам:
Отчуждавам поземлен имот № 069008, местност Баира, землище с. Алеко Константиново, с
площ на отчуждавания имот 8,037 дка, начин на
трайно ползване: нива, попадащ в УПИ І – Регионално депо за ТБО, въз основа на влязъл
в сила подробен устройствен план, одобрен с
Решение № 122 от 31.05.2012 г. на Общинския
съвет – гр. Пазарджик, предвиждащ изграждане
на обект от първостепенно значение: „Регионална
система за управление на отпадъците – регион
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Пазарджик“ – публична общинска собственост,
при съседи: ПИ 069011, ПИ 069006, ПИ 069007,
ПИ 000224, ПИ 069009, ПИ 069001 и ПИ 069002.
Собственици: наследниците на Вета Иванова
Тодорова, а именно: Тодор Тодоров Тилов, Николина Тодорова Гацева, Игнат Тодоров Тилов,
Георги Илиев Тилов, Димитър Илиев Тилов,
Тодор Илиев Тилов и Мария Илиева Димова.
Определям равностойно парично обезщетение
в размер 2835,13 лв., както следва:
1. Тодор Тодоров Тилов – 1/6 ид.ч., размер на
обезщетението 472,52 лв.
2. Николина Тодорова Гацева – 1/6 ид.ч., размер на обезщетението 472,53 лв.
3. Игнат Тодоров Тилов – 1/6 ид.ч., размер на
обезщетението 472,52 лв.
4. Георги Илиев Тилов – 1/8 ид.ч., размер на
обезщетението 354,39 лв.
5. Димитър Илиев Тилов – 1/8 ид.ч., размер
на обезщетението 354,39 лв.
6. Тодор Илиев Тилов – 1/8 ид.ч., размер на
обезщетението 354,39 лв.
7. Мария Илиева Димова – 1/8 ид.ч., размер
на обезщетението 354,39 лв.
Паричното обезщетение на собствениците да
се внесе в банка „ОББ“ – АД, клон Пазарджик,
и след 15.09.2012 г. да започне изплащането на
паричното обезщетение по банковата сметка на
правоимащите.
На основание чл. 60, ал. 1 АПК разпореждам
предварително изпълнение поради следните обстоятелства:
Изграждането на обекта „Регионална система
за управление на отпадъците – регион Пазарджик“ – публична общинска собственост, е от
първостепенно значение за Община Пазарджик
и област Пазарджик.
Действащото в момента сметище, попадащо в
границите на площадката на проектното депо, не
покрива нито едно от изискванията на действащото национално и европейско законодателство
и вследствие самозапалване гори денонощно и
целогодишно. Предвид тази тежка екологична
обстановка в района изграждането на съвременно
депо за ТБО ще подобри чистотата на околната
среда, ще намали замърсяването на въздуха и
ще се постигне добро състояние на водите, вкл.
повърхностните водни тела, и ще се рекултивира
теренът.
Неизпълнението на обекта или отлагането му
във времето ще засегне значително обществените
интереси на гражданите, свързани с подобряване на екологичните проблеми на населението в
района.
Обектът се финансира по приоритетна ос 2 на
ОП „Околна среда 2007 – 2013 г.“ на Европейския
съюз и общинския бюджет, като закъснението на
отчуждителните производства и на обекта като
цяло ще има значителни финансови последици
за региона, града и Община Пазарджик.
Обектът е включен в годишната Програма за
управление и разпореждане с имотите – общинска собственост, на Община Пазарджик за 2012 г.,
приета с Решение № 98 от 26.04.2012 г., взето
с протокол № 6 на Общинския съвет – гр. Пазарджик.
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Предварителното изпълнение ще осигу ри
своевременното приключване на отчуждителните
процедури, ще се способства за срочното извършване на строителните работи и ще се избегнат
вредите от неизпълнението.
Прилагането на чл. 60, ал. 1 АПК няма да
засегне правата на собствениците на отчуждените имоти да получат парично обезщетение след
издаване на заповедите за отчуждаване с право
на обжалване.
Заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Пазарджик.
Допуснатото разпореждане за предварително
изпълнение на основание чл. 60, ал. 1 и 4 АПК
подлежи на обжалване в 3-дневен срок от обнародването є в „Държавен вестник“ пред Административния съд – Пазарджик.
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За кмет:
П. Петров

ЗАПОВЕД № 1889
от 13 август 2012 г.
На основание чл. 25, ал. 1, 2 и 3 във връзка
с чл. 21 ЗОС, чл. 60 АПК и като взех предвид,
че са налице важни обществени интереси, които не могат да бъдат задоволени по друг начин,
нареждам:
Отчуждавам поземлен имот № 069004, местност Баира, землище с. Алеко Константиново, с
площ на отчуждавания имот 5,170 дка, начин на
трайно ползване: нива, попадащ в УПИ І – Регионално депо за ТБО, въз основа на влязъл
в сила подробен устройствен план, одобрен с
Решение № 122 от 31.05.2012 г. на Общинския
съвет – гр. Пазарджик, предвиждащ изграждане
на обект от първостепенно значение: „Регионална
система за управление на отпадъците – регион
Пазарджик“ – публична общинска собственост,
при съседи: ПИ 069002, ПИ 069011, ПИ 000298
и ПИ 069003.
Собст веници: наследници те на Дими т ър
Трендафилов Кавалджиев, а именно: Екатерина
Йорданова Кирова, Елена Иванова Ангелова,
Светла Иванова Камбурова, Милица Ангелова
Костадинова, Димитър Ангелов Гюров, Мариана Димитрова Величкова и Димитър Димитров
Антонов.
Определям равностойно парично обезщетение
в размер 3445,81 лв., както следва:
1. Екатерина Йорданова Кирова – 1/3 ид.ч.,
размер на обезщетението 1148,63 лв.
2. Елена Иванова Ангелова – 1/6 ид.ч., размер
на обезщетението 574,30 лв.
3. Светла Иванова Камбурова – 1/6 ид.ч.,
размер на обезщетението 574,30 лв.
4. Милица Ангелова Костадинова – 1/9 ид.ч.,
размер на обезщетението 382,86 лв.
5. Димитър Ангелов Гюров – 1/9 ид.ч., размер
на обезщетението 382,86 лв.
6. Мариана Димитрова Величкова – 1/18 ид.ч.,
размер на обезщетението 191,43 лв.
7. Димитър Димитров Антонов – 1/18 ид.ч.,
размер на обезщетението 191,43 лв.
Паричното обезщетение на собствениците да
се внесе в банка „ОББ“ – АД, клон Пазарджик,

ВЕСТНИК

С Т Р. 3 9

и след 15.09.2012 г. да започне изплащането на
паричното обезщетение по банковата сметка на
правоимащите.
На основание чл. 60, ал. 1 АПК разпореждам
предварително изпълнение поради следните обстоятелства:
Изграждането на обекта „Регионална система
за управление на отпадъците – регион Пазарджик“ – публична общинска собственост, е от
първостепенно значение за Община Пазарджик
и област Пазарджик.
Действащото в момента сметище, попадащо в
границите на площадката на проектното депо, не
покрива нито едно от изискванията на действащото
национално и европейско законодателство и вследствие самозапалване гори денонощно и целогодишно. Предвид тази тежка екологична обстановка в
района изграждането на съвременно депо за ТБО
ще подобри чистотата на околната среда, ще намали
замърсяването на въздуха и ще се постигне добро
състояние на водите, вкл. повърхностните водни
тела, и ще се рекултивира теренът.
Неизпълнението на обекта или отлагането му
във времето ще засегне значително обществените
интереси на гражданите, свързани с подобряване на екологичните проблеми на населението в
района.
Обектът се финансира по приоритетна ос 2 на
ОП „Околна среда 2007 – 2013 г.“ на Европейския
съюз и общинския бюджет, като закъснението на
отчуждителните производства и на обекта като
цяло ще има значителни финансови последици
за региона, града и Община Пазарджик.
Обектът е включен в годишната Програма за
управление и разпореждане с имотите – общинска
собственост, на Община Пазарджик за 2012 г.,
приета с Решение № 98 от 26.04.2012 г., взето с протокол № 6 на Общинския съвет – гр. Пазарджик.
Предварителното изпълнение ще осигу ри
своевременното приключване на отчуждителните
процедури, ще се способства за срочното извършване на строителните работи и ще се избегнат
вредите от неизпълнението.
Прилагането на чл. 60, ал. 1 АПК няма да
засегне правата на собствениците на отчуждените имоти да получат парично обезщетение след
издаване на заповедите за отчуждаване с право
на обжалване.
Заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Пазарджик.
Допуснатото разпореждане за предварително
изпълнение на основание чл. 60, ал. 1 и 4 АПК
подлежи на обжалване в 3-дневен срок от обнародването є в „Държавен вестник“ пред Административния съд – Пазарджик.
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За кмет:
П. Петров

ЗАПОВЕД № 1890
от 13 август 2012 г.
На основание чл. 25, ал. 1, 2 и 3 във връзка
с чл. 21 ЗОС, чл. 60 АПК и като взех предвид,
че са налице важни обществени интереси, които не могат да бъдат задоволени по друг начин,
нареждам:

С Т Р. 4 0

ДЪРЖАВЕН

Отчуждавам поземлен имот № 069006, местност Баира, землище с. Алеко Константиново, с
площ на отчуждавания имот 2,755 дка, начин на
трайно ползване: нива, попадащ в УПИ І – Регионално депо за ТБО, въз основа на влязъл
в сила подробен устройствен план, одобрен с
Решение № 122 от 31.05.2012 г. на Общинския
съвет – гр. Пазарджик, предвиждащ изграждане
на обект от първостепенно значение: „Регионална
система за управление на отпадъците – регион
Пазарджик“ – публична общинска собственост,
при съседи: ПИ 069008, ПИ 069011, ПИ 000298
и ПИ 069007.
Собственици: наследниците на Атанаса Спасова Казакова, а именно: Николай Атанасов
Кузманов, Цветана Димитрова Казакова, Спас
Ангелов Казаков, Атанаска Ангелова Казакова,
Димитрийка Стефанова Захариева и Спас Стефанов Казаков.
Определям равностойно парично обезщетение
в размер 771,40 лв., както следва:
1. Николай Атанасов Кузманов – 1/3 ид.ч.,
размер на обезщетението 257,13 лв.
2. Цветана Димитрова Казакова – 1/9 ид.ч.,
размер на обезщетението 85,71 лв.
3. Спас Ангелов Казаков – 1/9 ид.ч., размер
на обезщетението 85,71 лв.
4. Атанаска Ангелова Казакова – 1/9 ид.ч.,
размер на обезщетението 85,71 лв.
5. Димитрийка Стефанова Захариева – 1/6
ид.ч., размер на обезщетението 128,57 лв.
6. Спас Стефанов Казаков – 1/6 ид.ч., размер
на обезщетението – 128,57 лв.
Паричното обезщетение на собствениците да
се внесе в банка „ОББ“ – АД, клон Пазарджик,
и след 15.09.2012 г. да започне изплащането на
паричното обезщетение по банковата сметка на
правоимащите.
На основание чл. 60, ал. 1 АПК разпореждам
предварително изпълнение поради следните обстоятелства:
Изграждането на обекта „Регионална система
за управление на отпадъците – регион Пазарджик“ – публична общинска собственост, е от
първостепенно значение за Община Пазарджик
и област Пазарджик.
Действащото в момента сметище, попадащо в
границите на площадката на проектното депо, не
покрива нито едно от изискванията на действащото национално и европейско законодателство
и вследствие самозапалване гори денонощно и
целогодишно. Предвид тази тежка екологична
обстановка в района изграждането на съвременно
депо за ТБО ще подобри чистотата на околната
среда, ще намали замърсяването на въздуха и
ще се постигне добро състояние на водите, вкл.
повърхностните водни тела, и ще се рекултивира
теренът.
Неизпълнението на обекта или отлагането му
във времето ще засегне значително обществените
интереси на гражданите, свързани с подобряване на екологичните проблеми на населението в
района.
Обектът се финансира по приоритетна ос 2 на
ОП „Околна среда 2007 – 2013 г.“ на Европейския
съюз и общинския бюджет, като закъснението на
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отчуждителните производства и на обекта като
цяло ще има значителни финансови последици
за региона, града и Община Пазарджик.
Обектът е включен в годишната Програма за
управление и разпореждане с имотите – общинска
собственост, на Община Пазарджик за 2012 г.,
приета с Решение № 98 от 26.04.2012 г., взето с
протокол № 6 на Общинския съвет – гр. Пазарджик.
Предварителното изпълнение ще осигу ри
своевременното приключване на отчуждителните
процедури, ще се способства за срочното извършване на строителните работи и ще се избегнат
вредите от неизпълнението.
Прилагането на чл. 60, ал. 1 АПК няма да
засегне правата на собствениците на отчуждените имоти да получат парично обезщетение след
издаване на заповедите за отчуждаване с право
на обжалване.
Заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Пазарджик.
Допуснатото разпореждане за предварително
изпълнение на основание чл. 60, ал. 1 и 4 АПК
подлежи на обжалване в 3-дневен срок от обнародването є в „Държавен вестник“ пред Административния съд – Пазарджик.

7857

За кмет:
П. Петров

ЗАПОВЕД № 1891
от 13 август 2012 г.
На основание чл. 25, ал. 1, 2 и 3 във връзка
с чл. 21 ЗОС, чл. 60 АПК и като взех предвид,
че са налице важни обществени интереси, които не могат да бъдат задоволени по друг начин,
нареждам:
Отчуждавам поземлен имот № 070008, местност Баира, землище с. Алеко Константиново, с
площ на отчуждавания имот 8,302 дка, начин на
трайно ползване: нива, попадащ в УПИ І – Регионално депо за ТБО, въз основа на влязъл
в сила подробен устройствен план, одобрен с
Решение № 122 от 31.05.2012 г. на Общинския
съвет – гр. Пазарджик, предвиждащ изграждане
на обект от първостепенно значение: „Регионална
система за управление на отпадъците – регион
Пазарджик“ – публична общинска собственост,
при съседи: ПИ 000223, ПИ 070007, ПИ 000701
и ПИ 070009.
Собственици: наследниците на Стоян Петров
Панев, а именно Петраки Стоянов Панев, Величка
Стоянова Иванова и Калина Стоянова Станчева.
Определям равностойно парично обезщетение
в размер 2739,66 лв., както следва:
1. Петраки Стоянов Панев – 1/3 ид.ч., размер
на обезщетението 913,22 лв.
2. Величка Стоянова Иванова – 1/3 ид.ч.,
размер на обезщетението 913,22 лв.
3. Калина Стоянова Станчева – 1/3 ид.ч.,
размер на обезщетението 913,22 лв.
Паричното обезщетение на собствениците да
се внесе в банка „ОББ“ – АД, клон Пазарджик,
и след 15.09.2012 г. да започне изплащането на
паричното обезщетение по банковата сметка на
правоимащите.
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На основание чл. 60, ал. 1 АПК разпореждам
предварително изпълнение поради следните обстоятелства:
Изграждането на обекта „Регионална система
за управление на отпадъците – регион Пазарджик“ – публична общинска собственост, е от
първостепенно значение за Община Пазарджик
и област Пазарджик.
Действащото в момента сметище, попадащо в
границите на площадката на проектното депо, не
покрива нито едно от изискванията на действащото национално и европейско законодателство
и вследствие самозапалване гори денонощно и
целогодишно. Предвид тази тежка екологична
обстановка в района изграждането на съвременно
депо за ТБО ще подобри чистотата на околната
среда, ще намали замърсяването на въздуха и
ще се постигне добро състояние на водите, вкл.
повърхностните водни тела, и ще се рекултивира
теренът.
Неизпълнението на обекта или отлагането му
във времето ще засегне значително обществените
интереси на гражданите, свързани с подобряване на екологичните проблеми на населението в
района.
Обектът се финансира по приоритетна ос 2 на
ОП „Околна среда 2007 – 2013 г.“ на Европейския
съюз и общинския бюджет, като закъснението на
отчуждителните производства и на обекта като
цяло ще има значителни финансови последици
за региона, града и Община Пазарджик.
Обектът е включен в годишната Програма за
управление и разпореждане с имотите – общинска
собственост, на Община Пазарджик за 2012 г.,
приета с Решение № 98 от 26.04.2012 г., взето с протокол № 6 на Общинския съвет – гр. Пазарджик.
Предварителното изпълнение ще осигу ри
своевременното приключване на отчуждителните
процедури, ще се способства за срочното извършване на строителните работи и ще се избегнат
вредите от неизпълнението.
Прилагането на чл. 60, ал. 1 АПК няма да
засегне правата на собствениците на отчуждените имоти да получат парично обезщетение след
издаване на заповедите за отчуждаване с право
на обжалване.
Заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Пазарджик.
Допуснатото разпореждане за предварително
изпълнение на основание чл. 60, ал. 1 и 4 АПК
подлежи на обжалване в 3-дневен срок от обнародването є в „Държавен вестник“ пред Административния съд – Пазарджик.

7858

За кмет:
П. Петров

ЗАПОВЕД № 1892
от 13 август 2012 г.
На основание чл. 25, ал. 1, 2 и 3 във връзка
с чл. 21 ЗОС, чл. 60 АПК и като взех предвид,
че са налице важни обществени интереси, които не могат да бъдат задоволени по друг начин,
нареждам:

ВЕСТНИК
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Отчуждавам поземлен имот № 067002, местност Баира, землище с. Алеко Константиново, с
площ на отчуждавания имот 4,193 дка, начин на
трайно ползване: нива, попадащ в УПИ І – Регионално депо за ТБО, въз основа на влязъл
в сила подробен устройствен план, одобрен с
Решение № 122 от 31.05.2012 г. на Общинския
съвет – гр. Пазарджик, предвиждащ изграждане
на обект от първостепенно значение: „Регионална
система за управление на отпадъците – регион
Пазарджик“ – публична общинска собственост,
при съседи: ПИ 000298, ПИ 067001, ПИ 000463
и ПИ 067003.
Собственици: наследниците на Стефан Анге
лов Мадин, а именно: Стоянка Георгиева Мадина,
Пенка Харалампиева Мадина, Силвия Стефанова
Венкова, Людмила Стефанова Стефанова, Анка
Георгиева Топорова, Йордан Иванов Миндов,
Стефан Иванов Миндов, Димитър Иванов Миндов, Александър Иванов Коев, Елена Иванова
Ангелчова и Анка Иванова Запрянова.
Определям равностойно парично обезщетение
в размер 2704,49 лв., както следва:
1. Стоянка Георгиева Мадина – 1/9 ид.ч., с
размер на обезщетението 300,50 лв.
2. Пенка Харалампиева Мадина – 1/27 ид.ч.,
с размер на обезщетението 100,17 лв.
3. Силвия Стефанова Венкова – 1/27 ид.ч., с
размер на обезщетението 100,16 лв.
4. Людмила Стефанова Стефанова – 1/27 ид.ч.,
с размер на обезщетението 100,16 лв.
5. Анка Георгиева Топорова – 1/9 ид.ч., с размер на обезщетението 300,50 лв.
6. Йордан Иванов Миндов – 1/9 ид.ч., с размер
на обезщетението 300,50 лв.
7. Стефан Иванов Миндов – 1/9 ид.ч., с размер
на обезщетението 300,50 лв.
8. Димитър Иванов Миндов – 1/9 ид.ч., с
размер на обезщетението 300,50 лв.
9. Александър Иванов Коев – 1/9 ид.ч., с размер на обезщетението 300,50 лв.
10. Елена Иванова Ангелчова – 1/9 ид.ч., с
размер на обезщетението 300,50 лв.
11. Анка Иванова Запрянова – 1/9 ид.ч., с
размер на обезщетението 300,50 лв.
Паричното обезщетение на собствениците да
се внесе в банка „ОББ“ – АД, клон Пазарджик,
и след 15.09.2012 г. да започне изплащането на
паричното обезщетение по банковата сметка на
правоимащите.
На основание чл. 60, ал. 1 АПК разпореждам
предварително изпълнение поради следните обстоятелства:
Изграждането на обекта „Регионална система
за управление на отпадъците – регион Пазарджик“ – публична общинска собственост, е от
първостепенно значение за Община Пазарджик
и област Пазарджик.
Действащото в момента сметище, попадащо в
границите на площадката на проектното депо, не
покрива нито едно от изискванията на действащото национално и европейско законодателство
и вследствие самозапалване гори денонощно и
целогодишно. Предвид тази тежка екологична
обстановка в района изграждането на съвременно
депо за ТБО ще подобри чистотата на околната
среда, ще намали замърсяването на въздуха и
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ще се постигне добро състояние на водите, вкл.
повърхностните водни тела, и ще се рекултивира
теренът.
Неизпълнението на обекта или отлагането му
във времето ще засегне значително обществените
интереси на гражданите, свързани с подобряване на екологичните проблеми на населението в
района.
Обектът се финансира по приоритетна ос 2 на
ОП „Околна среда 2007 – 2013 г.“ на Европейския
съюз и общинския бюджет, като закъснението на
отчуждителните производства и на обекта като
цяло ще има значителни финансови последици
за региона, града и Община Пазарджик.
Обектът е включен в годишната Програма за
управление и разпореждане с имотите – общинска
собственост, на Община Пазарджик за 2012 г.,
приета с Решение № 98 от 26.04.2012 г., взето с
протокол № 6 на Общинския съвет – гр. Пазарджик.
Предварителното изпълнение ще осигу ри
своевременното приключване на отчуждителните
процедури, ще се способства за срочното извършване на строителните работи и ще се избегнат
вредите от неизпълнението.
Прилагането на чл. 60, ал. 1 АПК няма да
засегне правата на собствениците на отчуждените имоти да получат парично обезщетение след
издаване на заповедите за отчуждаване с право
на обжалване.
Заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Пазарджик.
Допуснатото разпореждане за предварително
изпълнение на основание чл. 60, ал. 1 и 4 АПК
подлежи на обжалване в 3-дневен срок от обнародването є в „Държавен вестник“ пред Административния съд – Пазарджик.
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За кмет:
П. Петров

ЗАПОВЕД № 1893
от 13 август 2012 г.
На основание чл. 25, ал. 1, 2 и 3 във връзка
с чл. 21 ЗОС, чл. 60 АПК и като взех предвид,
че са налице важни обществени интереси, които не могат да бъдат задоволени по друг начин,
нареждам:
Отчуждавам поземлен имот № 067004, местност Баира, землище с. Алеко Константиново, с
площ на отчуждавания имот 5,124 дка, начин на
трайно ползване: нива: попадащ в УПИ І – Регионално депо за ТБО, въз основа на влязъл
в сила подробен устройствен план, одобрен с
Решение № 122 от 31.05.2012 г. на Общинския
съвет – гр. Пазарджик, предвиждащ изграждане
на обект от първостепенно значение: „Регионална
система за управление на отпадъците – регион
Пазарджик“ – публична общинска собственост,
при съседи: ПИ 067003, ПИ 000227, ПИ 000236
и ПИ 000463.
Собственик: наследниците на Никола Илиев
Пройчев, а именно Фиданка Благоева Караджова,
Люба Димитрова Сафова, Ягода Иванова Дин-
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кина, Димитър Иванов Сарафов, Димитрийка
Спасова Пройчева, Владимир Николов Пройчев,
Славка Николова Пройчева, Димитър Йорданов
Пройчев, Невена Йорданова Вягова, Стефан
Илиев Пройчев, Никола Илиев Пройчев, Румяна
Тончева Спасова, Стефка Тодорова Тончева и
Антон Иванов Тончев.
Определям равностойно парично обезщетение
в размер 1960,21 лв., както следва:
1. Фиданка Благоева Караджова – 1/8 ид.ч.,
размер на обезщетението 245,05 лв.
2. Люба Димитрова Сарафова – 1/24 ид.ч.,
размер на обезщетението 81,63 лв.
3. Ягода Иванова Динкина – 1/24 ид.ч., размер на обезщетението 81,63 лв.
4. Димитър Иванов Сарафов – 1/24 ид.ч.,
размер на обезщетението 81,63 лв.
5. Димитрийка Спасова Пройчева – 1/36 ид.ч.,
размер на обезщетението 54,48 лв.
6. Владимир Николов Пройчев – 1/36 ид.ч.,
размер на обезщетението 54,48 лв.
7. Славка Николова Пройчева – 1/36 ид.ч.,
размер на обезщетението 54,48 лв.
8. Димитър Йорданов Пройчев – 1/12 ид.ч.,
размер на обезщетението 163,33 лв.
9. Невена Йорданова Вягова – 1/12 ид.ч., размер
на обезщетението 163,33 лв.
10. Стефан Илиев Пройчев – 1/8 ид.ч., размер
на обезщетението 245,05 лв.
11. Никола Илиев Пройчев – 1/8 ид.ч., размер
на обезщетението 245,05 лв.
12. Румяна Тончева Спасова – 1/8 ид.ч., размер
на обезщетението 245,05 лв.
13. Стефка Тодорова Тончева – 1/16 ид.ч.,
размер на обезщетението 122,51 лв.
14. Антон Иванов Тончев – 1/16 ид.ч., размер
на обезщетението 122,51 лв.
Паричното обезщетение на собствениците да
се внесе в банка „ОББ“ – АД, клон Пазарджик,
и след 15.09.2012 г. да започне изплащането на
паричното обезщетение по банковата сметка на
правоимащите.
На основание чл. 60, ал. 1 АПК разпореждам
предварително изпълнение поради следните обстоятелства:
Изграждането на обекта „Регионална система
за управление на отпадъците – регион Пазарджик“ – публична общинска собственост, е от
първостепенно значение за Община Пазарджик
и област Пазарджик.
Действащото в момента сметище, попадащо в
границите на площадката на проектното депо, не
покрива нито едно от изискванията на действащото национално и европейско законодателство
и вследствие самозапалване гори денонощно и
целогодишно. Предвид тази тежка екологична
обстановка в района изграждането на съвременно
депо за ТБО ще подобри чистотата на околната
среда, ще намали замърсяването на въздуха и
ще се постигне добро състояние на водите, вкл.
повърхностните водни тела, и ще се рекултивира
теренът.
Неизпълнението на обекта или отлагането му
във времето ще засегне значително обществените
интереси на гражданите, свързани с подобряване на екологичните проблеми на населението в
района.

БРОЙ 65

ДЪРЖАВЕН

Обектът се финансира по приоритетна ос 2 на
ОП „Околна среда 2007 – 2013 г.“ на Европейския
съюз и общинския бюджет, като закъснението на
отчуждителните производства и на обекта като
цяло ще има значителни финансови последици
за региона, града и Община Пазарджик.
Обектът е включен в годишната Програма за
управление и разпореждане с имотите – общинска
собственост, на Община Пазарджик за 2012 г.,
приета с Решение № 98 от 26.04.2012 г., взето с
протокол № 6 на Общинския съвет – гр. Пазарджик.
Предварителното изпълнение ще осигу ри
своевременното приключване на отчуждителните
процедури, ще се способства за срочното извършване на строителните работи и ще се избегнат
вредите от неизпълнението.
Прилагането на чл. 60, ал. 1 АПК няма да
засегне правата на собствениците на отчуждените имоти да получат парично обезщетение след
издаване на заповедите за отчуждаване с право
на обжалване.
Заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Пазарджик.
Допуснатото разпореждане за предварително
изпълнение на основание чл. 60, ал. 1 и 4 АПК
подлежи на обжалване в 3-дневен срок от обнародването є в „Държавен вестник“ пред Административния съд – Пазарджик.

7860

За кмет:
П. Петров

ЗАПОВЕД № 1894
от 13 август 2012 г.
На основание чл. 25, ал. 1, 2 и 3 във връзка
с чл. 21 ЗОС, чл. 60 АПК и като взех предвид,
че са налице важни обществени интереси, които не могат да бъдат задоволени по друг начин,
нареждам:
Отчуждавам поземлен имот № 069002, местност Баира, землище с. Алеко Константиново, с
площ на отчуждавания имот 6,571 дка, начин на
трайно ползване: нива, попадащ в УПИ І – Регионално депо за ТБО, въз основа на влязъл
в сила подробен устройствен план, одобрен с
Решение № 122 от 31.05.2012 г. на Общинския
съвет – гр. Пазарджик, предвиждащ изграждане
на обект от първостепенно значение: „Регионална
система за управление на отпадъците – регион
Пазарджик“ – публична общинска собственост,
при съседи: ПИ 069011, ПИ 069004, ПИ 069003,
ПИ 000278, ПИ 069001 и ПИ 069008.
Собственик: Екатерина Спасова Ковачева.
Определям равностойно парично обезщетение
в размер 4379,57 лв.
Паричното обезщетение на собственичката да
се внесе в банка „ОББ“ – АД, клон Пазарджик,
и след 15.09.2012 г. да започне изплащането на
паричното обезщетение по банковата сметка на
правоимащата.
На основание чл. 60, ал. 1 АПК разпореждам
предварително изпълнение поради следните обстоятелства:

ВЕСТНИК

С Т Р. 4 3

Изграждането на обекта „Регионална система
за управление на отпадъците – регион Пазарджик“ – публична общинска собственост, е от
първостепенно значение за Община Пазарджик
и област Пазарджик.
Действащото в момента сметище, попадащо в
границите на площадката на проектното депо, не
покрива нито едно от изискванията на действащото национално и европейско законодателство
и вследствие самозапалване гори денонощно и
целогодишно. Предвид тази тежка екологична
обстановка в района изграждането на съвременно
депо за ТБО ще подобри чистотата на околната
среда, ще намали замърсяването на въздуха и
ще се постигне добро състояние на водите, вкл.
повърхностните водни тела, и ще се рекултивира
теренът.
Неизпълнението на обекта или отлагането му
във времето ще засегне значително обществените
интереси на гражданите, свързани с подобряване на екологичните проблеми на населението в
района.
Обектът се финансира по приоритетна ос 2 на
ОП „Околна среда 2007 – 2013 г.“ на Европейския
съюз и общинския бюджет, като закъснението на
отчуждителните производства и на обекта като
цяло ще има значителни финансови последици
за региона, града и Община Пазарджик.
Обектът е включен в годишната Програма за
управление и разпореждане с имотите – общинска
собственост, на Община Пазарджик за 2012 г.,
приета с Решение № 98 от 26.04.2012 г., взето с
протокол № 6 на Общинския съвет – гр. Пазарджик.
Предварителното изпълнение ще осигу ри
своевременното приключване на отчуждителните
процедури, ще се способства за срочното извършване на строителните работи и ще се избегнат
вредите от неизпълнението.
Прилагането на чл. 60, ал. 1 АПК няма да
засегне правата на собствениците на отчуждените имоти да получат парично обезщетение след
издаване на заповедите за отчуждаване с право
на обжалване.
Заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Пазарджик.
Допуснатото разпореждане за предварително
изпълнение на основание чл. 60, ал. 1 и 4 АПК
подлежи на обжалване в 3-дневен срок от обнародването є в „Държавен вестник“ пред Административния съд – Пазарджик.

7861

За кмет:
П. Петров

ЗАПОВЕД № 1895
от 13 август 2012 г.
На основание чл. 25, ал. 1, 2 и 3 във връзка
с чл. 21 ЗОС, чл. 60 АПК и като взех предвид,
че са налице важни обществени интереси, които не могат да бъдат задоволени по друг начин,
нареждам:
Отчуждавам поземлен имот № 069003, местност Баира, землище с. Алеко Константиново, с
площ на отчуждавания имот 3,381 дка, начин на

С Т Р. 4 4

ДЪРЖАВЕН

трайно ползване: нива, попадащ в УПИ І – Регионално депо за ТБО, въз основа на влязъл
в сила подробен устройствен план, одобрен с
Решение № 122 от 31.05.2012 г. на Общинския
съвет – гр. Пазарджик, предвиждащ изграждане
на обект от първостепенно значение: „Регионална
система за управление на отпадъците – регион
Пазарджик“ – публична общинска собственост,
при съседи: ПИ 000278, ПИ 069002, ПИ 069004
и ПИ 000298.
Собственик: Екатерина Спасова Ковачева.
Определям равностойно парично обезщетение
в размер 2180,75 лв.
Паричното обезщетение на собственичката да
се внесе в банка „ОББ“ – АД, клон Пазарджик,
и след 15.09.2012 г. да започне изплащането на
паричното обезщетение по банковата сметка на
правоимащата.
На основание чл. 60, ал. 1 АПК разпореждам
предварително изпълнение поради следните обстоятелства:
Изграждането на обекта „Регионална система
за управление на отпадъците – регион Пазарджик“ – публична общинска собственост, е от
първостепенно значение за Община Пазарджик
и област Пазарджик.
Действащото в момента сметище, попадащо в
границите на площадката на проектното депо, не
покрива нито едно от изискванията на действащото национално и европейско законодателство
и вследствие самозапалване гори денонощно и
целогодишно. Предвид тази тежка екологична
обстановка в района изграждането на съвременно
депо за ТБО ще подобри чистотата на околната
среда, ще намали замърсяването на въздуха и
ще се постигне добро състояние на водите, вкл.
повърхностните водни тела, и ще се рекултивира
теренът.
Неизпълнението на обекта или отлагането му
във времето ще засегне значително обществените
интереси на гражданите, свързани с подобряване на екологичните проблеми на населението в
района.
Обектът се финансира по приоритетна ос 2 на
ОП „Околна среда 2007 – 2013 г.“ на Европейския
съюз и общинския бюджет, като закъснението на
отчуждителните производства и на обекта като
цяло ще има значителни финансови последици
за региона, града и Община Пазарджик.
Обектът е включен в годишната Програма за
управление и разпореждане с имотите – общинска
собственост, на Община Пазарджик за 2012 г.,
приета с Решение № 98 от 26.04.2012 г., взето с
протокол № 6 на Общинския съвет – гр. Пазарджик.
Предварителното изпълнение ще осигу ри
своевременното приключване на отчуждителните
процедури, ще се способства за срочното извършване на строителните работи и ще се избегнат
вредите от неизпълнението.
Прилагането на чл. 60, ал. 1 АПК няма да
засегне правата на собствениците на отчуждените имоти да получат парично обезщетение след
издаване на заповедите за отчуждаване с право
на обжалване.
Заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Пазарджик.

ВЕСТНИК

БРОЙ 65

Допуснатото разпореждане за предварително
изпълнение на основание чл. 60, ал. 1 и 4 АПК
подлежи на обжалване в 3-дневен срок от обнародването є в „Държавен вестник“ пред Административния съд – Пазарджик.

7862

За кмет:
П. Петров

ЗАПОВЕД № 1896
от 13 август 2012 г.
На основание чл. 25, ал. 1, 2 и 3 във връзка
с чл. 21 ЗОС, чл. 60 АПК и като взех предвид,
че са налице важни обществени интереси, които не могат да бъдат задоволени по друг начин,
нареждам:
Отчуждавам поземлен имот № 067001, местност Баира, землище с. Алеко Константиново, с
площ на отчуждавания имот 4,150 дка, начин на
трайно ползване: нива, попадащ в УПИ І – Регионално депо за ТБО, въз основа на влязъл
в сила подробен устройствен план, одобрен с
Решение № 122 от 31.05.2012 г. на Общинския
съвет – гр. Пазарджик, предвиждащ изграждане
на обект от първостепенно значение: „Регионална
система за управление на отпадъците – регион
Пазарджик“ – публична общинска собственост,
при съседи: ПИ 000298, ПИ 000463 и ПИ 067002.
Собственици: наследниците на Али Мехмедов
Неджипов, а именно: Надка Йорданова Неделкова
и Мартин Ангелов Михайлов.
Определям равностойно парично обезщетение
в размер 2676,75 лв., както следва:
1. Надка Йорданова Неделкова – 3/4 ид.ч.,
размер на обезщетението 2007,56 лв.
2. Мартин Ангелов Михайлов – 1/4 ид.ч.,
размер на обезщетението 669,19 лв.
Паричното обезщетение на собствениците да
се внесе в банка „ОББ“ – АД, клон Пазарджик,
и след 15.09.2012 г. да започне изплащането на
паричното обезщетение по банковата сметка на
правоимащите.
На основание чл. 60, ал. 1 АПК разпореждам
предварително изпълнение поради следните обстоятелства:
Изграждането на обекта „Регионална система
за управление на отпадъците – регион Пазарджик“ – публична общинска собственост, е от
първостепенно значение за Община Пазарджик
и област Пазарджик.
Действащото в момента сметище, попадащо в
границите на площадката на проектното депо, не
покрива нито едно от изискванията на действащото национално и европейско законодателство
и вследствие самозапалване гори денонощно и
целогодишно. Предвид тази тежка екологична
обстановка в района изграждането на съвременно
депо за ТБО ще подобри чистотата на околната
среда, ще намали замърсяването на въздуха и
ще се постигне добро състояние на водите, вкл.
повърхностните водни тела, и ще се рекултивира
теренът.
Неизпълнението на обекта или отлагането му
във времето ще засегне значително обществените
интереси на гражданите, свързани с подобряване на екологичните проблеми на населението в
района.

БРОЙ 65

ДЪРЖАВЕН

Обектът се финансира по приоритетна ос 2 на
ОП „Околна среда 2007 – 2013 г.“ на Европейския
съюз и общинския бюджет, като закъснението на
отчуждителните производства и на обекта като
цяло ще има значителни финансови последици
за региона, града и Община Пазарджик.
Обектът е включен в годишната Програма за
управление и разпореждане с имотите – общинска
собственост, на Община Пазарджик за 2012 г.,
приета с Решение № 98 от 26.04.2012 г., взето с
протокол № 6 на Общинския съвет – гр. Пазарджик.
Предварителното изпълнение ще осигу ри
своевременното приключване на отчуждителните
процедури, ще се способства за срочното извършване на строителните работи и ще се избегнат
вредите от неизпълнението.
Прилагането на чл. 60, ал. 1 АПК няма да
засегне правата на собствениците на отчуждените имоти да получат парично обезщетение след
издаване на заповедите за отчуждаване с право
на обжалване.
Заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Пазарджик.
Допуснатото разпореждане за предварително
изпълнение на основание чл. 60, ал. 1 и 4 АПК
подлежи на обжалване в 3-дневен срок от обнародването є в „Държавен вестник“ пред Административния съд – Пазарджик.

7863

За кмет:
П. Петров

ЗАПОВЕД № 1897
от 13 август 2012 г.
На основание чл. 25, ал. 1, 2 и 3 във връзка
с чл. 21 ЗОС, чл. 60 АПК и като взех предвид,
че са налице важни обществени интереси, които не могат да бъдат задоволени по друг начин,
нареждам:
Отчуждавам поземлен имот № 068005, местност Баира, землище с. Алеко Константиново, с
площ на отчуждавания имот 1,711 дка, начин на
трайно ползване: нива, попадащ в УПИ І – Регионално депо за ТБО, въз основа на влязъл
в сила подробен устройствен план, одобрен с
Решение № 122 от 31.05.2012 г. на Общинския
съвет – гр. Пазарджик, предвиждащ изграждане
на обект от първостепенно значение: „Регионална
система за управление на отпадъците – регион
Пазарджик“ – публична общинска собственост,
при съседи: ПИ 068006, ПИ 000701, ПИ 000461
и ПИ 000207.
Собственик: наследниците на Георги Александров Тилев, а именно Гергана Александрова
Тилева.
Определям равностойно парично обезщетение
в размер 1030,02 лв.
Паричното обезщетение на собственичката да
се внесе в банка „ОББ“ – АД, клон Пазарджик,
и след 15.09.2012 г. да започне изплащането на
паричното обезщетение по банковата сметка на
правоимащата.
На основание чл. 60, ал. 1 АПК разпореждам
предварително изпълнение поради следните обстоятелства:

ВЕСТНИК

С Т Р. 4 5

Изграждането на обекта „Регионална система
за управление на отпадъците – регион Пазарджик“ – публична общинска собственост, е от
първостепенно значение за Община Пазарджик
и област Пазарджик.
Действащото в момента сметище, попадащо в
границите на площадката на проектното депо, не
покрива нито едно от изискванията на действащото национално и европейско законодателство
и вследствие самозапалване гори денонощно и
целогодишно. Предвид тази тежка екологична
обстановка в района изграждането на съвременно
депо за ТБО ще подобри чистотата на околната
среда, ще намали замърсяването на въздуха и
ще се постигне добро състояние на водите, вкл.
повърхностните водни тела, и ще се рекултивира
теренът.
Неизпълнението на обекта или отлагането му
във времето ще засегне значително обществените
интереси на гражданите, свързани с подобряване на екологичните проблеми на населението в
района.
Обектът се финансира по приоритетна ос 2 на
ОП „Околна среда 2007 – 2013 г.“ на Европейския
съюз и общинския бюджет, като закъснението на
отчуждителните производства и на обекта като
цяло ще има значителни финансови последици
за региона, града и Община Пазарджик.
Обектът е включен в годишната Програма за
управление и разпореждане с имотите – общинска
собственост, на Община Пазарджик за 2012 г.,
приета с Решение № 98 от 26.04.2012 г., взето с
протокол № 6 на Общинския съвет – гр. Пазарджик.
Предварителното изпълнение ще осигу ри
своевременното приключване на отчуждителните
процедури, ще се способства за срочното извършване на строителните работи и ще се избегнат
вредите от неизпълнението.
Прилагането на чл. 60, ал. 1 АПК няма да
засегне правата на собствениците на отчуждените имоти да получат парично обезщетение след
издаване на заповедите за отчуждаване с право
на обжалване.
Заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Пазарджик.
Допуснатото разпореждане за предварително
изпълнение на основание чл. 60, ал. 1 и 4 АПК
подлежи на обжалване в 3-дневен срок от обнародването є в „Държавен вестник“ пред Административния съд – Пазарджик.

7864

За кмет:
П. Петров

ЗАПОВЕД № 1898
от 13 август 2012 г.
На основание чл. 25, ал. 1, 2 и 3 във връзка
с чл. 21 ЗОС, чл. 60 АПК и като взех предвид,
че са налице важни обществени интереси, които не могат да бъдат задоволени по друг начин,
нареждам:
Отчуждавам поземлен имот № 069007, местност Баира, землище с. Алеко Константиново, с
площ на отчуждавания имот 1,881 дка, начин на
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трайно ползване: нива, попадащ в УПИ І – Регионално депо за ТБО, въз основа на влязъл
в сила подробен устройствен план, одобрен с
Решение № 122 от 31.05.2012 г. на Общинския
съвет – гр. Пазарджик, предвиждащ изграждане
на обект от първостепенно значение: „Регионална
система за управление на отпадъците – регион
Пазарджик“ – публична общинска собственост,
при съседи: ПИ 000224, ПИ 069008, ПИ 069006
и ПИ 000298.
Собственик: „Еко – хидро – 90“ – ООД.
Определям равностойно парично обезщетение
в размер 564,30 лв.
Паричното обезщетение на собственика да
се внесе в банка „ОББ“ – АД, клон Пазарджик,
и след 15.09.2012 г. да започне изплащането на
паричното обезщетение по банковата сметка на
правоимащия.
На основание чл. 60, ал. 1 АПК разпореждам
предварително изпълнение поради следните обстоятелства:
Изграждането на обекта „Регионална система
за управление на отпадъците – регион Пазарджик“ – публична общинска собственост, е от
първостепенно значение за Община Пазарджик
и област Пазарджик.
Действащото в момента сметище, попадащо в
границите на площадката на проектното депо, не
покрива нито едно от изискванията на действащото национално и европейско законодателство
и вследствие самозапалване гори денонощно и
целогодишно. Предвид тази тежка екологична
обстановка в района изграждането на съвременно
депо за ТБО ще подобри чистотата на околната
среда, ще намали замърсяването на въздуха и
ще се постигне добро състояние на водите, вкл.
повърхностните водни тела, и ще се рекултивира
теренът.
Неизпълнението на обекта или отлагането му
във времето ще засегне значително обществените
интереси на гражданите, свързани с подобряване на екологичните проблеми на населението в
района.
Обектът се финансира по приоритетна ос 2 на
ОП „Околна среда 2007 – 2013 г.“ на Европейския
съюз и общинския бюджет, като закъснението на
отчуждителните производства и на обекта като
цяло ще има значителни финансови последици
за региона, града и Община Пазарджик.
Обектът е включен в годишната Програма за
управление и разпореждане с имотите – общинска
собственост, на Община Пазарджик за 2012 г.,
приета с Решение № 98 от 26.04.2012 г., взето с
протокол № 6 на Общинския съвет – гр. Пазарджик.
Предварителното изпълнение ще осигу ри
своевременното приключване на отчуждителните
процедури, ще се способства за срочното извършване на строителните работи и ще се избегнат
вредите от неизпълнението.
Прилагането на чл. 60, ал. 1 АПК няма да
засегне правата на собствениците на отчуждените имоти да получат парично обезщетение след
издаване на заповедите за отчуждаване с право
на обжалване.
Заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Пазарджик.

ВЕСТНИК
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Допуснатото разпореждане за предварително
изпълнение на основание чл. 60, ал. 1 и 4 АПК
подлежи на обжалване в 3-дневен срок от обнародването є в „Държавен вестник“ пред Административния съд – Пазарджик.

7865

За кмет:
П. Петров

ЗАПОВЕД № 1899
от 13 август 2012 г.
На основание чл. 25, ал. 1, 2 и 3 във връзка
с чл. 21 ЗОС, чл. 60 АПК и като взех предвид,
че са налице важни обществени интереси, които не могат да бъдат задоволени по друг начин,
нареждам:
Отчуждавам поземлен имот № 070012, местност Баира, землище с. Алеко Константиново, с
площ на отчуждавания имот 6,448 дка, начин на
трайно ползване: нива, попадащ в УПИ І – Регионално депо за ТБО, въз основа на влязъл
в сила подробен устройствен план, одобрен с
Решение № 122 от 31.05.2012 г. на Общинския
съвет – гр. Пазарджик, предвиждащ изграждане
на обект от първостепенно значение: „Регионална
система за управление на отпадъците – регион
Пазарджик“ – публична общинска собственост,
при съседи: ПИ 070013, ПИ 000223, ПИ 070011,
ПИ 000701.
Собственик: „Тропикана – 1“ – ЕООД.
Определям равностойно парично обезщетение
в размер 2127,84 лв.
Паричното обезщетение на собственика да
се внесе в банка „ОББ“ – АД, клон Пазарджик,
и след 15.09.2012 г. да започне изплащането на
паричното обезщетение по банковата сметка на
правоимащите.
На основание чл. 60, ал. 1 АПК разпореждам
предварително изпълнение поради следните обстоятелства:
Изграждането на обекта „Регионална система
за управление на отпадъците – регион Пазарджик“ – публична общинска собственост, е от
първостепенно значение за Община Пазарджик
и област Пазарджик.
Действащото в момента сметище, попадащо в
границите на площадката на проектното депо, не
покрива нито едно от изискванията на действащото национално и европейско законодателство
и вследствие самозапалване гори денонощно и
целогодишно. Предвид тази тежка екологична
обстановка в района изграждането на съвременно
депо за ТБО ще подобри чистотата на околната
среда, ще намали замърсяването на въздуха и
ще се постигне добро състояние на водите, вкл.
повърхностните водни тела, и ще се рекултивира
теренът.
Неизпълнението на обекта или отлагането му
във времето ще засегне значително обществените
интереси на гражданите, свързани с подобряване на екологичните проблеми на населението в
района.
Обектът се финансира по приоритетна ос 2 на
ОП „Околна среда 2007 – 2013 г.“ на Европейския
съюз и общинския бюджет, като закъснението на

БРОЙ 65

ДЪРЖАВЕН

отчуждителните производства и на обекта като
цяло ще има значителни финансови последици
за региона, града и Община Пазарджик.
Обектът е включен в годишната Програма за
управление и разпореждане с имотите – общинска
собственост, на Община Пазарджик за 2012 г.,
приета с Решение № 98 от 26.04.2012 г., взето с
протокол № 6 на Общинския съвет – гр. Пазарджик.
Предварителното изпълнение ще осигу ри
своевременното приключване на отчуждителните
процедури, ще се способства за срочното извършване на строителните работи и ще се избегнат
вредите от неизпълнението.
Прилагането на чл. 60, ал. 1 АПК няма да
засегне правата на собствениците на отчуждените имоти да получат парично обезщетение след
издаване на заповедите за отчуждаване с право
на обжалване.
Заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Пазарджик.
Допуснатото разпореждане за предварително
изпълнение на основание чл. 60, ал. 1 и 4 АПК
подлежи на обжалване в 3-дневен срок от обнародването є в „Държавен вестник“ пред Административния съд – Пазарджик.

7866

За кмет:
П. Петров

ЗАПОВЕД № 1900
от 13 август 2012 г.
На основание чл. 25, ал. 1, 2 и 3 във връзка
с чл. 21 ЗОС, чл. 60 АПК и като взех предвид,
че са налице важни обществени интереси, които не могат да бъдат задоволени по друг начин,
нареждам:
Отчуждавам поземлен имот № 067003, местност Баира, землище с. Алеко Константиново, с
площ на отчуждавания имот 7,598 дка, начин на
трайно ползване: нива, попадащ в УПИ І – Регионално депо за ТБО, въз основа на влязъл
в сила подробен устройствен план, одобрен с
Решение № 122 от 31.05.2012 г. на Общинския
съвет – гр. Пазарджик, предвиждащ изграждане
на обект от първостепенно значение: „Регионална
система за управление на отпадъците – регион
Пазарджик“ – публична общинска собственост,
при съседи: ПИ 000463, ПИ 067002, ПИ 000298,
ПИ 000227 и ПИ 067004.
Собственик: Явор Атанасов Чиляшев.
Определям равностойно парично обезщетение
в размер 2968,81 лв.
Паричното обезщетение на собственика да
се внесе в банка „ОББ“ – АД, клон Пазарджик,
и след 15.09.2012 г. да започне изплащането на
паричното обезщетение по банковата сметка на
правоимащия.
На основание чл. 60, ал. 1 АПК разпореждам
предварително изпълнение поради следните обстоятелства:
Изграждането на обекта „Регионална система
за управление на отпадъците – регион Пазарджик“ – публична общинска собственост, е от
първостепенно значение за Община Пазарджик
и област Пазарджик.

ВЕСТНИК
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Действащото в момента сметище, попадащо в
границите на площадката на проектното депо, не
покрива нито едно от изискванията на действащото национално и европейско законодателство
и вследствие самозапалване гори денонощно и
целогодишно. Предвид тази тежка екологична
обстановка в района изграждането на съвременно
депо за ТБО ще подобри чистотата на околната
среда, ще намали замърсяването на въздуха и
ще се постигне добро състояние на водите, вкл.
повърхностните водни тела, и ще се рекултивира
теренът.
Неизпълнението на обекта или отлагането му
във времето ще засегне значително обществените
интереси на гражданите, свързани с подобряване на екологичните проблеми на населението в
района.
Обектът се финансира по приоритетна ос 2 на
ОП „Околна среда 2007 – 2013 г.“ на Европейския
съюз и общинския бюджет, като закъснението на
отчуждителните производства и на обекта като
цяло ще има значителни финансови последици
за региона, града и Община Пазарджик.
Обектът е включен в годишната Програма за
управление и разпореждане с имотите – общинска
собственост, на Община Пазарджик за 2012 г.,
приета с Решение № 98 от 26.04.2012 г., взето с
протокол № 6 на Общинския съвет – гр. Пазарджик.
Предварителното изпълнение ще осигу ри
своевременното приключване на отчуждителните
процедури, ще се способства за срочното извършване на строителните работи и ще се избегнат
вредите от неизпълнението.
Прилагането на чл. 60, ал. 1 АПК няма да
засегне правата на собствениците на отчуждените имоти да получат парично обезщетение след
издаване на заповедите за отчуждаване с право
на обжалване.
Заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Пазарджик.
Допуснатото разпореждане за предварително
изпълнение на основание чл. 60, ал. 1 и 4 АПК
подлежи на обжалване в 3-дневен срок от обнародването є в „Държавен вестник“ пред Административния съд – Пазарджик.

7867

За кмет:
П. Петров

ЗАПОВЕД № 1901
от 13 август 2012 г.
На основание чл. 25, ал. 1, 2 и 3 във връзка
с чл. 21 ЗОС, чл. 60 АПК и като взех предвид,
че са налице важни обществени интереси, които не могат да бъдат задоволени по друг начин,
нареждам:
Отчуждавам поземлен имот № 069001, местност Баира, землище с. Алеко Константиново, с
площ на отчуждавания имот 8,159 дка, начин на
трайно ползване: нива, попадащ в УПИ І – Регионално депо за ТБО, въз основа на влязъл
в сила подробен устройствен план, одобрен с
Решение № 122 от 31.05.2012 г. на Общинския
съвет – гр. Пазарджик, предвиждащ изграждане
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на обект от първостепенно значение: „Регионална
система за управление на отпадъците – регион
Пазарджик“ – публична общинска собственост,
при съседи: ПИ 000278, ПИ 000701, ПИ 069009,
ПИ 069008 и ПИ 069002.
Собственици: наследниците на Петър Николов
Грозданов, а именно: Атанас Николов Грозданов,
Мария Михайлова Атанасова-Радева, Теодора
Михайлова Грозданова, Ангел Михайлов Грозданов, Иван Ганчев Цанков, Любомир Владимиров
Цанков, Георги Владимиров Цанков, Мария
Ангелова Чомпалова, Уляна Иванова Уршева,
Елена Иванова Кожинкова, Асен Иван Бонев,
Стоилмина Мануилова Попова, Ангелина Мануилова Попова, Никола Димитров Грозданов,
Георги Димитров Грозданов, Станка Иванова
Младенова, Иван Николов Грозданов, Ина Николова Грозданова, Виолета Георгиева Янкова,
Мария Георгиева Мълчанова, Георги Ефтимов
Кръстанов, Стоилка Ефтимова Цанева, Гроздена
Христоскова Иванова, Ангел Стоименов Николов,
Стоянка Стоименова Филчева, Иван Димитров
Георгиев, Иван Владимиров Иванов, Йордан
Благов Йорданов, Тодор Георгиев Йорданов,
Латинка Георгиева Сиракова, Звезда Владимирова Георгиева, Гергана Иванова Станкова, Спас
Иванов Петров, Иван Петров Владимиров, Фанка
Петрова Угринова, Спас Димитров Спасов, Бойка
Иванова Стоянова, Стоянка Стефанова Спасова,
Йорданка Стефанова Стефанова, Костадинка
Стефанова Дамянова, Стефан Стефанов Спасов
и Гюргена Стефанова Малинкова.
Определям равностойно парично обезщетение
в размер 5030,85 лв., както следва:
Атанас Николов Грозданов – 1/36 ид.ч., размер
на обезщетението 139,74 лв.
Мария Михайлова Атанасова-Радева – 1/72
ид.ч., размер на обезщетението 69,87 лв.
Теодора Михайлова Грозданова – 1/72 ид.ч.,
размер на обезщетението 69,87 лв.
Ангел Михайлов Грозданов – 1/36 ид.ч., размер
на обезщетението 139,74 лв.
Иван Ганчев Цанков – 1/72 ид.ч., размер на
обезщетението 69,87 лв.
Любомир Владимиров Цанков – 1/144 ид.ч.,
размер на обезщетението 34,93 лв.
Георги Владимиров Цанков – 1/144 ид.ч.,
размер на обезщетението 34,93 лв.
Мария Ангелова Чомпалова – 1/54 ид.ч., размер на обезщетението 93,17 лв.
Уляна Иванова Уршева – 1/162 ид.ч., размер
на обезщетението 31,06 лв.
Елена Иванова Кожинкова – 1/162 ид.ч., размер
на обезщетението 31,06 лв.
Асен Иван Бонев – 1/162 ид.ч., размер на
обезщетението 31,06 лв.
Стоилмина Мануилова Попова – 1/108 ид.ч.,
размер на обезщетението 46,59 лв.
Ангелина Мануилова Попова – 1/108 ид.ч.,
размер на обезщетението 46,59 лв.
Никола Димитров Грозданов – 1/36 ид.ч.,
размер на обезщетението 139,75 лв.
Георги Димитров Грозданов – 1/36 ид.ч., размер на обезщетението 139,75 лв.
Станка Иванова Младенова – 1/36 ид.ч., размер
на обезщетението 139,75 лв.
Иван Николов Грозданов – 1/72 ид.ч., размер
на обезщетението 69,88 лв.
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Ина Николова Грозданова – 1/72 ид.ч., размер
на обезщетението 69,88 лв.
Виолета Георгиева Янкова – 1/36 ид.ч., размер
на обезщетението 139,74 лв.
Мария Георгиева Мълчанова – 1/36 ид.ч.,
размер на обезщетението 139,72 лв.
Георги Ефтимов Кръстанов – 1/15 ид.ч., размер
на обезщетението 335,40 лв.
Стоилка Ефтимова Цанева – 1/15 ид.ч., размер
на обезщетението 335,40 лв.
Гроздена Христоскова Иванова – 1/30 ид.ч.,
размер на обезщетението 167,70 лв.
Ангел Стоименов Николов – 1/60 ид.ч., размер
на обезщетението 83,85 лв.
Стоянка Стоименова Филчева – 1/60 ид.ч.,
размер на обезщетението 83,85 лв.
Иван Димитров Георгиев – 1/30 ид.ч., размер
на обезщетението 167,70 лв.
Иван Владимиров Иванов – 1/30 ид.ч., размер
на обезщетението 167,70 лв.
Йордан Благов Йорданов – 1/15 ид.ч., размер
на обезщетението 335,40 лв.
Тодор Георгиев Йорданов – 1/30 ид.ч., размер
на обезщетението 167,70 лв.
Латинка Георгиева Сиракова – 1/30 ид.ч.,
размер на обезщетението 167,70 лв.
Звезда Владимирова Георгиева – 2/45 ид.ч.,
размер на обезщетението 223,60 лв.
Гергана Иванова Станкова – 1/45 ид.ч., размер
на обезщетението 111,80 лв.
Спас Иванов Петров – 1/45 ид.ч., размер на
обезщетението 111,80 лв.
Иван Петров Владимиров – 1/45 ид.ч., размер
на обезщетението 111,79 лв.
Фанка Петрова Угринова – 1/45 ид.ч., размер
на обезщетението 111,79 лв.
Спас Димитров Спасов – 1/30 ид.ч., размер
на обезщетението 167,69 лв.
Бойка Иванова Стоянова – 1/30 ид.ч., размер
на обезщетението 167,69 лв.
Стоянка Стефанова Спасова – 1/75 ид.ч., размер на обезщетението 67,07 лв.
Йорданка Стефанова Стефанова – 1/75 ид.ч.,
размер на обезщетението 67,07 лв.
Костадинка Стефанова Дамянова – 1/75 ид.ч.,
размер на обезщетението 67,07 лв.
Стефан Стефанов Спасов – 1/75 ид.ч., размер
на обезщетението 67,06 лв.
Гюргена Стефанова Малинкова – 1/75 ид.ч.,
размер на обезщетението 67,07 лв.
Паричното обезщетение на собствениците да
се внесе в банка „ОББ“ – АД, клон Пазарджик,
и след 15.09.2012 г. да започне изплащането на
паричното обезщетение по банковата сметка на
правоимащите.
На основание чл. 60, ал. 1 АПК разпореждам
предварително изпълнение поради следните обстоятелства:
Изграждането на обекта „Регионална система
за управление на отпадъците – регион Пазарджик“ – публична общинска собственост, е от
първостепенно значение за Община Пазарджик
и област Пазарджик.
Действащото в момента сметище, попадащо в
границите на площадката на проектното депо, не
покрива нито едно от изискванията на действащото национално и европейско законодателство
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и вследствие самозапалване гори денонощно и
целогодишно. Предвид тази тежка екологична
обстановка в района изграждането на съвременно
депо за ТБО ще подобри чистотата на околната
среда, ще намали замърсяването на въздуха и
ще се постигне добро състояние на водите, вкл.
повърхностните водни тела, и ще се рекултивира
теренът.
Неизпълнението на обекта или отлагането му
във времето ще засегне значително обществените
интереси на гражданите, свързани с подобряване на
екологичните проблеми на населението в района.
Обектът се финансира по приоритетна ос 2 на
ОП „Околна среда 2007 – 2013 г.“ на Европейския
съюз и общинския бюджет, като закъснението на
отчуждителните производства и на обекта като
цяло ще има значителни финансови последици за
региона, града и Община Пазарджик.
Обектът е включен в годишната Програма за
управление и разпореждане с имотите – общинска
собственост, на Община Пазарджик за 2012 г.,
приета с Решение № 98 от 26.04.2012 г., взето с протокол № 6 на Общинския съвет – гр. Пазарджик.
Предварителното изпълнение ще осигури своевременното приключване на отчуждителните процедури, ще се способства за срочното извършване
на строителните работи и ще се избегнат вредите
от неизпълнението.
Прилагането на чл. 60, ал. 1 АПК няма да
засегне правата на собствениците на отчуждените имоти да получат парично обезщетение след
издаване на заповедите за отчуждаване с право
на обжалване.
Заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Пазарджик.
Допуснатото разпореждане за предварително
изпълнение на основание чл. 60, ал. 1 и 4 АПК
подлежи на обжалване в 3-дневен срок от обнародването є в „Държавен вестник“ пред Административния съд – Пазарджик.

7868

За кмет:
П. Петров

ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ
РЕШЕНИЕ № 182
от 2 август 2012 г.
На основание чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 150
ЗУТ Общинският съвет – гр. Панагюрище, реши:
Одобрява комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ) за обект: „Интегриран
инвестиционен проект във ВиК сектор – гр. Панагюрище – подобект: „Пречиствателна станция
за отпадни води (ПСОВ) – Панагюрище“, в местността Мрамор – землище на гр. Панагюрище,
община Панагюрище, в части:
– ПУП – парцеларен план (ПП) за обект:
„Трасе на довеждащ път до площадката на ПСОВ“,
преминаващо през имот № 108375 – транспорт
(ведомствени пътища);
– технически инвестиционен проект за обект:
„Довеждащ път до площадката на ПСОВ“.
Комплексният проект за инвестиционна инициатива се намира в общинската администрация – Панагюрище, пл. 20 април 13, ет. 2, стая 211,
и може да се прегледа от заинтересуваните лица.
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На основание чл. 215 ЗУТ решението подлежи
на обжалване в 14-дневен срок от обнародването
му в „Държавен вестник“ чрез Община Панагюрище пред Административния съд – Пазарджик.

7900

Председател:
В. Зумпалова-Ралчева

ОБЩИНА ПИРДОП
РЕШЕНИЕ № 114
от 26 юли 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМ А
и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр.
Пирдоп, реши:
Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за определяне на трасета на елементи на техническата инфраструктура – довеждащи водопроводи ∅ 125 и ∅ 110 със съответните
сервитутни зони в землището на с. Душанци,
община Пирдоп, към обект: „Интегриран воден проект на с. Душанци, подобект: „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на
с. Душанци“.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ решението
подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез Община
Пирдоп пред Административния съд – София
област.
Председател:
Р. А лдева
7786

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ
НА ОБЛАСТ ПЛОВДИВ
ЗАПОВЕД № ДС-09-4
от 9 август 2012 г.
На основание § 4к, ал. 6 ПЗРЗСПЗЗ в изпълнение на влязло в сила от 07.08.2010 г. Решение
№ 995 от 06.07.2010 г. на А дминистративния
съд – Пловдив, по адм. дело № 1471/2009, с което е отменена частично Заповед № ЗД-00-103 от
11.06.2009 г. на областния управител на област
Пловдив за одобряване на плана на новообразуваните имоти за местността Кайряка по отношение
на имоти с № 459.78 и № 459.80, в землището на гр.
Сопот, община Сопот, област Пловдив, одобрявам
нов план на новообразуваните имоти в М 1:1000
и регистър към него за имоти № 68080.459.78 с
площ 610 кв. м и № 68080.459.80 с площ 759 кв. м
в местността Кайряка в землището на гр. Сопот,
община Сопот, област Пловдив, записани на
наследници на Ана Христова Шашева съгласно
Решение № 0413 от 04.10.1993 г. на Поземлена
комисия – Карлово.
На основание § 19, ал. 1 ПЗРЗИДАПК (ДВ,
бр. 39 от 2011 г.) жалби срещу одобрения план
на новообразуваните имоти могат да се подават от заинтересуваните лица чрез областния
у правител на област Пловдив до Районни я
съд – Карлово, в 14-дневен срок от обнародването на заповедта в „Държавен вестник“.

7843

Областен управител:
Здр. Димитров
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ОБЩИНА „РОДОПИ“ –
ОБЛАСТ ПЛОВДИВ
РЕШЕНИЕ № 210
от 19 юли 2012 г.
На основание чл. 129, ал. 1 и чл. 130, ал. 1 ЗУТ
Общинският съвет „Родопи“ – Пловдив, реши:
Одобрява ПУП – ПРЗ и ПП на имот № 000168,
землище с. Крумово, представляващ застроена
земеделска земя за процедура промяна предназначението съобразно изискванията на ЗОЗЗ и
ППЗОЗЗ, като:
– се образуват УПИ: І-000168 – общественообслужваща и складова дейност, ІІ-000168 – общественообслужваща и складова дейност, ІІІ0 0 0168 – общественообсл у ж ваща и ск ладова
дейност, І V- 0 0 0168 – общественообсл у ж ваща
и ск ла дова дей но с т, V- 0 0 0168 – А Г РС, V І0 0 0168 – общественообсл у ж ваща и ск ладова
дейност, VІІ-000168 – техническа инфраструктура
по червени, сини линии и надписи със син цвят;
– се определя начин на застрояване на сгради
с Н от 3 – 24 м:
за ново строителство – свободно разположени
в зона по ограничителна линия на застрояване,
показана с плътен червен пунктир, котировки
с черно;
за съществуващо строителство – по плътен
черен контур;
– се определя устройствена зона „Смф“;
– се одобряват т расета за външно електроснабдяване и водоснабдяване със собствен
водоизточник.
Решението може да бъде обжалвано в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ пред
Административния съд – Пловдив, чрез кмета на
Община „Родопи“.

7844

Председател:
Г. Ташев

РЕШЕНИЕ № 211
от 19 юли 2012 г.
На основание чл. 129, ал. 1 и чл. 130, ал. 1 ЗУТ
Общинският съвет „Родопи“ – Пловдив, реши:
Одобрява ПУП – ПРЗ и ПП на имот № 144038,
местност Гърбища, землище с. Цалапица, представляващ земеделска земя за процедура промяна
предназначението съобразно изискванията на
ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ, като:
– се образува УПИ: 144038 – „За логистичен
център за промишлени нужди“, по червени, сини
линии, надписи със син цвят;
– се определя начин на застрояване на сгради
с Н до 10 м, свободно разположени в зона по
ограничителна линия на застрояване, показана
с плътен червен пунктир, котировки с черно;
– се определя устройствена зона „Пп“;
– съгласно здравно заключение на РИОКОЗ –
Пловдив, с изх. № 7226 от 15.07.2010 г. се определя
ХЗЗ 50 м;
– се одобряват трасета за външно електро
снабдяване и водоснабдяване със собствен водоизточник.
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Решението може да се обжалва в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Пловдив, чрез
кмета на Община „Родопи“.

7845

Председател:
Г. Ташев

РЕШЕНИЕ № 212
от 19 юли 2012 г.
На основание чл. 129, ал. 1 и чл. 130, ал. 1 ЗУТ
Общинският съвет „Родопи“ – Пловдив, реши:
Одобрява ПУП – ПРЗ на имот № 110.334,
местност Барчината, землище с. Марково, представляващ земеделска земя за процедура промяна
предназначението съобразно изискванията на
ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ, като:
– се образу ва У ПИ: І-110334 – ж илищно
застрояване, ІІ-110334 – жилищно застрояване,
за разширение на полски път по червени, сини
линии и надписи със син цвят;
– се определя начин на застрояване на сгради
с Н до 10 м:
за ново строителство – свободно разположени
в зона по ограничителна линия на застрояване,
показана с плътен червен пунктир, котировки
с черно;
за съществуващо строителство – по плътен
черен контур;
– се определя устройствена зона „Жм“;
– се одобряват трасета за външно електроснабдяване и водоснабдяване – съществуващи от
улица от регулацията на с. Марково.
Решението може да бъде обжалвано в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ пред
Административния съд – Пловдив, чрез кмета на
Община „Родопи“.

7846

Председател:
Г. Ташев

РЕШЕНИЕ № 213
от 19 юли 2012 г.
На основание чл. 129, ал. 1 и чл. 130, ал. 1 ЗУТ
Общинският съвет „Родопи“ – Пловдив, реши:
Одобрява ПУП – ПРЗ и ПП на имот 073073,
местност Реката, землище с. Ситово, представляващ земеделска земя за процедура промяна
предназначението съобразно изискванията на
ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ, като:
– се образува УПИ: І-073073 – жилищно строителство, ІІ-073073 – жилищно строителство, за
разширение на полски път по червени, сини линии, надписи със син цвят и корекции със зелено;
– се определя начин на застрояване на сгради
с Н до 10 м, свободно разположени в зона по
ограничителна линия на застрояване, показана
с плътен червен пунктир, котировки с черно и
корекции със зелено;
– се определя устройствена зона „Жм“;
– се одобрява трасе за външно електроснабдяване и водоснабдяване със собствен водоизточник.
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Решението може да бъде обжалвано в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ пред
Административния съд – Пловдив, чрез кмета на
Община „Родопи“.

7847

Председател:
Г. Ташев

РЕШЕНИЕ № 214
от 19 юли 2012 г.
На основание чл. 129, ал. 1 и чл. 130, ал. 1 ЗУТ
Общинският съвет „Родопи“ – Пловдив, реши:
Одобрява ПУП – ПРЗ и ПП на имот № 43,330,
местност Захаридево, землище с. Марково, представляващ земеделска земя за процедура промяна
предназначението съобразно изискванията на
ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ, като:
– се образува УПИ: 43.1689 – за жилищно
застрояване, 43.1688 – за жилищно застрояване,
43.1690 – за улица тупик, по червени, сини линии,
надписи със син цвят;
– се определя начин на застрояване на сгради
с Н до 10 м, свободно разположени в зона по
ограничителна линия на застрояване, показана
с плътен червен пунктир, котировки с черно и
корекции със зелено на 3 м от улична регулация;
– се определя устройствена зона „Жм“;
– трасета за външно електроснабдяване, канализация и водоснабдяване.
Решението може да бъде обжалвано в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ пред
Административния съд – Пловдив, чрез кмета на
Община „Родопи“.

7848

Председател:
Г. Ташев

РЕШЕНИЕ № 215
от 19 юли 2012 г.
На основание чл. 129, ал. 1 и чл. 130, ал. 1 ЗУТ
Общинският съвет „Родопи“ – Пловдив, реши:
Одобрява ПУП – ПРЗ и ПП на имот № 40.15,
местност Ченгене баир, землище с. Първенец,
представляващ земеделска земя за процедура
промяна предназначението съобразно изискванията на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ, като:
– се образува УПИ: 40.15 – жилищно строителство, за разширение на полски път по червени,
сини линии, надписи със син цвят;
– се определя начин на застрояване на сгради
с Н до 10 м, свободно разположени в зона по
ограничителна линия на застрояване, показана
с плътен червен пунктир, котировки с черно и
корекции със зелено по отношение застрояване
в дъното на УПИ;
– се определя устройствена зона „Жм“;
– трасета за външно електроснабдяване и
водоснабдяване.
Решението може да бъде обжалвано в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ пред
Административния съд – Пловдив, чрез кмета на
Община „Родопи“.

7849

Председател:
Г. Ташев
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ОБЩИНА РАДНЕВО
РЕШЕНИЕ № 187
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.
Раднево, одобрява ПУП – план за застрояване на
ПИ № 035008 в землището на с. Маца, местност
Маценски гробища, община Раднево, област
Стара Загора.

7901

Председател:
Д. Желев

РЕШЕНИЕ № 188
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.
Раднево, одобрява ПУП – план за застрояване на
ПИ № 034008 в землището на с. Землен, местност
Гробища, община Раднево, област Стара Загора.

7902

Председател:
Д. Желев

РЕШЕНИЕ № 189
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.
Раднево, одобрява ПУП – план за застрояване
на ПИ № 017011 и ПИ № 017012 в землището на
с. Ковачево, местност Парцели, община Раднево,
област Стара Загора.

7903

Председател:
Д. Желев

РЕШЕНИЕ № 190
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.
Раднево, одобрява ПУП – план за застрояване
на ПИ № 097023 в землището на с. Коларово,
местност Гробища, община Раднево, област
Стара Загора.

7904

Председател:
Д. Желев

РЕШЕНИЕ № 191
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. Раднево, одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за обект: рудник
„Трояново – север“, подобект: Реконструкция и
изместване на ел. провод 110 kV „Венера“, по
северната граница на рудник „Трояново – север“
в землището на с. Бели бряг, община Раднево,
област Стара Загора, през имоти: № 03407.0000.027,
03407.0000.040, 03407.0000.042, 03407.0000.055,
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03407.0000.057,
03407.0000.109,
03407.0000.121,
03407.0000.181,
03407.0000.201,
03407.0 011.038,
03407.0011.065,
03407.0013.0 02,
03407.0014.005,
03407.0 030.011,
03407.0 030.017,
03407.0033.003.

7905

03407.0000.103,
03407.0000.110,
03407.0000.123,
03407.0000.185,
03407.0000.245,
03407.0 011.040,
03407.0012.005,
03407.0 013.0 09,
03407.0030.002,
03407.0 030.015,
03407.0 030.018,

03407.0000.105,
03407.0000.118,
03407.0000.159,
03407.0000.200,
03407.0011.022,
03407.0 011.058,
03407.0012.006,
03407.0 013.010,
03407.0030.004,
03407.0 030.016,
03407.0 030.019,
Председател:
Д. Желев

ОБЩИНА САНДАНСКИ
РЕШЕНИЕ № 268
от 25 юли 2012 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ и Решение
№ 22 от протокол № 2 от 6.03.2012 г. на ОЕСУТ
при Община Сандански Общинският съвет – гр.
Сандански, реши:
Одобрява ПУП – парцеларен план за проектно трасе на водопровод за захранване на УПИ
000784„а“ (ПИ с идентификатор по действаща
КК 65334.226.7841) в местността Чинар куши,
землището на гр. Сандански.
Трасето започва от съществуващ облекчителен водоем № 2 на водопровода, захранващ гр.
Сандански, преминава по поземлен имот с идентификатор 65334.102.151 – път IV клас на община
Сандански, и достига до УПИ 000784„а“ (ПИ с
идентификатор по действаща КК 65334.226.7841)
в местността Чинар куши, землището на гр.
Сандански.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ решението
подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез Община
Сандански пред Административния съд – Благоевград.

7906

Председател:
Ат. Стоянов

РЕШЕНИЕ № 269
от 25 юли 2012 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ и Решение
№ 22 от протокол № 2 от 6.03.2012 г. на ОЕСУТ
при Община Сандански Общинският съвет – гр.
Сандански, реши:
Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за проектно трасе на външно ел.
захранване – НН за УПИ 000779 (ПИ с идентификатор по действаща КК 65334.226.779) в местността Чинар куши, землището на гр. Сандански.
Трасето преминава през имот 000322 – вътрешна река, землище на с. Поленица, през поземлен
имот с идентификатор 65334.102.151 – път VI
клас на община Сандански, и достига до УПИ
000779 (ПИ с идентификатор по действаща КК
65334.226.779) в местността Чинар куши, землището на гр. Сандански.
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На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ решението
подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез Община
Сандански пред Административния съд – Благоевград.

7907

Председател:
Ат. Стоянов

ОБЩИНА СВИЩОВ
РЕШЕНИЕ № 238
от 28 юни 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ по заявление с вх. № 94-ТСУ1031 от 6.04.2012 г. до Община Свищов от „Видео
сат – Георгиев и Сие“ – ООД, Свищов, във връзка
със Заповед № 322-РД-01-03 от 7.03.2012 г. на кмета
на Община Свищов с мотивирано предписание
за (ПУП) – (ПП) по чл. 150 ЗУТ и Решение № 2
от протокол № 3 от 23.05.2012 г. на Общинския
експертен съвет по устройство на територията
(ОЕСУТ) при Община Свищов и предложение
с вх. № 556 от 13.06.2012 г. от кмета на Община
Свищов Общинският съвет – гр. Свищов, реши:
Одобря ва под робен ус т ройс т вен п ла н
(ПУП) – парцеларен план (ПП) за трасе на
техническата инфраструктура – междуселищна
оптична връзка между гр. Свищов и с. Вардим,
община Свищов, с трасе, преминаващо през поземлени имоти (ПИ) по КК и КР на землището
на гр. Свищов (ЕК АТТЕ 65766) и поземлени
имоти (ПИ) по КВС на землището на с. Вардим
(ЕКАТТЕ 10118), който е част от комплексен
проект за инвестиционна инициатива за обект
„Оптичнокабелна междуселищна електронносъобщителна връзка между гр. Свищов и с. Вардим
на територията на община Свищов“.
Прокарването на трасето да се извърши при
условията на чл. 193, ал. 3 и 4 и чл. 210 ЗУТ.

7813

Председател:
Св. Георгиева

РЕШЕНИЕ № 239
от 28 юни 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ по заявление с вх. № 94-ТСУ1025 от 27.03.2012 г. до Община Свищов от „Видео
сат – Георгиев и Сие“ – ООД, гр. Свищов, във
връзка със Заповед № 873-РД-01-03 от 10.08.2011 г.
на зам.-кмет „БИРР“ на Община Свищов с
мотивирано предписание за (ПУП) – (ПП) по
чл. 150 ЗУТ и Решение № 3 от протокол № 3 от
23.05.2012 г. на Общинския експертен съвет по устройство на територията (ОЕСУТ) и предложение
с вх. № 555 от 13.06.2012 г. от кмета на Община
Свищов Общинският съвет – гр. Свищов, реши:
Одобря ва под робен ус т ройс т вен п ла н
(ПУП) – парцеларен план (ПП) за трасе на
техническата инфраструктура – междуселищна
оптична връзка между с. Морава и с. Овча могила, община Свищов, с трасе, преминаващо през
поземлени имоти (ПИ) по КВС от землището на
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с. Морава (ЕКАТТЕ 49028) и поземлени имоти
(ПИ) по КВС от землището на с. Овча могила
(ЕКАТТЕ 53196), който е част от комплексен
проект за инвестиционна инициатива за обект
„Оптичнокабелна междуселищна електронносъобщителна връзка между с. Морава и с. Овча
могила на територията на община Свищов“.
Прокарването на трасето да се извърши при
условията на чл. 193, ал. 3 и 4 и чл. 210 ЗУТ.

дават чрез Общинския съвет – гр. Септември, в
30-дневен срок от обнародването на решението
в „Държавен вестник“.

Председател:
Св. Георгиева

РЕШЕНИЕ № 287
от 28 юни 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 3,
ал. 3, т. 2, чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК и
чл. 5 и 6 от Наредбата за търговете и конкурсите
Общинският съвет – гр. Силистра, реши:
1. Дава съгласие за актуализиране на Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост, в Община Силистра през
2012 г., приета с Решение № 134, взето с протокол
№ 6 от 17.02.2012 г. на Общинския съвет – гр. Силистра, като в раздел „Б. Имоти, които Община
Силистра има намерение да продаде, т. II По реда
на Закона за приватизация и следприватизационен
контрол“, включва следната нова точка:
„т. 21. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор № 66425.500.3071.3.47 по кадастралната
карта на гр. Силистра, представляващ магазин
№ 4 на втория етаж в многофункционалната
сграда на ул. Добруджа 22А, с площ 19,71 кв. м
заедно с 2,45 % идеални части от общите части
на сградата и от отстъпеното право на строеж
(АОС № 5102 от 17.05.2011 г.).“
2. Открива процедура за приватизация на
общински нежилищен имот – частна общинска
собственост: самостоятелен обект в сграда с идентификатор № 66425.500.3071.3.47 по кадастралната
карта на гр. Силистра, представляващ магазин
№ 4 на втория етаж в многофункционалната
сграда на ул. Добруджа 22А, с площ 19,71 кв. м
заедно с 2,45 % идеални части от общите части
на сградата и от отстъпеното право на строеж
(АОС № 5102 от 17.05.2011 г.).
3. Определя метод на продажба – публичен
търг с явно наддаване.
4. Утвърждава начална тръжна цена в размер
17 350 лв.
5. Определя стъпка на наддаване – 1000 лв.
6. Утвърждава депозит за участие в размер
20 0 0 л в., кой т о се внася по ба н кова сме т к а на общ и ната: Ба н к а „ДСК“ – А Д, к лон
Си лист ра, IBA N – BG76STSA930 0330 0801149,
BIC – STSABGSF, до 16 ч. на 19-ия ден след обнародването на решението в „Държавен вестник“.
7. Тръжната документация се получава до
16,30 ч. на 18-ия ден след обнародването на
решението в „Държавен вестник“ от Информационния център на общината след заплащане на 300 лв. с включен ДДС по банкова
сметка на общината: Банка „ДСК“ – АД, клон
Силист ра, IBA N – BG27STSA930 0320 010 0123,
BIC – STSABGSF.
8. Предложенията за участие в търга се приемат в деловодството на общината до 17 ч. на
19-ия ден след обнародването на решението в
„Държавен вестник“.
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РЕШЕНИЕ № 240
от 28 юни 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ по заявление с вх. № 94-ТСУ1026 от 27.03.2012 г. до Община Свищов от „Видео
сат – Георгиев и Сие“ – ООД, гр. Свищов, във
връзка със Заповед № 873-РД-01-03 от 10.08.2011 г.
на зам.-кмет „БИРР“ на Община Свищов с
мотивирано предписание за (ПУП) – (ПП) по
чл. 150 ЗУТ и Решение № 4 от протокол № 3 от
23.05.2012 г. на Общинския експертен съвет по устройство на територията (ОЕСУТ) и предложение
с вх. № 557 от 13.06.2012 г. от кмета на Община
Свищов Общинският съвет – гр. Свищов, реши:
Одобря ва под робен ус т ройс т вен п ла н
(ПУП) – парцеларен план (ПП) за трасе на техническата инфраструктура – междуселищна оптична
връзка между с. Козловец и с. Алеково, община
Свищов, с трасе, преминаващо през поземлени
имоти (ПИ) по КВС на землището на с. Козловец
(ЕКАТТЕ 37784) и поземлени имоти (ПИ) по КВС
на землището на с. Алеково (ЕКАТТЕ 00237),
който е част от комплексен проект за инвестиционна инициатива за обект „Оптичнокабелна
междуселищна електронносъобщителна връзка
между с. Козловец и с. Алеково на територията
на община Свищов“.
Прокарването на трасето да се извърши при
условията на чл. 193, ал. 3 и 4 и чл. 210 ЗУТ.

7815

Председател:
Св. Георгиева

ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ
РЕШЕНИЕ № 222
от 30 юли 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Септември, реши:
Одобрява представения проект на ПУП – ПР
за ПИ № 011489 и № 011419, м. Адата, в землището
на гр. Септември, с който е предвидена промяна
на предназначението на имотите от „Нива“ в
„Местен път“.
Проектът се намира на разположение в сградата на общината, ул. Александър Стамболийски
37а, ет. 3.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ решението
подлежи на обжалване пред Административния
съд – Пазарджик. Жалбите и протестите се по-
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Председател:
Г. Мърков
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9. Оглед на имота може да се извърши до
деня преди датата на търга след закупуване на
тръжната документация.
10. Търгът да се проведе на 20-ия ден след
обнародването на решението в „Държавен вестник“ от 9 ч. в Заседателната зала на общината.
11. В случай на неявяване на кандидат да се
обяви нов търг за продажба на имота при същите
условия на решението, но със следните срокове:
11.1. Срок за закупуване на тръжна документация – до 16,30 ч. на 53-тия ден от обнародване
на решението в „Държавен вестник“.
11.2. Срок за заплащане на депозита – до 16 ч.
на 54-тия ден от обнародване на решението в
„Държавен вестник“.
11.3. Срок за подаване на предложенията – до
17 ч. на 54-тия ден от обнародване на решението
в „Държавен вестник“.
11.4. Търгът да се проведе на 55-ия ден след
обнародването на решението в „Държавен вестник“ от 9 ч. в Заседателната зала на общината.
12. Заплащането на достигнатата на търга
цена за обекта се извършва по банкова сметк а на общ и ната: Ба н к а „ДСК“ – А Д, к лон
Силист ра, IBA N – BG27STSA930 0320 010 0121,
BIC – STSABGSF, в 30-дневен срок от датата на
заповедта за утвърждаване на спечелилия търга,
като от същата се приспадне внесеният депозит.
13. Забранява извършването на разпоредителни
сделки, свързани с обекта, сключване на договори
за дялово участие, за наем, за съвместна дейност,
за кредит, за обезпечаване на вземания.
14. Възлага на отдел „Разпореждане с общинска собственост“ да извърши всички последващи
действия по процедурата за приватизация съгласно
действащото законодателство.
15. Възлага на кмета на общината сключването
на приватизационния договор.

7941

Председател:
М. Димитрова

РЕШЕНИЕ № 289
от 28 юни 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 3,
ал. 3, т. 2, чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК и
чл. 5 и 6 от Наредбата за търговете и конкурсите
Общинският съвет – гр. Силистра, реши:
1. Открива процедура за приватизация на
общински нежилищен имот – частна общинска
собственост: поземлен имот с идентификатор
№ 00895.502.1615.1.29 по кадастралната карта на
с. Айдемир, представляващ столова, намираща
се в сутерена на масивна триетажна сграда на
ул. София 88, с площ 405 кв. м заедно с 21,37 %
идеални части от общите части на сградата и от
отстъпеното право на строеж (АОС № 4730 от
14.05.2010 г.).
2. Определя метод на продажба – публичен
търг с явно наддаване.
3. Утвърждава начална тръжна цена в размер
75 200 лв.
4. Определя стъпка на наддаване – 1000 лв.
5. Утвърждава депозит за участие в размер
7000 лв., който се внася по банкова сметка
на общ и ната: Ба н к а „ ДСК“ А Д , к лон С и-
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л и с т р а , I B A N – B G76 S T S A 9 3 0 0 33 0 0 8 01149,
BIC – STSABGSF, до 16 ч. на 19-ия ден след обнародването на решението в „Държавен вестник“.
6. Тръжната документация се получава до
16,30 ч. на 18-ия ден след обнародването на
решението в „Държавен вестник“ от Информационния център на общината след заплащане на 300 лв. с включен ДДС по банкова
сметка на общината: Банка „ДСК“ – АД, клон
Силист ра, IBA N – BG27STSA930 0320 010 0123,
BIC – STSABGSF.
7. Предложенията за участие в търга се приемат в деловодството на общината до 17 ч. на
19-ия ден след обнародването на решението в
„Държавен вестник“.
8. Оглед на имота може да се извърши до
деня преди датата на търга след закупуване на
тръжната документация.
9. Търгът да се проведе на 20-ия ден след обнародването на решението в „Държавен вестник“
от 9 ч. в Заседателната зала на общината.
10. В случай на неявяване на кандидат да се
обяви нов търг за продажба на имота при същите
условия на решението, но със следните срокове:
10.1. Срок за закупуване на тръжна документация – до 16,30 ч. на 53-тия ден от обнародване
на решението в „Държавен вестник“.
10.2. Срок за заплащане на депозита – до 16 ч.
на 54-тия ден от обнародване на решението в
„Държавен вестник“.
10. 3. Срок за подаване на предложенията – до
17 ч. на 54-тия ден от обнародване на решението
в „Държавен вестник“.
10.4. Търгът да се проведе на 55-ия ден след
обнародването на решението в „Държавен вестник“ от 9 ч. в Заседателната зала на общината.
11. Заплащането на достигнатата на търга
цена за обекта се извършва по банкова сметк а на общ и ната: Ба н к а „ДСК“ – А Д, к лон
Силист ра, IBA N – BG27STSA930 0320 010 0121,
BIC – STSABGSF, в 30-дневен срок от датата на
заповедта за утвърждаване на спечелилия търга,
като от същата се приспадне внесеният депозит.
12. Забранява извършването на разпоредителни
сделки, свързани с обекта, сключване на договори
за дялово участие, за наем, за съвместна дейност,
за кредит, за обезпечаване на вземания.
13. Възлага на отдел „Разпореждане с общинска собственост“ да извърши всички последващи
действия по процедурата за приватизация съгласно
действащото законодателство.
14. Възлага на кмета на общината сключването
на приватизационния договор.

7942

Председател:
М. Димитрова

РЕШЕНИЕ № 310
от 26 юли 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ, Решение № 119 на
Експертния съвет по устройство на територията,
взето на заседание с протокол № 13 от 13.07.2012 г.,
Общинският съвет – гр. Силистра, реши:
Одобрява ПУП – план за застрояване в ПИ
№ 41143.503.140 и парцеларен план за ел. захранва-
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не 20 kV от ТП „Фурна“ до ПИ № 41143.503.140 в
землището на с. Калипетрово, община Силистра.
Съгласно изискванията на чл. 131, ал. 2 ЗУТ
непосредствено засегнати от предвижданията на
подробния устройствен план са: ПИ № 41143.503.16,
П И № 41143.503.74, П И № 41143.503.75, П И
№ 41143. 50 3.76 , П И № 41143. 50 3.1 2 5 и П И
№ 41143.503.140 в землището на гр. Силистра,
община Силистра.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ заинтересуваните лица по смисъла на чл. 131 ЗУТ могат да
обжалват решението в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“ чрез Община
Силистра до Административния съд – Силистра.

7940

Председател:
М. Димитрова

ОБЩИНА СЛИВЕН
РЕШЕНИЕ № 372
от 26 юли 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и чл.
129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Сливен,
реши:
1. Одобрява проекта за подробен устройствен
план – парцеларен план за линейни обекти на
техническата инфраструктура извън границите
на урбанизираните територии за изграждане на
подземен електропровод – 1 kV от ТП „КЗС“, с.
Чокоба, на ВЛ 20 kV „Крушаре“, ПС „Речица“,
за присъединяване на фотоволтаична централа
в поземлен имот 102012, местност До могилите,
землище с. Чокоба, община Сливен, преминаващ
през имоти 000094 и 102098 – местен и полски
път, общинска собственост в същото землище.
2. Одобрява проекта за подробен устройствен
план – парцеларен план за линейни обекти на
техническата инфраструктура извън границите
на урбанизираните територии за изграждане на
подземен електропровод – 0,4 kV от стълб № 11
на мрежа НН, въздушен извод от УНН на ТП
„ДЗИ“, с. Стара река, до поземлен имот 081047,
отреден „За жилищно застрояване“, местност
Баира, землище с. Стара река, община Сливен,
преминаващ през имоти 000350 и 000081 – полски
пътища, общинска собственост в същото землище.
3. Одобрява проекта за подробен устройствен
план – парцеларен план за линейни обекти на
техническата инфраструктура извън границите
на урбанизираните територии за изграждане
на водопроводно отклонение за поземлен имот
057036, отреден „За кравеферма“, местност Малкия чаир, землище с. Тополчане, община Сливен,
преминаващо през имоти 000061, 000062, 000453,
000458 и 057202 – общинска собственост, в същото
землище.
Решението подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез
общинската администрация до Административния
съд – Сливен.

7946

За председател:
Б. Павлов
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ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ
РЕШЕНИЕ № 9.15
от 28 юни 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общ инският съвет – гр. Сунгурларе, реши:
Одобрява проекта за подробен устройствен
план – план за регулация и застрояване за ПИ
№ 087010, местност Оджа връх, землище с. Терзийско, община Сунгурларе, област Бургас, с
цел промяна предназначението на земеделската
земя и обособяването на УПИ I-087010 – За електрическа подстанция, 110/20 kV със ситуирано
свободно застрояване, ел. схема за захранване с
електроенергия и комуникационно-транспортен
план към ПУП.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ решението
подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез Община
Сунгурларе пред Административния съд – Бургас.

7909

Председател:
Х. Ахмед

РЕШЕНИЕ № 9.16
от 28 юни 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общ инският съвет – гр. Сунгурларе, реши:
Одобрява проекта за подробен устройствен
план – план за регулация и застрояване за ПИ
№ 127012, местност Локвата, землище с. Терзийско, община Сунгурларе, област Бургас, с
цел пром яна предназначението на земеделската
земя и отреждането на новообраз уваните УПИ:
I-127012 – За инфраструктура, и ІІ-127012 – За
ветрогенератор, със ситуирано свободно застрояване, ел. схема за захранване с електроенергия
и комуникационно-транспортен план към ПУП.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ решението
подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез Община
Сунгурларе пред Административния съд – Бургас.

7910

Председател:
Х. Ахмед

РЕШЕНИЕ № 9.17
от 28 юни 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общ инският съвет – гр. Сунгурларе, реши:
Одобрява проекта за подробен устройствен
план – план за регулация и застрояване за ПИ
№ 059016, местност Соватя, землище с. Терзийско,
община Сунгурларе, област Бургас, с цел пром яна
предназначението на земеделската земя и отреждането на новообраз уваните УПИ: I-059016 – За
инфраструктура, и II-059016 – За ветрогенератор,
със ситуирано свободно застрояване, ел. схема за
захранване с електроенергия и комуникационнотранспортен план към ПУП.

С Т Р. 5 6
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На основание чл. 215, ал. 4 ЗУ Т решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ чрез
Община Сунгурларе пред Административния
съд – Бургас.

7911

Председател:
Х. Ахмед

РЕШЕНИЕ № 9.18
от 28 юни 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общ инският съвет – гр. Сунгурларе, реши:
Одобрява проекта за подробен устройствен
план – план за регулация и застрояване за ПИ
№ 127003, местност Локвата, землище с. Терзийско, община Сунгурларе, област Бургас, с
цел пром яна предназначението на земеделската
земя и отреждането на новообраз уваните УПИ:
I-127003 – За инфраструктура, и II-127003 – За
ветрогенератор, със ситуирано свободно застрояване, ел. схема за захранване с електрое нергия
и комуникационно-транспортен план към ПУП.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУ Т решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ чрез
Община Сунгурларе пред Административния
съд – Бургас.

7912

Председател:
Х. Ахмед

РЕШЕНИЕ № 9.19
от 28 юни 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общ инският съвет – гр. Сунгурларе, реши:
Одобрява проекта за подробен устройствен
план – план за регулация и застрояване за ПИ
№ 108008, местност Ибрянгова чешма, землище
с. Терзийско, община Сунгурларе, област Бургас,
с цел промяна предназначението на земеделската
земя и отреждането на нов ообразуваните УПИ:
I-108008 – За инфраструктура, и II-108008 – За
ветроген ератор, със ситуирано свободно застрояване, ел. схема за захранване с електроенергия
и комуникационно-транспортен план към ПУП.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУ Т решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ чрез
Община Сунгурларе пред Административния
съд – Бургас.

7913

Председател:
Х. Ахмед

РЕШЕНИЕ № 9.20
от 28 юни 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общ инският съвет – гр. Сунгурларе, реши:
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БРОЙ 65

Одобрява проекта за подробен устройствен
план – план за регулация и застрояване за ПИ
№ 262002, местност Кайряка, землище с. Терзийско, община Сунгурларе, област Бургас, с
цел пром яна предназначението на земеделската
земя и отреждането на новообраз уваните УПИ:
I-262002 – За инфраструктура, и II-262002 – За
ветрогенератор, със ситуирано свободно застрояване, ел. схема за захранване с електрое нергия
и комуникационно-транспортен план към ПУП.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ решението
подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез Община
Сунгурларе пред Административния съд – Бургас.

7914

Председател:
Х. Ахмед

РЕШЕНИЕ № 9.21
от 28 юни 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общ инският съвет – гр. Сунгурларе, реши:
Одобрява проекта за подробен устройствен
план – план за регулация и застрояване за ПИ
№ 054032, местност Ганчова чешма, землище
с. Терзийско, община Сунгурларе, област Бургас,
с цел промяна предназначението на земеделската
земя и отреждането на новообразуваните УПИ:
I-054032 – За инфраструктура, и II-054032 – За
ветрог енератор, със ситуирано свободно застрояване, ел. схема за захранване с електроенергия
и комуникационно-транспортен план към ПУП.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ решението
подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез Община
Сунгурларе пред Административния съд – Бургас.

7915

Председател:
Х. Ахмед

РЕШЕНИЕ № 9.22
от 28 юни 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общ инският съвет – гр. Сунгурларе, реши:
Одобрява проекта за подробен устройствен
план – план за регулация и застрояване за ПИ
№ 040017, местност Катарджолау, землище с. Терзийско, община Сунгурларе, област Бургас, с
цел промяна предназначението на земеделската
земя и отреждането на новообр азуваните УПИ:
I-040017 – За инфраструктура, и II-040017 – За
ветрогенерат ор, със ситуирано свободно застрояване, ел. схема за захранване с елект роенергия
и комуникационно-транспортен план към ПУП.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ решението
подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез Община
Сунгурларе пред Административния съд – Бургас.

7916

Председател:
Х. Ахмед
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РЕШЕНИЕ № 9.23
от 28 юни 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМ А
и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общ инският съвет – гр.
Сунгурларе, реши:
Одобрява проекта за подробен устройствен
план – план за регулация и застрояване за ПИ
№ 2530 01, мес т нос т К арача н л ък а, зем л и ще
с. Терзийско, община Сунгурларе, област Бургас,
с цел промяна предназначението на земеделската
земя и отреждането на новообр азуваните УПИ:
I-253001 – За инфраструктура, и II-253001 – За
ветрогенерат ор, със ситуирано свободно застрояване, ел. схема за захранване с елект роенергия
и комуникационно-транспортен план към ПУП.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУ Т решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ чрез
Община Сунгурларе пред Административния
съд – Бургас.

7917

Председател:
Х. А хмед

РЕШЕНИЕ № 9.24
от 28 юни 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМ А
и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общ инският съвет – гр.
Сунгурларе, реши:
Одобрява проекта за подробен устройствен
план – план за регулация и застрояване за ПИ
№ 048005, местност Икихчата, землище с. Терзийско, община Сунгурларе, област Бургас, с
цел промяна предназначението на земеделската
земя и отреждането на новообр азуваните УПИ:
I-048005 – За инфраструктура, и II-048005 – За
ветрогенерат ор, със ситуирано свободно застрояване, ел. схема за захранване с елект роенергия
и комуникационно-транспортен план към ПУП.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУ Т решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ чрез
Община Сунгурларе пред Административния
съд – Бургас.

7918

Председател:
Х. А хмед

РЕШЕНИЕ № 9.25
от 28 юни 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМ А
и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общ инският съвет – гр.
Сунгурларе, реши:
Одобрява проекта за подробен устройствен
план – план за регулация и застрояване за ПИ
№ 127009, местност Бреста, землище с. Терзийско, община Сунгурларе, област Бургас, с цел
пром яна предназначението на земеделската
земя и отреждането на новообраз уваните УПИ:
I-127009 – За инфраструктура, и II-127009 – За
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ветрогенератор, със ситуирано свободно застрояване, ел. схема за захранване с електрое нергия
и комуникационно-транспортен план към ПУП.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУ Т решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ чрез
Община Сунгурларе пред Административния
съд – Бургас.
Председател:
Х. А хмед
7919
РЕШЕНИЕ № 9.26
от 28 юни 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМ А
и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общ инският съвет – гр.
Сунгурларе, реши:
Одобрява проекта за подробен устройствен
план – план за регулация и застрояване за ПИ
№ 258002, местност Кайряка, землище с. Терзийско, община Сунгурларе, област Бургас, с
цел пром яна предназначението на земеделската
земя и отреждането на новообраз уваните УПИ:
I-258002 – За инфраструктура, и II-258002 – За
ветрогенератор, със ситуирано свободно застрояване, ел. схема за захранване с електрое нергия
и комуникационно-транспортен план към ПУП.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУ Т решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ чрез
Община Сунгурларе пред Административния
съд – Бургас.
Председател:
Х. А хмед
7920
РЕШЕНИЕ № 9.27
от 28 юни 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМ А
и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общ инският съвет – гр.
Сунгурларе, реши:
Одобрява проекта за подробен устройствен
план – план за регулация и застрояване за ПИ
№ 108003, местност Ибрянгова чешма, землище
с. Терзийско, община Сунгурларе, област Бургас,
с цел промяна предназначението на земеделската
земя и отреждането на нов ообразуваните УПИ:
I-108003 – За инфраструктура, и II-108003 – За
ветроген ератор, със ситуирано свободно застрояване, ел. схема за захранване с електроенергия
и комуникационно-транспортен план към ПУП.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУ Т решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ чрез
Община Сунгурларе пред Административния
съд – Бургас.

7921

Председател:
Х. А хмед
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ОБЩИНА Х АДЖИДИМОВО

ОБЩИНА ШУМЕН

РЕШЕНИЕ № 181
от 1 авг уст 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМ А
и чл. 129, ал. 1 ЗУ Т Общинският съвет – гр.
Хаджидимово, одобрява парцеларен план за
обект: „Кабелна линия НН за външно ел. захранване на обект: „Хотел – ресторант в имот
№ 015002, местност та Зад манастира, землище
на гр. Хаджидимово“.

РЕШЕНИЕ № 195
от 26 юли 2012 г.
На основание чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 134,
ал. 2, т. 6 във връзка с чл. 59, ал. 1 и чл. 60 ЗУТ,
заявление с вх. № 92-00-413 от 18.06.2012 г., Заповед № РД-25-522 от 4.04.2012 г. за разрешаване
изработването на ПУП и становище на ОбЕСУТ
по т. 6 от протокол № 24 от 5.07.2012 г. Общинският съвет – гр. Шумен, реши:
1. Одобрява проект за специализирана плансхема 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 „Външно ВиК и ел. захранване“ на нов обект
в имот 83510.87.4 по кадастралната карта на гр.
Шумен в местността Илчов баир, при следните
условия:
Със специализираната план-схема и ПУП – парцеларен план се одобряват трасе и сервитут за
„Външно ВиК и ел. захранване“ на нов обект в
имот 83510.87.4 по кадастралната карта на гр.
Шумен в местността Илчов баир.
Одобрява се П У П – парцеларен план по
приложените скици, изведени с № 394 и 395 от
13.07.2012 г.
2. Дава съгласие да бъде учредено на ДПП
„Шуменско плато“ безвъзмездно право на прокарване на елементите на линейната инфраструктура (електроснабдителна, водоснабдителна и
канализационна мрежа) заедно със съответните
произтичащи сервитутни права през следните
имоти, собственост на Община Шумен:
2.1. елпровод с дължина 65 м през имот с
идентификатор 83510.87.4 по кадастралната карта
с площ на сервитута 420 кв. м;
2.2. водопровод през имоти с идентификатори
83510.87.4 и 83510.676.392 по кадастралната карта
с площ на сервитута 68 кв. м;
2.3. канал през имоти с идентификатори
83510.87.4 и 83510.676.392 по кадастралната карта
с площ на сервитута 121 кв. м.
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.
Председател:
Г. Колев
7929

7934

Председател:
М. Имамов

ОБЩИН А ЧИРП АН
РЕШЕНИЕ № 133
от 8 авг уст 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМ А
и чл. 129, ал. 1 ЗУ Т Общинският съвет – гр.
Чирпан, реши:
Одобрява проекта за ПУ П (подробен устройствен план) – парцеларен план за трасе на
външно ел. захранване на ПИ 124004, минаващо през поземлен имот 000286, 000287, 000288,
000313, местност А шик ларе, в землището на
с. Зетьово, община Чирпан.
Решен ие т о, с кое т о е одобрен п роек т ът
за П У П – парцелар ен п ла н о т Общ и нск и я
съвет – гр. Чирпан, може да се обжалва или
протестира в 30-дневен срок от обнародването
му в „Държавен вестник“ пред А дминистративния съд – Стара Загора, чрез Общинския
съвет – гр. Чирпан, на основание чл. 215, ал. 1
и 4 ЗУ Т.

7869

Председател:
Хр. Стефанов

РЕШЕНИЕ № 134
от 8 авг уст 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМ А
и чл. 129, ал. 1 ЗУ Т Общинският съвет – гр.
Чирпан, реши:
О д о б р я в а П У П (п о д р о б е н ус т р о й с т в е н
план) – парцеларен план за трасе на външно
ел. за х ранване до Пречист ват елна станц и я
за отпадъчни води (ПСОВ) в поземелен имот
147180, местност Табахни, в землището на гр.
Чирпан.
Решен ие т о, с кое т о е одобрен п роек т ът
за П У П – парцелар ен п ла н о т Общ и нск и я
съвет – гр. Чирпан, може да се обжалва или
протестира в 30-дневен срок от обнародването
му в „Държавен вестник“ пред А дминистративния съд – Стара Загора, чрез Общинския
съвет – гр. Чирпан, на основание чл. 215, ал. 1
и 4 ЗУ Т.

7870

Председател:
Хр. Стефанов

ОБЩИНА „ТУНДЖА“ – ЯМБОЛ
РЕШЕНИЕ № 194
от 27 юли 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМ А
и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет „Тунджа“ – гр. Ямбол, реши:
Одобрява проекти за подробни устройствени
планове – парцеларни планове за:
1. Трасе на ел. проводно отклонение от трафопост, разположен в поземлен имот № 000107,
през поземлени имоти № 000081, 000109, 000090,
000132 и 000131 до урегулиран поземлен имот
I-90 по КВС на землище с. Търнава.
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2. Трасе на водопроводно отклонение от съществуващ водопровод ∅ 80 от водопроводната
мрежа на с. Търнава, пресичащ проектен поземлен имот № 000131 – полски път, продължаващ
по полски път проектен номер № 000132 край
новообразуваните урегулирани поземлени имоти
УПИ IV, V, VI, VII, VIII до УПИ IX-90 по КВС
на землище с. Търнава.
3. Трасе на ел. провод за захранване на УПИ
XXVI, масив 86 от БКТП в ПИ № 086040 през
ПИ № 08625 по КВС на землище с. Калчево, и
елпроводно отклонение 20 kV от СРС № 1 до
БКТП в ПИ № 086040.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересованите лица могат да обжалват решението чрез Община „Тунджа“ – гр. Ямбол, пред
Административния съд – Ямбол.

7947

Председател:
К. Карагьозов

ОБЩИНА С. НИКОЛА КОЗЛЕВО,
ОБЛАСТ ШУМЕН
ЗАПОВЕД № РД-187
от 13 август 2012 г.
На основание чл. 44, ал. 2 ЗМСМА, чл. 10,
ал. 8 ЗНП и чл. 15, ал. 1 ППЗНП във връзка с
Решение № 104 по протокол № 10 от 26.07.2012 г. на
Общинския съвет – с. Никола Козлево, нареждам:
1. Да се закрие ЦДГ „Първи юни“ – с. Хърсово,
считано от 1.09.2012 г.
2. Трудовите правоотношения с персонала на
ЦДГ „Първи юни“ – с. Хърсово, да бъдат уредени
при условията на чл. 328, ал. 1, т. 1 КТ.
3. Децата да бъдат пренасочени към найблизкото учебно заведение в общината ЦДГ
„Пролет“ – с. Ружица.
4. Приемането и съхранението на задължителната училищна документация и архива на
ЦДГ „Първи юни“ – с. Хърсово, да се извърши
от директора на ЦДГ „Пролет“ – с. Ружица.

7908

Кмет:
Т. Каракаш

ОБЩИНА С. САТОВЧА,
ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД
РЕШЕНИЕ № 184
от 26 юли 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – с. Сатовча, одобрява ПУП – ПЗ за имот пл. № 000381,
намиращ се в местността Дикчан, землище на
с. Плетена.
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.

7922

Председател:
Ив. Моллов
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268. – Министърът на правосъдието на основание чл. 401, ал. 3 от Закона за съдебната власт
обнародва:
СПИСЪК
на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната
власт за съдебния район на Пернишкия окръжен
и административен съд за 2012 г.
1. Клас „Криминалистични експертизи“
1.1. Криминалистични експертизи на писмени
доказателства
Антон Никодинов Николов, образование – вис
ше, криминален експерт, право.
Георги Георгиев Трифонов, образование – висше.
Емил Иванов Крумов, образование – висше,
графически, дактилоскопски, техническо изследване на документа.
Емил Любомиров Колев, образование – висше,
противодействие на престъпността и опазване на
обществения ред, криминалистически изследвания.
Емил Цветанов Костадинов, образование –
средно специално, охрана на обществения ред и КАТ.
Людмил Благоев Димитров, образование – вис
ше, право, експерт-криминалист.
1.2. Трасологични експертизи
Антон Никодинов Николов, образование –
висше, криминален експерт, право.
Георги Георгиев Трифонов, образование –
висше.
Емил Иванов Крумов, образование – висше,
графически, дактилоскопски, техническо изследване на документа.
Емил Любомиров Колев, образование – висше,
противодействие на престъпността и опазване на
обществения ред, криминалистически изследвания.
Емил Цветанов Костадинов, образование –
средно специално, охрана на обществения ред и КАТ.
Людмил Благоев Димитров, образование –
висш е, право, експерт-криминалист.
1.3. Съдебно-балистични експертизи
Антон Никодинов Николов, образование – вис
ше, криминален експерт, право.
Георги Георгиев Трифонов, образование – вис
ше.
Емил Иванов Крумов, образование – висше,
графически, дактилоскопски, техническо изследване на документа.
Емил Любомиров Колев, образование – висше,
противодействие на престъпността и опазване на
обществения ред, криминалистически изследвания.
Е м и л Ц в е т а нов Ко с т а д и нов, о б р а з ов ание – средно специално, охрана на обществения
ред и КАТ.
Людмил Благоев Димитров, образование – вис
ше, право, експерт-криминалист.
1.4. Биометрични криминалистични експертизи
Георги Георгиев Трифонов, образование – висше.
Емил Любомиров Колев, образование – висше,
противодействие на престъпността и опазване на
обществения ред, криминалистически изследвания.
2. Клас „Съдебномедицински експертизи“
2.1. Съдебномедицинска експертиза на труп
Кирил Стоименов Чакъров, образование – вис
ше, специалист по съдебна медицина.
Румен Василев Стоименов, образование – вис
ше, специалист по съдебна медицина.
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2.2. Съдебномедицинска експертиза на телесни
повреди
Анна Георгиева Милошева, образование – вис
ше, невролог, специалист ТЕЛК.
Антоанета Симеонова Николова, образование – висше, офталмолог.
Антоанета Кирилова Стаменкова, образование – висше, стоматолог; сертификат „Здравен
мениджмънт в условията на здравното осигуряване“; сертификат „Грешки в неподвижното
протезиране. Практически подходи за тяхното
отстраняване. Традиционни и модифицирани
стъклено-йономерни цименти. Компомерни обтуровъчни и циментиращи материали“; сертификат
„Кариес на ранното детство. Функционални и
пародонтални последствия. Общите заболявания
на детето и отражението им в устната кухина.
Съвременни методи на лечение“; сертификат
„Спешни и алергични състояния в стоматологичната практика“; сертификат „Двуетапно лечение
на хронични дифузни периодонтити“; сертификат
„Съвременна ендодонтия. Избелване на витални и
невитални зъби. Естетично кевларено шиниране
на пародонтозни зъби“; сертификат „Ендодотско
лечение при зъби с незавършено кореново развитие“; сертификат „Лечение на възпалителните
заболявания на пародонта: редукция на пародонталния джоб – регенеративни техники“; сертификат
„Безнадеждни случаи в ендодонтията. Съвременни
локални анестетици. Съвременни методи за локална анестезия в стоматологията“; сертификат
„А нтимикробна терапи я на пародонталните
заболявания: приложение на антибиотиците и
други антисептици за локално и системно лечение на пародонталните заболявания, основаващо
се на научни доказателства. Нова теоретична
и практична концепция за профилактиката на
кръвното асоцииране (кръстосани инфекции) в
денталната практика – структура, обзавеждане
и организация на работата в стоматологичния
кабинет. Съвременни методи за дезинфекция и
стерилизация в денталната практика“; сертификат
„Образна диагностика за заболяванията на зъбите
и периодонта. Възпалителни заболявания. Орални
херпесни инфекции в детско-юношеска възраст.
Херпесни вируси и противовирусен имунитет.
Алгоритми за клинична диагностика. Схеми за
лечение. Рецидивиращи афти и афтози. Съвременни
имунологични концепции. Клинична характеристика, диагностика, лечебни схеми“; сертификат
„Анализ на неуспеха при ендодонтско лечение.
Съвременни техники за препариране на коренови
канали. Съвременни техники за обтуриране на
коренови канали“; сертификат „Основни принципи
в съвременното ендодонтско лечение – триизмерна
ендодонтия“.
Валентина Димитрова Пасатова, образование – висше, хирург.
Жул ие т а Георг иева Тодор ова , о бра зование – висше, невролог.
Йорданка Дими т рова Златева, образование – висше, хигиена на труда, професионални
заболявания.
Кирил Ананиев Симеонов, образование – вис
ше, специалист по ортопедия и травматология.
Кирил Стоименов Чакъров, образование – вис
ше, специалист по съдебна медицина.
Милко Пантелеев Милков, образование – вис
ше, специалист по ортопедия и травматология.
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Николай Иванов Алексов, образование – вис
ше, специалист по вътрешни болести, кардиолог.
Росен Йорданов Матеев, образование – висше,
невролог, свидетелство за правоспособност по
„Клинична електроенцефалограма“; следдипломна
квалификация по „Електроенцефалография – диагностична значимост и клинично приложение
в неврологията“, по „Електроенцефалография и
мозъчна картография“, по „Доплерова сонография“, по „Мануална терапия на вертеброгенните
заболявания“, по „Актуални проблеми на детската
неврология“, удостоверение за семинар на тема
„Диагностично-терапевтични аспекти при лечение
на епилепсия при възрастни и деца“.
Румен Василев Стоименов, образование – вис
ше, специалист по съдебна медицина.
2.3. Съдебномедицинска експертиза за установяване на родителския произход
Борис Петров Шахов, образование – висше,
молекулярен биолог.
Йорданка Асенова Крумова, образование – вис
ше, специалист по акушерство и гинекология.
Мая Иванова Кичева, образование – висше,
експерт ДНК анализи; кандидат на биологичните
науки; специалист по молекулярна и функционална
биология, биохимик – клиничен химик, анализ на
белтъци и ензими, генотипиране, секвениране.
Николай Гинчев Тюфекчиев, образование – вис
ше, експерт ДНК анализи; специалист по молекулярна биология, биохимия и микробиология,
биохимик, микробиолог със специализация вирусология.
2.4. Съдебномедицинска експертиза за идентификация на човека
Антоанета Кирилова Стаменкова, образование – висше, стоматолог; сертификат „Здравен
мениджмънт в условията на здравното осигуряване“; сертификат „Грешки в неподвижното
протезиране. Практически подходи за тяхното
отстраняване. Традиционни и модифицирани
стъклено-йономерни цименти. Компомерни обтуровъчни и циментиращи материали“; сертификат
„Кариес на ранното детство. Функционални и
пародонтални последствия. Общите заболявания
на детето и отражението им в устната кухина.
Съвременни методи на лечение“; сертификат
„Спешни и алергични състояния в стоматологичната практика“; сертификат „Двуетапно лечение
на хронични дифузни периодонтити“; сертификат
„Съвременна ендодонтия. Избелване на витални и
невитални зъби. Естетично кевларено шиниране
на пародонтозни зъби“; сертификат „Ендодотско
лечение при зъби с незавършено кореново развитие“; сертификат „Лечение на възпалителните
заболявания на пародонта: редукция на пародонталния джоб – регенеративни техники“; сертификат
„Безнадеждни случаи в ендодонтията. Съвременни
локални анестетици. Съвременни методи за локална анестезия в стоматологията“; сертификат
„А нтимикробна терапи я на пародонталните
заболявания: приложение на антибиотиците и
други антисептици за локално и системно лечение на пародонталните заболявания, основаващо
се на научни доказателства. Нова теоретична
и практична концепция за профилактиката на
кръвното асоцииране (кръстосани инфекции) в
денталната практика – структура, обзавеждане
и организация на работата в стоматологичния
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кабинет. Съвременни методи за дезинфекция и
стерилизация в денталната практика“; сертификат
„Образна диагностика за заболяванията на зъбите
и периодонта. Възпалителни заболявания. Орални
херпесни инфекции в детско-юношеска възраст.
Херпесни вируси и противовирусен имунитет.
Алгоритми за клинична диагностика. Схеми за
лечение. Рецидивиращи афти и афтози. Съвременни
имунологични концепции. Клинична характеристика, диагностика, лечебни схеми“; сертификат
„Анализ на неуспеха при ендодонтско лечение.
Съвременни техники за препариране на коренови
канали. Съвременни техники за обтуриране на
коренови канали“; сертификат „Основни принципи
в съвременното ендодонтско лечение – триизмерна
ендодонтия“.
Борис Петров Шахов, образование – висше,
молекулярен биолог.
Мая Иванова Кичева, образование – висше,
експерт ДНК анализи; кандидат на биологичните
науки; специалист по молекулярна и функционална
биология, биохимик – клиничен химик, анализ на
белтъци и ензими, генотипиране, секвениране.
Николай Гинчев Тюфекчиев, образование – вис
ше, експерт ДНК анализи; специалист по молекулярна биология, биохимия и микробиология,
биохимик, микробиолог със специализация вирусология.
2.5. Съдебномедицинска експертиза по писмени данни
Анна Георгиева Милошева, образование – вис
ше, невролог, специалист ТЕЛК.
Антоанета Кирилова Стаменкова, образование – висше, стоматолог; сертификат „Здравен
мениджмънт в условията на здравното осигуряване“; сертификат „Грешки в неподвижното
протезиране. Практически подходи за тяхното
отстраняване. Традиционни и модифицирани
стъклено-йономерни цименти. Компомерни обтуровъчни и циментиращи материали“; сертификат
„Кариес на ранното детство. Функционални и
пародонтални последствия. Общите заболявания
на детето и отражението им в устната кухина.
Съвременни методи на лечение“; сертификат
„Спешни и алергични състояния в стоматологичната практика“; сертификат „Двуетапно лечение
на хронични дифузни периодонтити“; сертификат
„Съвременна ендодонтия. Избелване на витални и
невитални зъби. Естетично кевларено шиниране
на пародонтозни зъби“; сертификат „Ендодотско
лечение при зъби с незавършено кореново развитие“; сертификат „Лечение на възпалителните
заболявания на пародонта: редукция на пародонталния джоб – регенеративни техники“; сертификат
„Безнадеждни случаи в ендодонтията. Съвременни
локални анестетици. Съвременни методи за локална анестезия в стоматологията“; сертификат
„А нтимикробна терапи я на пародонталните
заболявания: приложение на антибиотиците и
други антисептици за локално и системно лечение на пародонталните заболявания, основаващо
се на научни доказателства. Нова теоретична
и практична концепция за профилактиката на
кръвното асоцииране (кръстосани инфекции) в
денталната практика – структура, обзавеждане
и организация на работата в стоматологичния
кабинет. Съвременни методи за дезинфекция и
стерилизация в денталната практика“; сертификат
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„Образна диагностика за заболяванията на зъбите
и периодонта. Възпалителни заболявания. Орални
херпесни инфекции в детско-юношеска възраст.
Херпесни вируси и противовирусен имунитет.
Алгоритми за клинична диагностика. Схеми за
лечение. Рецидивиращи афти и афтози. Съвременни
имунологични концепции. Клинична характеристика, диагностика, лечебни схеми“; сертификат
„Анализ на неуспеха при ендодонтско лечение.
Съвременни техники за препариране на коренови
канали. Съвременни техники за обтуриране на
коренови канали“; сертификат „Основни принципи
в съвременното ендодонтско лечение – триизмерна
ендодонтия“.
Антоанета Симеонова Николова, образование – висше, офталмолог.
Валентина Димитрова Пасатова, образование – висше, хирург.
Жул ие та Георг иева Тодор ова, о бра зование – висше, невролог.
Йорданка Асенова Крумова, образование – вис
ше, специалист по акушерство и гинекология.
Йорданка Дими т рова Златева, образование – висше, хигиена на труда, професионални
заболявания.
Кирил Ананиев Симеонов, образование – вис
ше, специалист – ортопедия и травматология.
Кирил Стоименов Чакъров, образование – вис
ше, специалист по съдебна медицина.
Николай Иванов Алексов, образование – вис
ше, специалист по вътрешни болести, кардиолог.
Росен Йорданов Матеев, образование – висше,
невролог, свидетелство за правоспособност по
„Клинична електроенцефалограма“; следдипломна
квалификация по „Електроенцефалография – диагностична значимост и клинично приложение
в неврологията“, по „Електроенцефалография и
мозъчна картография“, по „Доплерова сонография“, по „Мануална терапия на вертеброгенните
заболявания“, по „Актуални проблеми на детската
неврология“, удостоверение за семинар на тема
„Диагностично-терапевтични аспекти при лечение
на епилепсия при възрастни и деца“.
Румен Василев Стоименов, образование – вис
ше, лекар, специалист по съдебна медицина.
2.6. Съдебномедицинска експертиза за телесно
здраве
Анна Георгиева Милошева, образование – вис
ше, невролог, специалист ТЕЛК.
Валентина Димитрова Пасатова, образование – висше, хирург.
Жул ие та Георг иева Тодор ова, о бра зование – висше, невролог.
Йорданка Асенова Крумова, образование – вис
ше, специалист по акушерство и гинекология.
Йорданка Дими т рова Златева, образование – висше, хигиена на труда, професионални
заболявания.
Кирил Ананиев Симеонов, образование – вис
ше, специалист по ортопедия и травматология.
Кирил Стоименов Чакъров, образование – вис
ше, специалист по съдебна медицина.
Милко Пантелеев Милков, образование – вис
ше, специалист по ортопедия и травматология.
Николай Иванов Алексов, образование – вис
ше, специалист по вътрешни болести, кардиолог.
Росен Йорданов Матеев, образование – висше,
невролог, свидетелство за правоспособност по
„Клинична електроенцефалограма“; следдипломна
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квалификация по „Електроенцефалография – диагностична значимост и клинично приложение
в неврологията“, по „Електроенцефалография и
мозъчна картография“, по „Доплерова сонография“, по „Мануална терапия на вертеброгенните
заболявания“, по „Актуални проблеми на детската
неврология“, удостоверение за семинар на тема
„Диагностично-терапевтични аспекти при лечение
на епилепсия при възрастни и деца“.
Румен Василев Стоименов, образование – вис
ше, специалист по съдебна медицина.
3. Клас „Съдебна експертиза на психичното
състояние“
3.1. Съдебна психиатрична експертиза
Албена Станишева Иванова, образование – вис
ше, психиатър.
А нгелинка Василева Стойчева, образование – висше, психолог, свидетелство за владеене на
полски език; удостоверение за обучение „Оценка
на риска от насилие“; сертификат „Справяне със
стреса“; удостоверение за компютърни умения;
сертификат за завършен курс „Моделът на психологичния тип и неговото приложение в училищното
консултиране“.
Да н иела Георг иева А н г елова , о бра зование – висше, психиатър.
Роберт Малинов Крумов, образование – висше,
психиатър.
3.2. Съдебна психологична експертиза
А нгелинка Василева Стойчева, образование – висше, психолог, свидетелство за владеене на
полски език; удостоверение за обучение „Оценка
на риска от насилие“; сертификат „Справяне със
стреса“; удостоверение за компютърни умения;
сертификат за завършен курс „Моделът на психологичния тип и неговото приложение в училищното
консултиране“.
Антоанета Здравкова Митова, образование – вис
ше, специалист по педагогика и преподавател в
средните училища – специализация психология;
професионално ориентиране и психодиагностика.
Кирил Василев Манов, образование – висше,
психолог, член на СБХ, експерт-оценител, сертификат за експерт-оценител на художествени ценности.
Татяна Василева Рангелова, образование – вис
ше, психолог.
3.3. Съдебна психолого-психиатрична експертиза
Албена Станишева Иванова, образование – вис
ше, психиатър.
А нгелинка Василева Стойчева, образование – висше, психолог, свидетелство за владеене на
полски език; удостоверение за обучение „Оценка
на риска от насилие“; сертификат „Справяне със
стреса“; удостоверение за компютърни умения;
сертификат за завършен курс „Моделът на психологичния тип и неговото приложение в училищното
консултиране“.
Да н иела Георг иева А н г елова , о бра зование – висше, психиатър.
Роберт Малинов Крумов, образование – висше,
психиатър.
3.4. Съдебна експертиза на психичното състояние по писмени данни
Албена Станишева Иванова, образование – вис
ше, психиатър.
А нгелинка Василева Стойчева, образование – висше, психолог, свидетелство за владеене на
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полски език; удостоверение за обучение „Оценка
на риска от насилие“; сертификат „Справяне със
стреса“; удостоверение за компютърни умения;
сертификат за завършен курс „Моделът на психологичния тип и неговото приложение в училищното
консултиране“.
Даниела Георгиева Ангелова, образование –
висше, психиатър.
Роберт Малинов Крумов, образование – висше,
психиатър.
Татяна Василева Рангелова, образование – вис
ше, психолог.
4. Клас „Съдебно-икономически експертизи“
4.1. Съдебно-счетоводна експертиза
Албена Маринова Борисова-Асенова, образование – висше, сертификат „Преобразуване,
ликвидация, несъстоятелност. Счетоводни и данъчни проблеми при изготвянето на съдебните
експертизи. Трансферно ценообразуване, методи
при изготвяне на съдебните експертизи“.
Анелия Славчева Динева, образование – висше,
счетоводство и финанси.
Боряна Савова Пейчева, образование – висше,
икономист, счетоводна отчетност.
Валентин Цветанов Стоянов, образование – вис
ше, икономист-счетоводител.
Верка Петрова Начева, образование – висше,
счетоводна отчетност.
Виолета Живкова Попова, образование – вис
ше, счетоводна отчетност.
Виолета Михайлова Венева, образование – вис
ше, счетоводство и контрол; лиценз за оценка на
недвижими имоти.
Димитър Георгиев Димитров, образование – висше, икономист – специалност „Маркетинг“,
оценител на цели предприятия, дялове и акции;
оценител на машини и съоръжения, активи; оценител на недвижими имоти и земеделски земи;
оценител на инвестиционни проекти; бакалавър
по бизнес администрация; хидравлична и пневматична техника; икономист – мениджър.
Елена Димитрова Найденова, образование –
висше, счетоводна отчетност.
Елисавета Динчова Стоименова, образование – висше, икономист, маркетинг и планиране,
организация и управление на търговските обекти.
Ерина Кирилова Пъхлева, образование – вис
ше, икономист, счетоводна отчетност, трудово
право, европейска специализация на местното
самоуправление.
Ефросина Василева А лексиева, образование – висше, счетоводна отчетност.
Иван Георгиев Ненков, образование – висше,
икономист, финанси и кредит, среден техник по
строителство и архитектура.
Кирил Петров Миланов, образование – висше,
икономист, счетоводна отчетност.
Лилия Владимирова Златкова-Деянска, образование – висше, икономист, счетоводна отчетност.
Любка Методиева Пашалийска, образование – висше, икономист-счетоводител, счетоводство и контрол, сертификат „Вътрешен одитор в
публичния сектор“.
Мария Стоилова Михайлова, образование – вис
ше, икономист-счетоводител.
Милена Иванова Крумова, образование – вис
ше, икономист финанси, сертификати от училища
„Европа“ за владеене на английски език нива B1 и
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Pre-Intermediate – NCEC2; удостоверение „Умения
за консултантски продажби – метод „СПЕНД“;
удостоверение „Умения за консултантски продажби – метод „СПЕНД“ (програма „Мой дом“);
удостоверение „Всекидневни предизвикателства
в обслужването на клиенти“.
Нели Стоянова Иванова, образование – висше,
счетоводство, финанси и контрол, сертификат за
оценител на машини и съоръжения; оценител на
недвижими имоти; удостоверение за професионално обучение на валутни касиери.
Петко Пенчев Тодоров, образование – висше,
радиофизика и електроника, счетоводство и контрол.
Петър Боянов Бучев, образование – висше,
икономист, икономика на транспорта; оценител
на машини и съоръжения.
Румен Димитров Любенов, образование – вис
ше, счетоводна отчетност, сертификат за професионална квалификация по съдебно-счетоводни
експертизи.
Силвана Борисова Мирчева, образование – вис
ше, икономика и организация на труда.
Соня Йорданова Пушева, образование – висше,
икономист, финанси и счетоводство, икономика и
управление на социалните дейности.
Стефка Асенова Дамянова, образование – вис
ше, финанси и кредит, лиценз за оценка на недвижими имоти; удостоверение за оценител на
земеделски земи.
Теменужка Петкова Косова, образование – вис
ше, икономист, икономика на транспорта.
Цветанка Евтимова Бъчева, образование – вис
ше, икономист, счетоводна отчетност.
Янка Първанова А лександрова, образование – висше, магистър по финанси и кредит, лиценз
за оценка на недвижими имоти; лиценз за оценка
на търговски предприятия и вземания; оценител на
земеделски земи и трайни насаждения; оценител
на машини и съоръжения.
4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза
Албена Маринова Борисова-Асенова, образование – висше, сертификат „Преобразуване,
ликвидация, несъстоятелност. Счетоводни и данъчни проблеми при изготвянето на съдебните
експертизи. Трансферно ценообразуване. Методи
при изготвяне на съдебните експертизи“.
Анелия Славчева Динева, образование – висше,
счетоводство и финанси.
Анита Иванова Тончева, образование – висше,
счетоводство и контрол.
Боряна Савова Пейчева, образование – висше,
икономист, счетоводна отчетност.
Валентин Цветанов Стоянов, образование – вис
ше, икономист-счетоводител.
Виолета Живкова Попова, образование – вис
ше, счетоводна отчетност.
Виолета Михайлова Венева, образование – вис
ше, счетоводство и контрол; лиценз за оценка на
недвижими имоти.
Денка Иванова Николова, образование – средно
специално, строителство и архитектура, оценител
на недвижими имоти; експерт – оценител на земеделски земи, подобренията и насажденията върху
тях; експерт – оценител на единични, група дървета
и редини; експерт – оценител на селскостопански
машини, оборудване и съоръжения.
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Д и м и т ър Георг иев Д и м и т ров, образование – висше, икономист – специалност „Маркетинг“, оценител на цели предприятия, дялове и
акции; оценител на машини и съоръжения, активи;
оценител на недвижими имоти и земеделски земи;
оценител на инвестиционни проекти; бакалавър
по бизнес администрация; хидравлична и пневматична техника; икономист-мениджър.
Е лена Д и м и т рова На й денова, обра зование – висше, счетоводна отчетност.
Елисавета Динчова Стоименова, образование – висше, икономист, маркетинг и планиране,
организация и управление на търговските обекти.
Ерина Кирилова Пъхлева, образование – вис
ше, икономист, счетоводна отчетност. Трудово
право. Европейска специализация на местното
самоуправление.
Ефросина Василева А лексиева, образование – висше, счетоводна отчетност.
Иван Георгиев Ненков, образование – висше,
икономист, финанси и кредит, среден техник по
строителство и архитектура.
Ина Тодорова Найденова, образование – висше,
икономика и управление на социално-културните
дейности, организация на административната дейност и процеси, политически науки, специалност
„Публични политики“, магистър по политически
мениджмънт, сертификат за „Прилагане на Методика за осъществяване на външен (хоризонтален)
контрол в държавната администрация“, сертификат
за вътрешен одитор на системи за управление
на качеството съобразно изискванията на ISO
9001:2000 и ISO 19011:2002, сертификат за вътрешен
одитор на системи за управление на информационна сигурност съобразно изискванията на ISO
27001:2005 и ISO 19011:2002.
Кирил Петров Миланов, образование – висше,
икономист, счетоводна отчетност.
Любка Методиева Пашалийска, образование – висше, икономист-счетоводител, счетоводство и контрол, сертификат „Вътрешен одитор в
публичния сектор“.
Мария Стоилова Михайлова, образование – вис
ше, икономист – счетоводител.
Милена Иванова Крумова, образование – вис
ше, икономист финанси, сертификати от училища
„Европа“ за владеене на английски език нива B1 и
Pre-Intermediate – NCEC2; удостоверение „Умения
за консултантски продажби – метод „СПЕНД“;
удостоверение „Умения за консултантски продажби – метод „СПЕНД“ (програма „Мой дом“);
удостоверение „Всекидневни предизвикателства
в обслужването на клиенти“.
Нели Стоянова Иванова, образование – висше,
счетоводство, финанси и контрол, сертификат за
оценител на машини и съоръжения; оценител на
недвижими имоти; удостоверение за професионално обучение на валутни касиери.
Н и кола й Ме т од иев Ра н г е лов, о бра зование – висше, социално икономическо планиране.
Петко Пенчев Тодоров, образование – висше,
радиофизика и електроника, счетоводство и контрол.
Петър Боянов Бучев, образование – висше,
икономист, икономика на транспорта; оценител
на машини и съоръжения.
Румен Димитров Любенов, образование – вис
ше, счетоводна отчетност, сертификат за професионална квалификация по съдебно-счетоводни
експертизи.
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Румен Насов Ненков, образование – висше,
ст роителен ин женер по х идромелиоративно
строителство; магистър по икономика – финанси;
лиценз за оценка на недвижими имоти; лиценз за
оценка на земеделски земи.
Румяна Миткова Стоянова, образование – вис
ше, машинен инженер; икономист международник – международно икономическо сътрудничество; лицензиран оценител на машини и съоръжения
в сферата на машиностроенето; експерт – оценител
на инвестиционен проект; експерт – оценител
на недвижими имоти; експерт – оценител на
криминалистически аспекти при разкриване на
пътнотранспортни произшествия, методика за
разследване на ПТП, застраховане, автомобилно
застраховане и застрахователни измами при застраховките на автомобили (МПС); автотехническа
експертиза – проблеми, методика, пазарна стойност; експерт по здравословни и безопасни условия
на труд; оценка на цели държавни и общински
предприятия, преобразувани или непреобразувани
в търговски дружества.
Силвана Борисова Мирчева, образование – вис
ше, икономика и организация на труда.
Соня Йорданова Пушева, образование – висше,
икономист, финанси и счетоводство, икономика и
управление на социалните дейности.
Стефка Асенова Дамянова, образование – вис
ше, финанси и кредит, лиценз за оценка на недвижими имоти; удостоверение за оценител на
земеделски земи.
Татяна Стефанова Стоянова, образование – вис
ше, икономист, организация на производството и
управление в промишленото производство.
Теменужка Петкова Косова, образование – вис
ше, икономист, икономика на транспорта.
Цветанка Евтимова Бъчева, образование – вис
ше, икономист, счетоводна отчетност.
Янка Първанова А лександрова, образование – висше, магистър по финанси и кредит, лиценз
за оценка на недвижими имоти; лиценз за оценка
на търговски предприятия и вземания; оценител на
земеделски земи и трайни насаждения; оценител
на машини и съоръжения.
4.3. Съдебно-стокова експертиза
Анита Иванова Тончева, образование – висше,
счетоводство и контрол.
Боряна Савова Пейчева, образование – висше,
икономист, счетоводна отчетност.
Верка Петрова Начева, образование – висше,
счетоводна отчетност.
Виолета Михайлова Венева, образование – вис
ше, счетоводство и контрол; лиценз за оценка на
недвижими имоти.
Димитър Георгиев Димитров, образование –
висш е, икономист – специалност „Маркетинг“,
оценител на цели предприятия, дялове и акции;
оценител на машини и съоръжения, активи; оценител на недвижими имоти и земеделски земи;
оценител на инвестиционни проекти; бакалавър
по бизнес администрация; хидравлична и пневматична техника; икономист-мениджър.
Елена Димитрова Найденова, образование –
висше, счетоводна отчетност.
Елисавета Динчова Стоименова, образование – висше, икономист, маркетинг и планиране,
организация и управление на търговските обекти.
Ерина Кирилова Пъхлева, образование – вис
ше, икономист, счетоводна отчетност, трудово
право, европейска специализация на местното
самоуправление.
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Иван Георгиев Ненков, образование – висше,
икономист, финанси и кредит, среден техник по
строителство и архитектура.
Любка Методиева Пашалийска, образование – висше, икономист-счетоводител, счетоводство и контрол, сертификат „Вътрешен одитор в
публичния сектор“.
Милена Иванова Крумова, образование – вис
ше, икономист финанси, сертификати от училища
„Европа“ за владеене на английски език нива B1 и
Pre-Intermediate – NCEC2; удостоверение „Умения
за консултантски продажби – метод „СПЕНД“;
удостоверение „Умения за консултантски продажби – метод „СПЕНД“ (програма „Мой дом“);
удостоверение „Всекидневни предизвикателства
в обслужването на клиенти“.
Нели Стоянова Иванова, образование – висше,
счетоводство, финанси и контрол, сертификат за
оценител на машини и съоръжения; оценител на
недвижими имоти; удостоверение за професионално обучение на валутни касиери.
Румен Димитров Любенов, образование – вис
ше, счетоводна отчетност, сертификат за професионална квалификация по съдебно-счетоводни
експертизи.
Румяна Миткова Стоянова, образование – вис
ше, машинен инженер; икономист международник – международно икономическо сътрудничество; лицензиран оценител на машини и съоръжения
в сферата на машиностроенето; експерт – оценител
на инвестиционен проект; експерт – оценител
на недвижими имоти; експерт – оценител на
криминалистически аспекти при разкриване на
пътнотранспортни произшествия, методика за
разследване на ПТП, застраховане, автомобилно
застраховане и застрахователни измами при застраховките на автомобили (МПС); автотехническа
експертиза – проблеми, методика, пазарна стойност; експерт по здравословни и безопасни условия
на труд; оценка на цели държавни и общински
предприятия, преобразувани или непреобразувани
в търговски дружества.
Силвана Борисова Мирчева, образование – вис
ше, икономика и организация на труда.
Соня Йорданова Пушева, образование – висше,
икономист, финанси и счетоводство, икономика и
управление на социалните дейности.
Стефка Асенова Дамянова, образование – вис
ше, финанси и кредит, лиценз за оценка на недвижими имоти; удостоверение за оценител на
земеделски земи.
Теменужка Петкова Косова, образование – вис
ше, икономист, икономика на транспорта.
Янка Първанова А лександрова, образование – висше, магистър по финанси и кредит, лиценз
за оценка на недвижими имоти; лиценз за оценка
на търговски предприятия и вземания; оценител на
земеделски земи и трайни насаждения; оценител
на машини и съоръжения.
5. Клас „Съдебни инженерно-технически експертизи“
5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза
Александър Петров Цветков, образование – вис
ше, строителен инженер със специалност „Промишлено и гражданско строителство“; специализация
„Конструкции“; лиценз за оценка на недвижими
имоти; лиценз за оценка на машини и съоръжения.
Антоанета Христова Тонева-Тодорова, образование – висше, радио- и телевизионна техника,
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инженер; сертификат за експерт по здравословни
и безопасни условия на труд.
Богомил Любенов Михайлов, образование –
висше, строителен инженер, пътища, строителство
и архитектура.
Борис Кирилов Тасев, образование – висше,
промишлена топлотехника, електроенергетика и
ел. обзавеждане.
Борислав Рангелов Йорданов, образование –
висше, машинен инженер, промишлена топлотехника.
Ваньо Маринов Личев, образование – висше,
машинен инженер, двигатели с вътрешно горене,
сертификат за експерт – оценител на машини
и съоръжения, активи – движимо имущество,
методология, проблеми и аспекти; пожарна безопасност и защита на населението; сертификат за
експерт – оценител на криминалистически аспекти
при разкриване на пътнотранспортни произшествия, методика за разследване на ПТП, застраховане, автомобилно застраховане и застрахователни
измами при застраховките на автомобили (МПС);
сертификат за експерт – оценител на автотехническа експертиза – проблеми, методика, пазарна
стойност; сертификат за експерт – оценител на
недвижими имоти и земеделски земи.
Варяна Стоянова Атанасова, образование – полувисше, инженер оператор в ЖП транспорт,
сертификат за експерт – оценител на недвижими
имоти и земеделски земи, методи и подходи за
оценка на недвижими имоти и земеделски земи,
единни европейски стандарти за бизнес оценяване,
сертификат за експерт – оценител на криминалистически аспекти при разкриване на пътнотранспортни произшествия, методика за разследване
на ПТП, застраховане, автомобилно застраховане
и застрахователни измами при застраховките на
автомобили (МПС).
Венцислав Стоянов Груев, образование – висше,
машинен инженер, лиценз за оценка на недвижими
имоти; квалификация „Оценител на недвижими
имоти“.
Веселин Найчов Василовски, образование –
висше, машинен инженер – транспортна техника и технологии, специализация „Двигатели с
вътрешно горене“.
Георги Владимиров Загоров, образование – вис
ше, експертпо ЕО (екологична оценка) и ОВОС
(оценка на въздействието върху околната среда) с
елементи: растителен свят, животински свят, почви,
ландшафт; удостоверение за оценка на гори и земи
от горския фонд; регистриран в Министерството
на земеделието и горите, лицензиран лесовъд.
Георги Димитров Дурчев, образование – вис
ше, строителен инженер по хидромелиоративно
строителство.
Денка Иванова Николова, образование – средно
специално, строителство и архитектура, оценител
на недвижими имоти; експерт – оценител на земеделски земи, подобренията и насажденията върху
тях; експерт – оценител на единични, група дървета
и редини; експерт – оценител на селскостопански
машини, оборудване и съоръжения.
Димитър Георгиев Димитров, образование –
висш е, икономист – специалност „Маркетинг“,
оценител на цели предприятия, дялове и акции;
оценител на машини и съоръжения, активи; оценител на недвижими имоти и земеделски земи;
оценител на инвестиционни проекти; бакалавър
по бизнес администрация; хидравлична и пневматична техника; икономист-мениджър.
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Емил Войнов Антов, образование – висше, лиценз за оценка на недвижими имоти; технология на
минното производство, минен инженер, технолог.
Емил Лазаров Здравков, образование – средно
техническо, двигатели с вътрешно горене, лиценз
за оценка на машини и съоръжения в сферата на
транспорта, машиностроенето, минното дело и
подемно-транспортните машини.
Илия Траянов Караджов, образование – висше,
строителен инженер по технология на строителството.
Кирил Георгиев Иванов, образование – висше,
минен инженер, лиценз за оценка на машини и
съоръжения.
Милен Станиславов Минков, образование –
висше, строителен инженер, транспортно строителство; сертификат за вътрешен одитор на
интегрирани системи за управление спрямо
изискванията на ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 и
OHSAS 18001:2007; удостоверение „Осъществяване контрол върху качеството на изпълнение на
строителството и за съответствие на влаганите в
строежите строителни продукти със съществените
изисквания по ЗУТ“.
Надеж да Йорданова Евгениева, образование – висше, строителен инженер по промишлено и
гражданско строителство; удостоверение за пълна
проектантска правоспособност „Конструктивна
организация и изпълнение на строителството.
Технически контрол“; лиценз за оценка на недвижими имоти; удостоверение за проектант с ППП
в областта на „Строително-техническите правила
и норми за осигуряване на пожарна безопасност
на строежите“; удостоверение за координатор по
безопасност и здраве в строителството; удостоверение „Практически и правни проблеми при
възлагането на обществени поръчки. Изготвяне
на технически спецификации. Предварителен
контрол на тръжната документация“.
Никола Веселинов Тасков, образование – вис
ше, топлоенергетика, промишлена топлотехника,
одитор – трудова медицина.
Петър Георгиев Ковачев, образование – висше,
лиценз за оценка на машини и съоръжения в сферата на машиностроителната и металообработващата
промишленост, автомобилния транспорт, селското
стопанство, железопътния транспорт, нефтодобивната промишленост и газодобивна промишленост;
лиценз за оценка на недвижими имоти; лиценз за
оценка на права на интелектуална и индустриална собственост и други фактически отношения;
лиценз за оценка на цели държавни и общински
предприятия, преобразувани или непреобразувани
в търговски дружества; удостоверение за завършен курс за правен анализ на приватизиращи се
обекти; удостоверение за завършен курс за синдик.
Петър Павлов Алексов, образование – висше,
инженер по автоматизация на производството; лиценз за оценка на машини и съоръжения в сферата
на електротехническата промишленост и строителството; сертификат за автоексперт-оценител;
сертификат за експерт – оценител на недвижими
имоти и сгради – паметници на културата.
Пламен Димитров Гърбов, образование – вис
ше, строителен инженер по технология на строителството, удостоверение от КИИП за „Конструкции
на сгради и съоръжения“, пълна проектантска
правоспособност по части „Конструктивна“ и
„Организация и изпълнение на строителството“.
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Ра й на С т ефа нова М и х а й лова, о бра зование – висше, инженер по горско стопанство, пълна
проектантска правоспособност по паркоустройство
и благоустройство, удостоверение за упражняване
на частна лесовъдска практика за следните дейности: маркиране на подлежащи на сеч дървета,
отглеждане на млади насаждения без материален
добив, кастрене на стоящи дървета и изготвяне на
съпровождащите дейността отчетни документи;
събиране и добив на семена и производство на
фиданки и репрод. материали от горскодървесни и
храстови видове създ. на горски култури и изготвяне на съпровождащите тези дейности отчетни
документи; изработване на задания и лесоустройствени проекти, планове програми за гори и земи
от горския фонд; изработване на задания и проекти, планове и програми за борба с ерозията и
за биологична рекултивация на нарушени терени;
организация на добив на дървесина и изработване
на транспортно-технологични проекти, планове
и схеми за ползвания от гори и земи от горския
фонд и изготвяне на съпровождащите тази дейност
документи; управление на гори и земи от горския
фонд, собственост на физически и юридически
лица и общини; експертизи и консултации по
лесовъдски дейности; изработване на проекти за
горски пътища и съоръжения.
Румен Манасиев Георгиев, образование – средно специално, строителство и архитектура.
Румяна Миткова Стоянова, образование – вис
ше, машинен инженер; икономист международник – международно икономическо сътрудничество; лицензиран оценител на машини и съоръжения
в сферата на машиностроенето; експерт-оценител
на инвестиционен проект; експерт-оценител на
недвижими имоти; експерт-оценител на криминалистически аспекти при разкриване на пътнотранспортни произшествия, методика за разследване
на ПТП, застраховане, автомобилно застраховане
и застрахователни измами при застраховките
на автомобили (МПС); автотехническа експертиза – проблеми, методика, пазарна стойност;
експерт по здравословни и безопасни условия
на труд; оценка на цели държавни и общински
предприятия, преобразувани или непреобразувани
в търговски дружества.
Славка Миодрагова А н донова, образование – средно специално, Техникум по минна
промишленост, маркшайдерство.
Стефан Захариев Попов, образование – средно
техническо, архитектурен техник.
Христо Иванов Ахладов, образование – вис
ше, електроинженер, специалност „Ел. машини
и апарати“ в областта на енергетиката.
5.2. Съдебна автотехническа експертиза
Ваньо Маринов Личев, образование – висше,
машинен инженер, двигатели с вътрешно горене.
сертификат за експерт-оценител на машини и
съоръжения, активи – движимо имущество, методология, проблеми и аспекти; пожарна безопасност
и защита на населението; сертификат за експертоценител на криминалистически аспекти при
разкриване на пътнотранспортни произшествия,
методика за разследване на ПТП, застраховане,
автомобилно застраховане и застрахователни измами при застраховките на автомобили (МПС);
сертификат за експерт-оценител на автотехническа експертиза – проблеми, методика, пазарна
стойност; сертификат за експерт-оценител на
недвижими имоти и земеделски земи.
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Веселин Найчов Василовски, образование –
висше, машинен инженер – „Транспортна техника и технологии“, специализация „Двигатели с
вътрешно горене“.
Емил Лазаров Здравков, образование – средно
техническо, двигатели с вътрешно горене, лиценз
за оценка на машини и съоръжения в сферата на
транспорта, машиностроенето, минното дело и
подемно-транспортните машини.
Емил Христов Вучев, образование – средно,
автомобилен монтьор, сертификат за автоекспертоценител (автотехническа експертиза – проблеми,
методика, пазарна стойност).
Йордан Станев Фотев, образование – полувисше, двигатели с вътрешно горене, ремонт и
експлоатация на автомобилен транспорт, автоексперт-оценител, експерт-оценител на криминалистически аспекти при разкриване на пътнотранспортни произшествия, методика за разследване
на ПТП, застраховане, автомобилно застраховане
и застрахователни измами при застраховките на
автомобили (МПС).
Марин Вълков Илиев, образование – висше,
автомобилен транспорт – експлоатация, трактори
и кари.
Михаил Петров Величков, образование – средно техническо, технология на машиностроенето – студена обработка, сертификат за автоексперт-оценител.
Никола Веселинов Тасков, образование – вис
ше, промишлена топлотехника, одитор – трудова
медицина.
Николай Димитров Георгиев, образование –
висше, транспортна техника и технологии, железопътна техника – дизелови локомотиви.
Румяна Миткова Стоянова, образование – вис
ше, машинен инженер; икономист международник – международно икономическо сътрудничество; лицензиран оценител на машини и съоръжения
в сферата на машиностроенето; експерт-оценител
на инвестиционен проект; експерт-оценител на
недвижими имоти; експерт-оценител на криминалистически аспекти при разкриване на пътнотранспортни произшествия, методика за разследване
на ПТП, застраховане, автомобилно застраховане
и застрахователни измами при застраховките
на автомобили (МПС); автотехническа експертиза – проблеми, методика, пазарна стойност;
експерт по здравословни и безопасни условия
на труд; оценка на цели държавни и общински
предприятия, преобразувани или непреобразувани
в търговски дружества.
Седевчо Варадинов Иванов, образование – средно техническо, машинен техник – „Автомобили и
трактори – експлоатация, поддържане и ремонт“.
5.3. Съдебна инженерно-технологична експертиза
Александър Петров Цветков, образование – вис
ше, строителен инженер със специалност „Промишлено и гражданско строителство“; специализация
„Конструкции“; лиценз за оценка на недвижими
имоти; лиценз за оценка на машини и съоръжения.
Анелия Тошева Черногорова, образование – вис
ше, промишлено и гражданско строителство, лиценз за оценка на недвижими имоти, сертификат
от център за квалификация на кадрите от държ.
и местна адм. и строителство, удостоверение за
управление на общинска собственост, сертификат „Промените в общинското законодателство“,
удостоверение от НТС.
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Борислав Рангелов Йорданов, образование –
висше, машинен инженер, промишлена топлотехника.
Ваньо Маринов Личев, образование – висше,
машинен инженер, двигатели с вътрешно горене,
сертификат за експерт-оценител на машини и
съоръжения, активи – движимо имущество, методология, проблеми и аспекти; пожарна безопасност
и защита на населението; сертификат за експертоценител на криминалистически аспекти при
разкриване на пътнотранспортни произшествия,
методика за разследване на ПТП, застраховане,
автомобилно застраховане и застрахователни измами при застраховките на автомобили (МПС);
сертификат за експерт-оценител на автотехническа експертиза – проблеми, методика, пазарна
стойност; сертификат за експерт-оценител на
недвижими имоти и земеделски земи.
Венцислав Стоянов Груев, образование – висше,
машинен инженер, лиценз за оценка на недвижими
имоти; квалификация „оценител на недвижими
имоти“.
В е с е л и н На й чов Васи ловск и, о бра зование – висше, машинен инженер – „Транспортна
техника и технологии“, специализация „Двигатели
с вътрешно горене“.
Георги Владимиров Загоров, образование – вис
ше, експерт по ЕО (екологична оценка) и ОВОС
(оценка на въздействието върху околната среда) с
елементи: растителен свят, животински свят, почви,
ландшафт; удостоверение за оценка на гори и земи
от горския фонд; регистриран в Министерството
на земеделието и горите, лицензиран лесовъд.
Димитър Георгиев Димитров, образование –
висш е, икономист – специалност „Маркетинг“,
оценител на цели предприятия, дялове и акции;
оценител на машини и съоръжения, активи; оценител на недвижими имоти и земеделски земи;
оценител на инвестиционни проекти; бакалавър
по бизнес администрация; хидравлична и пневматична техника; икономист – мениджър.
Емил Лазаров Здравков, образование – средно
техническо, двигатели с вътрешно горене, лиценз
за оценка на машини и съоръжения в сферата на
транспорта, машиностроенето, минното дело и
подемно-транспортните машини.
Илия Траянов Караджов, образование – висше,
строителен инженер по технология на строителството.
Людмил Йорданов Савов, образование – вис
ше, инженер-химик, технология на неорганичните
вещества.
Милен Станиславов Минков, образование – висше, строителен инженер, транспортно строителство; сертификат за вътрешен одитор на Интегрирани системи за управление спрямо изискванията на
ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 и OHSAS 18001:2007;
удостоверение „Осъществяване контрол върху
качеството на изпълнение на строителството и за
съответствие на влаганите в строежите строителни
продукти със съществените изисквания по ЗУТ“.
Надеж да Йорданова Евгениева, образование – висше, строителен инженер по промишлено и
гражданско строителство; удостоверение за пълна
проектантска правоспособност „Конструктивна
организация и изпълнение на строителството.
Технически контрол“; лиценз за оценка на недвижими имоти; удостоверение за проектант с ППП
в областта на „Строително-техническите правила
и норми за осигуряване на пожарна безопасност
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на строежите“; удостоверение за координатор по
безопасност и здраве в строителството; удостоверение „Практически и правни проблеми при
възлагането на обществени поръчки. Изготвяне
на технически спецификации. Предварителен
контрол на тръжната документация“.
Никола Веселинов Тасков, образование – вис
ше, промишлена топлотехника, одитор – трудова
медицина.
Пламен Димитров Гърбов, образование – вис
ше, строителен инженер по технология на строителството, удостоверение от КИИП за „Конструкции
на сгради и съоръжения“, пълна проектантска
правоспособност по части „Конструктивна“ и
„Организация и изпълнение на строителството“.
Румяна Миткова Стоянова, образование – вис
ше, машинен инженер; икономист международник – международно икономическо сътрудничество; лицензиран оценител на машини и съоръжения
в сферата на машиностроенето; експерт-оценител
на инвестиционен проект; експерт-оценител на
недвижими имоти; експерт-оценител на криминалистически аспекти при разкриване на пътнотранспортни произшествия, методика за разследване
на ПТП, застраховане, автомобилно застраховане
и застрахователни измами при застраховките
на автомобили (МПС); автотехническа експертиза – проблеми, методика, пазарна стойност;
експерт по здравословни и безопасни условия
на труд; оценка на цели държавни и общински
предприятия, преобразувани или непреобразувани
в търговски дружества.
Стефан Захариев Попов, образование – техническо, архитектурен техник.
5.4. Съдебна компютърно-техническа експертиза
Петко Пенчев Тодоров, образование – висше,
специалност „Физика“, радиофизика и електроника,
счетоводство и контрол.
5.5. Съдебна строително-техническа експертиза
Александър Петров Цветков, образование – вис
ше, строителен инженер със специалност „Промишлено и гражданско строителство“; специализация
„Конструкции“; лиценз за оценка на недвижими
имоти; лиценз за оценка на машини и съоръжения.
Анелия Тошева Черногорова, образование – вис
ше, промишлено и гражданско строителство, лиценз за оценка на недвижими имоти, сертификат
от център за квалификация на кадрите от държ.
и местна адм. и строителство, удостоверение за
управление на общинска собственост, сертификат „Промените в общинското законодателство“,
удостоверение от НТС.
Богомил Любенов Михайлов, образование – висше, строителен инженер, пътища, строителство
и архитектура.
Венцислав Стоянов Груев, образование – висше,
машинен инженер, лиценз за оценка на недвижими
имоти; квалификация „оценител на недвижими
имоти“.
Денка Иванова Николова, образование – средно
специално, строителство и архитектура, оценител
на недвижими имоти; експерт-оценител на земеделски земи, подобренията и насажденията върху
тях; експерт-оценител на единични, група дървета
и редини; експерт-оценител на селскостопански
машини, оборудване и съоръжения.
Димитър Георгиев Димитров, образование –
висше, икономист – специалност „Маркетинг“,
оценител на цели предприятия, дялове и акции;
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оценител на машини и съоръжения, активи; оценител на недвижими имоти и земеделски земи;
оценител на инвестиционни проекти; бакалавър
по бизнес администрация; хидравлична и пневматична техника; икономист – мениджър.
Драгомир Иванов Владимиров, образование – средно специално, техник по геодезия и
картография.
Емил Войнов Антов, образование – висше, лиценз за оценка на недвижими имоти; технология на
минното производство, минен инженер, технолог.
Иван Георгиев Ненков, образование – висше,
икономист, финанси и кредит, среден техник по
строителство и архитектура.
Илия Траянов Караджов, образование – висше,
строителен инженер по технология на строителството.
Инка Сергиева Аврамова, образование – висше,
архитект, разрешение за достъп до класифицирана информация до ниво „Секретно“, валидно до
21.01.2014 г.
Милен Станиславов Минков, образование –
висше, строителен инженер, транспортно строителство; сертификат за вътрешен одитор на
Интегрирани системи за управление спрямо
изискванията на ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 и
OHSAS 18001:2007; удостоверение „Осъществяване контрол върху качеството на изпълнение на
строителството и за съответствие на влаганите в
строежите строителни продукти със съществените
изисквания по ЗУТ“.
Надеж да Йорданова Евгениева, образование – висше, строителен инженер по промишлено и
гражданско строителство; удостоверение за пълна
проектантска правоспособност „Конструктивна
организация и изпълнение на строителството.
Технически контрол“; лиценз за оценка на недвижими имоти; удостоверение за проектант с ППП
в областта на „Строително-техническите правила
и норми за осигуряване на пожарна безопасност
на строежите“; удостоверение за координатор по
безопасност и здраве в строителството; удостоверение „Практически и правни проблеми при
възлагането на обществени поръчки. Изготвяне
на технически спецификации. Предварителен
контрол на тръжната документация“.
Параскева Михайлова Иванова, образование – висше, минно маркшайдерство и геодезия,
оценител на земеделски земи и трайни насаждения.
Пламен Димитров Гърбов, образование – вис
ше, строителен инженер по технология на строителството, удостоверение от КИИП за „Конструкции
на сгради и съоръжения“, пълна проектантска
правоспособност по части „Конструктивна“ и
„Организация и изпълнение на строителството“.
Росица Петрова Иванова, образование – висше,
инж. земеустроител, оценител на земеделски земи
и трайни насаждения; лиценз за оценка на недвижими имоти; правоспособност за извършване на
дейности по кадастъра; разрешение за достъп до
класифицираната информация с ниво на достъп
„Секретно“, валидно до 13.07.2014 г.
Румен Манасиев Георгиев, образование – средно специално, строителство и архитектура.
Румен Насов Ненков, образование – висше,
ст роителен ин женер по х идромелиоративно
строителство; магистър по икономика – финанси;
лиценз за оценка на недвижими имоти; лиценз за
оценка на земеделски земи.
Свилен Методиев Василев, образование – вис
ше, строителен инженер по специалност „Конструкции“; удостоверение за пълна проектантска
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правоспособност по части „Конструктивна“ и
„Организация и изпълнение на строителството“;
лиценз за вписване в публичния регистър на лицата, упражняващи технически контрол по част
конструктивна на инвестиционните проекти.
Славка Миодрагова А ндонова, образование – средно специално, Техникум по минна
промишленост, маркшайдерство.
Стефан Захариев Попов, образование – средно
техническо, архитектурен техник.
Стоян Петров Стоянов, образование – висше,
„Промишлено и гражданско строителство, конструкции“ – строителен инженер.
Тодор Иванов Тодоров, образование – висше,
строителен инженер ПГС технология.
5.6. Съдебна пожаротехническа експертиза
Ваньо Маринов Личев, образование – висше,
машинен инженер, двигатели с вътрешно горене,
сертификат за експерт-оценител на машини и
съоръжения, активи – движимо имущество, методология, проблеми и аспекти; пожарна безопасност
и защита на населението; сертификат за експертоценител на криминалистически аспекти при
разкриване на пътнотранспортни произшествия,
методика за разследване на ПТП, застраховане,
автомобилно застраховане и застрахователни измами при застраховките на автомобили (МПС);
сертификат за експерт-оценител на автотехническа експертиза – проблеми, методика, пазарна
стойност; сертификат за експерт-оценител на
недвижими имоти и земеделски земи.
Пламен Димитров Гърбов, образование – вис
ше, строителен инженер по технология на строителството; удостоверение от КИИП за „Конструкции
на сгради и съоръжения“; пълна проектантска
правоспособност по части „Конструктивна“ и
„Организация и изпълнение на строителството“.
Румяна Миткова Стоянова, образование – вис
ше, машинен инженер; икономист международник – международно икономическо сътрудничество; лицензиран оценител на машини и съоръжения
в сферата на машиностроенето; експерт-оценител
на инвестиционен проект; експерт-оценител на
недвижими имоти; експерт-оценител на криминалистически аспекти при разкриване на пътнотранспортни произшествия, методика за разследване
на ПТП, застраховане, автомобилно застраховане
и застрахователни измами при застраховките
на автомобили (МПС); автотехническа експертиза – проблеми, методика, пазарна стойност;
експерт по здравословни и безопасни условия
на труд; оценка на цели държавни и общински
предприятия, преобразувани или непреобразувани
в търговски дружества.
6. Клас „Съдебно-биологични експертизи“
6.1. Съдебно-ботаническа експертиза
Георги Владимиров Загоров, образование – вис
ше, експерт по ЕО (екологична оценка) и ОВОС
(оценка на въздействието върху околната среда) с
елементи: растителен свят, животински свят, почви,
ландшафт; удостоверение за оценка на гори и земи
от горския фонд; регистриран в Министерството
на земеделието и горите, лицензиран лесовъд.
Димитър Георгиев Димитров, образование –
висше, икономист – специалност „Маркетинг“,
оценител на цели предприятия, дялове и акции;
оценител на машини и съоръжения, активи; оценител на недвижими имоти и земеделски земи;

БРОЙ 65

ДЪРЖАВЕН

оценител на инвестиционни проекти; бакалавър
по бизнес администрация; хидравлична и пневматична техника; икономист-мениджър.
Райна Стефанова Михайлова, образование –
висше, инженер по горско стопанство, пълна
проектантска правоспособност по паркоустройство
и благоустройство, удостоверение за упражняване
на частна лесовъдска практика за следните дейности: маркиране на подлежащи на сеч дървета,
отглеждане на млади насаждения без материален
добив, кастрене на стоящи дървета и изготвяне на
съпровождащите дейността отчетни документи;
събиране и добив на семена и производство на
фиданки и репрод. материали от горскодървесни и
храстови видове, създ. на горски култури и изготвяне на съпровождащите тези дейности отчетни
документи; изработване на задания и лесоустройствени проекти, планове програми за гори и земи
от горския фонд; изработване на задания и проекти, планове и програми за борба с ерозията и
за биологична рекултивация на нарушени терени;
организация на добив на дървесина и изработване
на транспортно-технологични проекти, планове
и схеми за ползвания от гори и земи от горския
фонд и изготвяне на съпровождащите тази дейност
документи; управление на гори и земи от горския
фонд, собственост на физически и юридически
лица и общини; експертизи и консултации по
лесовъдски дейности; изработване на проекти за
горски пътища и съоръжения.
6.2. Съдебно-зоологическа експертиза
Георги Владимиров Загоров, образование – вис
ше, експерт по ЕО (екологична оценка) и ОВОС
(оценка на въздействието върху околната среда) с
елементи: растителен свят, животински свят, почви,
ландшафт; удостоверение за оценка на гори и земи
от горския фонд; регистриран в Министерството
на земеделието и горите, лицензиран лесовъд.
7. Клас „Експертизи на материали, вещества
и изделия“
7.1. Съдебно-химическа експертиза
Ваня Николова Оприкова, образование – вис
ше, химична технология и материали за микроелектрониката и електронните елементи, инженер-химик.
Георги Георгиев Трифонов, образование –
висше.
Емил Иванов Крумов, образование – висше,
графически, дактилоскопски, техническо изследване на документа.
Мирелла Сашова Боянова, образование – вис
ше, технология на силикатите, удостоверение за
участие в семинар „Безопасни и здравословни
условия на труд“.
7.2. Съдебно-физическа експертиза
Георги Владимиров Загоров, образование – вис
ше, експерт по ЕО (екологична оценка) и ОВОС
(оценка на въздействието върху околната среда) с
елементи: растителен свят, животински свят, почви,
ландшафт; удостоверение за оценка на гори и земи
от горския фонд; регистриран в Министерството
на земеделието и горите, лицензиран лесовъд.
Емил Иванов Крумов, образование – висше,
графически, дактилоскопски, техническо изследване на документа.
7.3. Съдебна физико-химическа експертиза
Емил Иванов Крумов, образование – висше,
графически, дактилоскопски, техническо изследване на документа.
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8. Клас „Съдебни селскостопански експертизи“
8.2. Съдебна агротехническа експертиза
Галина Димова Павлова, образование – висше,
графически, защита на растенията и почвата,
оценител на земеделски земи.
Димитър Георгиев Димитров, образование –
висше, икономист – специалност „Маркетинг“,
оценител на цели предприятия, дялове и акции;
оценител на машини и съоръжения, активи; оценител на недвижими имоти и земеделски земи;
оценител на инвестиционни проекти; бакалавър
по бизнес администрация; хидравлична и пневматична техника; икономист-мениджър.
Йонко Богомилов Йонков, образование – висше,
агроинженерство-полевъдство, инженер-агроном,
оценител на земеделски земи и подобренията
върху тях – нормативна уредба на собствеността
на земята; поземлени ресурси; подходи и методи
за оценка на земеделски земи; оценка на трайните насаждения, оценка на подобренията върху
земеделските земи; пазар на земи, оценител на
земеделски земи.
Лало Христов Лалов, образование – висше,
аграр-икономист, удостоверение за оценител на
земеделски земи и подобренията върху тях.
Райна Стефанова Михайлова, образование –
висше, инженер по горско стопанство, пълна
проектантска правоспособност по паркоустройство
и благоустройство, удостоверение за упражняване
на частна лесовъдска практика за следните дейности: маркиране на подлежащи на сеч дървета,
отглеждане на млади насаждения без материален
добив, кастрене на стоящи дървета и изготвяне на
съпровождащите дейността отчетни документи;
събиране и добив на семена и производство на
фиданки и репрод. материали от горскодървесни и
храстови видове, създ. на горски култури и изготвяне на съпровождащите тези дейности отчетни
документи; изработване на задания и лесоустройствени проекти, планове програми за гори и земи
от горския фонд; изработване на задания и проекти, планове и програми за борба с ерозията и
за биологична рекултивация на нарушени терени;
организация на добив на дървесина и изработване
на транспортно-технологични проекти, планове
и схеми за ползвания от гори и земи от горския
фонд и изготвяне на съпровождащите тази дейност
документи; управление на гори и земи от горския
фонд, собственост на физически и юридически
лица и общини; експертизи и консултации по
лесовъдски дейности; изработване на проекти за
горски пътища и съоръжения.
9. Клас „Съдебно-изкуствоведски експертизи“
9.1. Съдебно-изкуствоведски експертизи
Кирил Василев Манов, образование – висше,
психолог, член на СБХ, експерт-оценител, сертификат за експерт-оценител на художествени ценности.
10. Клас „Други съдебни експертизи“
10.2. Съдебно-екологична експертиза
Георги Владимиров Загоров, образование – вис
ше, експерт по ЕО (екологична оценка) и ОВОС
(оценка на въздействието върху околната среда) с
елементи: растителен свят, животински свят, почви,
ландшафт; удостоверение за оценка на гори и земи
от горския фонд; регистриран в Министерството
на земеделието и горите, лицензиран лесовъд.
Райна Стефанова Михайлова, образование –
висше, инженер по горско стопанство, пълна проектантска правоспособност по паркоустройство и
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благоустройство. удостоверение за упражняване
на частна лесовъдска практика за следните дейности: маркиране на подлежащи на сеч дървета,
отглеждане на млади насаждения без материален
добив, кастрене на стоящи дървета и изготвяне на
съпровождащите дейността отчетни документи;
събиране и добив на семена и производство на
фиданки и репрод. материали от горскодървесни и
храстови видове, създ. на горски култури и изготвяне на съпровождащите тези дейности отчетни
документи; изработване на задания и лесоустройствени проекти, планове програми за гори и земи
от горския фонд; изработване на задания и проекти, планове и програми за борба с ерозията и
за биологична рекултивация на нарушени терени;
организация на добив на дървесина и изработване
на транспортно-технологични проекти, планове
и схеми за ползвания от гори и земи от горския
фонд и изготвяне на съпровождащите тази дейност
документи; управление на гори и земи от горския
фонд, собственост на физически и юридически
лица и общини; експертизи и консултации по
лесовъдски дейности; изработване на проекти за
горски пътища и съоръжения.
10.3. Оценители
Александър Петров Цветков, образование – вис
ше, строителен инженер със специалност „Промишлено и гражданско строителство“; специализация
„Конструкции“; лиценз за оценка на недвижими
имоти; лиценз за оценка на машини и съоръжения.
Анелия Тошева Черногорова, образование – вис
ше, промишлено и гражданско строителство, лиценз за оценка на недвижими имоти, сертификат
от център за квалификация на кадрите от държ.
и местна адм. и строителство, удостоверение за
управление на общинска собственост, сертификат „Промените в общинското законодателство“,
удостоверение от НТС.
Ваньо Маринов Личев, образование – висше,
машинен инженер, двигатели с вътрешно горене,
сертификат за експерт-оценител на машини и
съоръжения, активи – движимо имущество, методология, проблеми и аспекти; пожарна безопасност
и защита на населението; сертификат за експертоценител на криминалистически аспекти при
разкриване на пътнотранспортни произшествия,
методика за разследване на ПТП, застраховане,
автомобилно застраховане и застрахователни измами при застраховките на автомобили (МПС);
сертификат за експерт-оценител на автотехническа експертиза – проблеми, методика, пазарна
стойност; сертификат за експерт-оценител на
недвижими имоти и земеделски земи.
Варяна Стоянова Атанасова, образование – полувисше, инженер оператор в жп транспорт,
сертификат за експерт-оценител на недвижими
имоти и земеделски земи, методи и подходи за
оценка на недвижими имоти и земеделски земи,
единни европейски стандарти за бизнес оценяване,
сертификат за експерт-оценител на криминалистически аспекти при разкриване на пътнотранспортни произшествия, методика за разследване
на ПТП, застраховане, автомобилно застраховане
и застрахователни измами при застраховките на
автомобили (МПС).
Венцислав Стоянов Груев, образование – висше,
машинен инженер, лиценз за оценка на недвижими
имоти; квалификация „Оценител на недвижими
имоти“.
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В е с е л и н На й чов Васи ловск и, о бра зование – висше, машинен инженер – „Транспортна
техника и технологии“, специализация „Двигатели
с вътрешно горене“.
Виолета Михайлова Венева, образование – вис
ше, счетоводство и контрол; лиценз за оценка на
недвижими имоти.
Галина Димова Павлова, образование – висше,
инженер-агроном, защита на растенията и почвата,
оценител на земеделски земи.
Георги Владимиров Загоров, образование – вис
ше, експерт по ЕО (екологична оценка) и ОВОС
(оценка на въздействието върху околната среда) с
елементи: растителен свят, животински свят, почви,
ландшафт; удостоверение за оценка на гори и земи
от горския фонд; регистриран в Министерството
на земеделието и горите, лицензиран лесовъд.
Денка Иванова Николова, образование – средно
специално, строителство и архитектура, оценител
на недвижими имоти; експерт-оценител на земеделски земи, подобренията и насажденията върху
тях; експерт-оценител на единични, група дървета
и редини; експерт-оценител на селскостопански
машини, оборудване и съоръжения.
Димитър Георгиев Димитров, образование –
висше, икономист – специалност „Маркетинг“,
оценител на цели предприятия, дялове и акции;
оценител на машини и съоръжения, активи; оценител на недвижими имоти и земеделски земи;
оценител на инвестиционни проекти; бакалавър
по бизнес администрация; хидравлична и пневматична техника; икономист-мениджър.
Елена Димитрова Найденова, образование –
висше, счетоводна отчетност.
Емил Войнов Антов, образование – висше, лиценз за оценка на недвижими имоти; технология на
минното производство, минен инженер, технолог.
Емил Лазаров Здравков, образование – средно
техническо, двигатели с вътрешно горене, лиценз
за оценка на машини и съоръжения в сферата на
транспорта, машиностроенето, минното дело и
подемно-транспортните машини.
Йордан Станев Фотев, образование – полувисше, двигатели с вътрешно горене, ремонт и
експлоатация на автомобилен транспорт, автоексперт-оценител, експерт-оценител на криминалистически аспекти при разкриване на пътнотранспортни произшествия, методика за разследване
на ПТП, застраховане, автомобилно застраховане
и застрахователни измами при застраховките на
автомобили (МПС).
Кирил Георгиев Иванов, образование – висше,
минен инженер, лиценз за оценка на машини и
съоръжения.
Лало Христов Лалов, образование – висше,
аграр-икономист, удостоверение за оценител на
земеделски земи и подобренията върху тях.
Михаил Петров Величков, образование – средно техническо, технология на машиностроенето – студена обработка, сертификат за автоексперт-оценител.
Надеж да Йорданова Евгениева, образование – висше, строителен инженер по промишлено и
гражданско строителство; удостоверение за пълна
проектантска правоспособност „Конструктивна
организация и изпълнение на строителството.
Технически контрол“; лиценз за оценка на недвижими имоти; удостоверение за проектант с ППП
в областта на „Строително-техническите правила
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и норми за осигуряване на пожарна безопасност
на строежите“; удостоверение за координатор по
безопасност и здраве в строителството; удостоверение „Практически и правни проблеми при
възлагането на обществени поръчки. Изготвяне
на технически спецификации. Предварителен
контрол на тръжната документация“.
Параскева Михайлова Иванова, образование – висше, минно маркшайдерство и геодезия,
оценител на земеделски земи и трайни насаждения.
Петър Георгиев Ковачев, образование – висше,
лиценз за оценка на машини и съоръжения в сферата на машиностроителната и металообработващата
промишленост, автомобилния транспорт, селското
стопанство, железопътния транспорт, нефтодобивната промишленост и газодобивна промишленост;
лиценз за оценка на недвижими имоти; лиценз за
оценка на права на интелектуална и индустриална собственост и други фактически отношения;
лиценз за оценка на цели държавни и общински
предприятия, преобразувани или непреобразувани
в търговски дружества; удостоверение за завършен курс за правен анализ на приватизиращи се
обекти; удостоверение за завършен курс за синдик.
Петър Павлов Алексов, образование – висше,
инженер по автоматизация на производството;
лиценз за оценка на машини и съоръжения в
сферата на електротехническата промишленост и
строителство; сертификат за автоексперт-оценител;
сертификат за експерт-оценител на недвижими
имоти и сгради – паметници на културата.
Росица Петрова Иванова, образование – висше,
инж. земеустроител, оценител на земеделски земи
и трайни насаждения; лиценз за оценка на недвижими имоти; правоспособност за извършване на
дейности по кадастъра; разрешение за достъп до
класифицираната информация с ниво на достъп
„Секретно“, валидно до 13.07.2014 г.
Румен Насов Ненков, образование – висше,
ст роителен ин женер по х идромелиоративно
строителство; магистър по икономика – финанси;
лиценз за оценка на недвижими имоти; лиценз за
оценка на земеделски земи.
Румяна Миткова Стоянова, образование –
висш е, машинен инженер; икономист международник – меж дународно икономическо сътрудничество; лицензиран оценител на машини
и съоръжения в сферата на машиностроенето;
експерт-оценител на инвестиционен проект;
експерт-оценител на недвижими имоти; експертоценител на криминалистически аспекти при
разкриване на пътнотранспортни произшествия,
методика за разследване на ПТП, застраховане,
автомобилно застраховане и застрахователни измами при застраховките на автомобили (МПС);
автотехническа експертиза – проблеми, методика,
пазарна стойност; експерт по здравословни и безопасни условия на труд; оценка на цели държавни и общински предприятия, преобразувани или
непреобразувани в търговски дружества.
Стефка Асенова Дамянова, образование –
висше, финанси и кредит, лиценз за оценка на
недвижими имоти; удостоверение за оценител на
земеделски земи.
Янка Първанова А лександрова, образование – висше, магистър по финанси и кредит, лиценз
за оценка на недвижими имоти; лиценз за оценка
на търговски предприятия и вземания; оценител на
земеделски земи и трайни насаждения; оценител
на машини и съоръжения.
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10.4. Други съдебни експертизи
Мая Иванова Кичева, образование – висше,
експерт ДНК анализи; кандидат на биологичните
науки; специалист по молекулярна и функционална
биология, биохимик – клиничен химик, анализ на
белтъци и ензими, генотипиране, секвениране.
7891
791. – Висшият адвокатски съвет съобщава,
че на основание чл. 133, ал. 1, т. 4 и чл. 144,
ал. 2 от Закона да адвокатурата с решение по
д. д. № 2/2012 на Дисциплинарния съд при Адвокатската колегия – К юстендил, А нтоанета
Никифорова Христова – адвокат от Адвокатската
колегия – Кюстендил, се лишава от право да
упражнява адвокатска професия за срок осем
месеца.
7975
185. – Националната агенция за приходите,
Териториална дирекция – Бургас, на основание
чл. 239, ал. 2 и 3 и чл. 253 ДОПК с постановление
№ 38 от 3.07.2012 г. за възлагане на недвижим
имот възлага на купувач „Ники 86“ – ЕООД,
ЕИК по БУЛСТАТ/ЕИК по ЗТР 200604180, със
седалище и адрес на управление: гр. Несебър,
област Бургас, община Несебър, ул. Струма
21, ет. 1, представлявано от Никола Добринов Шопов, с адрес на представителя: София,
ж.к. Красна поляна 3 част, бл. 39, вх. Б, ет. 1,
ап. 51, следния недивжим имот, отнет в полза
на държавата, представляващ: поземлен имот с
кадастрален № 67338.416.102 съгласно скица на
поземлен имот № 507 от 18.01.2012 г., издадена
от Службата по геодезия, картография и кадастър – Сливен, по кадастралната карта на гр.
Сливен, община Сливен, област Сливен, с начин
на трайно ползване ниско застрояване и трайно предназначение – урбанизирана територия,
с площ на имота 685 кв. м, намиращ се в гр.
Сливен, местност Дюлева река, ведно с построените в него едноетажна сграда за обитаване
с кадастрален № 67338.416.102.1, със застроена
площ 47 кв. м, съгласно скица на сграда № 508
от 18.01.2012 г., издадена от СГКК – Сливен, и
едноетажна селскостопанска сграда с кадастрален
№ 67338.416.102.2, със застроена площ 4 кв. м,
съгласно скица на сграда № 509 от 18.01.2012 г.
от СГКК – Сливен, при съседи на поземления
имот: имоти с кадастрални № 67338.416.101,
№ 67338.416.98, № 67338.416.97, № 67338.416.103
и № 67338.416.1, ведно с построената в него без
строителни книжа масивна жилищна сграда със
застроена площ 138 кв. м, за сумата 20 000 лв.
Имотът се продава такъв, какъвто е към момента
на продажбата, и купувачът не може да претендира
за недостатъци на закупения имот. На основание
чл. 246, ал. 8 ДОПК собствеността преминава
върху купувача от датата на постановлението.
7976
10. – Националната агенция за приходите,
Териториална дирекция – Велико Търново, на основание чл. 239, ал. 2 от Данъчно-осигурителния
процесуален кодекс с постановление за възлагане
№ 62 от 26.07.2012 г., издадено от директора на ТД
на НАП – Велико Търново, възлага на Валентин
Илиев Петров с постоянен и настоящ адрес гр.
Монтана, ж.к. Младост 6, вх. А, ет. 5, ап. 15:
залесена територия 25,698 дка в местността Кози
дол, имот № 251051 по плана за земеразделяне
на с. Меляне, община Георги Дамяново, област
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Монтана, ЕК АТТЕ 47771, при граници и съседи:
имот № 59 – горскостопанска територия на насл.
на Държавно лесничейство, имот № 543 – горски
път на насл. Държавно лесничейство, землищна граница, имот № 609 – горски път на насл.
Държавно лесничейство съгласно документ за
собственост – нотариален акт № 101, том ХI,
рег. № 14582, дело № 1499/2005 от 28.09.2005 г. по
описа на нотариус Бисер Петров, № 113, с район
на действие Районен съд – Монтана, а съгласно
скица № К00137 от 24.06.2011 г., издадена от
Общинската служба по замеделие – Монтана,
имотът е с площ 25,699 дка, с начин на трайно
ползване – залесена територия, имотът попада
в отдел/подотдел – 167/м1 с площ 14,663 дка, с
вид на горите – широколистна гора, и в отдел/
подотдел – 167/н1 с площ 11,036 дка, с вид на
горите – широколистна гора, при граници и
съседи: имот № 000087 – залесена територия
на МЗГ – ДЛ/ДДС, имот № 000543 – горск и
път, землищна граница на МЗГ – НУГ, и имот
№ 000609 – горски път на МЗГ – НУГ; съгласно
удостоверение за характеристики на имоти изх.
№ 533 от 15.07.2011 г., издадено от Общинската
служба по земеделие – Монтана, имотът е с характеристика: разстояние до НМ – 2385 м, разстояние до път – 2151 м; и залесена територия 6,999
дка в местността Брега, имот № 251028 по плана
за земеразделяне на с. Меляне, община Георги
Дамяново, област Монтана, ЕК АТТЕ 47771, при
граници и съседи: имот № 323 – дървопроизв.
пл. на насл. на Държавно лесничейство, имот
№ 251027 – залесена територия на наследниците
на Георги Стоянов Пушкарски съгласно документ
за собственост – нотариален акт № 102, том ХI,
рег. № 14583, дело № 1500/2005 от 28.09.2005 г.
по описа на нотариус Бисер Петров, № 113, с
район на действие Районен съд – Монтана, а съгласно скица № К00138 от 24.06.2011 г., издадена
от Общинската служба по замеделие – Монтана, имотът е с площ 7 дка, с начин на трайно
ползване – залесена територия, имотът попада
в отдел/подотдел – 169/г1, с вид на горите – широколистна гора, при граници и съседи: имот
№ 000333 – залесена територия на МЗГ – ДЛ/
ДДС, и имот № 251027 – залесена територия на
наследниците на Георги Стоянов Пушкарски;
съгласно удостоверение за характеристики на
имоти изх. № 533 от 15.07.2011 г., издадено от
Общинската сл у жба по земеделие – Мон тана, имотът е с характеристика: разстояние до
НМ – 1279 м, разстояние до път – 1487 м, за
сумата 2555 лв. Собствеността преминава върху
купувача от датата на постановлението, което
подлежи на вписване от съдия по вписванията
чрез службата по вписванията.
7896
606. – Националната агенция за приходите,
Териториална дирекция – Пловдив, ИРМ – Стара Загора, на основание чл. 253 и чл. 239, ал. 2
ДОПК с постановление за възлагане на недвижим
имот, изх. № 93606/2003/000130 от 22.06.2012 г.
възлага на Гошо Петков Чолаков, адрес за кореспонденция: Стара Загора, ул. Наум Шопов
16, следния недвижим имот: сграда хамбар със
застроена площ 360,40 кв. м, с местонахождение по парцеларен план на стопански двор на
с. Искрица, община Гълъбово, парцел VI, с площ
3270 кв. м, при граници и съседи: парцелр № 5,
парцел № 7, парцел № 170 и парцел № 10, за
сумата 12 021 лв.
7897
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667. – Пловдивският университет „Паисий
Хилендарски“ обявява конкурси за академични
длъжности: доценти по: област на висше образование 2. Хуманитарни науки; професионално
направление 2.3. Философия (Социална философия и биоетика) – един, със срок 3 месеца; област
на висше образование 3. Социални, стопански и
правни науки; професионално направление 3.8.
Икономика (Икономика и управление – маркетинг на потребителския пазар) – един; област
на висше образование 3. Социални, стопански и
правни науки; професионално направление 3.3.
Политически науки (Политоголия – теория на
международните отношения) – един, двата със
срок 2 месеца; област на висше образование 2.
Хуманитарни науки; професионално направление 2.2. История и археология (Средновековна
обща история – история на Византия) – един,
със срок 3 месеца за нуждите на филиал „Любен Каравелов“, Кърджали; главен асистент по
област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално
направление 4.3. Биологически науки (Клетъчна
биология) със срок 2 месеца от датата на обнародването в „Държавен вестник“. Документи се
подават в ректората, ул. Цар Асен 24, стая 120,
тел.: 032/261 408.
8005
8. – Медицинският университет – Факултет
по дентална медицина, София, отменя обявените
в ДВ, бр. 62 от 2012 г. конкурси и обявява конкурси за заемане на академични длъжности в
област на висше образование 7. „Здравеопазване
и спорт“, 7.2. „Стоматология“ за: професори по:
„Обществено дентално здраве“ – двама за нуждите на катедра „Обществено дентално здраве“;
„Терапевтична стоматология“ – един за нуждите
на катедра „Пародонтология“; доцент по „Ортопедична стоматология“ за нуждите на катедра
„Протетична дентална медицина“, всички със
срок 2 месеца от обнародването им в „Държавен
вестник“. Справки и документи – в деканата на
Факултета по дентална медицина, ул. Св. Георги
Софийски 1, стая 202, от 9 до 12 ч. и от 13 до
14 ч., тел. 02/952-22-10.
8028
88. – Институтът по отбрана, София, обявява конкурс за академична длъжност доцент за
военнослужещ в област на висшето образование
„Технически науки“, професионално направление
5.1. „Машинно инженерство“ по научна специалност „Динамика, балистика и управление полета
на летателни апарати“ – един, със срок на подаване на документите 2 месеца от обнародването
в „Държавен вестник“. За дата на подаване на
документите от кандидатите се счита датата на
завеждането им в регистратурата на Института
по отбрана. Упражняването на длъжността, за
която е обявен конкурсът, изисква ниво за достъп до класифицирана информация „Секретно“
(кандидатите, които нямат такова разрешение,
следва да отговарят на изискванията на чл. 40,
ал. 1 от Закона за защита на класифицираната
информация). Условията на конкурса са обявени
в Заповед № ОХ-547 от 8.08.2012 г. на министъра
на отбраната. Документи и справки – София,
бул. Тотлебен 34, тел.: 02/92 21850, 02/92 21854,
02/92 21805.
7898
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88а. – Институтът по отбрана, София, обявява конкурс за академична длъжност доцент
за военнослужещ в област на висшето образование „Технически науки“, професионално
направление 5.2. „Електротехника, електроника
и автоматика“ по научна специалност „Автоматизирани системи за обработка на информация
и управление“ – един, със срок на подаване
на документите 2 месеца от обнародването в
„Държавен вестник“. За дата на подаване на
документите от кандидатите се счита датата на
завеждането им в регистратурата на Института
по отбрана. Упражняването на длъжността, за
която е обявен конкурсът, изисква ниво за достъп до класифицирана информация „Секретно“
(кандидатите, които нямат такова разрешение,
следва да отговарят на изискванията на чл. 40,
ал. 1 от Закона за защита на класифицираната
информация). Условията на конкурса са обявени
в Заповед № ОХ-547 от 8.08.2012 г. на министъра
на отбраната. Документи и справки – София,
бул. Тотлебен 34, тел.: 02/92 21821, 02/92 21854,
02/92 21805.
7899
95. – Община Добричка, област Добрич, на
основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е
изработен ПУП – парцеларен план за кабелна
линия 20 kV от ПИ № 044054 до трафопост в ПИ
№ 000185 през имоти, общинска собственост, в
землището на с. Карапелит, община Добричка,
област Добрич. Проектът за ПУП – парцеларен
план е изложен за разглеждане в Община Добрич
ка, 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“.
7950
21. – Община Дупница на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица,
че е изработен проект за подробен устройствен
план – парцеларен план (ПП) по чл. 110, ал. 1, т. 5
ЗУТ за определяне трасе за нова кабелна линия,
подземен ел. кабел 20 kV за присъединяване на
обекти към електроразпределителната мрежа, с
обхват на трасето: поземлен имот с идентификатор
39339.0.171 по кадастралната карта на с. Крайници,
одобрена със Заповед № 300-5-57 от 30.07.2004 г.
на ИД на АГКК (път ІV клас), поземлен имот
с идентификатор 80491.0.432 и поземлен имот
с идентификатор 80491.0.347 по кадастралната
карта на с. Червен брег, одобрена със Заповед
№ 300-5-55 от 30.07.2004 г. на ИД на АГКК (път
ІV клас), и поземлен имот с идентификатор
87727.0.106 по кадастралната карта на с. Яхиново,
одобрена със Заповед № 300-5-58 от 5.08.2004 г.
на ИД на АГКК (път ІV клас), с дължина на
трасето около 3441,35 м, за присъединяване към
електроразпределителната мрежа на 4 фотоволтаични електроцентрали с местоположение,
както следва: поземлени имоти с идентификатори
39339.83.51; 39339.83.50; 39339.83.55; 39339.83.56;
39339.83.57 и 39339.83.58 по кадастралната карта
на с. Крайници, община Дупница. Проектът е
изложен в стая 8, ет. 1 в сградата на общинската
администрация – Дупница. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ заинтересуваните могат да направят
писмени възражения, предложения и искания
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по проекта до Община Дупница в едномесечен
срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“.
7949
1. – Община Карлово на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
създаване на подробен устройствен план (ПУП) –
парцеларен план за елементи на техническата
инфраструктура – „Трасе на електрически кабел
НН“ за захранване на обект: „Кравеферма за 100
крави, офис и магазин“ в поземлен имот (ПИ)
024302, местността Чукурлан, землище с. Васил
Левски, преминаващ през ПИ 000746 – полски
път – публична общинска собственост, ПИ
000448 – пасище-мера – публична общинска собственост, ПИ 000942 – канал – държавна частна
собственост, ПИ 000226 – пасище-мера – частна
общинска собственост, ПИ 0 0 0754 – полск и
п ът – п убл и чна общ инска собс т венос т, ПИ
000545 – дере – публична общинска собственост,
ПИ 041078 – полски път – публична общинска
собственост, ПИ 000432 – дере – публична общинска собственост, и ПИ 000434 – пасище-мера – частна общинска собственост, в местността
Чукурлан по КВС землище с. Васил Левски.
Проектът е изложен за разглеждане в стая № 203
в сградата на общинската администрация. На
основание чл. 128, ал. 5 ЗУ Т в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересованите могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация, Карлово.
7970
2. – Община Карлово на основание чл. 128, ал.
2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за създаване на подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура – трасе за „Водопровод“ за захранване
на поземлени имоти с идентификатори, както
следва: ПИ с ид. 36498.11.33, ПИ с ид. 36498.11.35,
ПИ с ид. 36498.11.36, ПИ с ид. 36498.11.37, ПИ
с ид. 36498.11.39, ПИ с ид. 36498.11.40, ПИ
с ид. 36498.11.41, ПИ с ид. 36498.11.42, ПИ с
ид. 36498.11.43, ПИ с ид. 36498.11.44, ПИ с
ид. 36498.11.45, ПИ с ид. 36498.11.46, ПИ с
ид. 36498.11.47, ПИ с ид. 36498.11.48, ПИ с ид.
36498.703.49, ПИ с ид. 36498.703.54 и ПИ с ид.
36498.703.68 по кадастралната карта и кадастрални регистри (КККР), местност Беш бунар,
землище гр. Карлово, преминаващ през ПИ с
ид. 36498.11.1 – пасище, мера – публична общинска собственост, и ПИ с ид. 36498.11.5 – път ІV
клас – публична общинска собственост, м. Беш
бунар, землище гр. Карлово. Проектът е изложен
за разглеждане в стая № 203 в сградата на общинската администрация. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ заинтересованите могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта до общинската администрация – Карлово.
7971
102. – Община Костинброд на основание
чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план – парцеларен
план за трасе за канализация, тласкател, авариен
изпускател, авариен канал, преливник и канализационна помпена станция, през поземлени имоти
№ 675013, 675018, 675020 и 600110 в землището на
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гр. Костинброд към обект: „Интегриран проект
за изграждане на ПСОВ – гр. Костинброд, и доизграждане и модернизация на В и К мрежи и
съоръжения по тях за гр. Костинброд“. Планът се
намира в сградата на общинската администрация,
гр. Костинброд, ул. Охрид 1, стая № 35, ет. 3. На
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересованите
лица могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта до кмета
на Община Костинброд в едномесечен срок от
обнародването в „Държавен вестник“.
7935
90. – Община гр. Куклен, област Пловдив,
на основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че
е изработен ПУП – парцеларен план за обект:
Питеен водопровод в ПИ № 000205; № 000206;
№ 000215 и № 000331; м. Юрукалан, землище
с. Гълъбово, община Куклен, област Пловдив,
съгласно приложения ПУП – парцеларен план.
Проектът за ПУП – парцеларен план е изложен
за разглеждане в Община Куклен, ет. 1, стая
№ 17. 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“.
7936
518. – Община Ом у ртаг съобщава на заинтересованите, че с Предписание № 810 от
15.12.2011 г. на кмета на общината на основание
чл. 128, ал. 2 ЗУТ и Решение № 79 по протокол
№ 11 от 30.05.2012 г. от заседание на Общинския
съвет – гр. Омуртаг, е изработен проект за подробен устройствен план – план за регулация,
план за застрояване и план-схема за елементи
на техническата инфраструктура за обект: „Реконструкция и рехабилитация на водопроводна
мрежа и изграждане на нова канализационна
мрежа и ПСОВ с. Камбурово, община Омуртаг“.
Заинтересованите могат да се запознаят с проекта,
изложен за проучване в стая № 17 в сградата на
Община Омуртаг. На основание чл. 128, ал. 5
ЗУ Т възражения по проекта могат да бъдат
подавани до Експертния съвет по устройство
на територията при Община Омуртаг в едномесечен срок от обнародването на обявлението в
„Държавен вестник“.
7951
555. – Община Ом у ртаг съобщава на заинтересованите, че с Предписание № 346 от
18.06.2012 г. на кмета на общината на основание
чл. 128, ал. 2 ЗУТ и Решение № 78 по протокол
№ 11 от 30.05.2012 г. от заседание на Общинския
съвет – гр. Ому ртаг, е изработен проект на
ПУП – план за застрояване на поземлен имот
№ 000144 в землището на с. Горно Козарево,
община Омуртаг, и парцеларен план на трасе на
линеен обект на техническата инфраструктура
за строеж „Допълнително водоснабдяване на
с. Долно Козарево“. Заинтересованите могат да
се запознаят с проекта, изложен за проучване
в стая № 17 в сградата на Община Омуртаг. На
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ възражения по
проекта могат да бъдат подавани до Експертния
съвет по устройство на територията при Община
Омуртаг в едномесечен срок от обнародването
на обявлението в „Държавен вестник“.
7952
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41. – Община Пазарджик на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ обявява, че е изработен ПУП – парцеларен план за трасета на захранващи водопровод
от съществуващ водорповод с дължина 112 м и
електропровод от нов стълб на ВЕЛ 20 kV „Злокучене“ с дължина 190 м до ПИ 55155.8.168 по
КККР на землище Пазарджик, преминаващи
през землищата на с. Драгор и гр. Пазарджик
съгласно изчертаните с червено и зелено трасета
и сервитути и регистъра на засегнатите имоти
към проекта. Проектът е изложен в общината,
ет. 5, стая 503. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в
едномесечен срок заинтересуваните лица могат
да направят писмени възражения до общинската
администрация.
8006
124. – Община Свиленград на основание
чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава на всички заинтересовани лица, че е изработен ПУП – парцеларен
план на ВЛ 110 kV п/ст „Любимец“ – тягова п/
ст „Свиленград“ – резервно захранване и реконструкция на ВЛ 110 kV „Свилена“, попадащи в
землищата на с. Сива река и Свиленград, община
Свиленград, област Хасково, през ПИ № 48.13, ПИ
№ 0.190, ПИ № 46.20, ПИ № 46.21, ПИ № 47.6, ПИ
№ 47.7, ПИ № 48.13, ПИ № 48.14, ПИ № 47.10, ПИ
№ 47.11, ПИ № 0.194, ПИ № 46.48, ПИ № 47.20, ПИ
№ 47.80, ПИ № 47.10, ПИ № 47.11, ПИ № 48.1, ПИ
№ 48.12, ПИ № 48.16, ПИ № 48.17, ПИ № 78.32,
землището на с. Сива река, община Свиленград,
и през ПИ № 0.342, 58.1, 58.8, 58.9, 77.33, 77.39,
78.27, 78.28, 0.568, 1.239, 58.11, 58.24, 0.77, 0.119,
0.568, 0.572, 0.710, 1.88, 1.91, 1.237, 1.238, 1.239,
1.278, 1.579, 58.6, 58.7, 58.10, 58.11, 58.22, 58.24,
77.40, намиращ се в землището на Свиленград,
който е изложен в сградата на общината, стая
№ 210. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересованите лица по смисъла на
чл. 131, ал. 1 ЗУТ могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до Община Свиленград.
7937
92. – Община Силистра на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект на
ПУП – план за застрояване за създаване на устройствена основа за изграждане на автоморга
в ПИ № 41143.503.141 по КК и КР на землище
с. Калипетрово, и ПУП – парцеларен план за линейните обекти на техническата инфраструктура
за ПИ № 41143.503.141 по КК и КР на землище
с. Калипетрово, община Силистра. На основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“
заинтересуваните страни могат да се запознаят
с проекта в сградата на Община Силистра и да
направят писмени възражения, предложения и
искания до общинската администрация.
7948
1. – Община Чепеларе на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица
по чл. 131 ЗУ Т, че е изработен и внесен за
процедиране допуснатият със Заповед № 317 от
13.08.2012 г. на кмета на Община Чепеларе (на
основание чл. 135, ал. 5 ЗУТ) проект за подробен
устройствен план – план за промяна на уличната
регулация на път ІІ-86 – обход на гр. Чепеларе
от км 0+000 до км 3+996.94, който е изложен
в сградата на Община Чепеларе. На основание
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чл. 215, ал. 4 във връзка с чл. 156а ЗУТ и Решение № 160 на Общинския съвет – гр. Чепеларе,
от 27.07.2012 г., протокол № 11, в 15-дневен срок
от датата на обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят
писмени възражения, предложения и искания
по проекта до Община Чепеларе.
7972
30. – Община „Тунджа“ – Ямбол, на основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен
проект за подробен устройствен план (парцеларен план) за трасе на водопровод от улица с о.т.
9 – 10 през поземлен имот 000009 до поземлен
имот 156019 по КВС на землище с. Сламино,
община „Тунджа“. Проектът е на разположение
на заинтересуваните лица в отдел „АТО и С“ в
сградата на общинската администрация, Ямбол,
пл. Освобождение 1, стая 103. На основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните
лица могат да направят писмени възражения до
общинската администрация.
7969
61. – Община с. А врен, област Варна, на
основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава на заинтересуваните собственици по смисъла на
чл. 131 ЗУТ, че е изработен проект за подробен
устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП)
за изграждане на водопровод с обща дължина
514,7 м и електропровод с обща дължина 422,9
м, за захранване на имот № 033060 в землището
на с. Близнаци, преминаващи по полски път
№ 033086 – собственост на Община Аврен, землище с. Близнаци. Планът се намира в сградата на
общинската администрация – с. Аврен, и всички
заинтересувани лица могат да се запознаят с него.
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 кмета
на Община Аврен.
7973
62. – Община с. Аврен, област Варна, на
основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава на заинтересуваните собственици по смисъла на
чл. 131 ЗУТ, че е изготвен проект за подробен
устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП)
за обект: „Кабелна линия НН от съществуващ
ЖРС за изграждане на трафопост тип БКТП
1000 kVA в имот № 58445.3.51 в землището
на с. Приселци с обща дължина на трасето
47 л.м, засягащо имоти № 58445.3.51 – частна
собственост; 58445.4.25 – частна собственост, и
58445.3.303 – полски път, собственост на Община
Аврен, по кадастралната карта на с. Приселци.
Планът се намира в сградата на общинската администрация – с. Аврен, и всички заинтересувани
лица могат да се запознаят с него. 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 кмета на Община Аврен.
7974
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СЪДИЛИЩА
Върховният административен съд на основание чл. 181, ал. 1 и 2 във връзка с чл. 188 АПК
съобщава, че е постъпило оспорване от сдружение с нестопанска цел „Синдикална федерация
на служителите в МВР“ със седалище и адрес
на управление София, ул. Иван Вазов 42, ет. 2,
и Добромир Василев Добрев от Кюстендил на
Инструкция № Із-343 от 5.03.2009 г. за реда за
разпределяне на работното време на държавните
служители в Министерството на вътрешните работи, отчитането му и компенсиране на работата
извън установеното работно време, издадена от
министъра на вътрешните работи (необнародвана), с искане за обявяване нищожността на
същата, във връзка с което е образувано адм. д.
№ 9431/2012 по описа на ВАС.
7977
Административният съд – Варна, на основание чл. 218, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е направено
оспорване от Руска Костова Величкова на Решение № 273-6 от 28 март 2012 г. на Общинския
съвет – гр. Варна, с което е одобрен ПУП – ПУР
на СО „Прибой“, кв. Галата, Варна, в частта относно ПИ № 2333. Заинтересованите лица могат
да подадат заявление по чл. 218, ал. 4 ЗУТ за
конституирането им като ответници по адм. дело
№ 2611/2012 в едномесечен срок от деня на обнародване на съобщението в „Държавен вестник“,
към което да приложат писмени доказателства,
удостоверяващи това им качество.
7876
Административният съд – Варна, ХІІ състав,
съобщава, че е образувано адм.д. № 2617/2012
по оспорване, предявено от Иван Димитров
Данаилов от Варна, ул. Крайбрежна 73, против
Решение № 273-6 от 28.03.2012 г. по протокол № 6
от 28.03.2012 г. на Общинския съвет – гр. Варна,
с което на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка с чл. 21, ал. 1 и
7 ЗОС и по предложение на кмета на Община
Варна, изх. № РД-12-9302/25 от 2.02.2012 г., е одобрен подробен устройствен план (ПУП) – план за
улична регулация на улици и поземлени имоти
за обекти, публична собственост, план за улична
регулация на СО „Прибой“, в т. ч. специфични
правила за прилагане на 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 на имот с идентификатор
№ 10135.5549.1684. Заинтересуваните лица могат
да се конституират като ответници в производството в едномесечен срок от обнародване на
съобщението в „Държавен вестник“ чрез подаване
на заявление до съда, което да съдържа: трите
имена и адреса, телефон, факс и електронен адрес,
ако има такъв – за българските граждани; трите
имена и личния номер за чужденец и адреса, заявен в съответната администрация, телефон, факс
и електронен адрес, ако има такъв; фирмата на
търговеца или наименованието на юридическото
лице, изписани и на български език, седалището
и последния посочен в съответния регистър адрес
на управление и електронния му адрес; номер на
делото; акта, който се оспорва, и органа, който
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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 заинтересувано лице на заявителя. Със заявлението е
недопустимо да се правят искания за отмяна на
индивидуалния административен акт, както и за
присъединяване към подадената жалба от Иван
Димитров Данаилов.
7877
Административният съд – Пловдив, на основание чл. 218, ал. 1 ЗУТ съобщава, че „Мустанг
4481“ – ЕООД, със седалище и адрес на управ
ление с. Градина, община Първомай, област
Пловдив, с ЕИК 201668143, представлявано от
Петко Тодоров Тодоров, е оспорило решение на
Общинския съвет – гр. Първомай, от 21.06.2012 г.,
взето на проведено заседание от същата дата
и оформено като т. 8 от протокол № 11 от
21.06.2012 г. на Общинския съвет – гр. Първомай,
с което с мнозинство от 21 общински съветници, гласували „въздържали се“, не се приема
решение за одобрение на изготвения и приет от
Експертния съвет към Община Първомай проект
на ПУП – парцеларен план за кабелна линия
20 kV за захранване на фотоволтаичен парк в
ПИ № 010108, местност Азмак боаз, по КВС на
с. Градина, община Първомай, област Пловдив,
за което е образувано адм.д. № 2208 по описа
на съда за 2012 г., ХI състав. Заинтересованите
лица могат да се конституират като ответници
по делото в едномесечен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“ чрез
заявление, 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 заинтересованото лице желае да бъде конституирано
в производството като ответник; 7. подпис на
заявителя. Към заявлението следва да се приложат писмени доказателства, удостоверяващи
качеството на заинтересовано лице на заявителя.
Административно дело № 2208/2012 е насрочено
за 4.10.2012 г. от 9 ч.
7954
Административният съд – Пловдив, IX състав,
съобщава, че Емилия Храбърова Кирева, Снежана Димитрова Говедарска и Бинка Димитрова
Кирова – всички с адрес Асеновград, кв. Долни
Воден, ул. Родина 12, са оспорили Заповед № А-453
от 9.04.2012 г. на кмета на Община Асеновград,
с която е отказано допускането на поисканото
със заявление вх. № 94-Д-132 от 4.04.2011 г. изработване на проект за изменение на подробния
устройствен план за УПИ ХХХII-СНС и УПИ
ХХХVII-СНС, кв. 5 по регулационния план на
кв. Долни Воден – Асеновград, като от УПИ
ХХХII-СНС да се образуват два нови урегулирани
поземлени имота и от част от площта на УПИ
ХХХVIII-СНС да се образува тупикова улица.
Заинтересованите лица могат да се конституират
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като ответници по делото в едномесечен срок от
обнародване на обявлението в „Държавен вестник“
чрез заявление, което съдържа: 1. трите имена и
адреса, телефон, факс и електронен адрес, ако има
такъв – за българските граждани; 2. трите имена
и личния номер за чужденец и адреса, заявен
в съответната администрация, телефон, факс и
електронен адрес, ако има такъв; 3. фирмата на
търговеца или наименованието на юридическото
лице, изписани и на български език, седалището и последния посочен в съответния регистър
адрес на управление и електронния му адсрес;
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 следва да се приложат писмени доказателства, удостоверяващи
качеството на заинтересовано лице на заявителя.
Административно дело № 1685/2012 е насрочено
за 3.10.2012 г. от 13 ч.
8008
Административният съд – Русе, на основание чл. 218, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е постъпило
оспорване на Решение № 228 по протокол № 12
от 21.06.2012 г. на Общинския съвет – гр. Русе,
с което е одобрен подробен устройствен план
(ПУП) – план за улична регулация (ПУР) и изменение на план за улична регулация (ИПУР)
от о.т. 9304 при бул. Липник до о.т. 8577 при
ул. Чипровци – гр. Русе, по което оспорване е
образувано адм.д. № 271/2012 по описа на Административния съд – Русе, 1-ви състав, насрочено
за 16.10.2012 г. от 9 ч. Оспорващи страни по
делото са: Веселин Богданов Филипов; Марин
Илиев Стоянов; Иванка Цонева Стоянова; Емил
Андреев Иванов; Калинка Тодорова Иванова;
Иванка Костадинова Йорданова; Веселин Тодоров Тодоров; Елиз Фикретова Ахмед; Теменужка
Иванова Илиева; Диянка Неделчева Цолова;
Делян Иванов Димов; Симеон Мирчев Иванов;
Бонка Иванова Иванова; Николай Борисов Митев; Васил Якимов Иванов; Венцислав Иванов
Димов; Пенка Маринова Николова; Кремена
Иванова Андреева; Румяна Георгиева Начева;
Пенка Стефанова Ганчева; Юлия Иванова Панайотова; Надежда Маринова Великова; Христо
Георгиев Христов; Нели Пламенова Славова;
Нехат Ахмед Осман, всички от гр. Русе. Съдът на
основание чл. 218, ал. 2, т. 2 във връзка с ал. 4,
5 и 1 ЗУТ обявява на заинтересованите лица,
че могат да се конституират като ответници в
производството в едномесечен срок от деня на
обнародване в „Държавен вестник“ на съобщението за оспорване чрез подаване на заявление до
съда, 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
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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.
8007
Административният съд – Сливен, съобщава,
че е образувано адм.д. № 174/2012 по описа на
съда и по което предмет на оспорване е Заповед
№ РД-15-724 от 21.05.2012 г. на кмета на Община
Сливен, с която е одобрено частично изменение
на ПУП само в част план за регулация за УПИ
ІІІ – „За жилищно строителство, КОО, гаражи,
търговия, благоустрояване и озеленяване“, кв.
527 по плана на ЦГЧ – Сливен, като се променя
уличната регулация при осова точка 2183а и се
образува нов УПИ ІV – „За комплексно жилищно
строителство, търговия и обществено обслужване“
съгласно направените поправки със зелен цвят
върху плана за регулация. Заинтересуваните
лица могат да се конституират като ответници
в производството по делото в едномесечен срок
от деня на обнародване в „Държавен вестник“
на съобщението за оспорването чрез подаване
на заявление в същия срок до съда, което следва да съдържа реквизитите, изброени в чл. 218,
ал. 4 ЗУТ, а именно: 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. изяв
ление, че заинтересуваното лице желае да бъде
конституирано в производството като ответник;
7. подпис на заявителя. Към заявлението следва
да се приложат писмените доказателства, удостоверяващи качеството на заинтересувано лице
на заявителя. Със заявлението е недопустимо да
се правят искания за отмяна на ИАА, както и за
присъединяване към подадената жалба.
7879
Административният съд – София-град, уведомява всички заинтересовани лица, че е образувано
адм. дело № 6817/2011 по описа на ІІ отделение,
24 състав, по жалба на Николай Василев Начев
срещу Заповед № РД-09-253 от 24.06.2009 г. на
главния архитект на район „Слатина“, Столична
община, с която е одобрен проект за изменение
на ПУП – частично изменение на план за застрояване на местност Гео Милев, кв. 30а, УПИ
VІІІ-933 и ІХ-934, съгласно приложения проект.
Делото е насрочено в открито съдебно заседание
на 8.10.2012 г. от 14,30 ч. Всички заинтересовани
лица могат да се конституират като ответници в
настоящото производство с подаване на заявление
до съда в едномесечен срок от деня на обнародване
на обявлението в „Държавен вестник“.
7978
Административният съд – Хасково, на основание чл. 218, ал. 2, т. 1, 2 и 3 ЗУТ съобщава,
че е постъпило оспорване от „Свила“ – АД, гр.
Хасково, против Заповед № 594 от 2012 г. на
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зам.-кмета на Община Харманли за одобряване
на изменение на ПУП – план за застрояване на
УПИ ІV, ПИ 77181.16.314 по кадастралната карта
на гр. Харманли в кв. 304-а по ПУП на гр. Харманли, като имотът се отрежда за изграждане
на общественообслужващи и жилищни сгради.
По оспорването е образувано адм.д. № 233/2012
по описа на Административния съд – Хасково.
Заинтересованите лица по чл. 131 ЗУТ могат да
подадат заявления за конституирането им като
ответници в производството в едномесечен срок
от деня на обнародване на съобщението за оспорването в „Държавен вестник“. Заявлението
на заинтересованите лица за конституирането
им като ответници по делото следва да има
съдържанието по чл. 218, ал. 4 ЗУТ и да бъде
придружено с писмени доказателства по чл. 218,
ал. 5 ЗУТ, 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.
7979
Разградският районен съд призовава Сабрие
Велиева Мехмедова с неизвестен адрес, родена
на 28.10.1940 г., да се яви в съда на 31.07.2012 г.
в 10,30 ч. като ответница по гр. д. № 922/2012,
заведено от Изет Велиев Мехмедов и Мюхибе
Юмерова Мехмедова, на основание чл. 34 ЗС,
чл. 69 и сл. ЗН и чл. 341 ГПК. Ответницата да
посочи съдебен адрес, в противен случай делото
ще се гледа при условията на чл. 48, ал. 2 ГПК.
7980
Софийският районен съд, бр. отделение, 125
състав, по гр. д. № 13848/2012 кани държателя
на 770 поименни акции от капитала на „Пиринплод“ – АД, ЕИК 131411171, всяка с номинална
стойност 10 лв., разпределени в 77 купюра от
10 акции, всяка с право на един глас в общото
събрание на акционерите на „Пиринплод“ – АД,
ЕИК 1314311171, с номера на купюрите от 000001
до 000077, от акция сер. АА № 000001 до акция
сер. АА № 000770, собственост на „Ес Ен Ес
Глобал“ – ЕАД, ЕИК 101146315, да заяви по настоящото дело правата си върху тези поименни
акции най-късно до откритото съдебно заседание,
насрочено на 29.11.2012 г. от 10 ч., когато ще се
разгледа молбата на „Ес Ен Ес Глобал“ – ЕАД,
ЕИК 101146315, за обезсилване на тези поименни
акции. В случай че в указания срок държателят
не заяви своите права, ценните книги ще бъдат
обезсилени. Нарежда да не се извършват плащания
по гореописаните ценни книги, насрочва делото
в открито съдебно заседание на 29.11.2012 г. от
10 ч., за когато да се призове молителят „Ес Ен
Ес Глобал“ – ЕАД, ЕИК 101146315.
8009
Софийският районен съд, ГО, 31 състав, призовава Миъри Миал с последен постоянен адрес
София, ул. Акад. Петър Динеков 23, бл. В1, ап. 17
(комплекс Мирамонте), сега с неизвестен адрес,
да се яви в Софийския районен съд – бул. Драган
Цанков 6, като длъжник по гр.д. № 6557/2012,
31 състав, ГО, заведено от „Софиягаз“ – ЕАД.
Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на
чл. 48, ал. 2 ГПК.
8036
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Софийският градски съд, VІ търговско отделение, 20 състав, по т.д. № 3619/2012 на основание
чл. 670, ал. 3 във връзка с чл. 679 ТЗ свиква събрание на кредиторите на „Перчемлиев“ – ЕООД (н),
на 24.10.2012 г. в 10,30 ч. в СГС, Съдебна палата,
София, бул. Витоша 2, за провеждане на заседание
по разглеждане на искането за отмяна на решенията на първото общо събрание на кредиторите.
7981

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
11. – Управителният съвет на сдружение
с нестопанска цел „Българска бридж федерация“ – София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
извънредно общо събрание на сдружението на
5.10.2012 г. в 10 ч. в хотел „Верея“ – Стара Загора,
при следния дневен ред: 1. промени в устава на
федерацията; 2. освобождаване на членове на управителния съвет на сдружението; 3. избор на нови
членове на управителния съвет на сдружението; 4.
други. 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.
8010
1. – Управителният съвет на Камарата на
следователите в България (КСБ), София, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на 6.10.2012 г. в 16,30 ч. във Велинград, хотел
„Камена“, при следния дневен ред: 1. отчет на
управителния съвет; 2. избор на председател и
управителен съвет; 3. разни.
8037
8. – Управителният съвет на сдружение с не
стопанска цел в частна полза „Клуб за спортен
риболов – Пираня“, София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членовете на
сдружението на 12.10.2012 г. в 10,30 ч. в София,
район „Красно село“, ж. к. Белите брези, бл. 5, ет. 5,
ап. 15, при дневен ред: 1. обсъждане и приемане
на отчет на УС за дейността на сдружението за
2011 г.; 2. обсъждане и приемане на бюджет на
сдружението за 2012 г. според определените задачи и дейности; 3. промяна на името от „Клуб за
спортен риболов – Пираня“ на „Спорт и развитие
на младежта“; 4. промяна и допълване на устава
на сдружението; 5. текущи въпроси. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
ще се проведе същия ден в 12 ч., на същото място
и при същия дневен ред. Материалите по дневния
ред са на разположение на членовете в офиса на
сдружението.
7983
16. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел в частна полза „Клуб за спортен
риболов – Вижън“, София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членовете на
сдружението на 12.10.2012 г. в 10,30 ч. в София,
район „Красно село“, ж.к. Белите брези, бл. 5, ет. 5,
ап. 15, при дневен ред: 1. обсъждане и приемане
на отчет на УС за дейността на сдружението за
2011 г.; 2. обсъждане и приемане на бюджет на
сдружението за 2012 г. според определените задачи
и дейности; 3. промяна и допълване на устава на
сдружението; 4. текущи въпроси. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
ще се проведе същия ден в 12 ч., на същото място
и при същия дневен ред. Материалите по дневния
ред са на разположение на членовете в офиса на
сдружението.
7984
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1. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Асоциация на българските
ползватели на дървесина“ – София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
19.10.2012 г. в 18 ч. на адреса на управление на
сдружението в София, район „Изгрев“, ул. Елемаг
30-А, при следния дневен ред: 1. приемане на „Равена Лес“ – ООД, ЕИК 119608416, със седалище
и адрес на управление Сливен, ул. Александър
Стамболийски, бл. 1, вх. А, ет. 1, ап. 1, като нов
член на сдружение с нестопанска цел „Асоциация
на българските ползватели на дървесина“ – София,
рег. по ф.д. № 3233/2004 по описа на СГС, 2-ри
състав; 2. приемане на „Екотекника“ – ЕООД, ЕИК
130117494, със седалище и адрес на управление
София, бул. България – „Бокар“ 19А, като нов член
на сдружение с нестопанска цел „Асоциация на
българските ползватели на дървесина“ – София,
рег. по ф.д. № 3233/2004 по описа на СГС, 2-ри
състав. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе на 9.11.2012 г.
в 18 ч., на същото място и при същия дневен ред.
7982
1. – Управителният съвет на „Гражданско
сдружение Алцхаймер – България“ на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно общо събрание на
членовете на сдружението на 19.10.2012 г. в 17 ч.
в София, ж. к. Света Троица, бл. 379, приемната
до вх. Г, при следния дневен ред: 1. приемане
годишния доклад на УС за 2011 г.; 2. приемане
на счетоводния отчет за 2011 г. на организацията;
3. приемане на работния едногодишен план за
развитие на организацията 2013 – 2014 г.; 4. други. Писмените материали по дневния ред ще се
намират на разположение на членовете на сдружението на адрес: София, ж.к. Света Троица, бл.
379, приемната до вх. Г. При липса на кворум на
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще
се проведе същия ден в 18 ч., на същото място
и при същия дневен ред независимо от кворума.
8011
8. – Управителният съвет на сдружение „Център за близкоизточни изследвания“, София, на
основание чл. 26, ал. 3 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдружението на 24.10.2012 г. в 18,30 ч.
на адреса на управление на сдружението – София,
ж.к. Изток, ул. Майор Юрий Гагарин, бл. 99, вх. Б,
ап. 16, при следния дневен ред: 1. приемане отчет
на управителния съвет на сдружението; 2. освобождаване член на управителния съвет и избор
на нов член на управителния съвет; 3. промяна в
адреса на управление на сдружението; 4. приемане
нова редакция на устава на сдружението; 5. разни.
Поканват се всички членове на сдружението да
участват в общото събрание.
7892
14. – Управителният съвет на РК „Балкански
котки“ – Берковица, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
във връзка с протоколно решение от 07.08.2012 г.
свиква общо събрание на 10.10.2012 г. в 17 ч. в
Берковица, ул. Хаджи Петър Илиев – ресторанта
на Автоцентър „Боби“, при следния дневен ред: 1.
отчет на управителния съвет и контролния съвет
за отчетния период; 2. избор на нов управителен
съвет, контролен съвет и председател на УС и на
спортния клуб; 3. други. При липса на кворум на
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ и чл. 31 от устава на
клуба събранието ще се проведе от 18 ч. същия
ден, на същото място и при същия дневен ред
независимо от броя на явилите се членове.
7985
3. – Управителният съвет на настоятелството
при Дом за деца, лишени от родителска грижа
„Ал. Георгиев – Коджакафалията“ – Бургас, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
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на 18.10.2012 г. в 17 ч. в сградата на Дома за деца,
лишени от родителска грижа „Ал. Георгиев – Коджакафалията“ на ул. Стефан Стамболов 21, при
следния дневен ред: 1. избор на управителен съвет; 2. избор на контролен съвет; 3. други. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 18 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
8012
14. – Управителният съвет на сдружение с не
стопанска цел Автомобилен спортен клуб „Мирони
Ж енд В“ – Бургас, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на 30.10.2012 г. в 17 ч. в
Бургас, ж.к. Славейков, бл. 6, вх. 2, ет. 3, ап. 21,
със следния дневен ред: 1. приемане молбите
за оставки на Валентина Стефанова Николова
и Желязко Димчев Георгиев и освобождаването им като членове на управителния съвет на
Автомобилен спортен клуб „Мирони Ж енд В“;
2. приемане на промяна на чл. 49 от устава на
клуба. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в
18 ч., на същото място и при същия дневен ред.
7987
6. – Управителният съвет на „Местна териториална организация на автомобилистите“,
гр. Бяла Слатина, област Враца, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 23, ал. 1 от устава свиква
редовно отчетно общо събрание на членовете
си на 28.09.2012 г. в 17 ч. в сградата на МТОА,
гр. Бяла Слатина, ул. Захари Стоянов 12, при
следния дневен ред: 1. отчет на УС на МТОА, гр.
Бяла Слатина, за 2011 г. и основни приоритети
за развитие на организацията; проект за решение – ОС приема отчета за дейността на УС; 2.
приемане на бюджет за 2012 г. на МТОА; проект
за решение – ОС приема предложения бюджет за
2012 г.; 3. разни. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ заседанието ще се проведе
в 18 ч. на същото място при същия дневен ред.
7986
14. – Национа лни ят изпълнителен съвет
(НИС) на Политическа партия „ Либерален
алианс“, Варна, свиква извънреден конгрес на
партията по реда на чл. 8, ал. 1 и 2, предложение
второ от устава на партията и чл. 26 ЗЮЛНЦ
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 следните 24 партийни членове:
1. Веселин Найденов Марешки; 2. Цветелина
Тодорова Тънмазова; 3. Дилбер Ахмедова Вейсалова; 4. Гергана Желязкова Стефанова; 5. Веселин
Йорданов Божков; 6. Бистра Борисова Христова; 7.
Веселин Йорданов Кунчев; 8. Каприел Харатюнов
Папазян; 9. Виолина Димова Дишева-Христова;
10. Геновева Славова Нецова; 11. Николай Наков
Наков; 12. Димитричка Василева Атанасова; 13.
Красен Колев Матев; 14. Веселина Маринчева
Янкова; 15. Велина Илиева Маринова; 16. Елизабет
Валентинова Зайончковска; 17. Илияна Боянова
Циментарова; 18. Атанас Петров Атанасов; 19.
Наталия Руменова Иванова; 20. Роман Петров
Циментаров; 21. Стелияна Ивайлова Иванова; 22.
Румен Владимиров Петков; 23. Николай Павлов
Почеканов; 24. Боряна Любенова Георгиева.
8033

ВЕСТНИК
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1. – Уп ра ви те лни ят с ъве т на сд ру жение
„Малки и средни предприятия – област Вел и ко Т ъ р н о в о“ – г р . В е л и ко Т ъ р н о в о , н а
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свик ва общо събрание на 18.10.2012 г. в 18 ч. в офиса на „Начев – ЕООД“ – гр. Велико Търново, при следния
дневен ред: 1. отчет на дейността за периода
от септември 2009 г. – септември 2012 г.; 2.
промени в управителния съвет; 3. други. 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.
7894
12. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Клуб по бойни спортове и
самозащита „Сейкен – Добрич“, гр. Добрич, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на 15.10.2012 г. в 11 ч. в гр. Добрич, ул. Славянска 17, вх. Б, ап. 6, при следния дневен ред: 1.
разглеждане на постъпилите молби за прием
на нови членове на сдружението и изключване
на членове на сдружението; 2. разглеждане на
постъпили молби на членове на управителния
съвет за освобож даването им като членове
на УС; 3. приемане на нови членове на УС; 4.
промяна на устава. При липса на кворум на
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 13 ч.
7988
14. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Тракия българо-турско сдружение“ – Казанлък, на основание чл. 26, ал. 3
ЗЮЛНЦ кани всички свои членове на редовно
годишно общо събрание на 10.10.2012 г. в 9 ч. на
адрес Казанлък, ул. 23-ти пехотен шипченски
полк 114, при следния дневен ред: 1. отчет на
УС; проект за решение – ОС приема отчета на
УС; 2. прекратяване дейността на СНЦ „Тракия българо-турско сдружение“ – Казанлък, и
откриване на производство по ликвидация на
сдружението; проект за решение – ОС взема
решение за прекратяване дейността на СНЦ
„Тракия българо-турско сдружение“ – Казанлък,
и откриване на производство по ликвидация на
сдружението; 3. назначаване на ликвидатор на
СНЦ „Тракия българо-турско сдружение“ – Казанлък, който да представлява сдружението,
да довърши текущата му дейност, да превърне
имуществото му в пари, да събере вземанията и да изпълни задълженията му, като след
окончателното разпределяне на имуществото
да даде отчет пред общото събрание и да поиска заличаване на сдружението; проект за
решение – ОС назначава ликвидатор на СНЦ
„Тракия българо-турско сдружение“ – Казанлък,
който да представлява сдружението, да довърши
текущата му дейност, да превърне имуществото
му в пари, да събере вземанията и да изпълни
за дъл жени ята м у, като след окончателното
разпределяне на имуществото да даде отчет
пред общото събрание и да поиска заличаване на сдружението. При липса на кворум на
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 10 ч., на същото място и
при същия дневен ред.
7989
14. – Управителният съвет на Шахматен клуб
„Европа“ – Севлиево, на основание чл. 20, ал. 1
и чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на клуба
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на 30.10.2012 г. в 17 ч. в Севилево, в сградата на
клуба на ул. Генерал Скобелев 32, при следния
дневен ред: 1. отчет на управителния съвет на
клуба за изминалата година; проект за решение – ОС приема отчета; 2. отчет на контролния съвет на дейността на клуба за изминалата
година; проект за решение: ОС приема отчета;
3. промяна в състава на УК (освобождаване на
членове и избиране на нови членове); проект
за решение – ОС приема промените в състава
на УС; 4. приема бюджета на клуба; 5. промяна
в състава на КС (освобождаване на членове и
избиране на нови членове); проект за решение – ОС приема промените в състава на КС;
6. преобразуване на дружеството; 7. приемане
на нов устав на клуба; проект за решение – ОС
приема новия устав на клуба; 8. други. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието се отлага с един час по-късно и ще
се проведе на същото място същия ден и при
същия дневен ред колкото и членове да се явят.
8013
15. – Управителният съвет на сдружение
с нестопанска цел „Баскетболен клуб Берое
07“ – Стара Загора, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на 15.10.2012 г. в 18 ч. на
адреса на управление на сдружението – Стара Загора, ул. Св. Отец Паисий 82, ет. 4, при
следния дневен ред: 1. отчет за дейността на
спортния клуб; 2. освобождаване на председателя
на сдружението; 3. избор на нов председател;
4. освобождаване на членове на управителния
съвет; 5. избор на нови членове на управителния
съвет. 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.
7990
15. – Управителят на сдружение с нестопанска цел „Кик-бокс клуб Леон“ – Стара Загора,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 10 от устава
на сдружението свиква общо събрание на членовете на сдружението на 18.10.2012 г. в 18 ч.
на адреса на управление – Стара Загора, ул. Св.
Патриарх Евтимий 86, вх. Б, ап. 109, при следния дневен ред: 1. освобождаване на членове
и приемане на нови членове; 2. приемане на
промени в устава; 3. освобождаване и избиране
на управител; 4. други. 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.
7893
12. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел Футболен клуб „Лозен – 2006“,
гр. Сухиндол, област Велико Търново, на основание чл. 26, а л. 3 ЗЮЛНЦ свик ва общо
събрание на сд ру жението на 20.10.2012 г. в
16 ч. в седалището и адреса на управление на
сдру жението – г р. Су х индол, област Велико
Търново, ул. Росица 115, при следния дневен
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ред: 1. отчет на УС за дейността на сдружението
до 31.12.2011 г.; 2. освобождаване и приемане
на нови членове на сдружението; 3. приемане
промени в устава на сдружението и приемане на
нов изменен и допълнен устав; 4. освобождаване
на УС; 5. избор на нов УС; 6. организационни и
текущи въпроси. Материалите по дневния ред
за провеждане на общото събрание могат да
се получат в седалището на сдружението. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ и
устава на сдружението общото събрание ще се
проведе същия ден един час по-късно, на същото
място и при същия дневен ред независимо от
броя на присъстващите.
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6. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Спортен клуб за източни бойни изкуства – Будо“ – Харманли, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдружението на 15.10.2012 г. в 12 ч. в гр. Харманли,
ул. Сакар планина 2, при следния дневен ред:
1. отчетен доклад за дейността на сдружението
за 2010 и 2011 г.; 2. промяна в устава на сдружението; 3. избор на нов управителен съвет и
председател на сдружението; 4. други.
7991
3. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел Футболен клуб „Лудогорец“ – с.
Доброплодно, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и
чл. 18 от устава на сдружението свиква редовно
общо събрание на 14.10.2012 г. в 15 ч. в седалището на сдружението: ул. Захари Стоянов 23,
с. Доброплодно, община Ветрино, при следния
дневен ред: 1. гласуване на промени в устава
на ФК „Лудогорец“; 2. избиране на нов управителен съвет; 3. избиране на нов контролен
съвет; 4. избиране на председател на управителния съвет. Регистрацията на членовете на
общото събрание ще започне на 14.10.2012 г. в
14 ч. в седалището на клуба срещу представяне
на официален документ за самоличност, а за
представители – писмено пълномощно. Материалите за общото събрание са на разположение
от датата на обнародване в „Държавен вестник“ на поканата до датата на провеждане на
събранието в седалището на сдружението. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе от 16 ч., при същия
дневен ред и място.
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Виолета Николова Иванова – ликвидатор на
СНЦ „Консултантски център – Развитие 07“,
Стара Загора, в ликвидация по ф.д. № 99/2005
на Старозагорския окръжен съд, на основание
чл. 14, ал. 4 ЗЮЛНЦ кани кредиторите на дружеството да предявят вземанията си в 6-месечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“.
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