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ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ПРЕЗИ ДЕН Т
Н А РЕП У БЛИК АТА
УКАЗ № 313
На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Награждавам г-н Михеил Уклеба – извънреден и пълномощен посланик на Грузия в
Републ ика България, с орден „Стара планина“ първа степен за изключително големите
му заслуги за развитието и укрепването на
българо-грузинските отношения и по повод
окончателното му отпътуване от страната.
Издаден в София на 29 август 2012 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Министър на външните работи:
Николай Младенов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Диана Ковачева
8440

УКАЗ № 314
На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Награждавам г-н Макото Ито – извънреден
и пълномощен посланик на Япония в Република България, с орден „Стара планина“ първа
степен за изключително големите му заслуги
за развитието и укрепването на българо-японските отношения и по повод окончателното
му отпътуване от страната.
Издаден в София на 29 август 2012 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Министър на външните работи:
Николай Младенов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Диана Ковачева
8441

УКАЗ № 315
На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Награждавам проф. дхн Фрерих Йоханес
Кайл от Техническия университет в Хамбург,
Германия, с орден „Св. св. Кирил и Методий“

втора степен за значимия му принос за развитието на висшето техническо чуждоезиково
образование в Република България.
Издаден в София на 29 август 2012 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Министър на външните работи:
Николай Младенов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Диана Ковачева
8442

УКАЗ № 316
На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Награждавам проф. дтн Лотар Вилхелм
Мьорл от Университета „Ото фон Герике“ в
Магдебург, Германия, с орден „Св. св. Кирил и
Методий“ втора степен за значимия му принос
за развитието на висшето техническо чуждоезиково образование в Република България.
Издаден в София на 29 август 2012 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Министър на външните работи:
Николай Младенов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Диана Ковачева
8443

МИНИСТЕРСТВА
И ДРУГИ ВЕДОМСТВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ИКОНОМИКАТА,
ЕНЕРГЕТИКАТА И ТУРИЗМА
Наредба за изменение на Наредба № РД-16-267
от 2008 г. за определяне на количеството
електрическа енергия, произведена от комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия (обн., ДВ, бр. 37 от 2008 г.;
изм. и доп., бр. 77 от 2010 г.)
§ 1. В чл. 4, ал. 1 т. 1 и 2 се изменят така:
„1. 75 % за инсталациите по чл. 2, т. 2 – 4 и 6;
2. 80 % за инсталациите по чл. 2, т. 1 и 5.“
§ 2. В приложение № 2 към чл. 5, ал. 2 и
чл. 10 се правят следните изменения:
1. Част ІV „БЛОК-СХЕМА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ КОЛИЧЕСТВОТО КОМБИНИРАНА
ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ“ се изменя така:
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„ІV. БЛОК-СХЕМА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ КОЛИЧЕСТВОТО КОМБИНИРАНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА
ЕНЕРГИЯ
За всяка инсталация за отчетния период се измерват или определят:
– Тоталната енергия на горивото – F т
– Тоталната електрическа енергия – Е бр.
– Тоталната полезна топлинна енергия – Q т

Извършва се проверка за произведена некомбинирана полезна топлинна
енергия
НЕ

ДА

Q некомб. = 0
Fнекомб. = 0

Измерват се или се определят:

Q некомб.
Fнекомб.

Определя се общата енергийна ефективност на инсталацията за определен период съгласно чл. 4, ал. 2:

η общо =

Е бр . + Qкомб . E бр . + Qкомб .
. 100
= n
F Т − Fнекомб.q
р
∑ Bi .Qд.ср.,i
i =1

Получената стойност на общата енергийна ефективност на инсталацията за определен период се
сравнява със стойностите по чл. 4, ал. 1, т. 1 или 2 в зависимост от вида на инсталацията.
ДА

НЕ

Eкомб. = Eбр.
Q комб. = QТ – Q некомб.
Fкомб. = FТ – Fнекомб.q

Извършва се проверка на инсталацията в зависимост от това, дали
производството на електрическа енергия намалява при увеличение
на производството на топлинна енергия при постоянно натоварване
по гориво.

Определя се показателят
за недопроизводство – β
за пароотборна турбина.

ДА

НЕ

ДА		

Е бр . + β.Qкомб.
F Т − Fнекомб .q
η
− β .η комб .
σ реж . = некомб.е
η комб . − ηнекомб .е
E комб . = Qкомб ..σ реж .

η некомб .е =

Fкомб . =

E комб . + Qкомб .

η комб .

Стойностите на ηкомб. се вземат от чл. 4,
ал. 1, т. 1 или 2 в зависимост от вида на
инсталацията.

НЕ

Е бр .
F Т − Fнекомб. q
ηнекомб .е
σ реж . =
η комб . − ηнекомб .е

η некомб .е =

E комб . = Qкомб ..σ реж .

Fкомб . =

E комб . + Qкомб .

η комб .

Стойностите на ηкомб. се вземат от чл. 4,
ал. 1, т. 1 или 2 в зависимост от вида на
инсталацията.
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2. В част V „ХАРАКТЕРНИ ПРИМЕРИ ЗА
КОМБИНИРАНИ ИНСТАЛАЦИИ“ се правят
следните изменения:
а) в точка 1 „Инсталация за комбинирано
производство с кондензационна турбина с два
регулируеми пароотбора и отнемане на свежа
пара за производство на полезна топлинна
енергия – схема № 1“, в „Стъпка № 4“ подточка
2 се изменя така:
„2. Определя се режимният фактор – σреж.
η некомб .е − β ср. .η комб . 29, 4 − 0,233.80
σ реж. =
=
= 0, 212
80 − 29, 4
η комб. − η некомб .е
Стойностите на ηкомб. се вземат от чл. 4,
ал. 1, т. 2.“;
б) в точка 2 „Инсталация за комбинирано
производство с парна турбина с противоналягане – схема № 2“, в „Стъпка № 4“ второ тире
се изменя така:
„– Определя се режимният фактор – σреж.
19,42
η некомб .е
=
= 0,3494
σ реж. =
η комб. − η некомб. е 75,00 − 19, 42
Стойностите на ηкомб. се вземат от чл. 4,
ал. 1, т. 1.“;
в) в точка 3 „Инсталация за комбинирано
производство с газова турбина (двигател с
вътрешно горене) с котел – утилизатор, допълнително изгаряне на гориво и байпасен газов
канал – схема № 3“, в „Стъпка № 4“ подточка
2 се изменя така:
„2. Определя се режимният фактор – σреж.
30,00
η некомб .е
=
= 0,60
σ реж. =
η комб. − η некомб. е 80, 00 − 30,00
Стойностите на ηкомб. се вземат от чл. 4, ал. 1.“
Заключителна разпоредба
§ 3. Наредбата влиза в сила от 1 януа
ри 2012 г.
Министър:
Делян Добрев
8415

МИНИСТЕРСТВО
НА ОТБРАНАТА
НАРЕДБА № Н-11
от 31 август 2012 г.

за условията, размерите и реда за изплащане
на допълнителни възнаграждения за спе
цифични условия при изпълнение на военната служба на военнослужещите от служба
„Военна полиция“
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С тази наредба се уреждат условията, размерите и редът за изплащане на
допълнителни възнаграждения за специфични
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условия при изпълнение на военната служба на военнослужещите от служба „Военна
полиция“.
Чл. 2. Допълнителните възнаграждения по
чл. 1 са с постоянен и непостоянен характер,
като размерът им зависи от отработеното
време.
Чл. 3. Допълнителните възнаграждения се
изплащат въз основа на заповед на директора на служба „Военна полиция“, с която се
определят правоимащите военнослужещи и
размерите на полагащите им се допълнителни
възнаграждения, а за директора на служба
„Военна полиция“ – със заповед на министъра
на отбраната.
Чл. 4. (1) Не се изплащат допълнителни
възнаграждения, дължими по реда на тази
наредба, при:
1. ползване на неплатен отпуск;
2. ползване на отпуск за временна неработоспособност;
3. ползване на платен и неплатен отпуск за
гледане на дете по Кодекса на труда;
4. ползване на служебен и творчески отпуск;
5. ползване на отпуск за гледане на болен
член от семейството;
6. отклоняване от военна служба;
7. отстраняване от длъжност независимо
от основанието;
8. курс или специализация в страната и
в чужбина с продължителност над 60 календарни дни с изключение на случаите, когато
по време на курса или специализацията се
изпълняват дейности по тази наредба.
(2) На военнослужещите, взети в специални щатове на министъра на отбраната,
се изплащат допълнителни възнаграждения
по тази наредба само за дейности, свързани
със специфични условия при изпълнение на
военната служба, възложени им със заповед
на министъра на отбраната или на директора
на служба „Военна полиция“.
(3) Изплащането на допълнителните възнаграждения се прекратява при отпадане
на основанието за полу чаването им, при
прекратяване на договора за военна служба
и освобождаване от военна служба на военнослужещите.
Чл. 5. Финансовите средства, необходими
за изплащане на допълнителните възнаграждения, се планират и осигуряват в рамките
на утвърдената годишна бюджетна сметка на
служба „Военна полиция“.
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ВИДОВЕ ДОПЪЛНИТЕЛНИ ВЪЗНА
ГРАЖДЕНИЯ
Раздел I
Допълнително възнаграждение за носене на
дежурство
Чл. 6. (1) Допълнително възнаграждение
за носене на дежурство се изплаща на военнослужещите, назначени на длъжности, за
които носенето на дежурство не се включва
в основните функционални задължения, но
изпълняват:
1. оперативно дежурство – 15 лв.;
2. други видове дежурства, определени в
уставите на въоръжените сили или със заповеди на министъра на отбраната – 11 лв.
(2) Допълнителното възнаграждение се
определя в посочените в ал. 1 размери за
всяко 24-часово дежурство, което се носи в
работни дни.
(3) Допълнителното възнаграждение на
военнослужещите, назначавани за носене
на дежурство с продължителност, по-малка
от 24 часа, се определя пропорционално на
часовете на дежурството.
Чл. 7. Допълнителното възнаграждение за
носене на дежурство по чл. 6 в почивни дни
и в дни на официални празници се изплаща
в увеличен размер, както следва:
1. когато дежу рството обхваща часове
само от почивни дни, се изплаща в размер,
увеличен с 50 на сто, а в дните на официални
празници – в размер, увеличен със 100 на сто;
2. когато дежурството обхваща часове от
делничен и почивен ден и часовете от почивния ден са половината и повече от половината
от продължителността на времетраенето на
дежурството, размерът на възнаграждението
се увеличава с 50 на сто;
3. когато дежурството обхваща часове от
делничен или почивен ден и часове от официален празник и часовете от официалния
празник са половината и повече от половината
от продължителността на времетраенето на
дежурството, размерът на възнаграждението
се увеличава със 100 на сто, а когато часовете
от официалния празник са по-малко – с 50
на сто.
Раздел IІ
Допълнително възнаграждение за специфични
условия при изпълнение на военната служба,
свързани със статуса на военнослужещите,
изпълняващи държавна служба с особено
предназначение за подготовка и осъществяване на въоръжена защита на страната
Чл. 8. (1) На военнослужещите се изплаща допълнително месечно възнаграждение
за специфични условия при изпълнение на
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военната служба, свързани със статуса на
военнослужещите, изпълняващи държавна
служба с особено предназначение за подготовка и осъществяване на въоръжена защита
на страната, в размер 15 на сто от основното
месечно възнаграждение в съответствие с
присвоеното им военно звание и степен.
(2) Допълнителното възнаграждение по
ал. 1 не се изплаща в случаите по чл. 4, ал. 1,
т. 1 – 7, както и за времето на престояване в
разпореждане по специалните щатове на министъра на отбраната № А-916, А-918 и А-101.
Раздел ІІІ
Допълнително възнаграждение за специфични
условия при изпълнение на военната служба от военнослужещите на служба „Военна
полиция“
Чл. 9. (1) На военнослужещите се изплаща
допълнително месечно възнаграждение за
специфични условия при изпълнение на военната служба, свързани с осъществяването
и осигуряването на оперативно-издирвателна,
антитерористична, разследваща, информационна, охранителна и контролна дейност, при
условия и по ред, определени в приложението
(поверително), въз основа на утвърдена от
министъра на отбраната методика.
(2) Допълнително възнаграждение по ал. 1
не се изплаща при:
1. участие в международни мисии и операции в случаите, при които на друго нормативно основание се изплаща допълнително
възнаграждение за служба в зона на непосредствен риск;
2. изпълнение на дежурства по чл. 195 от
Закона за отбраната и въоръжените сили на
Република България в случаите, при които
се изплаща допълнително възнаграждение
по чл. 6 и 7.
ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 1. По смисъла на тази наредба „Специфични условия при изпълнение на военната
служба“ са такива условия, при които се
извършват дейности от военнослужещите,
обусловени от характера и условията на службата, свързана със:
1. изпълняваните мисии и задачи по гарантиране на реда и сигурността на въоръжените
сили на Република България и изпълнението
на задължения, произтичащи от международни договори, по които Република България
е страна, и от степента на усложненост на
условията при изпълнението им;
2. повишени професионални изисквания
към подготовката на военнослужещите за
изпълнение на специфични мисии и задачи;
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3. повишени изисквания и характерни особености при осъществяването и осигуряването
на дейностите, посочени в чл. 9, ал. 1.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 2. Наредбата се издава на основание
чл. 214, ал. 4 във връзка с чл. 214, ал. 1, т. 1
от Закона за отбраната и въоръжените сили
на Република България.
§ 3. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Аню Ангелов
8476

МИНИСТЕРСТВО
НА ФИНАНСИТЕ
НАРЕДБА № Н-3
от 4 септември 2012 г.

за воденето, поддържането и подлежащите
на вписване обстоятелства в електронните
регистри на Държавната комисия по хазарта
и за предоставяните електронни услуги
Раздел I
Общи положения
Чл. 1. С тази наредба се определят:
1. подлежащите на вписване обстоятелства
в публичните електронни регистри, водени
в Държавната комисия по хазарта, наричана
по-нататък „комисията“;
2. условията и редът за воденето и поддържането на регистрите по т. 1;
3. електронните услуги, предоставяни от
комисията.
Чл. 2. Комисията води и поддържа публични електронни регистри за:
1. организаторите на хазартни игри;
2. организаторите на дейности по производство, разпространение и сервиз и по
внос, разпространение и сервиз на игрално
оборудване;
3. издадените, продължените, предсрочно
прекратените, отказаните и отнетите лицензи за организиране на хазартните игри и
за извършване на дейностите по Закона за
хазарта (ЗХ);
4. утвърденото игрално оборудване.
Чл. 3. (1) Регистрите се съхраняват в база
от данни на комисията за организатори на
хазартни игри и дейности по ЗХ.
(2) На вписване в регистрите подлежат
само данните относно определените в ЗХ
и в наредбата обстоятелства и промените в
тях. В регистрите не се вписва информация,
която представлява лични данни по смисъ-
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ла на Закона за защита на личните данни, с
изключение на информацията, за която със
закон се изисква да бъде обявена.
(3) Електронните регистри се съхраняват
от комисията по начин, който гарантира
сигурността на съдържащите се в тях данни.
(4) Вписванията в регистрите имат оповестително действие.
Раздел II
Водене и поддържане на електронните
регистри
Чл. 4. (1) Всички вписвания и заличавания
в регистрите се извършват от длъжностни
лица, определени със заповед на председателя
на комисията.
(2) Решени я та на комиси я та заедно с
техните мотиви се обявяват чрез вписване
в съответния регистър в срок до 7 дни след
датата на заседанието на комисията, на което
е взето решението. Вписването се извършва
въз основа на представен препис от решението на комисията, съдържащо реквизитите
по чл. 26 ЗХ.
(3) Удостоверенията за издаден лиценз се
вписват в съответния регистър в срок до 3 дни
след заплащане на дължимите държавни такси
по чл. 29, ал. 3 ЗХ.
(4) Вписванията и заличаванията се извършват служебно.
Чл. 5. Грешките, допуснати при вписванията, се поправят въз основа на заповеди на
председателя на комисията, като в заповедите
се отбелязват поправките. Последните не могат да водят до унищожаване или повреждане
на вписаната информация, която се поправя.
Поправките на грешки се извършват в срок
до 15 дни след получаване на искане от заинтересовани лица или след констатиране на
допуснатата грешка по служебен път.
Чл. 6. При първоначално вписване в регистрите се въвеждат предвидените в раздел ІV
обстоятелства.
Чл. 7. (1) Вписване на промяна в обстоятелствата в регистрите се извършва чрез
вписване на новото обстоятелство.
(2) След извършване на вписването по ал. 1
актуалното състояние на съответния регистър
отразява последното вписване, като информация за предходните вписвания се запазва
в базата данни, поддържана от комисията.
Раздел ІІІ
Съхраняване и достъп до регистрите
Чл. 8. (1) Регистрите по чл. 2 се съхраняват
безсрочно.
(2) Действията по съхраняване на регистрите се извършват от длъжностните лица, които
водят регистрите, или под тяхно ръководство
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и надзор при спазване на нормативно определените или установените от председателя
на комисията правила.
Чл. 9. (1) Базата от данни се съхранява по
начин, който гарантира целостта на информацията и контролиран достъп за вписвания
и преглеж дане съгласно изискванията на
наредбата.
(2) Ежедневно след приключване на работния ден се прави архивно копие на електронната база от данни.
(3) Базата от данни се копира на отделен
електронен носител поне веднъж седмично
след приключването на последния работен
ден от седмицата.
(4) Копиране на информация от базата от
данни на електронен носител извън случаите по ал. 2 и 3 се извършва само с изрично
разрешение на председателя на комисията.
Чл. 10. Достъпът до вписаните в електронните регистри по чл. 2 се осъществява
чрез официалната страница на комисията в
интернет.
Чл. 11. (1) Всеки може да поиска издаване
на справки/удостоверения за вписаните в
регистрите по чл. 2 обстоятелства.
(2) Справка/удостоверение по ал. 1 се
изготвя от длъжностно лице, определено със
заповед на председателя на комисията.
Раздел ІV
Подлежащи на вписване обстоятелства
Чл. 12. В регистъра на организаторите на
хазартни игри се вписват следните данни и
обстоятелства:
1. наименование, както и данни за промени
в наименованието, ако такива са настъпили
след регистрирането на едноличния търговец,
съответно след учредяването на юридическото лице;
2. правно-организационна форма;
3. ЕИК, съответно код по БУЛСТАТ за
лицата по чл. 4, ал. 1, т. 4 и 5 ЗХ;
4. седалище;
5. адрес на управление, адрес за кореспонденция, телефон, факс, електронен адрес
и електронна страница в интернет на организатора;
6. имена на лицето или лицата, които
представляват организатора;
7. номер и дата на решенията на комисията за: издаване на лиценз, потвърждаване
извършването на инвестициите (при издаден
първоначален лиценз), както и за одобряване,
съответно даване на разрешения за промени
в обстоятелствата по издадения лиценз;
8. номер и дата на удостоверението за
издаден лиценз, срок на действие на лиценза
и териториален обхват в случаите, когато е
приложимо;
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9. вид на хазартната игра и способ за организирането є;
10. адрес на обекта, в който се организират
хазартните игри, когато е приложимо;
11. тираж и номинална стойност на билетите и талоните за участие в игрите по чл. 49,
т. 1, 2 и 4 ЗХ;
12. общ брой игрални места на игрално
оборудване, включително общ брой джакпот
система/и;
13. централен пункт и общ брой пунктове за
приемане на залози и изплащане на печалби,
когато е приложимо;
14. адрес на интернет страницата на организатора, чрез която се организират хазартните
игри от разстояние;
15. утвърдения от комисията игрален софтуер на комуникационно оборудване на организаторите на хазартни игри от разстояние:
наименование; местоположение (държава/
юрисдикция); списък на утвърдените игри;
максима лен брой едновременни иг ра лни
сесии, съответстващ на броя игрални места
на виртуалното игрално оборудване; производител на игралния софтуер.
Чл. 13. В регистъра на организаторите на
дейности по производство, разпространение
и сервиз и по внос, разпространение и сервиз
на игрално оборудване се вписват следните
данни и обстоятелства:
1. наименование, както и данни за промени
в наименованието, ако такива са настъпили
след учредяването на юридическото лице;
2. правно-организационна форма;
3. ЕИК;
4. седалище;
5. адрес на управление, адрес за кореспонденция, телефон, факс, електронен адрес
и електронна страница в интернет на организатора;
6. имена на лицето или лицата, които
представляват организатора;
7. номер и дата на решенията на комисията за: издаване на лиценз, потвърждаване
извършването на инвестициите (при издаден
първоначален лиценз), както и за одобряване,
съответно даване на разрешения за промени
в обстоятелствата по издадения лиценз;
8. номер и дата на удостоверението за издаден лиценз и срок на действие на лиценза;
9. видът на организираната дейност;
10. адрес на обекта, в който се организира
дейността.
Чл. 14. В регистъра на издадените, продължените, предсрочно прекратените, отказаните
и отнетите лицензи за организиране на хазартните игри и за извършване на дейностите по
Закона за хазарта се вписват следните данни
и обстоятелства:
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1. наименование, както и данни за промени
в наименованието, ако такива са настъпили
след учредяването на юридическото лице;
2. правно-организационна форма;
3. ЕИК;
4. седалище и адрес на управление;
5. номер и дата на решението на комисията за издаване на първоначален лиценз и на
решението на комисията по чл. 5, ал. 2 ЗХ за
потвърждаване извършването на инвестициите – при издаването на първоначален лиценз,
съответно номер и дата на решението на комисията за издаване на лиценз – в останалите
случаи на издаване на лиценз;
6. удостоверение за издаден лиценз – номер и дата;
7. срок на действие на лиценза и териториален обхват (в случаите, когато е определен);
8. продължен лиценз – номер и дата на
решението на комисията, номер и дата на
удостоверението за издаден лиценз и срок на
продължаване действието на лиценза;
9. предсрочно прекратен лиценз – номер и
дата на решението на комисията;
10. отказан лиценз – номер и дата на решението на комисията;
11. временно отнет лиценз – номер и дата
на решението на комисията, срок на принудителната административна мярка;
12. окончателно отнет лиценз – номер и
дата на решението на комисията.
Чл. 15. (1) В регистъра на утвърденото игрално оборудване се вписват данни и обстоятелства за утвърдените типове и модификации
на игрално оборудване и на джакпот системи.
(2) За утвърдените от комисията типове
и модификации на игрално оборудване се
вписват следните данни и обстоятелства:
1. наименование;
2. тип/модификация на типа (хардуерна
и/или софтуерна, версия №);
3. кабинет (тип);
4. вид и име на играта и на нейните разновидности;
5. брой игрални места, когато е приложимо;
6. начин на определяне на печеливши числа – механичен или компютърен – за игрални
съоръжения за числовите лотарийни игри
тото, лото, бинго и кено;
7. номер на документ от изпитвателна
лаборатория;
8. производител/вносител/номер на лиценз,
издаден от комисията;
9. номер и дата на решението на комисията за утвърждаване на съответния тип или
модификация на игрално оборудване.
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(3) За утвърдените от комисията типове и
модификации на джакпот системи се вписват
следните данни и обстоятелства:
1. наименование;
2. тип/модификация на типа (хардуерна
и/или софтуерна, версия №);
3. брой нива на премията;
4. максимален брой игрални автомати, които могат да се свържат в джакпот системата;
5. начин на свързване – в една или в няколко игрални зали/казина;
6. номер на документ от изпитвателна
лаборатория;
7. производител/вносител/номер на лиценз,
издаден от комисията;
8. номер и дата на решението на комисията за утвърждаване на съответния тип или
модификация на джакпот система.
Раздел V
Електронни услуги
Чл. 16. Комисията предоставя следните
електронни административни услуги по Закона за хазарта:
1. извършване на справки за вписани в
регистрите по чл. 2 обстоятелства;
2. подаване на документи по електронен път;
3. уведомяване по електронен път.
Чл. 17. (1) Комисията предоставя електронните услуги със свободен достъп и услуги с
квалифициран електронен подпис.
(2) За извършване на електронните услуги
по чл. 16 председателят на комисията със
заповед утвърждава електронни форми на
тези услуги.
(3) Електронните форми по ал. 2 са електронни документи по смисъла на чл. 3, ал. 1
от Закона за електронния документ и електронния подпис, изготвени в съответствие с
процедурите и правилата по чл. 18.
Чл. 18. Редът и начинът за предоставяне на
електронните услуги по чл. 16 се определя в
правила, утвърдени със заповед на председателя на комисията. Правилата се публикуват
на официалната страница на комисията в
интернет.
Заключителни разпоредби
§ 1. Наредбата се издава на основание
чл. 17, ал. 2 от Закона за хазарта.
§ 2. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“, с
изключение на раздел V, който влиза в сила
от 1 септември 2013 г.
Министър:
Симеон Дянков
8406
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО
НА ИКОНОМИКАТА,
ЕНЕРГЕТИКАТА И ТУРИЗМА
ЗАПОВЕД № РД-16-1074
от 16 август 2012 г.
На основание чл. 7, ал. 2, т. 7 и чл. 43, ал. 3 и
4 от Закона за подземните богатства 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 „Попови егреци“
с размер 29 кв. км, разположена на територията
на община Самоков, Софийска област, и община
Радомир, област Перник, с координати на граничните точки от 1 до 26 съгласно приложението.
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 906
на Министерството на икономиката, енергетиката
и туризма, София, ул. Триадица 8, тел. 02/9263
191, 02/9263 217, до изтичането на 14 дни от обнародването на заповедта в „Държавен вестник“
след представяне на платежно нареждане за
закупуване на конкурсните книжа на стойност
2000 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 „Попови
егреци“, закупувани в полза на кандидата – „…..“.
Лицето, което получава конкурсните книжа,
подписва декларация за опазване тайната на
сведенията, които се съдържат в тях.
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 законодателството, и конкурсните книжа,
включително документ за внесена такса в размер 1450 лв. съгласно Тарифа за таксите, които
се събират в системата на Министерството на
икономиката, енергетиката и туризма по Закона
за подземните богатства, одобрена с ПМС № 284
от 17 октомври 2011 г.
6. 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 „Попови егреци“.
7. Към датата на подаване на заявлението за
участие в конкурса кандидатите внасят депозит
в размер 5000 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 „Попови егреци“.
8. 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.
9. Контрола по изпълнение на заповедта възлагам на Евгения Харитонова – заместник-министър на икономиката, енергетиката и туризма.
За министър:
Евг. Харитонова

Приложение
към т. 1
Списък на координатите на граничните точки,
описващи площ „Попови егреци“
(Координатна система 1970 г.)
№

Y (m)

X (m)

1.

4573251.2

8488305.8

2.

4571093.4

8493349.6

3.

4573993.4

8493349.6

4.

4573051.1

8494963.7

5.

4572863.6

8494967.1

6.

4572744.2

8494630.1

7.

4572650.7

8494661.6

8.

4572747.7

8495588.1

9.

4572272.1

8496222.1

10.

4571688.0

8495617.3

11.

4571296.9

8496030.9

12.

4571944.7

8496766.6

13.

4571739.7

8496999.2

14.

4570981.6

8496547.8

15.

4570723.1

8496571.9

16.

4570869.6

8496828.6

17.

4570655.9

8496806.2

18.

4570346.7

8496687.3

19.

4570085.6

8497030.2
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№

Y (m)

X (m)

20.

4569281.0

8497013.0

21.

4568783.9

8498034.7

22.

4567691.9

8499308.7

23.

4567821.5

8495084.3

24.

4569882.8

8491813.5

25.

4569919.8

8489801.6

26.
8473

4571721.9

8488592.0

РАЗРЕШЕНИЕ № 259
от 9 юли 2012 г.
за проучване на скалнооблицовъчни материали,
подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона за подземните богатства, в площ „Градец-2“,
разположена в землището на с. Градец, община
Котел, област Сливен
На основание чл. 53, ал. 4 във връзка с чл. 7,
ал. 2, т. 7, чл. 39, ал. 1, т. 3, чл. 41, ал. 1, 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. 24 от Протокол
№ 23 от заседанието на Министерския съвет
на 13.06.2012 г. разрешавам на „Ескана“ – АД,
Варна, титуляр на разрешението, дружество,
вписано в търговския регистър на Агенцията по
вписванията под ЕИК 103044056, със седалище
и адрес на управление гр. Варна, област Варна,
район „Приморски“, ул. Арх. Петко Момилов 26,
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 „Градец-2“, разположена в землището на
с. Градец, община Котел, област Сливен, при
следните условия:
1. Срокът на разрешението е 2 години.
2. Размерът на площта е 0,48 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.
8. Контролът по изпълнението на разрешението
и на сключения договор се осъществява от министъра на икономиката, енергетиката и туризма.
Министър:
Д. Добрев

ВЕСТНИК
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Приложение
към т. 3

Координатен регистър на граничните точки,
описващи площ „Градец-2“
Координатна система 1970 г.
№

X (m)

Y (m)

1.

4674600

9510165

2.

4674360

9510750

3.

4674140

9510990

4.

4673730

9510655

5.
8474

4674015

9510035

РАЗРЕШЕНИЕ № 260
от 9 юли 2012 г.
за проучване на строителни материали, подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за
подземните богатства, в площ „Марково тепе“,
разположена в землището на с. Тополово, община
Асеновград, област Пловдив
На основание чл. 53, ал. 4 във връзка с чл. 7,
ал. 2, т. 7, чл. 39, ал. 1, т. 3, чл. 41, ал. 1, 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
№ 23 от заседанието на Министерския съвет
на 13.06.2012 г., разрешавам на „Пътинженеринг“ – ЕООД, Пловдив, титуляр на разрешението, дружество, вписано в търговския регистър на
Агенцията по вписванията под ЕИК 115015062,
със седалище и адрес на управление Пловдив,
район „Централен“, бул. Найчо Цанов 8, 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
„Марково тепе“, разположена в землището на
с. Тополово, община Асеновград, област Пловдив,
при следните условия:
1. Срокът на разрешението е една година.
2. Размерът на площта е 0,63 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.
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 „Марково тепе“

ВЕСТНИК
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8. Контролът по изпълнението на разрешението
и на сключения договор се осъществява от министъра на икономиката, енергетиката и туризма.
Министър:
Д. Добрев

Координатна система 1970 г.

Приложение
към т. 3

№

X (m)

Y (m)

1.

4516315

8640155

2.

4516300

8640410

Координатен регистър на граничните точки,
описващи площ „Вилите“
Координатна система 1970 г.

3.

4515940

8640700

4.

4515515

8640205

5.

4515500

8639615

6.

4516085

8639585

7.
8475

4516160

8640000

РАЗРЕШЕНИЕ № 278
от 8 август 2012 г.

за проучване на скалнооблицовъчни материали, подземни богатства по чл. 2, ал. 1,
т. 6 от Закона за подземните богатства, в
площ „Вилите“, разположена в землището 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 от Закона
за подземните богатства и § 105, ал. 2 от преходните и заключителните разпоредби към Закона за
изменение и допълнение на Закона за подземните
богатства (ДВ, бр. 100 от 2010 г.) и протоколно
решение на Министерския съвет № 29 от 25 юли
2012 г. разрешавам на „Терасанд“ – ООД, Смолян,
титуляр на разрешението, дружество, вписано в
търговския регистър с ЕИК 200509946, със 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 „Вилите“, 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 0,09 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.

№

X (m)

Y (m)

1.

4476397

8620952

2.

4476500

8621000

3.

4476540

8621193

4.

4476442

8621370

5.

4476297

8621280

6.

4476219

8621220

7.
8437

4476205

8621075

МИНИСТЕРСТВО
НА ОБРАЗОВАНИЕТО,
МЛАДЕЖТА И НАУКАТА
ЗАПОВЕД № РД-14-156
от 29 август 2012 г.
На основание чл. 10, ал. 6 ЗНП и чл. 12, ал. 2 и
3 ППЗНП, по мотивирано предложение на кмета
на Община Нова Загора, Решение № 185 (т. 4)
по протокол № 19 от 29.05.2012 г. на Общинския
съвет – гр. Нова Загора, становище от Регионалния инспекторат по образованието – Сливен, и
становище на експертната комисия, назначена със
Заповед № РД-09-448 от 20.04.2010 г., изменена и
допълнена със Заповед № РД-09-1501 от 19.10.2011 г.
на министъра на образованието, младежта и науката, поради намаляване броя на учениците, довело
до невъзможност за формиране на паралелки в
рамките на нормативно определения минимум и
осигуряване на качествен образователно-възпитателен процес, считано от 1.09.2012 г. преобразувам
ОУ „Д-р Петър Берон“ – с. Караново, в НУ „Д-р
Петър Берон“ – с. Караново, община Нова Загора,
област Сливен.
1. Трудовите правоотношения да бъдат уредени
при условията на чл. 123 и чл. 328, ал. 1, т. 2 КТ.
2. И м у щес т во т о на ОУ „Д-р Пе т ър Берон“ – с. Караново, община Нова Загора, област
Сливен, ще продължи да се ползва от преобразуваното училище.
3. Задължителната документация на учениците от V до VIII клас на ОУ „Д-р Петър Берон“ – с. Караново, община Нова Загора, област
Сливен, да се съхранява в ОУ „Петко Рачев
Славейков“ – с. Кортен, община Нова Загора,
област Сливен.
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4. Учениците от V до VIII клас на ОУ „Д-р
Петър Берон“ – с. Караново, община Нова Загора,
област Сливен, да се обучават в ОУ „Петко Рачев
Славейков“ – с. Кортен, община Нова Загора,
област Сливен, при условията на чл. 9 ЗНП.
5. Фондът от учебници да се съхранява в
преобразуваното училище.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
пред Върховния административен съд.
За министър:
М. Дамянова
8499

МИНИСТЕРСТВО
НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
ЗАПОВЕД № РД-656
от 20 август 2012 г.
На основание на чл. 110 във връзка с чл. 109,
ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие с
цел опазване на вековни дървета нареждам:
1. Обявявам за защитено дърво Бяла върба
(Salix alba) на възраст над 140 години, височина
над 20 м, обиколката на височина 1,20 м е 6,80 м,
намиращо се в поземлен имот № 003100 съгласно
картата на възстановената собственост за землището на с. Голяма вода, ЕКАТТЕ 15669, община
Самуил, област Разград. Дървото е с координати
в координатна система 1970 – Х=4724411.007 и
Y=9552279.290.
2. Забранявам изкореняването, отсичането,
кастренето, чупенето на клони, нараняването на
стеблото и всякакви други действия, които биха
довели до унищожаване, увреждане или влошаване на физиологичното състояние на дървото.
3. Обектът да се впише в регистрите по чл. 113,
ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие.
4. РИОСВ – Русе, да осигури обозначаването
на вековното дърво.
5. Нарушителите на тази заповед носят административнонаказателна отговорност съгласно
законодателството на Република България.
Заповедта може да бъде обжалвана по реда
на Административнопроцесуалния кодекс пред
Върховния административен съд в едномесечен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“.
За министър:
Евд. Манева
8410
ЗАПОВЕД № РД-657
от 20 август 2012 г.
На основание на чл. 110 във връзка с чл. 109,
ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие с
цел опазване на вековни дървета нареждам:
1. Обявявам за защитено дърво Летен дъб
(Quercus robur) на възраст над 115 години, височина около 24 м, обиколка 4 м, намиращо се в
границите на Централен градски парк в гр. Ямбол,
община Ямбол, област Ямбол. Дървото е с координати в координатна система 1970 – Х=4639662
и Y=9506315.
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2. Забранявам изкореняването, отсичането,
кастренето, чупенето на клони, нараняването на
стеблото и всякакви други действия, които биха
довели до унищожаване, увреждане или влошаване на физиологичното състояние на дървото.
3. Обектът да се впише в регистрите по чл. 113,
ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие.
4. РИОСВ – Стара Загора, да осигури обозначаването на вековното дърво.
5. Нарушителите на тази заповед носят административнонаказателна отговорност съгласно
законодателството на Република България.
Заповедта може да бъде обжалвана по реда
на Административнопроцесуалния кодекс пред
Върховния административен съд в едномесечен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“.
За министър:
Евд. Манева
8411
ЗАПОВЕД № РД-664
от 22 август 2012 г.
На основание § 78, ал. 1 от преходните и
заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за биологичното
разнообразие (ДВ, бр. 88 от 2005 г.) във връзка
с чл. 5, т. 6 и чл. 43 от Закона за защитените
територии нареждам:
1. Прекатегоризирам буферната зона на резерват „Ропотамо“, обявена със Заповед № 318 от
7.05.1992 г. на министъра на околната среда (ДВ,
бр. 41 от 1992 г.), в защитена местност Беглик
таш – Ропотамо.
2. Границата на защитена местност Беглик
таш – Ропотамо е описана с координати на точките по чупките є в координатна система 1970 г.
съгласно координатен регистър – приложение
към тази заповед.
3. Защитена местност Беглик таш – Ропотамо
запазва режимите, определени със Заповед № 318
от 7.05.1992 г. на министъра на околната среда.
4. Природна забележителност „Маслен нос“,
влизаща в границите на защитената местност,
запазва определения є режим на стопанисване
и опазване.
5. След влизане в сила на заповедта РИОСВ –
Бургас, да предприеме необходимите действия
по отразяване на защитената територия в кадастралните карти и кадастралните регистри
на землищата на гр. Приморско и гр. Созопол,
област Бургас.
6. Защитената местност да се впише в Държавния регистър на защитените територии при
Министерството на околната среда и водите.
7. Нарушителите на тази заповед се наказват
съгласно административнонаказателните разпоредби на Закона за защитените територии.
Заповедта може да бъде обжалвана по реда
на Административнопроцесуалния кодекс пред
Върховния административен съд в едномесечен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“.
За министър:
Евд. Манева
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45

4620708.383

9607644.750

№

X

Y

46

4620671.406

9607637.500

1

4621421.297

9608920.875

47

4620638.297

9607642.125

2

4621379.227

9608924.125

48

4620628.250

9607643.500

3

4621334.320

9608928.375

49

4620582.078

9607644.375

4

4621308.133

9608937.750

50

4620548.789

9607652.375

5

4621274.523

9608954.375

51

4620537.578

9607658.375

6

4621260.258

9608933.000

52

4620518.000

9607663.500

7

4621245.547

9608903.500

53

4620472.758

9607674.750

8

4621230.689

9608863.250

54

4620469.469

9607674.750

9

4621225.797

9608813.000

55

4620454.750

9607674.375

10

4621222.227

9608755.125

56

4620429.094

9607678.875

11

4621224.117

9608713.625

57

4620396.311

9607686.000

12

4621230.547

9608643.125

58

4620341.773

9607687.500

13

4621237.742

9608603.125

59

4620268.477

9607685.000

14

4621246.703

9608564.125

60

4620248.561

9607670.625

15

4621250.922

9608521.500

61

4620241.106

9607663.836

16

4621251.141

9608519.375

62

4620231.953

9607655.500

17

4621253.561

9608473.250

63

4620214.439

9607626.250

18

4621253.406

9608431.625

64

4620196.906

9607598.625

19

4621241.477

9608403.625

65

4620196.401

9607597.147

20

4621223.039

9608366.875

66

4620192.349

9607591.103

21

4621204.703

9608317.875

67

4620191.410

9607591.701

22

4621183.789

9608243.625

68

4620180.960

9607598.402

23

4621173.906

9608184.375

69

4620168.403

9607600.598

24

4621170.156

9608148.625

70

4620145.744

9607604.557

25

4621164.656

9608079.625

71

4620143.790

9607604.874

26

4621162.492

9608037.250

72

4620142.961

9607615.250

27

4621146.453

9608014.750

73

4620139.711

9607645.250

28

4621127.383

9607992.750

74

4620140.961

9607671.375

29

4621096.539

9607951.625

75

4620137.133

9607697.250

30

4621067.439

9607914.875

76

4620129.172

9607710.375

31

4621042.703

9607888.750

77

4620126.023

9607715.625

32

4621039.047

9607884.875

78

4620124.078

9607718.750

33

4621013.453

9607853.750

79

4620114.977

9607734.500

34

4620967.133

9607813.250

80

4620112.969

9607762.625

35

4620930.102

9607784.500

81

4620112.047

9607771.375

36

4620900.727

9607761.375

82

4620110.383

9607787.000

37

4620900.383

9607761.125

83

4620103.953

9607817.000

38

4620880.227

9607745.000

84

4620101.438

9607833.250

39

4620851.000

9607723.125

85

4620101.953

9607865.500

40

4620848.117

9607721.375

86

4620103.633

9607873.500

41

4620818.711

9607702.750

87

4620108.617

9607896.875

42

4620774.031

9607678.500

88

4620108.023

9607919.250

43

4620731.617

9607657.625

89

4620107.164

9607925.883

44

4620729.078

9607656.375

90

4620107.133

9607926.125
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91

4620102.102

9607941.875

137

4620531.891

9608777.750

92

4620090.820

9607963.125

138

4620583.273

9608813.625

93

4620078.398

9607990.750

139

4620623.108

9608842.262

94

4620071.961

9608013.125

140

4620630.047

9608847.250

95

4620072.148

9608036.750

141

4620650.656

9608864.625

96

4620075.274

9608042.810

142

4620666.453

9608882.375

97

4620081.367

9608054.625

143

4620683.815

9608899.943

98

4620098.531

9608077.125

144

4620686.094

9608902.250

99

4620099.047

9608079.250

145

4620702.656

9608920.000

100

4620107.594

9608114.000

146

4620722.892

9608944.797

101

4620109.398

9608142.875

147

4620727.547

9608950.500

102

4620118.703

9608165.500

148

4620741.781

9608979.375

103

4620125.320

9608194.000

149

4620759.289

9609007.125

104

4620130.156

9608222.375

150

4620783.422

9609037.375

105

4620129.820

9608258.375

151

4620790.094

9609047.375

106

4620147.523

9608282.125

152

4620802.351

9609065.727

107

4620160.789

9608300.125

153

4620833.977

9609111.750

108

4620168.781

9608320.625

154

4620868.273

9609170.375

109

4620174.366

9608336.914

155

4620906.633

9609215.875

110

4620176.023

9608341.750

156

4620948.352

9609264.750

111

4620176.906

9608362.000

157

4620973.273

9609282.750

112

4620171.702

9608393.522

158

4620994.469

9609301.875

113

4620171.439

9608395.125

159

4620996.992

9609304.125

114

4620165.852

9608422.000

160

4621012.844

9609314.250

115

4620159.594

9608453.375

161

4621007.953

9609323.000

116

4620158.148

9608471.625

162

4621004.023

9609330.000

117

4620175.109

9608483.500

163

4621000.469

9609336.375

118

4620187.000

9608495.250

164

4620989.102

9609355.750

119

4620205.281

9608523.250

165

4620980.141

9609371.125

120

4620211.891

9608537.625

166

4620960.469

9609417.625

121

4620226.867

9608565.500

167

4620937.133

9609479.250

122

4620246.203

9608581.875

168

4620932.844

9609505.125

123

4620246.891

9608582.250

169

4620920.828

9609546.875

124

4620262.867

9608591.750

170

4620919.461

9609587.375

125

4620280.289

9608601.000

171

4620912.328

9609650.500

126

4620301.561

9608612.500

172

4620907.561

9609703.625

127

4620331.633

9608633.375

173

4620903.531

9609759.875

128

4620357.939

9608657.250

174

4620908.633

9609816.250

129

4620392.648

9608695.875

175

4620907.469

9609839.250

130

4620416.471

9608713.908

176

4620907.406

9609840.625

131

4620419.398

9608716.125

177

4620902.094

9609899.125

132

4620441.078

9608722.375

178

4620904.711

9609948.000

133

4620442.609

9608722.625

179

4620905.109

9609954.250

134

4620460.406

9608725.625

180

4620910.883

9609985.875

135

4620474.773

9608733.750

181

4620947.367

9610023.625

136

4620490.453

9608745.125

182

4620953.820

9610047.750
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183

4620958.422

9610075.250

229

4621056.570

9611509.000

184

4620965.061

9610103.375

230

4621063.750

9611540.625

185

4620965.578

9610107.375

231

4621070.561

9611549.875

186

4620967.742

9610124.000

232

4621073.281

9611553.500

187

4620968.648

9610131.000

233

4621090.398

9611587.625

188

4620969.969

9610161.250

234

4621111.469

9611611.500

189

4620971.594

9610195.375

235

4621116.227

9611618.500

190

4620981.133

9610233.375

236

4621128.227

9611636.250

191

4620991.672

9610271.125

237

4621156.789

9611672.000

192

4620995.156

9610310.500

238

4621156.961

9611672.625

193

4621000.311

9610345.750

239

4621163.689

9611700.750

194

4621006.891

9610393.250

240

4621164.180

9611724.875

195

4621007.922

9610419.625

241

4621155.344

9611754.500

196

4621003.289

9610438.750

242

4621138.070

9611780.500

197

4621004.141

9610472.250

243

4621122.477

9611821.375

198

4621002.939

9610504.375

244

4621118.203

9611840.750

199

4621006.547

9610533.000

245

4621116.648

9611847.750

200

4621006.797

9610535.000

246

4621110.883

9611880.625

201

4621020.297

9610562.875

247

4621111.141

9611906.000

202

4621033.148

9610601.375

248

4621113.047

9611943.750

203

4621039.109

9610637.875

249

4621118.242

9611971.375

204

4621063.977

9610684.625

250

4621118.689

9611973.625

205

4621076.453

9610735.875

251

4621131.461

9612006.000

206

4621087.258

9610774.625

252

4621146.570

9612043.500

207

4621099.469

9610800.875

253

4621160.656

9612065.000

208

4621111.711

9610831.000

254

4621163.078

9612068.625

209

4621130.656

9610870.000

255

4621184.398

9612117.875

210

4621145.852

9610940.625

256

4621192.477

9612138.875

211

4621145.641

9610994.750

257

4621192.758

9612165.750

212

4621159.070

9611041.625

258

4621192.781

9612168.125

213

4621163.258

9611078.875

259

4621194.352

9612170.750

214

4621163.297

9611079.875

260

4621197.953

9612176.875

215

4621165.461

9611121.375

261

4621204.133

9612185.000

216

4621169.189

9611163.250

262

4621199.492

9612204.000

217

4621172.883

9611226.625

263

4621197.789

9612209.375

218

4621171.311

9611273.125

264

4621185.219

9612249.375

219

4621164.273

9611306.250

265

4621174.977

9612291.625

220

4621142.023

9611340.750

266

4621162.758

9612338.875

221

4621125.727

9611363.500

267

4621152.844

9612387.750

222

4621109.047

9611376.250

268

4621152.383

9612417.250

223

4621104.797

9611379.500

269

4621153.820

9612435.250

224

4621081.180

9611404.875

270

4621131.727

9612460.000

225

4621060.789

9611423.625

271

4621106.719

9612473.750

226

4621047.523

9611442.500

272

4621086.758

9612483.625

227

4621047.811

9611471.750

273

4621082.133

9612502.750

228

4621050.439

9611482.875

274

4621083.422

9612530.625
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275

4621087.156

9612548.875

321

4620877.690

9612829.810

276

4621084.859

9612571.750

322

4620887.131

9612831.381

277

4621075.180

9612594.125

323

4620896.381

9612836.000

278

4621052.367

9612598.125

324

4620916.750

9612839.560

279

4621030.289

9612600.000

325

4620917.000

9612841.190

280

4621013.297

9612597.750

326

4620931.440

9612845.881

281

4621003.078

9612596.500

327

4620938.810

9612848.310

282

4620988.590

9612594.184

328

4620943.750

9612849.000

283

4620988.219

9612594.125

329

4620953.560

9612849.190

284

4620981.453

9612593.125

330

4620959.190

9612848.810

285

4620976.849

9612595.377

331

4620969.560

9612849.750

286

4620973.083

9612597.219

332

4620975.060

9612850.190

287

4620972.250

9612597.625

333

4620981.810

9612849.131

288

4620959.977

9612603.750

334

4620988.810

9612837.690

289

4620959.383

9612604.322

335

4620991.940

9612838.190

290

4620956.080

9612607.512

336

4620997.810

9612845.500

291

4620943.398

9612619.750

337

4621002.310

9612847.690

292

4620942.520

9612620.611

338

4621014.060

9612846.000

293

4620941.359

9612621.750

339

4621018.881

9612841.190

294

4620938.000

9612657.750

340

4621016.440

9612833.250

295

4620950.109

9612686.000

341

4621012.440

9612821.560

296

4620957.383

9612703.750

342

4621008.060

9612809.250

297

4620967.867

9612727.125

343

4621004.381

9612793.440

298

4620974.320

9612756.250

344

4621007.310

9612788.000

299

4620967.070

9612777.000

345

4621012.250

9612781.310

300

4620952.531

9612795.750

346

4621018.690

9612772.690

301

4620909.758

9612805.375

347

4621023.440

9612771.190

302

4620868.461

9612820.375

348

4621031.940

9612771.881

303

4620844.992

9612835.375

349

4621038.440

9612775.810

304

4620831.727

9612856.125

350

4621047.810

9612783.881

305

4620826.999

9612864.252

351

4621054.690

9612787.940

306

4620828.939

9612865.381

352

4621059.631

9612786.131

307

4620837.060

9612871.440

353

4621062.250

9612779.500

308

4620843.631

9612877.060

354

4621066.560

9612768.190

309

4620850.560

9612880.440

355

4621064.560

9612759.690

310

4620859.131

9612880.690

356

4621054.940

9612748.250

311

4620866.940

9612878.560

357

4621056.190

9612746.190

312

4620866.190

9612875.440

358

4621060.631

9612744.190

313

4620857.940

9612868.810

359

4621067.560

9612746.500

314

4620855.631

9612862.500

360

4621072.500

9612750.190

315

4620855.250

9612851.940

361

4621076.560

9612749.940

316

4620850.381

9612839.810

362

4621082.060

9612746.881

317

4620853.500

9612834.560

363

4621086.440

9612745.190

318

4620860.690

9612834.190

364

4621095.750

9612745.750

319

4620872.381

9612835.190

365

4621096.250

9612736.560

320

4620877.381

9612834.440

366

4621085.381

9612730.940
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367

4621088.000

9612721.631

413

4621147.500

9612561.381

368

4621088.060

9612719.939

414

4621145.810

9612552.810

369

4621082.690

9612714.310

415

4621145.310

9612544.000

370

4621077.381

9612708.750

416

4621146.690

9612533.190

371

4621073.881

9612708.750

417

4621151.500

9612523.690

372

4621068.500

9612710.381

418

4621157.631

9612524.190

373

4621062.631

9612709.940

419

4621163.250

9612528.000

374

4621055.631

9612703.310

420

4621171.131

9612533.381

375

4621051.310

9612695.060

421

4621178.381

9612535.881

376

4621046.940

9612687.381

422

4621182.750

9612535.631

377

4621039.940

9612683.560

423

4621188.690

9612534.131

378

4621045.190

9612682.131

424

4621195.310

9612528.560

379

4621048.881

9612680.560

425

4621203.310

9612520.500

380

4621051.060

9612677.690

426

4621216.440

9612514.060

381

4621050.810

9612667.750

427

4621236.250

9612504.940

382

4621050.250

9612658.060

428

4621254.131

9612487.190

383

4621043.690

9612652.000

429

4621259.000

9612481.750

384

4621038.060

9612649.690

430

4621262.131

9612469.690

385

4621027.631

9612647.060

431

4621267.631

9612451.500

386

4621013.381

9612644.310

432

4621285.631

9612429.131

387

4621012.060

9612638.440

433

4621303.190

9612406.810

388

4621013.131

9612631.500

434

4621307.250

9612387.560

389

4621016.250

9612627.940

435

4621307.060

9612376.250

390

4621022.060

9612627.631

436

4621297.560

9612364.131

391

4621031.881

9612630.560

437

4621281.060

9612359.440

392

4621042.131

9612635.690

438

4621256.560

9612349.060

393

4621049.940

9612635.440

439

4621239.310

9612340.310

394

4621055.750

9612636.810

440

4621229.190

9612325.750

395

4621062.190

9612637.250

441

4621226.810

9612313.060

396

4621074.310

9612636.750

442

4621230.750

9612310.750

397

4621088.000

9612631.810

443

4621245.690

9612313.440

398

4621101.810

9612624.060

444

4621284.560

9612324.690

399

4621111.440

9612615.500

445

4621304.631

9612325.250

400

4621113.810

9612605.060

446

4621318.000

9612318.131

401

4621115.131

9612591.560

447

4621324.690

9612305.500

402

4621115.381

9612574.810

448

4621325.131

9612296.190

403

4621112.881

9612556.190

449

4621320.500

9612286.500

404

4621111.060

9612537.881

450

4621308.560

9612280.881

405

4621112.631

9612536.810

451

4621290.881

9612277.310

406

4621116.500

9612541.131

452

4621280.940

9612270.000

407

4621123.190

9612549.310

453

4621275.631

9612261.690

408

4621130.750

9612558.000

454

4621295.131

9612267.810

409

4621137.690

9612566.000

455

4621327.940

9612266.381

410

4621142.500

9612569.940

456

4621341.881

9612265.631

411

4621146.881

9612570.000

457

4621359.560

9612266.631

412

4621148.131

9612567.500

458

4621378.750

9612261.690
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459

4621400.190

9612248.310

505

4621508.131

9611760.560

460

4621424.940

9612228.131

506

4621516.881

9611754.310

461

4621447.060

9612206.810

507

4621525.440

9611745.631

462

4621464.750

9612190.940

508

4621531.631

9611737.310

463

4621471.310

9612180.939

509

4621528.440

9611726.500

464

4621471.810

9612158.810

510

4621517.940

9611716.310

465

4621472.810

9612136.750

511

4621507.000

9611710.131

466

4621479.060

9612117.440

512

4621506.381

9611691.310

467

4621485.631

9612118.560

513

4621508.881

9611677.810

468

4621489.440

9612113.250

514

4621517.631

9611675.690

469

4621496.310

9612104.631

515

4621529.631

9611672.690

470

4621500.381

9612092.440

516

4621530.060

9611664.940

471

4621497.810

9612077.500

517

4621529.940

9611650.690

472

4621496.190

9612059.500

518

4621526.750

9611638.440

473

4621494.000

9612037.940

519

4621527.440

9611624.940

474

4621488.810

9612014.810

520

4621538.060

9611619.190

475

4621479.131

9611989.750

521

4621553.381

9611618.131

476

4621469.560

9611969.690

522

4621569.631

9611621.000

477

4621460.881

9611953.690

523

4621588.310

9611631.250

478

4621449.060

9611950.060

524

4621604.381

9611643.310

479

4621438.940

9611945.690

525

4621621.250

9611650.940

480

4621443.381

9611932.500

526

4621625.381

9611660.131

481

4621440.631

9611923.190

527

4621623.810

9611669.000

482

4621442.190

9611912.631

528

4621626.631

9611682.631

483

4621439.500

9611899.750

529

4621639.310

9611698.250

484

4621437.881

9611889.000

530

4621654.690

9611708.381

485

4621441.000

9611875.560

531

4621676.940

9611717.690

486

4621450.310

9611868.500

532

4621704.810

9611722.310

487

4621466.690

9611868.810

533

4621727.560

9611728.440

488

4621477.310

9611867.810

534

4621739.310

9611723.810

489

4621481.881

9611863.310

535

4621742.930

9611725.658

490

4621482.690

9611854.940

536

4621745.190

9611726.810

491

4621485.250

9611845.310

537

4621753.690

9611738.440

492

4621494.810

9611843.560

538

4621763.560

9611743.381

493

4621501.750

9611838.810

539

4621784.750

9611753.310

494

4621502.440

9611829.060

540

4621817.631

9611773.750

495

4621497.631

9611817.690

541

4621839.500

9611780.631

496

4621484.000

9611794.060

542

4621851.500

9611782.131

497

4621472.750

9611779.381

543

4621857.750

9611777.250

498

4621466.940

9611767.810

544

4621857.250

9611767.690

499

4621470.560

9611764.000

545

4621859.381

9611761.750

500

4621477.381

9611764.750

546

4621867.750

9611760.500

501

4621480.250

9611759.060

547

4621879.381

9611764.881

502

4621480.881

9611749.000

548

4621887.131

9611761.881

503

4621486.310

9611746.810

549

4621890.560

9611754.440

504

4621496.881

9611754.810

550

4621892.131

9611746.000
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551

4621900.131

9611735.250

597

4622151.881

9611794.131

552

4621904.131

9611727.810

598

4622150.690

9611777.881

553

4621907.381

9611730.190

599

4622143.881

9611770.690

554

4621913.631

9611734.131

600

4622135.250

9611773.881

555

4621922.131

9611732.310

601

4622129.310

9611768.881

556

4621928.631

9611726.190

602

4622128.190

9611756.440

557

4621934.190

9611717.060

603

4622120.381

9611752.000

558

4621940.560

9611723.440

604

4622111.190

9611749.000

559

4621946.250

9611723.940

605

4622114.750

9611744.250

560

4621951.810

9611718.810

606

4622120.810

9611739.500

561

4621955.690

9611711.560

607

4622118.881

9611731.881

562

4621959.940

9611710.940

608

4622110.250

9611724.440

563

4621963.000

9611715.190

609

4622097.190

9611717.381

564

4621967.940

9611724.690

610

4622087.000

9611705.940

565

4621979.560

9611734.500

611

4622092.560

9611697.190

566

4621989.631

9611741.250

612

4622096.881

9611694.250

567

4621993.940

9611755.381

613

4622092.690

9611674.440

568

4621998.810

9611773.500

614

4622097.560

9611677.881

569

4622006.500

9611795.060

615

4622105.190

9611685.560

570

4622017.190

9611812.381

616

4622113.000

9611685.940

571

4622025.810

9611813.631

617

4622115.750

9611679.131

572

4622032.940

9611819.060

618

4622115.440

9611648.310

573

4622050.310

9611839.560

619

4622119.131

9611642.631

574

4622061.750

9611847.560

620

4622129.500

9611643.560

575

4622069.000

9611847.750

621

4622139.560

9611645.881

576

4622072.000

9611842.940

622

4622146.060

9611642.190

577

4622073.250

9611837.000

623

4622144.631

9611635.190

578

4622078.250

9611837.500

624

4622140.881

9611625.631

579

4622088.690

9611848.631

625

4622151.060

9611634.690

580

4622100.310

9611857.631

626

4622169.250

9611647.810

581

4622107.690

9611856.190

627

4622187.381

9611655.000

582

4622114.131

9611864.060

628

4622199.440

9611651.190

583

4622129.190

9611876.750

629

4622202.250

9611642.250

584

4622138.750

9611879.189

630

4622197.000

9611625.190

585

4622142.060

9611873.190

631

4622190.631

9611612.690

586

4622137.500

9611863.750

632

4622194.131

9611607.560

587

4622137.750

9611857.250

633

4622199.190

9611613.560

588

4622148.810

9611852.381

634

4622203.881

9611621.631

589

4622148.750

9611842.881

635

4622211.190

9611634.440

590

4622143.940

9611828.500

636

4622217.190

9611645.060

591

4622139.881

9611816.500

637

4622223.881

9611644.560

592

4622128.000

9611805.190

638

4622229.190

9611637.381

593

4622123.250

9611793.500

639

4622230.250

9611624.131

594

4622128.940

9611792.131

640

4622231.560

9611612.440

595

4622135.060

9611796.750

641

4622226.060

9611601.190

596

4622146.440

9611800.810

642

4622223.131

9611595.810
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643

4622226.060

9611591.810

689

4622259.940

9611330.940

644

4622233.940

9611599.000

690

4622267.310

9611324.940

645

4622242.190

9611608.810

691

4622269.881

9611317.940

646

4622249.000

9611605.810

692

4622275.940

9611314.631

647

4622251.500

9611596.500

693

4622287.940

9611310.690

648

4622246.690

9611583.190

694

4622293.560

9611299.881

649

4622250.750

9611575.631

695

4622290.631

9611285.440

650

4622256.690

9611582.690

696

4622281.131

9611265.190

651

4622264.500

9611584.560

697

4622277.381

9611245.690

652

4622268.750

9611578.381

698

4622284.690

9611235.131

653

4622263.000

9611562.810

699

4622284.560

9611225.000

654

4622248.310

9611556.560

700

4622276.810

9611214.060

655

4622235.250

9611546.000

701

4622268.060

9611194.060

656

4622230.560

9611529.881

702

4622257.750

9611182.060

657

4622240.810

9611528.750

703

4622258.500

9611171.940

658

4622248.560

9611521.000

704

4622264.190

9611156.750

659

4622248.381

9611510.750

705

4622270.881

9611140.690

660

4622253.131

9611500.250

706

4622281.690

9611143.190

661

4622265.000

9611500.250

707

4622287.000

9611138.750

662

4622269.940

9611492.131

708

4622287.131

9611124.131

663

4622269.631

9611477.440

709

4622290.381

9611104.440

664

4622274.690

9611479.381

710

4622283.810

9611083.381

665

4622282.560

9611484.940

711

4622279.131

9611062.881

666

4622287.250

9611474.060

712

4622283.631

9611044.250

667

4622283.060

9611460.190

713

4622292.000

9611029.810

668

4622272.500

9611441.250

714

4622296.560

9611019.250

669

4622266.000

9611425.560

715

4622329.223

9611014.908

670

4622273.440

9611424.631

716

4622328.689

9610993.500

671

4622279.190

9611423.381

717

4622319.109

9610973.750

672

4622281.631

9611414.381

718

4622304.211

9610949.750

673

4622274.690

9611402.690

719

4622302.867

9610947.500

674

4622265.060

9611400.310

720

4622285.883

9610922.875

675

4622262.440

9611395.940

721

4622269.539

9610887.000

676

4622263.060

9611386.940

722

4622261.297

9610848.375

677

4622257.940

9611382.131

723

4622241.758

9610822.000

678

4622252.881

9611375.310

724

4622239.352

9610809.250

679

4622259.631

9611371.500

725

4622237.602

9610807.750

680

4622264.440

9611369.381

726

4622222.711

9610795.000

681

4622270.500

9611374.131

727

4622217.461

9610777.000

682

4622276.190

9611384.440

728

4622236.070

9610759.000

683

4622282.060

9611389.381

729

4622255.227

9610745.125

684

4622286.690

9611386.190

730

4622274.570

9610724.375

685

4622288.500

9611378.440

731

4622286.727

9610695.875

686

4622285.690

9611363.940

732

4622288.477

9610686.000

687

4622275.940

9611345.750

733

4622291.789

9610667.625

688

4622264.250

9611337.310

734

4622294.811

9610639.375
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735

4622296.328

9610612.250

781

4622259.922

9609893.500

736

4622294.602

9610590.875

782

4622236.311

9609869.000

737

4622289.273

9610565.000

783

4622194.289

9609835.125

738

4622287.922

9610554.125

784

4622176.227

9609813.625

739

4622284.867

9610529.500

785

4622146.523

9609791.875

740

4622276.242

9610477.500

786

4622112.500

9609770.750

741

4622263.102

9610431.250

787

4622082.891

9609765.750

742

4622263.031

9610430.875

788

4622068.189

9609765.125

743

4622265.148

9610432.750

789

4622064.398

9609765.000

744

4622286.492

9610408.625

790

4622023.859

9609764.375

745

4622308.523

9610376.875

791

4621986.328

9609767.375

746

4622321.939

9610346.250

792

4621962.469

9609765.000

747

4622317.883

9610294.750

793

4621956.422

9609764.375

748

4622318.781

9610294.625

794

4621948.602

9609763.500

749

4622346.000

9610288.375

795

4621907.939

9609777.125

750

4622376.492

9610265.000

796

4621860.189

9609789.375

751

4622397.061

9610239.625

797

4621829.477

9609791.125

752

4622416.203

9610223.500

798

4621811.242

9609792.250

753

4622425.094

9610219.750

799

4621801.109

9609787.625

754

4622440.461

9610213.375

800

4621785.242

9609780.625

755

4622455.320

9610201.250

801

4621762.109

9609759.125

756

4622479.617

9610167.000

802

4621748.383

9609734.625

757

4622480.039

9610152.375

803

4621737.750

9609704.625

758

4622480.189

9610147.125

804

4621736.297

9609695.250

759

4622482.953

9610117.375

805

4621731.977

9609667.250

760

4622481.719

9610095.375

806

4621724.773

9609621.875

761

4622490.680

9610082.750

807

4621717.758

9609583.500

762

4622490.977

9610082.250

808

4621709.939

9609550.000

763

4622496.906

9610077.750

809

4621707.852

9609528.000

764

4622502.570

9610073.250

810

4621700.953

9609504.750

765

4622535.750

9610038.875

811

4621682.539

9609465.375

766

4622559.094

9610010.750

812

4621669.133

9609434.000

767

4622574.602

9609998.250

813

4621640.609

9609404.750

768

4622562.789

9609998.750

814

4621640.227

9609404.375

769

4622522.344

9609988.750

815

4621612.633

9609372.250

770

4622511.852

9609988.000

816

4621587.523

9609344.375

771

4622508.156

9609987.625

817

4621570.689

9609326.000

772

4622477.492

9609960.250

818

4621570.453

9609325.750

773

4622451.688

9609926.625

819

4621562.311

9609298.500

774

4622434.656

9609902.875

820

4621552.477

9609233.250

775

4622429.992

9609899.125

821

4621546.133

9609177.625

776

4622418.811

9609890.000

822

4621544.344

9609152.375

777

4622395.561

9609883.500

823

4621544.094

9609148.750

778

4622350.141

9609891.750

824

4621544.844

9609092.000

779

4622317.133

9609899.250

825

4621541.727

9609040.250

780

4622281.367

9609903.250

826

4621535.844

9609017.625
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827

4621535.811

9609017.250

873

4619583.690

9606073.130

828

4621532.641

9608978.250

874

4619561.690

9606088.880

829

4621524.008

9608950.500

875

4619551.631

9606102.690

830

4621524.047

9608949.000

876

4619540.190

9606118.690

831

4621489.633

9608938.125

877

4619509.500

9606155.380

832

4621456.789

9608925.625

878

4619496.940

9606166.940

833

4621425.148

9608920.500

879

4619490.900

9606172.480

834

4620097.008

9606374.875

880

4619486.381

9606176.630

835

4619887.727

9606331.500

881

4619478.810

9606183.130

836

4619876.383

9606326.875

882

4619478.060

9606183.780

837

4619637.000

9606272.000

883

4619463.381

9606196.440

838

4619637.000

9606266.500

884

4619445.131

9606215.880

839

4619636.000

9606248.060

885

4619433.810

9606233.310

840

4619631.631

9606239.000

886

4619429.940

9606253.630

841

4619627.131

9606238.940

887

4619429.560

9606284.000

842

4619622.881

9606238.810

888

4619431.440

9606309.310

843

4619606.810

9606238.190

889

4619439.440

9606335.560

844

4619594.750

9606229.940

890

4619443.190

9606357.000

845

4619587.631

9606216.440

891

4619444.560

9606367.750

846

4619585.000

9606198.690

892

4619446.750

9606371.190

847

4619583.560

9606183.250

893

4619451.810

9606372.130

848

4619578.631

9606173.060

894

4619458.060

9606369.000

849

4619577.250

9606166.310

895

4619462.940

9606357.310

850

4619576.810

9606164.130

896

4619470.240

9606335.210

851

4619579.750

9606159.000

897

4619476.750

9606313.000

852

4619613.500

9606147.000

898

4619484.060

9606293.560

853

4619634.690

9606140.560

899

4619490.070

9606279.570

854

4619643.131

9606138.630

900

4619495.859

9606274.940

855

4619648.440

9606142.750

901

4619507.990

9606266.960

856

4619652.000

9606158.690

902

4619512.391

9606268.220

857

4619653.631

9606170.310

903

4619522.690

9606266.690

858

4619654.810

9606178.440

904

4619525.810

9606268.810

859

4619683.940

9606176.190

905

4619533.940

9606274.310

860

4619716.810

9606169.880

906

4619535.671

9606278.581

861

4619733.190

9606166.000

907

4619545.440

9606302.690

862

4619735.131

9606161.750

908

4619549.537

9606316.560

863

4619738.440

9606154.380

909

4619552.881

9606327.880

864

4619737.250

9606135.560

910

4619555.949

9606346.500

865

4619724.000

9606112.690

911

4619554.440

9606361.130

866

4619695.060

9606083.560

912

4619550.131

9606366.810

867

4619688.250

9606075.000

913

4619544.500

9606369.810

868

4619687.000

9606075.310

914

4619540.940

9606387.381

869

4619657.369

9606077.350

915

4619531.881

9606409.750

870

4619654.310

9606077.560

916

4619516.440

9606435.131

871

4619622.440

9606075.380

917

4619496.250

9606452.810

872

4619599.881

9606072.690

918

4619474.560

9606459.440

БРОЙ 70

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 2 3

№

X

Y

№

X

Y

919

4619451.381

9606482.190

965

4619707.560

9607015.000

920

4619446.994

9606488.174

966

4619728.190

9607021.750

921

4619438.795

9606499.355

967

4619768.131

9607037.500

922

4619434.560

9606505.131

968

4619811.250

9607057.381

923

4619427.940

9606526.500

969

4619850.440

9607065.690

924

4619419.810

9606550.690

970

4619902.500

9607088.060

925

4619414.131

9606558.310

971

4619942.250

9607113.631

926

4619404.810

9606570.750

972

4619972.810

9607133.381

927

4619389.560

9606597.000

973

4619997.940

9607152.131

928

4619388.250

9606598.850

974

4619999.690

9607153.131

929

4619385.949

9606602.100

975

4620012.560

9607160.631

930

4619371.940

9606621.881

976

4620025.310

9607178.190

931

4619350.810

9606648.560

977

4620034.750

9607198.000

932

4619336.560

9606675.060

978

4620039.440

9607222.381

933

4619337.810

9606700.190

979

4620039.440

9607248.310

934

4619339.211

9606703.830

980

4620031.500

9607289.250

935

4619345.131

9606719.310

981

4620025.060

9607316.439

936

4619367.310

9606728.440

982

4620019.560

9607348.560

937

4619403.690

9606731.810

983

4620018.690

9607378.381

938

4619428.750

9606729.631

984

4620020.250

9607401.190

939

4619446.699

9606725.080

985

4620035.310

9607415.250

940

4619450.170

9606724.199

986

4620061.131

9607422.310

941

4619462.060

9606721.189

987

4620098.810

9607426.500

942

4619473.707

9606720.687

988

4620126.690

9607423.810

943

4619489.631

9606720.000

989

4620145.238

9607419.445

944

4619498.750

9606719.631

990

4620157.750

9607416.500

945

4619519.810

9606733.060

991

4620183.750

9607407.690

946

4619527.250

9606750.940

992

4620199.690

9607401.500

947

4619529.310

9606770.440

993

4620201.703

9607395.560

948

4619523.690

9606790.250

994

4620206.000

9607382.881

949

4619506.560

9606811.190

995

4620211.750

9607350.250

950

4619484.440

9606834.940

996

4620230.690

9607303.750

951

4619460.060

9606859.060

997

4620288.881

9607234.190

952

4619448.690

9606884.631

998

4620328.190

9607189.690

953

4619446.310

9606912.381

999

4620353.060

9607149.690

954

4619454.810

9606926.000

1000

4620365.190

9607129.560

955

4619470.631

9606928.190

1001

4620378.190

9607107.940

956

4619493.250

9606924.500

1002

4620385.123

9607095.488

957

4619517.810

9606916.310

1003

4620378.570

9607089.125

958

4619544.310

9606905.750

1004

4620362.008

9607067.875

959

4619574.190

9606899.131

1005

4620352.525

9607051.250

960

4619597.060

9606903.250

1006

4620342.258

9607033.250

961

4619617.881

9606919.690

1007

4620327.969

9606984.125

962

4619637.690

9606940.750

1008

4620331.531

9606923.000

963

4619657.560

9606967.190

1009

4620336.344

9606904.500

964

4619681.060

9606996.060

1010

4620339.828

9606891.000
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1011

4620342.547

9606880.500

1057

4620475.440

9607036.690

1012

4620346.180

9606841.500

1058

4620501.940

9607009.250

1013

4620353.656

9606797.375

1059

4620526.440

9606992.310

1014

4620358.797

9606759.375

1060

4620554.000

9606986.690

1015

4620369.250

9606723.250

1061

4620543.810

9606985.060

1016

4620387.508

9606694.750

1062

4620521.690

9606987.940

1017

4620388.578

9606693.750

1063

4620506.381

9606994.560

1018

4620511.258

9606580.625

1064

4620464.881

9607022.439

1019

4620513.727

9606557.875

1065

4620444.310

9607043.631

1020

4620513.750

9606557.500

1066

4620435.698

9607054.824

1021

4620526.258

9606543.500

1067

4620417.381

9607078.631

1022

4620533.953

9606537.500

1068

4620399.979

9607109.889

1023

4620551.328

9606522.500

1069

4620394.940

9607118.940

1024

4620564.439

9606502.250

1070

4620371.690

9607157.560

1025

4620569.359

9606493.625

1071

4623320.810

9608118.690

1026

4620579.891

9606475.000

1072

4623278.381

9608180.440

1027

4620591.344

9606466.750

1073

4623241.750

9608219.631

1028

4620539.214

9606456.793

1074

4623208.060

9608260.440

1029

4620479.153

9606445.322

1075

4623176.060

9608300.810

1030

4620254.297

9606402.375

1076

4623147.750

9608343.881

1031

4620356.505

9607181.994

1077

4623132.381

9608375.690

1032

4620344.190

9607201.810

1078

4623117.560

9608415.750

1033

4620304.881

9607246.310

1079

4623113.560

9608450.560

1034

4620272.477

9607285.049

1080

4623122.131

9608477.690

1035

4620247.940

9607314.381

1081

4623117.440

9608477.190

1036

4620231.250

9607355.500

1082

4623105.631

9608466.690

1037

4620225.810

9607386.500

1083

4623100.560

9608444.000

1038

4620233.131

9607385.810

1084

4623099.381

9608438.560

1039

4620258.190

9607389.881

1085

4623084.310

9608419.131

1040

4620274.975

9607395.611

1086

4623098.000

9608285.000

1041

4620281.060

9607397.690

1087

4623300.033

9607829.152

1042

4620306.000

9607402.810

1088

4623385.310

9607991.949

1043

4620331.060

9607403.940

1089

4623414.580

9607970.100

1044

4620362.310

9607399.060

1090

4623420.979

9607959.420

1045

4620376.190

9607396.310

1091

4623423.739

9607949.930

1046

4620381.500

9607395.000

1092

4623426.120

9607947.340

1047

4620385.631

9607392.000

1093

4623437.750

9607941.840

1048

4620390.500

9607386.060

1094

4623440.145

9607936.619

1049

4620398.381

9607328.000

1095

4623440.697

9607926.420

1050

4620403.631

9607282.000

1096

4623443.090

9607920.789

1051

4620417.750

9607230.750

1097

4623445.625

9607918.199

1052

4620424.131

9607189.690

1098

4623460.370

9607912.250

1053

4620433.452

9607151.910

1099

4623469.310

9607908.641

1054

4620434.000

9607149.690

1100

4623472.489

9607906.029

1055

4620446.381

9607104.881

1101

4623482.590

9607884.779

1056

4620455.000

9607068.381

1102

4623485.697

9607881.430
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1103

4623504.860

9607869.320

1149

4624070.690

9607637.000

1104

4623510.125

9607863.891

1150

4624103.244

9607643.139

1105

4623531.375

9607835.600

1151

4624107.810

9607644.000

1106

4623537.458

9607829.051

1152

4624116.440

9607645.810

1107

4623555.916

9607812.170

1153

4624115.500

9607655.940

1108

4623558.010

9607807.340

1154

4624109.000

9607719.881

1109

4623558.570

9607790.539

1155

4624104.560

9607761.310

1110

4623561.290

9607772.990

1156

4624098.560

9607764.060

1111

4623562.135

9607769.990

1157

4624086.060

9607770.631

1112

4623564.166

9607765.721

1158

4624084.060

9607765.690

1113

4623566.947

9607762.680

1159

4624080.631

9607767.060

1114

4623575.330

9607756.260

1160

4624076.590

9607769.116

1115

4623577.489

9607750.770

1161

4624075.000

9607761.109

1116

4623576.666

9607746.971

1162

4624077.840

9607757.250

1117

4623605.385

9607748.789

1163

4624083.790

9607751.520

1118

4623615.340

9607744.850

1164

4624086.060

9607740.600

1119

4623620.687

9607743.211

1165

4624085.229

9607727.279

1120

4623630.645

9607742.221

1166

4624081.080

9607718.869

1121

4623635.370

9607740.750

1167

4624071.875

9607707.920

1122

4623639.958

9607736.869

1168

4624020.708

9607675.650

1123

4623648.447

9607724.471

1169

4624001.416

9607665.500

1124

4623653.790

9607719.340

1170

4623976.197

9607656.369

1125

4623660.427

9607715.881

1171

4623953.416

9607649.961

1126

4623682.090

9607708.420

1172

4623933.080

9607647.580

1127

4623685.437

9607706.250

1173

4623892.860

9607644.141

1128

4623692.885

9607697.811

1174

4623872.166

9607644.109

1129

4623696.580

9607695.660

1175

4623857.739

9607646.180

1130

4623711.600

9607692.100

1176

4623840.235

9607652.381

1131

4623715.979

9607689.270

1177

4623822.131

9607673.060

1132

4623728.468

9607678.961

1178

4623761.810

9607706.690

1133

4623748.645

9607657.500

1179

4623732.381

9607720.190

1134

4623755.570

9607652.670

1180

4623687.881

9607762.000

1135

4623761.458

9607649.730

1181

4623662.131

9607782.000

1136

4623776.656

9607647.119

1182

4623647.250

9607791.750

1137

4623781.645

9607645.230

1183

4623623.750

9607817.631

1138

4623793.895

9607636.480

1184

4623567.381

9607867.381

1139

4623798.070

9607635.750

1185

4623532.190

9607901.131

1140

4623802.080

9607635.680

1186

4623498.060

9607936.310

1141

4623819.000

9607637.939

1187

4623469.190

9607971.690

1142

4623827.489

9607637.461

1188

4623427.381

9608010.060

1143

4623841.927

9607632.750

1189

4623389.560

9608042.810

1144

4623863.176

9607630.312

1190

4623356.940

9608077.250

1145

4623864.190

9607629.440

1191

4623785.834

9607039.637

1146

4623886.560

9607627.000

1192

4623749.818

9607098.033

1147

4623931.440

9607629.000

1193

4623735.981

9607120.469

1148

4624024.440

9607633.000

1194

4623705.750

9607169.480
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1195

4623714.640

9607172.879

1241

4624112.453

9606647.381

1196

4623731.604

9607155.438

1242

4624110.692

9606638.102

1197

4623759.579

9607145.195

1243

4624109.936

9606628.291

1198

4623775.897

9607152.500

1244

4624107.564

9606614.867

1199

4623778.958

9607183.566

1245

4624108.528

9606607.787

1200

4623795.868

9607194.565

1246

4624110.036

9606602.078

1201

4623806.023

9607185.522

1247

4624111.811

9606598.986

1202

4623815.504

9607147.857

1248

4624095.508

9606608.496

1203

4623831.617

9607129.852

1249

4624064.341

9606631.656

1204

4623844.182

9607121.346

1250

4624063.536

9606632.764

1205

4623854.944

9607125.281

1251

4624032.717

9606660.010

1206

4623864.455

9607138.105

1252

4624005.205

9606690.820

1207

4623873.635

9607136.174

1253

4623981.347

9606723.238

1208

4623891.674

9607116.537

1254

4623978.035

9606728.523

1209

4623904.118

9607086.281

1255

4623957.752

9606760.887

1210

4623951.061

9607074.219

1256

4623844.928

9606943.820

1211

4623978.883

9607055.201

1257

4623820.414

9606983.568

1212

4623988.023

9607067.131

1258

4623798.992

9607018.303

1213

4624146.304

9606953.441

1259

4623560.406

9605919.916

1214

4624217.724

9606901.590

1260

4623519.561

9605932.500

1215

4624214.383

9606889.252

1261

4623487.677

9605956.083

1216

4624213.756

9606881.447

1262

4623445.697

9605972.018

1217

4624213.271

9606875.420

1263

4623404.572

9605984.770

1218

4624211.315

9606863.373

1264

4623336.457

9606011.345

1219

4624207.545

9606849.986

1265

4623287.518

9606026.437

1220

4624207.206

9606836.514

1266

4623287.333

9606030.687

1221

4624205.269

9606825.223

1267

4623283.172

9606034.452

1222

4624208.591

9606810.898

1268

4623282.166

9606057.895

1223

4624215.321

9606800.648

1269

4623283.717

9606120.407

1224

4624217.699

9606789.121

1270

4623290.134

9606173.948

1225

4624221.276

9606779.832

1271

4623291.364

9606184.207

1226

4624222.154

9606769.352

1272

4623295.729

9606216.365

1227

4624214.607

9606757.320

1273

4623298.079

9606233.625

1228

4624205.438

9606751.504

1274

4623255.955

9606256.554

1229

4624196.614

9606744.293

1275

4623088.395

9606324.375

1230

4624181.030

9606731.078

1276

4623061.447

9606335.287

1231

4624174.870

9606725.934

1277

4623052.141

9606339.125

1232

4624169.606

9606721.539

1278

4622546.860

9606547.744

1233

4624164.166

9606715.770

1279

4622507.194

9606564.291

1234

4624161.249

9606712.678

1280

4622500.000

9606567.291

1235

4624152.863

9606702.684

1281

4622481.447

9606574.769

1236

4624141.939

9606692.754

1282

4622298.166

9606648.541

1237

4624131.523

9606682.938

1283

4622161.906

9606703.395

1238

4624125.135

9606676.547

1284

4622161.864

9606707.812

1239

4624119.753

9606669.752

1285

4622162.656

9606731.395

1240

4624113.656

9606659.826

1286

4622168.093

9606747.929
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1287

4622174.351

9606756.354

1333

4623019.563

9606778.438

1288

4622195.132

9606756.791

1334

4623047.250

9606774.938

1289

4622219.427

9606760.578

1335

4623078.688

9606763.062

1290

4622244.382

9606763.929

1336

4623109.000

9606757.625

1291

4622245.757

9606764.117

1337

4623128.965

9606752.428

1292

4622253.343

9606766.458

1338

4623146.190

9606747.940

1293

4622256.270

9606770.895

1339

4623178.250

9606745.750

1294

4622267.093

9606787.375

1340

4623214.500

9606743.631

1295

4622293.197

9606815.250

1341

4623224.750

9606744.940

1296

4622315.739

9606844.367

1342

4623233.810

9606727.310

1297

4622330.822

9606857.429

1343

4623257.381

9606727.381

1298

4622358.958

9606857.687

1344

4623279.560

9606737.750

1299

4622364.322

9606857.875

1345

4623300.310

9606750.631

1300

4622378.468

9606858.375

1346

4623302.810

9606760.250

1301

4622393.843

9606868.145

1347

4623312.750

9606762.250

1302

4622409.656

9606883.750

1348

4623343.310

9606775.750

1303

4622425.447

9606903.416

1349

4623378.190

9606793.440

1304

4622436.757

9606913.395

1350

4623415.000

9606813.131

1305

4622459.041

9606915.140

1351

4623436.940

9606832.250

1306

4622473.791

9606908.937

1352

4623441.496

9606836.562

1307

4622495.093

9606908.375

1353

4623463.810

9606857.690

1308

4622515.132

9606906.520

1354

4623471.190

9606864.881

1309

4622523.812

9606905.430

1355

4623475.750

9606882.560

1310

4622523.813

9606897.875

1356

4623475.690

9606888.810

1311

4622525.813

9606888.188

1357

4623481.381

9606897.631

1312

4622530.625

9606884.125

1358

4623482.560

9606906.310

1313

4622545.250

9606877.000

1359

4623482.536

9606910.935

1314

4622559.313

9606864.000

1360

4623482.500

9606917.810

1315

4622583.661

9606850.989

1361

4623487.690

9606932.131

1316

4622583.875

9606850.875

1362

4623494.881

9606942.631

1317

4622602.563

9606854.125

1363

4623504.560

9606942.190

1318

4622641.750

9606859.188

1364

4623514.881

9606941.881

1319

4622690.188

9606869.562

1365

4623521.690

9606948.131

1320

4622723.500

9606877.375

1366

4623530.560

9606957.940

1321

4622770.563

9606901.688

1367

4623539.440

9606968.381

1322

4622807.688

9606915.812

1368

4623541.392

9606972.397

1323

4622830.125

9606925.125

1369

4623548.190

9606986.381

1324

4622857.250

9606929.125

1370

4623558.190

9607006.500

1325

4622879.750

9606925.188

1371

4623566.750

9607025.060

1326

4622897.375

9606914.375

1372

4623575.560

9607038.881

1327

4622914.188

9606896.688

1373

4623588.060

9607058.690

1328

4622934.188

9606870.312

1374

4623595.000

9607076.250

1329

4622950.938

9606843.500

1375

4623603.440

9607093.000

1330

4622974.250

9606813.188

1376

4623608.190

9607099.060

1331

4622975.072

9606812.311

1377

4623608.189

9607099.134

1332

4622996.750

9606789.250

1378

4623616.313

9607109.625

С Т Р. 2 8

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК
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№

X

Y

№

X

Y

1379

4623627.813

9607140.125

1425

4624203.333

9606326.368

1380

4623644.438

9607180.875

1426

4624210.280

9606324.680

1381

4623652.208

9607203.665

1427

4624217.685

9606320.963

1382

4623660.068

9607226.721

1428

4624221.190

9606313.816

1383

4623673.300

9607207.770

1429

4624231.318

9606307.257

1384

4623917.654

9606811.520

1430

4624236.098

9606300.204

1385

4623951.080

9606757.320

1431

4624240.903

9606294.284

1386

4623975.240

9606719.070

1432

4624244.793

9606287.253

1387

4623999.460

9606686.160

1433

4624252.486

9606279.874

1388

4624011.402

9606672.784

1434

4624261.836

9606262.621

1389

4624027.470

9606654.789

1435

4624267.616

9606254.912

1390

4624058.500

9606626.789

1436

4624270.245

9606248.292

1391

4624082.598

9606608.883

1437

4624273.185

9606238.891

1392

4624091.430

9606602.320

1438

4624275.254

9606225.226

1393

4624118.777

9606586.367

1439

4624278.433

9606215.189

1394

4624121.889

9606578.338

1440

4624279.404

9606209.439

1395

4624125.320

9606568.297

1441

4624281.586

9606196.884

1396

4624128.660

9606559.643

1442

4624282.092

9606194.046

1397

4624130.548

9606553.924

1443

4624282.200

9606192.895

1398

4624132.475

9606544.676

1444

4624282.692

9606187.602

1399

4624135.381

9606534.018

1445

4624281.770

9606176.282

1400

4624136.355

9606517.232

1446

4624278.688

9606169.933

1401

4624137.480

9606501.451

1447

4624273.095

9606162.109

1402

4624137.185

9606494.779

1448

4624272.061

9606160.994

1403

4624137.929

9606491.852

1449

4624266.627

9606155.965

1404

4624139.728

9606484.760

1450

4624264.235

9606152.544

1405

4624141.848

9606473.111

1451

4624252.785

9606140.181

1406

4624147.697

9606453.178

1452

4624251.425

9606138.956

1407

4624148.754

9606444.707

1453

4624245.167

9606132.690

1408

4624149.015

9606434.871

1454

4624242.543

9606129.408

1409

4624147.471

9606424.072

1455

4624223.896

9606109.946

1410

4624144.446

9606415.074

1456

4624220.552

9606106.599

1411

4624139.435

9606402.852

1457

4624210.541

9606093.517

1412

4624137.543

9606396.904

1458

4624205.279

9606076.357

1413

4624137.088

9606395.477

1459

4624205.145

9606073.536

1414

4624134.550

9606385.584

1460

4624203.635

9606076.596

1415

4624132.763

9606375.170

1461

4624186.936

9606101.204

1416

4624131.795

9606362.088

1462

4624186.645

9606101.699

1417

4624135.008

9606353.436

1463

4624175.851

9606094.000

1418

4624136.418

9606343.822

1464

4624151.958

9606066.395

1419

4624141.836

9606337.005

1465

4624133.916

9606038.289

1420

4624151.934

9606334.227

1466

4624124.226

9606011.179

1421

4624166.129

9606332.733

1467

4624115.541

9605979.250

1422

4624178.652

9606330.398

1468

4624115.476

9605938.687

1423

4624189.676

9606329.110

1469

4624120.479

9605897.979

1424

4624197.400

9606327.273

1470

4624120.708

9605896.083

БРОЙ 70
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№

X

Y

№

X

Y

1471

4624126.220

9605867.458

1517

4623905.697

9605552.291

1472

4624134.270

9605835.992

1518

4623873.812

9605549.458

1473

4624135.416

9605824.351

1519

4623861.395

9605577.750

1474

4624137.250

9605805.812

1520

4623839.062

9605611.250

1475

4624137.976

9605785.742

1521

4623816.007

9605639.953

1476

4624138.953

9605771.851

1522

4623804.270

9605649.208

1477

4624140.625

9605721.140

1523

4623793.958

9605669.145

1478

4624142.083

9605693.750

1524

4623784.177

9605686.541

1479

4624143.333

9605687.875

1525

4623781.226

9605704.020

1480

4624153.187

9605665.854

1526

4623780.489

9605705.687

1481

4624158.976

9605648.101

1527

4623775.289

9605717.395

1482

4624177.437

9605625.520

1528

4623752.697

9605751.429

1483

4624194.617

9605598.875

1529

4623714.539

9605768.562

1484

4624216.562

9605553.726

1530

4623668.750

9605789.416

1485

4624226.145

9605526.583

1531

4623626.976

9605814.125

1486

4624225.867

9605513.645

1532

4623596.354

9605839.453

1487

4624225.083

9605504.520

1533

4623582.007

9605858.062

1488

4624220.000

9605499.208

1534

4623577.093

9605897.333

1489

4624228.395

9605494.104

1535

4623571.927

9605915.270

1490

4624225.895

9605490.687

1491

4624224.541

9605488.812

1492

4624221.750

9605481.208

1493

4624228.812

9605463.703

1494

4624230.476

9605460.476

1495

4624229.812

9605459.140

1496

4624212.020

9605437.604

1497

4624192.458

9605413.789

1498

4624174.703

9605399.854

1499

4624154.117

9605390.617

1500

4624151.604

9605389.492

1501

4624135.125

9605381.895

1502

4624123.770

9605374.953

1503

4624120.645

9605373.039

1504

4624104.701

9605369.958

1505

4624093.781

9605351.269

1506

4624084.010

9605333.041

1507

4624080.166

9605334.333

1508

4624083.333

9605340.242

1509

4624090.291

9605353.223

1510

4624093.489

9605358.687

1511

4624069.726

9605423.541

1512

4624036.539

9605453.395

1513

4624001.593

9605480.958

1514

4623987.291

9605492.742

1515

4623969.791

9605523.000

1516

4623939.989

9605542.492

8409

МИНИСТЕРСТВО
НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ
И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
ЗАПОВЕД № РД-02-14-2197
от 3 септември 2012 г.
На основание чл. 13, ал. 3 ЗУТ, решения на
Общинския съвет – гр. Варна: № 275-6 от протокол № 6 от 28.03.2012 г. и № 463-2 от протокол
№ 9 от 4 – 5.07.2012 г., писма на кмета на Община Варна изх. № Д-5-9200(889) от 3.08.2012 г.,
№ РД-12009555ВН-001ВН от 16.08.2012 г. и № РД12009854ВН-001ВН от 16.08.2012 г., писмо изх.
№ 53-НН-605 от 31.08.2012 г. на Министерството
на културата за съгласуване на окончателния
проект за Общ устройствен план на община
Варн а, протокол № УТ-01-02-25 от 21.08.2012 г. от
заседание на Националния експертен съвет по
устройство на територията и регионална политика одобрявам Решението по т. 1 от протокол
№ УТ-01-02-25 от 21.08.2012 г. на НЕСУТРП за
приемане на Специфични правила и нормативи
към окончателния проект за Общ устройствен
план на община Варна.
Заповедта не подлежи на обжалване и е задължителна за общинските органи.
Министър:
Л. Павлова
8471

С Т Р. 3 0

ДЪРЖАВЕН

ЗАПОВЕД № РД-02-14-2200
от 3 септември 2012 г.
Предвид необходимостта от създаване на
основа за цялостното устройство на територията на община Варна и изложени фактически
мотиви в Том I: Териториално развитие и устройствено планиране от окончателния проект
за Общ устройствен план на община Варна, на
основание чл. 19, ал. 3 във връзка с чл. 18, ал. 1,
т. 2 и ал. 2 и чл. 19, ал. 5 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, чл. 104,
чл. 105, т. 1, чл. 106 и чл. 127, ал. 1 и 2 ЗУТ,
писма на кмета на Община Варна изх. № Д-59200(889) от 3.08.2012 г., № РД12009555ВН-001ВН
от 16.08.2012 г. и № РД12009854ВН-001ВН от
16.08.2012 г., решения от протоколи на Общинския
съвет – гр. Варна, с номера: № 6 от 28.03.2012 г.
и № 9 от 4 – 5.07.2012 г.; Становище № 1-1 от
21.09.2011 г. по екологична оценка за съгласуване
на Общия устройствен план (ОУП) на община
Варна и писма № 04-00-2150 от 10.07.2012 г. и
№ 04-00-2769 от 26.08.2012 г. на Министерството на
околната среда и водите; писмо изх. № 33-НН-605
от 31.08.2012 г. на Министерството на културата
за съгласуване на окончателния проект за Общ
устройствен план на община Варна, съгласуване
със заинтересованите централни администрации, решения на Националния експертен съвет
по устройство на територията и регионална
политика (НЕСУТРП) при МРРБ, отразени в
протокол № УТ-01-02-25 от 21.08.2012 г. и Заповед
№ РД-02-14-2197 от 3.09.2012 г. на министъра на
регионалното развитие и благоустройството за
одобряване на решението на НЕСУТРП за приемане на Специфичните правила и нормативи
към окончателния проект за ОУП на община
Варна одобря вам Общ и я ус т ройс т вен п ла н
(ОУП) на община Варна – окончателен проект,
и Правилата и нормативите за прилагането му
съгласно приетите текстови и графични части,
представляващи неразделна част от заповедта.
Заповедта е окончателна и не подлежи на
обжалване.
Министър:
Л. Павлова

ВЕСТНИК

БРОЙ 70

3. Да се предостави статут на третостепенен
разпоредител с бюджетен кредит на ОДЗ № 140,
район „Кремиковци“.
Препис от заповедта да се връчи на директора
на дирекция „Образование“ и на кмета на район
„Кремиковци“ – за сведение и изпълнение, а на
заместник-кмета на Столичната община – Тодор
Чобанов – за контрол.
Кмет:
Й. Фандъкова
8412

ОБЩИНА БЕЛИЦА
РЕШЕНИЕ № 57
от 13 август 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Белица, реши:
Одобрява ПУП – парцеларен план за обект:
„Довеждащ канализационен колектор от гр. Белица и с. Краище до площадката на ПСОВ Белица“.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Белица до Административния съд – Благоевград.
Председател:
Х. Юруков
8358

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА
РЕШЕНИЕ № 305
от 24 август 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 12, ал. 2 ЗУТ и
чл. 21, ал. 2 ЗОЗЗ Общинският съвет – гр. Берковица, одобрява ПУП – парцеларен план за
външно електрозахранване на ПИ 017038, землище
Бързия, ЕКАТТЕ 07510, процедиран с ПУП за
преотреждане за обект: „Къмпинг за каравани
и бунгала“.
Председател:
Ю. Иванов

8472

СТОЛИЧНА ОБЩИНА
ЗАПОВЕД № РД-09-526
от 10 август 2012 г.
На основание чл. 10, ал. 4 и 8 ЗНП и чл. 15,
ал. 1 ППЗНП, чл. 44, ал. 1, т. 1 и 7 и ал. 2
ЗМСМА и Решение № 453 от 19.07.2012 г. на Столичния общински съвет нареждам:
1. Да се открие Обединено детско заведение
№ 140 с административен адрес – 1855, с. Долни
Богров, ул. 10 № 27, район „Кремиковци“.
2. Да бъдат осигурени необходимите щатни
бройки и бюджет за нормалното функциониране
на детското заведение.

8486
РЕШЕНИЕ № 307
от 24 август 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМ А
и чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 12, ал. 2 ЗУТ
Общинският съвет – гр. Берковица, одобрява
ПУП – парцеларен план за обект: „Път – ІІ-81
Обход на гр. Берковица от км 72+685,15 до км
77+537,92 = км 79 + 900“.
Председател:
Ю. Иванов
8487

БРОЙ 70

ДЪРЖАВЕН

РЕШЕНИЕ № 309
от 24 август 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 12, ал. 2 ЗУТ и
чл. 21, ал. 2 ЗОЗЗ Общинският съвет – гр. Берковица, одобрява ПУП – парцеларен план за обект:
„Канализация промишлена зона, гр. Берковица, и
довеждаща инфраструктура за ПСОВ“ в местност
Калешница“.
Председател:
Ю. Иванов
8488

ОБЩИНА БУРГАС
РЕШЕНИЕ № 12-18
от 24 юли 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Бургас,
одобрява ПУП – парцеларен план за трасе на
водопровод за захранване на имот с идентификатор 07079.827.49 по КК на гр. Бургас – УПИ I-2,
масив 70, местност Черна Яна (бивша местност
Караянос), землище кв. Долно Езерово, преминаващо през имоти с идентификатори 07079.827.57,
07079.827.8, 07079.827.85 и 07079.827.86.
Заинтересованите лица могат да обжалват
решението в 30-дневен срок от обнародването
му в „Държавен вестник“ чрез Община Бургас
пред Административния съд – Бургас.
Председател:
С. Маджарова
8464
РЕШЕНИЕ № 12-19
от 24 юли 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 16, ал. 7 ЗУТ Общинският съвет – гр. Бургас, одобрява ПУП – план за
улична регулация на обслужващи улици от о.т. 59
до о.т. 76 за осигуряване на транспортен достъп
до имоти в кадастрален район 501 по плана на
с.о. „Острица 2“, землище кв. Банево, гр. Бургас.
Заинтересованите лица могат да обжалват
решението в 30-дневен срок от обнародването
му в „Държавен вестник“ чрез Община Бургас
пред Административния съд – Бургас.
Председател:
С. Маджарова
8465
РЕШЕНИЕ № 12-20
от 24 юли 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Бургас,
одобрява ПУП – план за улична регулация за обслужващи улици за транспортен достъп до имоти
в масиви 128, 141, 143 и 145 в местност Мадика,
землище гр. Бургас, с който се обособяват два
нови квартала 60 и 61 за разширение на плана
на промишлена зона „Север“, Бургас.
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Заинтересованите лица могат да обжалват
решението в 30-дневен срок от обнародването
му в „Държавен вестник“ чрез Община Бургас
пред Административния съд – Бургас.
Председател:
С. Маджарова
8466
РЕШЕНИЕ № 12-21
от 24 юли 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Бургас,
одобрява изменение на подробен устройствен
план – план за застрояване и регулация за УПИ
XVII-95 в кв. 7Г по плана на ж.к. Славейков, с
което УПИ XVII-95 се отрежда „За обществено
обслужване“, при запазване на показателите за
застрояване, както следва: Плътност – до 60 %,
Кинт. – до 2,0, Височина – до 15 м, Озеленяване – мин. 20 %, и при запазване на съществуващата в УПИ сграда, изградена на нормативни
отстояния от регулационните граници.
Заинтересованите лица могат да обжалват
решението в 30-дневен срок от обнародването
му в „Държавен вестник“ чрез Община Бургас
пред Административния съд – Бургас.
Председател:
С. Маджарова
8467
РЕШЕНИЕ № 12-22
от 24 юли 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Бургас,
одобрява изменение на подробен устройствен
план – план за застрояване и регулация за УПИ
XХII-359 и ХХIII-365 в кв. 49 по плана на ж.к.
Славейков, с което УПИ XХIII-365 се преотрежда
от „За търговски дейности“ в „За обществено и
делово обслужване“ и се предвижда сключено
застрояване по общата регулационна граница
между УПИ ХХII-359 и ХХIII-365, в устройствена
зона Оо, с градоустройствени показатели: Плътност – до 75 %, Кинт. – до 3,0, Озеленяване – мин.
20 %, и Височина – от 10 м до 18 м.
Заинтересованите лица могат да обжалват
решението в 30-дневен срок от обнародването
му в „Държавен вестник“ чрез Община Бургас
пред Административния съд – Бургас.
Председател:
С. Маджарова
8468
РЕШЕНИЕ № 12-23
от 24 юли 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 във врзка с чл. 16 ЗУТ Общинският
съвет – гр. Бургас, одобрява подробен устройствен
план – план за застрояване и регулация в обхвата
на кв. 53 и кв. 58 по плана на кв. Крайморие, с
който в кв. 53 се обособява УПИ V-393 за имот
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393 и УПИ XVI-83 за имот 83 и в кв. 58 се обособява УПИ II-15 за имот 15 и УПИ I-83 за имот
83, всички в устройствена зона Ок и с предвидено
застрояване с показатели: Плътност – 30 – 35 %,
Кинт. – до 1,5, Височина – 12 – 15 м (2 – 5 ет.), и
Озеленяване – мин. 50 %, в съответствие с ОУП
на гр. Бургас.
Заинтересованите лица могат да обжалват
решението в 30-дневен срок от обнародването
му в „Държавен вестник“ чрез Община Бургас
пред Административния съд – Бургас.
Председател:
С. Маджарова
8469
ЗАПОВЕД № 2053
от 21 август 2012 г.
На основание чл. 25, ал. 2 във връзка с чл. 21,
ал. 2 ЗОС, чл. 205, т. 3 ЗУТ и като взех предвид,
че са налице важни обществени интереси, които
не могат да бъдат задоволени по друг начин:
I. Отчу ж давам поземлен имот № 075004,
целият с площ 4950 кв. м в местността Келева
нива по картата на възстановената собственост
на землище гр. Бургас, от собственика Атанас
Георгиев Пеев.
II. Определям обезщетение за собственика на
отчуждения имот в размер 57 440 лв.
III. Сумата по т. II да бъде преведена в едноседмичен срок от издаване на заповедта по
сметка, открита от Община Бургас в „Общинска
банка“ – АД, клон Бургас.
IV. Ако към момента на влизане в сила на
тази заповед отчужденият имот е обременен с
вещни тежести, дължимото парично обезщетение
да се изплати по реда на чл. 32, ал. 1 от Закона
за общинската собственост.
V. Имотът да бъде завзет след изплащане на
обезщетението.
Копие от заповедта да се постави на определените за това места в сградата на общината и ТД
„Изгрев“, на чиято територия се намира имотът,
предмет на отчуждаването, и да се публикува на
интернет страницата на общината.
Заповедта подлежи на обжалване в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
чрез Община Бургас пред Административния
съд – Бургас.
За кмет:
Кр. Стойчев
8457
ЗАПОВЕД № 2054
от 21 август 2012 г.
На основание чл. 25, ал. 2 във връзка с чл. 21,
ал. 2 ЗОС, чл. 205, т. 3 ЗУТ и като взех предвид,
че са налице важни обществени интереси, които
не могат да бъдат задоволени по друг начин:
I. Отчуждавам поземлен имот № 076044, целият
с площ 8875 кв. м в местността Муската по картата на възстановената собственост на землище
гр. Бургас с идентификатор 07079.2.2278 по КК на
гр. Бургас, от „Еко Клима 11“ – ЕООД.
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II. Определям обезщетение за собственика на
отчуждения имот в размер 102 986 лв.
III. Сумите по т. II да бъдат преведени в
едноседмичен срок от издаване на заповедта по
сметка, открита от Община Бургас в „Общинска
банка“ – АД, клон Бургас.
IV. Ако към момента на влизане в сила на
тази заповед отчужденият имот е обременен с
вещни тежести, дължимото парично обезщетение
да се изплати по реда на чл. 32, ал. 1 от Закона
за общинската собственост.
V. Имотът да бъде завзет след изплащане на
обезщетението.
Копие от заповедта да се постави на определените за това места в сградата на общината и ТД
„Изгрев“, на чиято територия се намира имотът,
предмет на отчуждаването, и да се публикува на
интернет страницата на общината.
Заповедта подлежи на обжалване в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
чрез Община Бургас пред Административния
съд – Бургас.
За кмет:
Кр. Стойчев
8458
ЗАПОВЕД № 2055
от 21 август 2012 г.
На основание чл. 25, ал. 2 във връзка с чл. 21,
ал. 2 ЗОС, чл. 205, т. 3 ЗУТ и като взех предвид,
че са налице важни обществени интереси, които
не могат да бъдат задоволени по друг начин:
I. Отчу ж давам поземлен имот № 076045,
целият с площ 8875 кв. м в местността Муската
по картата на възстановената собственост на землище гр. Бургас, с идентификатор 07079.2.2279
по КК на гр. Бургас, от собственика „Еко Клима
11“ – ЕООД.
II. Определям обезщетение за собственика на
отчуждения имот в размер 102 986 лв.
III. Сумите по т. II да бъдат преведени в
едноседмичен срок от издаване на заповедта по
сметка, открита от Община Бургас в „Общинска
банка“ – АД, клон Бургас.
IV. Ако към момента на влизане в сила на
тази заповед отчужденият имот е обременен с
вещни тежести, дължимото парично обезщетение
да се изплати по реда на чл. 32, ал. 1 от Закона
за общинската собственост.
V. Имотът да бъде завзет след изплащане на
обезщетението.
Копие от заповедта да се постави на определените за това места в сградата на общината и ТД
„Изгрев“, на чиято територия се намира имотът,
предмет на отчуждаването, и да се публикува на
интернет страницата на общината.
Заповедта подлежи на обжалване в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
чрез Община Бургас пред Административния
съд – Бургас.
За кмет:
Кр. Стойчев
8459
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ЗАПОВЕД № 2056
от 21 август 2012 г.
На основание чл. 25, ал. 2 във връзка с чл. 21,
ал. 2 ЗОС, чл. 205, т. 3 ЗУТ и като взех предвид,
че са налице важни обществени интереси, които
не могат да бъдат задоволени по друг начин:
I. Отчу ж давам поземлен имот № 076046,
целият с площ 8875 кв. м в местността Муската
по картата на възстановената собственост на
землище гр. Бургас с идентификатор 07079.2.2280
по КК на гр. Бургас, от собственика „Еко Клима
11“ – ЕООД.
II. Определям обезщетение за собственика на
отчуждения имот в размер 102 986 лв.
III. Сумите по т. II да бъдат преведени в
едноседмичен срок от издаване на заповедта по
сметка, открита от Община Бургас в „Общинска
банка“ – АД, клон Бургас.
IV. Ако към момента на влизане в сила на
тази заповед отчужденият имот е обременен с
вещни тежести, дължимото парично обезщетение
да се изплати по реда на чл. 32, ал. 1 от Закона
за общинската собственост.
V. Имотът да бъде завзет след изплащане на
обезщетението.
Копие от заповедта да се постави на определените за това места в сградата на общината и ТД
„Изгрев“, на чиято територия се намира имотът,
предмет на отчуждаването, и да се публикува на
интернет страницата на общината.
Заповедта подлежи на обжалване в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
чрез Община Бургас пред Административния
съд – Бургас.
За кмет:
Кр. Стойчев
8460

ОБЩИНА ВАРНА
РЕШЕНИЕ № 552-6
от 26 и 27 юли 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 16, ал. 7 и чл. 129, ал. 1 ЗУТ по
предложение на кмета на Община Варна с вх.
№ РД-11-9302/204 от 25.11.2011 г. Общинският
съвет – гр. Варна, реши:
Одобря ва п ла н за ул и ч на рег ула ц и я на
улици и поземлени имоти за обекти – публична собственост – подробен устройствен план
(ПУП) – план за улична регулация (ПУР) на
кв. Изгрев, включващ: м. Изгрев, м. Франга дере
и м. Кокарджа, при граници: път за с. Каменар,
бул. Христо Смирненски, каменарско землище
и СО „Сълзица“, в т. ч. и схеми: водоснабдяване
и канализация, електрозахранване, идейна плансхема за вертикално планиране и комуникационно-транспортна схема.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез
Община Варна до Административния съд – Варна.
Председател:
Н. Апостолов
8388
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ОБЩИНА ДРЯНОВО
РЕШЕНИЕ № 172
от 30 август 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Дряново, реши:
Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) за елементите на техническата инфраструктура, за определяне трасетата
за ел. кабели ниско напрежение (НН) и средно
напрежение (Ср.Н) до новоизграден БКТП в ПИ
с идентификатор 32319.68.11, местност Дража, в
землището на с. Игнатовци, община Дряново,
за „Малки електроцентрали с фотоволтаични
модули“.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ решението
подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез Община
Дряново пред Административния съд – Габрово.
Председател:
М. Печеян
8372

ОБЩИНА ЕЛЕНА
РЕШЕНИЕ № 110
от 26 юли 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 ЗМСМА
във връзка с чл. 3, ал. 3, т. 2 ЗПСК, чл. 5, 6 и
чл. 14, ал. 4 от Наредбата за търговете и конкурсите Общинският Съвет – гр. Елена, реши:
1. Намалява първоначалната тръжна цена за
приватизация на обособена част от имуществото
на „Елена Автотранспорт“ – ЕООД, със седалище
и адрес на управление гр. Елена, ул. Трети март 9,
ЕИК 814189444, представляваща недвижим имот,
намиращ се в гр. Елена, ул. Чучур 1в (стар адрес
ул. Стоян Михайловски 36), а именно: обособен
обект от сграда „Автогара“ – „Колонада изток“,
с площ 114,90 кв. м заедно със 7,2680 % идеални
части от общите части на сградата и от правото на
строеж при граници: север – улица, изток – улица, юг – перон на автогара, запад – обособен
обект „Автогара“, разположена в източната част
на втори етаж в сграда – автогара, построена в
УПИ І, кв. 76 по плана на гр. Елена, при граници
на целия УПИ: наследници на Илия Иванов Бояджиев, Ветеринарна лечебница и от две страни
улица, който имот е актуван с АОС № 244 от
12.07.2000 г., вписан в Службата по вписванията
на 28.02.2005 г. под № 13, том ІІ, с 35 % – от
33 237 лв. на 21 604 лв. – начална тръжна цена.
2. Обявява повторен търг с явно наддаване
за приватизация на обособена част от имуществото на „Елена Автотранспорт“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление гр. Елена, ул.
Трети март 9, ЕИК 814189444, представляваща
недвижим имот, намиращ се в гр. Елена, ул.
Чучур 1в (стар адрес: ул. Стоян Михайловски
36), а именно: обособен обект от сграда „Автогара“ – „Колонада изток“, с площ 114,90 кв. м
заедно със 7,2680 % идеални части от общите
части на сградата и от правото на строеж при
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граници: север – улица, изток – улица, юг – перон
на автогара, запад – обособен обект „Автогара“,
разположена в източната част на втори етаж в
сграда – автогара, построена в УПИ І, кв. 76 по
плана на гр. Елена, при граници на целия УПИ:
наследници на Илия Иванов Бояджиев, Ветеринарна лечебница и от две страни улица, който имот
е актуван с АОС № 244 от 12.07.2000 г., вписан
в Службата по вписванията на 28.02.2005 г. под
№ 13, том ІІ – с начална тръжна цена 21 604 лв.
3. Търгът ще се проведе на 16-ия ден от обнародване на решението в „Държавен вестник“
с начален час 9,30 ч. в стая 211 на общинската
администрация, гр. Елена.
4. Търгът да се проведе при условията, определени в Решение № 73 от 18.05.2012 г. по протокол
№ 6 от 18.05.2012 г. на Общинския съвет – гр. Елена (ДВ, бр. 45 от 2012 г.), в което да се направят
съответните изменения съгласно това решение.
Председател:
В. Гуцов
8416
РЕШЕНИЕ № 111
от 26 юли 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 ЗМСМА
във връзка с чл. 3, ал. 3, т. 2 ЗПСК, чл. 5, 6 и
чл. 14, ал. 4 от Наредбата за търговете и конкурсите Общинският съвет – гр. Елена, реши:
1. Намалява първоначалната тръжна цена за
приватизация на обособена част от имуществото
на „Елена Автотранспорт“ – ЕООД, със седалище
и адрес на управление гр. Елена, ул. Трети март 9,
ЕИК 814189444, представляваща недвижим имот,
намиращ се в гр. Елена, ул. Стоян Михайловски 36,
а именно: обособен обект от сграда „Автогара“ с
предназначение складово помещение, с площ 45,45
кв. м заедно с 2,8749 % идеални части от общите
части на сградата и от правото на строеж, при
граници: север – улица, север и изток – коридор
и стълбище, изток – магазин, запад – магазин,
разположено на първи етаж в сграда – автогара,
построена в УПИ І, кв. 76 по плана на гр. Елена, при граници на целия УПИ: наследници на
Илия Иванов Бояджиев, Ветеринарна лечебница
и от две страни улица, който имот е актуван с
АОС № 244 от 12.07.2000 г., вписан в Службата
по вписванията на 28.02.2005 г. под № 13, том ІІ,
с 35 % – от 12 860 лв. на 8359 лв. – начална
тръжна цена.
2. Обявява повторен търг с явно наддаване за
приватизация на обособена част от имуществото
на „Елена Автотранспорт“ – ЕООД, със седалище
и адрес на управление гр. Елена, ул. Трети март 9,
ЕИК 814189444, представляваща недвижим имот,
намиращ се в гр. Елена, ул. Стоян Михайловски 36,
а именно: обособен обект от сграда „Автогара“ с
предназначение складово помещение, с площ 45,45
кв. м заедно с 2,8749 % идеални части от общите
части на сградата и от правото на строеж, при
граници: север – улица, север и изток – коридор
и стълбище, изток – магазин, запад – магазин,
разположено на първи етаж в сграда – автогара,
построена в УПИ І, кв. 76 по плана на гр. Еле-
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на, при граници на целия УПИ: наследници на
Илия Иванов Бояджиев, Ветеринарна лечебница
и от две страни улица, който имот е актуван с
АОС № 244 от 12.07.2000 г., вписан в Службата
по вписванията на 28.02.2005 г. под № 13, том ІІ,
с начална тръжна цена 8359 лв.
3. Търгът ще се проведе на 16-ия ден от обнародване на решението в „Държавен вестник“
с начален час 10,30 ч. в стая 211 на общинската
администрация, гр. Елена.
4. Търгът да се проведе при условията, определени в Решение № 74 от 18.05.2012 г. по протокол
№ 6 от 18.05.2012 г. на Общинския съвет – гр. Елена (ДВ, бр. 45 от 2012 г.), в което да се направят
съответните изменения съгласно това решение.
Председател:
В. Гуцов
8417

ОБЩИНА КАРЛОВО
РЕШЕНИЕ № 520
от 2 август 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 98а ЗУТ и протокол № 12 от 19.06.2012 г. на Експертния съвет
по уст ройство на територи ята Общинск и ят
съвет – гр. Карлово, одобрява допълнение на
приетата с Решение № 118 от 24.04.2008 г. устройствена план-схема за газоснабдяване на гр. Карлово в обхват от ул. Освобождение о.т. 394 до
УПИ ХV – СДП „Млекопреработване“, кв. 168,
гр. Карлово, включително и място за терминал.
Председател:
Ст. Карагенски
8389

ОБЩИНА КОТЕЛ
РЕШЕНИЕ № 140
от 30 юли 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Котел, реши:
Одобрява изменение на ПУ П – ПР в обхват кв. 1, кв. 2, кв. 4 и кв. 5 от Индустриална
зона – гр. Котел, община Котел, област Сливен.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Котел до Административния съд – Сливен.
Председател:
Хр. Чолакова
8418

ОБЩИНА КУКЛЕН
РЕШЕНИЕ № 205
от 31 август 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 ЗМСМА
във връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Куклен, реши:
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Одобрява частичното изменение на ПУП – парцеларен план на трасетата за „Отводняване на
повърхностни води от южната част на гр. Куклен – II етап – промяна по време на строителството на ОК-1 и ОК-2“, землище гр. Куклен,
община Куклен, област Пловдив.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен
срок от обнародване на решението в „Държавен
вестник“ същото може да се обжалва чрез Община
Куклен пред Административния съд – Пловдив.
За председател:
Ф. Коркмаз
8492
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Одобрява подробен устройствен план – план за
регулация и застрояване на урегулиран поземлен
имот УПИ I-106, отреден за училище и детска
градина, кв. 12 по плана на с. Ястреб, община
Кърджали.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да обжалват решението
чрез Община Кърджали пред Административния
съд – Кърджали.
Председател:
Р. Мустафа
8361
РЕШЕНИЕ № 216
от 31 юли 2012 г.

ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ
РЕШЕНИЕ № 213
от 31 юли 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Кърджали, реши:
Одобрява подробен устройствен план – план
за застрояване на неурегулиран поземлен имот
№ 8, кадастрален район 126 по плана на ново
образуваните имоти в землището на с. Брош,
ЗЗП 24 А, община Кърджали.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да обжалват решението
чрез Община Кърджали пред Административния
съд – Кърджали.
Председател:
Р. Мустафа
8359
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На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Кърджали, реши:
Одобрява подробен устройствен план – план
за застрояване на неурегулиран поземлен имот,
съставляващ дворно място на бивша училищна
сграда, намираща се в урбанизираната територия
на с. Гняздово, община Кърджали.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да обжалват решението
чрез Община Кърджали пред Административния
съд – Кърджали.
Председател:
Р. Мустафа
8362

ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ
РЕШЕНИЕ № 205
от 26 юли 2012 г.

РЕШЕНИЕ № 214
от 31 юли 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Кърджали, реши:
Одобрява подробен устройствен план – план
за застрояване на неурегулиран поземлен имот
№ 013063 по картата за възстановена собственост
в землището на с. Гняздово, община Кърджали.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да обжалват решението
чрез Община Кърджали пред Административния
съд – Кърджали.
Председател:
Р. Мустафа
8360
РЕШЕНИЕ № 215
от 31 юли 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Кърджали, реши:

На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21,
ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 32, ал. 3,
т. 1 ЗПСК и чл. 2, ал. 1, т. 3, чл. 5 и 6 и глава V,
раздел І от Наредбата за търговете и конкурсите
Общинският съвет – гр. Павел баня, реши:
1. Да започне процедура по продажба на
общински нежилищен имот – частна общинска собственост, невключен в имуществото на
общинско търговско дружество, представляващ
застроен урегулиран поземлен имот с площ 521
кв. м заедно с построената в имота едноетажна сграда със ЗП 230 кв. м, за който е отреден
УПИ VІ-159, КОО в кв. 20 по плана на с. Асен,
утвърден със заповеди № 177 от 13.07.1998 г. и №
681 от 10.12.2005 г., при граници и съседи: УПИ
V-153, улица, улица, УПИ ХІІ-159, КОО, чрез
провеждане на публичен търг с явно наддаване.
2. Определя минимална тръжна цена в размер
56 500 лв. Стъпка за наддаване – в размер 5% от
началната тръжна цена, или 2825 лв.
3. Утвърждава изготвените по реда на Наредбата за възлагане извършването на дейности,
свързани с подготовката за приватизация или
следприватизационния контрол, включително
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процесуално представителство правен анализ,
информационен меморандум и приватизационна
оценка.
4. Утвърждава тръжна документация за продажбата на имота, която съдържа:
– обстоятелствата по чл. 6, ал. 1 от Наредбата
за търговете и конкурсите с конкретни данни за
всяко от тях;
– изчерпателен списък на документите, които
следва да бъдат представени от кандидатите при
участие в търга;
– основанията за допускане и недопускане
до участие в търга;
– разяснения относно процедурата по провеждането на търга и сключването на договор
за приватизация;
– проект на договор за продажба на обекта
на търга;
– информационен меморандум;
– други документи: копие от АОС, скица на
обекта, копие от удостоверение за тежести.
5. Тръжната документация се закупува в
сградата на Община Павел баня, намираща се в
гр. Павел баня, ул. Освобождание 15, стая № 6,
ет. 2 – Служба „Общинска собственост“, в срок
до 20 календарни дни от датата на обнародване
на решението в „Държавен вестник“. Цената на
конкурсната документация е 150 лв. без ДДС
и се заплаща в касата на Община Павел баня,
намираща се в сградата на общината, или по
банкова сметка BG 91 UNCR 9660 8400 3003 10,
BIC UNCRBGSF, код 44 70 00 при банка „Уникредит Булбанк“, клон Казанлък, до изтичане
на срока за подаване на документите за участие.
При закупуването на документацията следва да
бъдат представени следните документи:
5.1. Юридическите лица и едноличните търговци представят:
5.1.1. документ – удостоверение за актуално
правно състояние – оригинал или заверено копие,
издадено до 15 дни преди датата на търга;
5.1.2. нотариално заверен документ за представителната власт на лицето, което закупува
тръжната документация (ако представителната
власт не може да се установи от документа за
съдебна регистрация).
5.2. Физическите лица извън тези по т. 5.1
представят:
5.2.1. документ за самоличност на лицето,
което закупува тръжната документация;
5.2.2. нотариално заверен документ за представителната власт на лицето, което закупува
тръжната документация.
5.3. При получаване на тръжната документация
кандидатите попълват декларация по чл. 11, ал. 1
от Наредбата за задължителната информация,
предоставяна на лицата, заявили интерес за
участие в приватизацията по ЗПСК и сведенията,
представляващи служебна тайна.
6. Определя следните квалификационни изисквания към участниците в публичния търг, които
са част от тръжната документация, както следва:
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6.1. До участие в търга се допускат български
физически/юридически лица, регистрирани по
Търговския закон и вписани в търговския регистър (представя се копие от лична карта или
удостоверение за актуално състояние).
6.2. Кандидатите – юридически лица, да не са
обявени в несъстоятелност и да не са в производство по ликвидация (доказва се с удостоверение).
6.3. Кандидатите – физически/юридически
лица, да нямат задължения към НАП и Община
Павел баня (доказва се с удостоверение, издадено
до 15 дни преди датата на търга).
7. Лицата, закупили тръжна документация,
могат да отправят искане за разяснения по
процедурата за провеждане на търга в срок до
30-ия ден от датата на обнародване на решението
в „Държавен вестник“.
8. Депозит за участие в размер 10% от началната тръжна цена, внесен като парична сума по
банкова сметка BG 56 UNCR 9660 3300 3003 18,
BIC UNCRBGSF при банка „Уникредит Булбанк“, клон Казанлък. Краен срок за внасяне на
депозита – до изтичане на срока за подаване на
предложенията за участие в търга.
9. Срок за извършване на оглед на обекта – всеки работен ден от 10 до 17 ч. в срока за подаване
на предложения за участие.
10. Срок за подаване на предложенията за
участие в търга – до 16 ч. на последния работен
ден преди датата на провеждането на търга.
11. Дата и място на провеждане на търга – в
сградата на Община Павел баня, стая № 8, на
35-ия ден от датата на обнародване на решението
в „Държавен вестник“ от 14 ч.
12. Определя тръжна комисия по реда на
чл. 8 от Наредбата за търговете и конкурсите и
резервни членове към нея.
13. Възлага на кмета на общината организацията и провеждането на търга. След приключване на процедурата да внесе предложение в
ОбС – гр. Павел баня, за определяне на спечелилия търга участник.
14. Упълномощава кмета на общината да
подпише от името на органа по приватизация
договор за приватизационна продажба със спечелилия търга участник.
Председател:
Н. Кавръкова
8491

ОБЩИНА ПЕЩЕРА
РЕШЕНИЕ № 177
от 31 юни 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и 11 ЗМСМА
и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Пещера, реши:
Одобрява ПУП – ПР, с който УПИ І-420006,
винарска изба и производство на високоалкохолни напитки в м. Песо поле в землището на
с. Радилово, община Пещера – бивш Стопански
двор, се отрежда в УПИ І-420006, дърводелска
работилница за бичене на трупи с устройствена
зона – Пп, с нормативно определените показа-
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тели съгласно Наредба № 7 от 2003 г. за правила
и нормативи за устройство на отделните видове
територии и устройствени зони.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ решението подлежи на обжалване чрез Община Пещера пред Административния съд – Пазарджик.
Председател:
А. Младенова
8363

ОБЩИНА ПЛОВДИВ
РЕШЕНИЕ № 292
от 2 август 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ и изложените в предложение
с вх. № 12XI-343 от 23.07.2012 г. фактически основания Общинският съвет – гр. Пловдив, реши:
Одобрява ПУП – ПРЗ – подробен устройствен
план, план за регулация и застрояване на кв. Модър, район „Южен“, Пловдив, и схеми:
– водоснабдяване
– канализация
– газоснабдяване
– електрификация
– телекомуникация
– вертикално планиране
– транспортна инфраструктура
– екология, зелена система и спорт
– сборна схема на техническата инфраструктура
– схеми на собствеността:
– схема собственост – таблица за трансформация на собствеността
– трансформация на частна собственост (държавна, общинска, частна) в публична общинска
собственост
– трансформация на частна собственост (държавна, общинска, частна) в публична общинска
собственост – за улична мрежа
– п рави ла и нормат иви за п ри лагане на
ПУП – ПРЗ на кв. Модър.
При граници: на югоизток: бул. Коматевско
шосе с целия габарит, съобразен с уличната регулация, одобрена с плана на „Христо Ботев“ и
„Южен“; на югозапад: до трасето на новопроектирания sban; на северозапад: до жп линия Пловдив – София, трасето на улицата от север (южна
тангента) с целия габарит. По сините и червените
означения за регулацията, корекциите със зелен
цвят, зачертаване и щрихи с кафяв цвят. Черни
и червени задължителни и ограничителни линии
за застрояването. Допълнението с оранжев цвят
за велоалеи. Матрица с устройствени показатели
в син цвят.
Решението може да бъде обжалвано чрез
Общинския съвет – гр. Пловдив, пред Административния съд – Пловдив, в 30-дневен срок от
обнародването му в „Държавен вестник“.
Председател:
И. Николов
8493
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ОБЩИНА СВИЩОВ
РЕШЕНИЕ № 280
от 26 юли 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 134, ал. 2, т. 6 във връзка с чл. 136, ал. 1 и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ по заявление с вх. № 26-00612 от 7.05.2012 г. от „Свилоза – ЗИК“ – АД, до
Община Свищов във връзка със Заповед № 723РД-01-03 от 4.06.2012 г. на зам.-кмета „БИРР“
на Община Свищов, Решение № 1 от протокол
№ 4 от 20.06.2012 г. на Общинския експертен
съвет по устройство на територията (ОЕСУТ)
при Община Свищов, заявление с вх. № 592
от 9.07.2012 г. от „Свилоза – ЗИК“ – АД, и
заявление с вх. № 636 от 25.07.2012 г. от „Свилоза – ЗИК“ – АД, и „БИО ТЕЦ“ – ЕООД, Общинският съвет – гр. Свищов, реши:
Одобрява подробен устройствен план
(ПУП) – план за застрояване (ПЗ) за обединяване на поземлени имоти с идентификатори (ПИ) 65766.418.47, (ПИ) 65766.418.48, (ПИ)
65766.418.49, (ПИ) 65766.418.50, (ПИ) 65766.418.51,
(ПИ) 65766.418.52, (ПИ) 65766.418.53 и (ПИ)
65766.418.116 по КК и КР на землището на гр. Свищов, както следва:
С ПУП – план за застрояване (ПЗ):
Обособява се нов поземлен имот (ПИ)
65766.418.134 по КК и КР на землището на гр. Свищов, получен чрез обединяването на поземлени
имоти (ПИ) 65766.418.47, (ПИ) 65766.418.48, (ПИ)
65766.418.49, (ПИ) 65766.418.50, (ПИ) 65766.418.51,
(ПИ) 65766.418.52, (ПИ) 65766.418.53 и (ПИ)
65766.418.116 по КК и КР на землището на
гр. Свищов, който се отрежда за „производствена
и складова дейност“.
В новообразувания ПИ 65766.418.134 по КК
и КР на землището на гр. Свищов се установява
нов устройствен режим при условията на устройствена зона (УЗ) – чисто производствена (Пч),
с пределно допустими устройствени показатели:
Нмакс. = 36 м, Пл.застр. = 80 %, Кинт. = 2,5 %,
и Пл.озел. = 20 %, посочени в матрицата на застрояване и ограничителните линии на застрояване.
Решението може да бъде обжалвано по реда на
чл. 215 ЗУТ пред Административния съд – Велико
Търново, в 30-дневен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ чрез Община Свищов.
Председател:
Св. Георгиева
8185

ОБЩИНА СМОЛЯН
ЗАПОВЕД № 2405
от 2 август 2012 г.
На основание чл. 25, ал. 1, 2 и 3 във връзка с
чл. 21 от Закона за общинската собственост във
връзка със ЗРП на с. Момчиловци, одобрен с Решение № 281 от 27.07.2005 г., нареждам:
1. Отчуждавам поземлен имот с идентификатор № 49014.501.9557 по кадастралната карта на
с. Момчиловци, одобрена със Заповед № 300-4-23
от 2.04.2002 г., отреден за улична регулация, в кв. 73
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по плана на с. Момчиловци с площ 163 кв. м,
собственост на Атанас Спиров Каневски, Слава
Стоянова Каневска, Добринка Сотирова Андреева
и Златка Сотирова Пичурова, предвиждащ изграждане на обект – публична общинска собственост,
за задоволяване на неотложна общинска нужда,
която не може да бъде задоволена по друг начин.
2. Определям на основание изготвена от лицензиран оценител експертна пазарна оценка на
имота обезщетение в размер 5705 лв.
Сумата ще бъде внесена в ТБ „Инвестбанк“ – АД,
клон Смолян, и ще бъде изплатена след влизане
на заповедта в сила.
Заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен
срок от датата на обнародването є в „Държавен
вестник“ пред Административния съд – Смолян.
Кмет:
Н. Мелемов
8079

ОБЩИНА СОЗОПОЛ
РЕШЕНИЕ № 256
от 20 юли 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1, чл. 59, ал. 1, чл. 110, ал. 1,
т. 5 ЗУТ и за решаване на проблемите, свързани с изграждане на техническа инфраструктура – крайбрежна алея за достъп и обслужване
на територии на морски плаж, Общинският
съвет – гр. Созопол, реши:
Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план на елементи на тех ническата
инфраструктура извън строителните граници за
обособяване на алея с о. т. 49-53-54-55-56-57-5859-757-758-60-61-62-63-748-749-750-751-752-753-754755 с ширина 4,00 м, местност Аклади, землище
на гр. Черноморец, област Бу ргас, засягаща
поземлени имоти с идентификатори 81178.8.45,
81178.8.121, 81178.8.122, 81178.8.151, 81178.8.51,
81178.8. 52 , 81178.8. 55, 81178.8. 56, 81178.8.85,
81178.8.66, 81178.8.65, 81178.8.2 8, 81178.8.2 6,
81178.8.2 5, 81178.8.91, 81178.8.9 0, 81178.8.89,
81178.8.21, 81178.8.127, 81178.8.12 , 81178.8.24,
81178.8.11, 81178.8.10, 81178.8.27.
Решението подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
чрез Община Созопол до Административния
съд – Бургас.
Председател:
К. Германова
8494
РЕШЕНИЕ № 258
от 20 юли 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1, чл. 59, ал. 1, чл. 110, ал. 1,
т. 5 ЗУТ и за решаване на проблемите, свързани с
изграждане на техническа инфраструктура – канализационен колектор, Общинският съвет – гр. Созопол, реши:
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Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план на елементи на техническата инфраструктура извън строителните граници за трасе
на „Канализационен колектор ІІІ“, землище на
с. Равна гора, община Созопол, област Бургас,
засягащ поземлени имоти № 000074, 000075, 10199,
000076, 10200, 10190, 10191, 40005, 40006, 000078,
10193, 000080.
С Решение № 1067 от 23.12.2010 г. проектът е
определен от първостепенно значение за Община
Созопол.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
чрез Община Созопол до Административния
съд – Бургас.
Председател:
К. Германова
8051
РЕШЕНИЕ № 259
от 20 юли 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Созопол, реши:
Одобрява подробен устройствен план – план за
регулация и застрояване за промяна предназначението на земеделска земя, представляваща поземлен
имот № 81178.5.297, местност Таласакра, землище
гр. Черноморец, извън граници на населени места за
изграждане на канална помпена станция. С внесения
проект за ПУП се обособява един нов урегулиран
поземлен имот с номер I-5.297, с площ 974 м2,
местност Таласакра, землище гр. Черноморец, за
изграждане на КПС (канална помпена станция)
при плътност на застрояване 20 %, Н макс. – 7 м,
Кинт. – 0,5, мин. озеленена площ – 70 %, като 1/2
от нея да е отредена за дървесна растителност.
Обект КПС е обявен с Решение № 1067 от
протокол № 48 от 23.12.2010 г. на Общинския
съвет – гр. Созопол, за обект от първостепенно
значение за Община Созопол.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
чрез Община Созопол до Административния
съд – Бургас.
Председател:
К. Германова
8262

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ
НА СОФИЙСКА ОБЛАСТ
ЗАПОВЕД № ЗУТ-11
от 28 август 2012 г.
На основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията и чл. 129, ал. 3 във връзка с чл. 150,
ал. 1 и ал. 2, т. 1 и 2 ЗУТ, одобрено техническо
задание за проектиране по реда на чл. 124, ал. 7
ЗУТ с протокол № 4 от 20.06.2012 г. на ОЕСУТ,
Заповед № ЗУТ-9 от 1.08.2012 г. на областния
управител на Софийска област, издадена на
основание чл. 124, ал. 4 ЗУТ, разрешение за
специално ползване чрез прокарване и ремонт
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на подземни и надземни проводи и съоръжения
в обхвата на пътя № 53-00-2985 от 16.03.2012 г.
на Агенция „Пътна инфраструктура“; становище на РИОСВ – София, изх. № 26-00-5420 от
26.07.2012 г.; съгласуване изх. № ТО 47 от 2012 г.
на „ВиК“ – ЕООД, Софийска област; съгласуване
изх. № 1200581537 от 27.01.2012 г. на „ЧЕЗ Разпределение България“ – АД, здравно заключение изх.
№ 32-21-126 от 16.07.2012 г. на Регионална здравна
инспекция – Софийска област, съгласуване изх.
№ 17 от 27.02.2012 г. на „БТК“ – АД, съгласуване изх. № ММБГ129 от 23.02.2012 г. и ММБГ130
от 23.02.2012 г. на „Мултимедиа БГ“ – ЕООД,
съгласуване изх. № 1359 от 6.03.2012 г. и 1360 от
6.03.2012 г. на „Мобилтел“ – ЕАД, съгласуване изх.
№ СГ-342 от 23.02.2012 г. на „Софиягаз“ – ЕАД,
съгласуване изх. № ярпп2595 от 1.03.2012 г. на ОД
на МВР, сектор „Пътна полиция“, съгласуване
на ПУП – ПП с решение № 102 от 31.05.2012 г.
на Общинския съвет на община Божурище;
съгласуване на ПУП – ПП с Решение № 68 от
22.05.2012 г. на Общинския съвет на община Слив
ница, съгласуване на ПУП – ПП с протокол № 5
от 27.08.2012 г. на ОЕСУТ и искане вх. № 30.00-171
от 3.08.2012 г. на „БТК“ – АД, нареждам:
Одобрявам ПУП – ПП (подробен устройствен
план – парцеларен план) за трасе: „Оптична кабелна свързаност АТЦ Сливница – муфа „Сливница“ – муфа „Оскар Ел“, гр. Божурище“, за частите
от трасето, преминаващи извън урбанизираните
територии на общините Сливница и Божурище,
Софийска област, както следва:
За община Сливница: от края на регулацията
на гр. Сливница трасето преминава през ПИ
№ 67372.000.038 – местен път IV клас на общината с дължина на трасето – 504,43 л. м; ПИ
67372.000.192 – местен път IV клас на общината с
дължина на трасето – 2095,27 л. м до землищната
граница на община Божурище.
За община Божурище: трасето навлиза в землището на с. Храбърско с ЕКАТТЕ 77400, преминава през ПИ № 012.008 – местен път IV клас
на общината с дължина на трасето – 1279,58 л. м,
преминава през рег улаци ята на вилна зона
Бобен, община Божурище, и продължава през
ПИ № 012.006 – местен път IV клас на общината с дължина на трасето – 1554,21 л. м; ПИ
№ 012.106 – полски път на общината с дължина
на трасето – 130,73 л. м навлиза в землището
на с. Хераково, община Божурище, ЕК АТТЕ
77246, и преминава през ПИ № 014.018 – полски път на общината с дължина на трасето в
парцела – 491,89 л. м; ПИ № 000.095 – местен
път IV клас на общината с дължина на трасето – 29,32 л. м; ПИ № 016.125 – полски път на
общината с дължина на трасето – 1439,80 л. м;
преминава през регулацията на вилна зона с. Храбърско и продължава през ПИ № 000.066 – местен
път IV клас на общината с дължина на трасето – 252,63 л. м; ПИ № 034.020 – полски път на
общината с дължина на трасето – 396,96 л. м;
ПИ № 000.144 – път I клас от републиканската
пътна мрежа на държавата с дължина на трасето – 43,48 л. м; ПИ № 000.162 – друга пътна
територия на държавата с дължина на трасето
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в парцела – 12,53 л. м; ПИ № 136.039 – полски
път на общината с дължина на трасето – 375,67
л. м; ПИ № 011.069 – полски път на общината
с дължина на трасето – 544,83 л. м; навлиза в
землището на с. Пролеша, ЕКАТТЕ 58606, преминава през ПИ № 000.046 – друга пътна територия
на държавата с дължина на трасето – 773,06 л.
м; ПИ № 003.037 – местен път IV клас на общината с дължина на трасето – 11,36 л. м; ПИ
№ 000.090 – друга пътна територия на държавата
с дължина на трасето в парцела – 7,25 л. м; ПИ
№ 013.091 – полски път на общината с дължина на
трасето – 950,03 л. м, и завършва в съществуващата
муфа при „Оскар Ел.“ в землището на с. Пролеша, община Божурище, съгласно одобрените
графични и текстови части на документацията,
представляващи неразделна част от заповедта.
Заповедта подлежи на обжалване пред Административния съд – София област, в 30-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
на основание чл. 215, ал. 4 и чл. 218, ал. 1 ЗУТ.
За областен управител:
Р. Иванова
8446
ЗАПОВЕД № ЗУТ-12
от 29 август 2012 г.
На основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията и чл. 129, ал. 3 във връзка с чл. 150,
ал. 1 и ал. 2, т. 1 и 2 ЗУТ; одобрено техническо
задание за проектиране по реда на чл. 124, ал. 7
ЗУТ с протокол № 3 от 15.05.2012 г. на ОЕСУТ;
Заповед № ЗУТ-4 от 22.05.2012 г. на Областния
управител на Софийска област, издадена на
основание чл. 124, ал. 4 ЗУТ; разрешение за
специално ползване чрез прокарване и ремонт
на подземни и надземни проводи и съоръжения в обхвата на пътя № 13 и № 53-00-12587 от
20.08.2012 г. на Агенция „Пътна инфраструктура“;
становище на РИОСВ – София, изх. № 26-00-4776
от 18.05.2012 г. на РИОСВ; съгласуване изх. № ТО
540 от 10.08.2012 г. на „ВиК“ – ЕООД, Софийска област; писмо изх. № 498 от 11.06.2012 г. на
„Напоителни системи“ – ЕАД, съгласуване изх.
№ 654 от 31.05.2012 г. на „БТК“ – АД; съгласуване изх. № ярпп 7627 от 20.07.2012 г. на ОД на
МВР, сектор „Пътна полиция“; съгласуване изх.
№ РД-94Е-47-1 от 16.08.2012 г. на Община Мирково; съгласуване изх. № 723 от 16.08.2012 г. на
Община Чавдар; съгласуване изх. № 30-75-7 от
16.08.2012 г. на Община Челопеч; съгласуване
на ПУП – ПП с протокол № 5 от 27.08.2012 г. на
ОЕСУТ и искане вх. № 30.00-108 от 17.08.2012 г.
на „Ретел“ – АД, нареждам:
Одобрявам ПУП – ПП (подробен устройствен
план – парцеларен план) за „Оптична кабелна
линия по трасе с. Чавдар – Елаците – с. Мирково – с. Бенковски – връзка с оптично трасе
София – Пазарджик“ в землищата на с. Петрич,
община Златица, с. Мирково и с. Бенковски,
община Мирково, с. Челопеч, община Челопеч,
и с. Чавдар, община Чавдар, Софийска област,
със следното трасе:
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От края на регулацията на с. Чавдар, община Чавдар трасето преминава в обхвата на ПИ
№ 80011.148.001 – местен път, на община Чавдар до
пресичането на път І-6 при км 185+410 с дължина
на трасето 2534,0 л. м; сондажно пресичане – път
І-6 на държавата и преминава в обхвата на ПИ
№ 80323.000.461 – полски път на община Челопеч
с дължина на трасето 572 л. м и продължава в
обхвата на ПИ № 80323.000.791 – път ІV клас на
община Челопеч с дължина на трасето 472 л.
м до землищната граница на община Челопеч
с община Мирково; навлиза в обхвата на ПИ
№ 48324.000.504 – общински път до регулацията
на с. Мирково, община Мирково, и продължава до ПИ № 48324.000.482 – хвостопровод на
„Елаците – Мед“ – АД, с дължина на трасето
1515,60 л. м; пресича ПИ № 48324.000.482 и
продължава в обхвата на ПИ № 48324.000.561;
48324.000.505 – местен път на община Мирково,
с дължината на трасето – 563,92 л. м.
В ПИ № 48324.000.505 трасето се разклонява
и достига до регулацията на с. Мирково и до
път І-6 – ПИ № 48324.000.586 на държавата с
дължината на трасето – 3893,17 л. м. След сондажно пресичане на І-6 при км 179+142 – ПИ
№ 48324.000.586 на държавата трасето преминава в обхвата на ПИ № 48324.000.548 – местен
път, на община Мирково до землищна граница
с. Бенковски с дължина на трасето – 1334,74 л. м.
След землищна граница на с. Бенковски трасето
преминава в ПИ № 3842.000.036 – път ІІІ клас
на община Мирково; на разклона за с. Бенков
ски трасето се разклонява до регулацията на
с. Бенковски и на юг по път ІІІ клас до ПИ
№ 3842.000.288 – полски път на община Мирково с дължина на трасето – 2799,73 л. м. Трасето
пресича ПИ № 3842.000.317 – вътрешна река на
държавата, след което върви в обхвата на ПИ
№ 3842.000.322 – път III клас на община Мирково
до землищна граница на с. Петрич с дължина на
трасето – 811,25 л. м. От землищната граница на
с. Петрич, община Златица, трасето преминава в
обхвата на ПИ № 56137.001.012 и 56137.008.045 – път
ІІІ клас на община Златица до края на трасето
при разклона за с. Смолско с дължина – 1816 л. м,
съгласно одобрените графични и текстови части
на документацията, представляващи неразделна
част от заповедта.
Заповедта подлежи на обжалване пред Административния съд – София област, в 30-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
на основание чл. 215, ал. 4 и чл. 218, ал. 1 ЗУТ.
За областен управител:
Р. Иванова
8447
ЗАПОВЕД № ЗУТ-13
от 30 август 2012 г.
На основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията и чл. 129, ал. 3 ЗУТ, предварително
съгласие на Изпълнителната агенция по горите
(ИАГ) изх. № ИАГ-30592 от 13.08.2012 г., положително становище по екологична оценка изх.
№ СО-02-03 от 2012 г. на РИОСВ; одобрено тех-
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ническо задание за проектиране с протокол № 4
от 8.11.2011 г. на Областния експертен съвет по
устройство на територията; заповеди № ОА-24 от
25.01.2011 г. и ЗУТ-10 от 14.08.2012 г. на областния
управител на Софийска област за разрешаване
изработване на ПУП – ПЗ; съгласуване с изх.
№ 1200271278 от 16.03.2011 г. на „ЧЕЗ Разпределение България“ – АД; писмо с изх. № 26-00-943 от
14.06.2012 г. от РИОСВ – София; становище рег.
№ 92-00-1156 от 6.07.2012 г. от „БТК“ – АД; здравно
заключение с изх. № 32-21-120 от 16.07.2012 г. от
РЗИ – Софийска област; съгласувателно писмо
изх. № ТО-437 от 20.07.2012 г. от „Водоснабдяване
и канализация“ – ЕООД; договор за предоставяне на концесия от 15.11.1999 г.; допълнително
споразумение № 4 към договор за предоставяне
на концесия от 26.03.2009 г.; разрешителни за
водовземане на МОСВ № 11110007 и 11130013 от
2007 г.; съгласуване на ПУП – ПП с протокол № 5
от 27.08.2012 г. на ОЕСУТ и искане вх. № 30.00-225
от 15.08.2012 г. на „Елаците Мед“ – АД, нареждам:
Одобрявам ПУП – ПЗ (подробен устройствен
план – план за застрояване) за имоти, попадащи
в територията на концесия, предоставена на „Елаците Мед“ – АД, в землищата на гр. Етрополе,
ЕК АТТЕ 27632, и с. Челопеч, ЕК АТТЕ 80323,
Софийска област, включващ в себе си следните
поземлени имоти – държавна частна собственост:
Община Етрополе, Софийска област, ЕКАТТЕ
27632: ПИ № 000549 с площ 5207,316 дка, за открит
рудник; ПИ № 000013 с площ 120,599 дка, залесена територия; ПИ № 00014 с площ 60,051 дка,
за лес ена т ери т ори я; П И № 0 0 0 015 с п лощ
507,283 дка – залесена територия; ПИ № 000016
с площ 461,461 дка – залесена територия; ПИ
№ 000031 с площ 58,038 дка – залесена територия;
ПИ № 000032 с площ 254,412 дка – залесена територия; ПИ № 000070 с площ 128,319 дка – залесена
територия; ПИ № 000342 с площ 12,232 дка – залесена територия, и ПИ № 096010 с площ 162,246 дка.
Община Челопеч, Софийска област, ЕКАТТЕ
80323: ПИ №001695 с площ 4,873 дка – широколистна гора; ПИ № 001696 с площ 583,105 дка – шир око л ис т н а г о ра , и П И № 0 0169 7 с п лощ
38,454 дка – широколистна гора.
Площите се предоставят за разширение на
съществуващ рудник „Елаците“ съгласно допълнително споразумение № 4 към договор за
предоставяне на концесия за подземни природни
богатства – медни – порфирни златосъдържащи
руди, от 15.11.1999 г. при следните устройствени
зони и показатели:
– Устройствени зони:
Пч (чисто производствена):
– етажност (H): 4 (15); плътност (процент) на
застрояване (Пзастр.) – 80 %;
– интензивност на застрояване (Кинт.) – 2,5;
озеленена площ (Позел.) – мин. 20 %; начин на
застрояване – свободно;
– Пч1 (чисто производствена) – за открития
рудник:
– етажност (H): 0 (0); плътност (процент)
на застрояване (Пзастр.) – 0 %; интензивност
на застрояване (К инт.) – 0; озеленена площ
(Позел.) – 0 %;
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– Пч2 (чисто производствена) – за насипища:
– етажност (H): 0 (0); плътност (процент)
на застрояване (Пзастр.) – 0 %; интензивност
на заст рояване (К инт.) – 0; озеленена площ
(Позел.) – 0 %;
– Пч3 (чисто производствена) – за подземни
съоръжения на техническата инфраструктура
– етажност (H): 0 (0); плътност (процент)
на застрояване (Пзастр.) – 0 %; интензивност
на заст рояване (К инт.) – 0; озеленена площ
(Позел.) – 0 %;
– Оз – Зона за озеленяване:
– етажност (H): 0 (0); плътност (процент)
на застрояване (Пзастр.) – 0 %; интензивност
на заст рояване (К инт.) – 0; озеленена площ
(Позел.) – 100 %;
– Гз – Зона за защитени гори:
– етажност (H): 0 (0); плътност (процент) на застрояване (Пзастр.) – 0 %; интензивност на застрояване (Кинт.) – 0; озеленена площ (Позел.) – 100 %,
съгласно одобрените графични и текстови части
на документацията, представляващи неразделна
част от заповедта.
Заповедта подлежи на обжалване пред Административния съд – София област, в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ на
основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ.
За областен управител:
Р. Иванова
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РЕШЕНИЕ № 193
от 24 август 2012 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Тетевен, реши:
Одобрява ПУП – ПРЗ за ПИ с идентификатор 72343.48.110, м. Стоките, гр. Тетевен, област
Ловеч, собственост на Кирил Митков Темелков. С ПР се урегулира в УПИ I-48.110 – „За
ниско жилищно застрояване“, а ПЗ предвижда
основно застрояване в рамките на ограничителната застроителна линия с устройствена зона,
обозначена като „Жм“, и установените с ПУП
нормативи съгласно чл. 28, ал. 2 от Наредба № 7
от 2003 г. за правила и нормативи за устройство
на отделните видове територии и устройствени
зони, максимална височина – 10 м; максимална
плътност на застрояване – 60 %; максимален коефициент на интензивност на застрояване – 1,2;
минимална озеленена площ – 40 %; начин на
застрояване – свободно.
Решението подлежи на обжалване по реда на
чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ в 30-дневен срок от съобщаването чрез Общинския съвет – гр. Тетевен,
пред Административния съд – Ловеч.
Председател:
М. Бояджиева
8420

8448

ОБЩИНА С. БОРИНО,
ОБЛАСТ СМОЛЯН
ОБЩИНА ТЕТЕВЕН
РЕШЕНИЕ № 192
от 24 август 2012 г.

ЗАПОВЕД № 154
от 23 август 2012 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Тетевен, реши:
Одобрява ПУП – ПРЗ за ПИ с идентификатор 72343.48.111, м. Стоките, гр. Тетевен, област
Ловеч, собственост на Кирил Митков Темелков. С ПР се урегулира в УПИ II-48.111 – „За
ниско жилищно застрояване“, а ПЗ предвижда
основно застрояване в рамките на ограничителната застроителна линия с устройствена зона,
обозначена като „Жм“, и установените с ПУП
нормативи съгласно чл. 28, ал. 2 от Наредба № 7
от 2003 г. за правила и нормативи за устройство
на отделните видове територии и устройствени
зони, максимална височина – 10 м; максимална
плътност на застрояване – 60 %; максимален коефициент на интензивност на застрояване – 1,2;
минимална озеленена площ – 40 %; начин на
застрояване – свободно.
Решението подлежи на обжалване по реда на
чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ в 30-дневен срок от съобщаването чрез Общинския съвет – гр. Тетевен,
пред Административния съд – Ловеч.

На основание чл. 10, ал. 8 от Закона за народната просвета, чл. 15, ал. 1, 2 и 3 от Правилника
за прилагане на Закона за народната просвета
и Решение № 115, прието по протокол № 14 от
31.07.2012 г. на Общинския съвет – с. Борино,
поради намаляване броя на децата преобразувам
Целодневна детска градина „Митко Палаузов“,
с. Буйново, община Борино, област Смолян,
в полудневна към Целодневна детска градина
„Дъга“, с. Ягодина, община Борино, област Смолян, считано от 1.10.2012 г., при следните условия:
1. Трудовите правоотношения да бъдат уредени
при условията на чл. 328, ал. 1, т. 2 от Кодекса
на труда.
2. Имуществото на Целодневна детска градина
„Митко Палаузов“, с. Буйново, община Борино,
област Смолян, ще продължи да се ползва от
преобразуваната детска градина.
3. Документацията да се съхранява в преобразуваната детска градина.
4. Децата ще продължат да се обучават в
преобразуваната детска градина.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Върховния административен съд.

Председател:
М. Бояджиева

Кмет:
О. Алиев

8419

8404
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26. – Българската народна банка на основание чл. 49, ал. 1, т. 2 от Закона за БНБ обнародва:
Месечен баланс на управление „Емисионно“
към 31.08.2012 г.
Активи
Хил. лв.
Парични средства и предоставени
депозити в чужда валута
8519709
Монетарно злато и други инструменти
в монетарно злато
3311003
Инвестиции в ценни книжа
17603408
Всичко активи:
29434120
Пасиви
Банкноти и монети в обращение
8939116
Задължения към банки
6371183
Задължения към правителството
и бюджетни организации
6637009
Задължения към други депозанти
1326403
Депозит на управление „Банково“
6160409
Всичко пасиви:
29434120
Подуправител на БНБ:
За гл. счетоводител
К. Христов
на БНБ:
Л. Лозанова
Месечен баланс на управление „Банково“
към 31.08.2012 г.
Активи
Хил. лв.
Злато и други благородни метали
46410
Вземания от правителството
на Република България
0
Капиталови инвестиции и квота
в МВФ
1537311
Дълготрайни материални и
нематериални активи
172320
Други активи
9615
Депозит в управление „Емисионно“
6160409
Всичко активи:
7926065
Пасиви
Кредити от МВФ
0
Задължения към международни
финансови институции
2872693
Други пасиви
16041
Всичко задължения:
2888734
Основен капитал
20000
Резерви
4913574
Неразпределена печалба
103757
Всичко собствен капитал:
5037331
Всичко пасиви:
7926065
Подуправител на БНБ:
За гл. счетоводител
Д. Костов
на БНБ:
Л. Лозанова
8397
25. – Министърът на икономиката, енергетиката и туризма на основание постъпило
заявление за проучване на подземни богатства
и във връзка с чл. 39, ал. 1, т. 3 от Закона за
подземните богатства открива производство по
предоставяне на разрешение за проучване на
подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона
за подземните богатства – скалнооблицовъчни
материали, в площ „Беров дол“, разположена в
землищата на с. Крибул, с. Фъргово и с. Сатовча,
община Сатовча, област Благоевград, и описанa
със следните гранични точки в координатна
система 1970 г.:
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№

X (m)

Y (m)

1.

4479910

8552027

2.

4479910

8552667

3.

4479257

8552667

4.
4479257
8552027
8438
25а. – Министърът на икономиката, енергетиката и туризма на основание постъпило заявление
за търсене и проучване на подземни богатства
и във връзка с чл. 39, ал. 1, т. 3 от Закона за
подземните богатства открива производство по
предоставяне на разрешение за търсене и проучване на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 2
от Закона за подземните богатства – неметални
полезни изкопаеми – индустриални минерали,
в площ „Спасово“, разположена на територията
на община Чирпан, област Стара Загора, и опи
сана със следните координати в координатна
система 1970 г.:
№

X (m)

Y (m)

1.

4616050

9410610

2.

4615870

9413142

3.

4614222

9412560

4.

4614683

9411164

5.

4614245

9410655

6.
4615120
9409780
8500
26. – Министърът на икономиката, енергетиката и туризма на основание постъпило заявление
за проучване на подземни богатства и във връзка
с чл. 39, ал. 1, т. 3 от Закона за подземните богатства открива производство по предоставяне
на разрешение за проучване на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона за подземните
богатства – скалнооблицовъчни материали, в
площ „Кърпово“, разположена в землищата на
с. Крибул и с. Фъргово, община Сатовча, област
Благоевград, и описанa със следните гранични
точки в координатна система 1970 г.:
№

X (m)

Y (m)

1.

4481445

8554110

2.

4481075

8554640

3.

4479690

8553880

4.

4479029

8554349

5.

4478970

8554015

6.

4479275

8553645

7.

4478981

8553583

8.

4478666

8553956

9.

4478243

8553571

10.

4478243

8552371

11.

4478899

8552371

12.
8439

4479355

8552960
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106. – Министърът на икономиката, енергетиката и туризма на основание постъпило заявление
за проучване на подземни богатства и във връзка
с чл. 39, ал. 1, т. 3 от Закона за подземните богатства открива производство по предоставяне на
разрешение за проучване на подземни богатства
по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства – строителни материали, в площ „Калоян“,
разположена в землището на с. Муселиево, община
Никопол, област Плевен, описана със следните
гранични точки в координатна система 1970 г.:
№

X (m)

Y (m)

1.

4743900

8630660

2.

4744000

8630780

3.

4744000

8631170

4.

4742830

8631170

5.

4743060

8630550

6.

4743600

8630540

7.
4743600
8630670
8413
121. – Министърът на икономиката, енергетиката и туризма на основание постъпило заявление
за търсене и проучване на подземни богатства и
във връзка с чл. 39, ал. 1, т. 3 от Закона за подземните богатства открива производство по предоставяне на разрешение за търсене и проучване
на неметални полезни изкопаеми – индустриални
минерали, подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 2
от Закона за подземните богатства, в площ „Кайряка“, разположена в землищата на селата Зетьово
и Златна ливада, община Чирпан, област Стара
Загора, описана със следните гранични точки в
координатна система 1970 г.:
№

X (m)

Y (m)

1.

4600212,5

9414712,1

2.

4599870,0

9416000,0

3.

4599317,0

9416000,0

4.
4599810,3
9414517,3
8423
26. – Химикотехнологичният и металургичен
университет – София, обявява конкурси за редовни и задочни докторанти за учебната 2012/2013 г.
по следните научни специалности: 4.1. Физически
науки (Електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната материя) – трима; 4.2.
Химически науки (Физикохимия) – един; 4.2. Химически науки (Химия на високомолекулярните
съединения) – един; 5.1. Машинно инженерство
(Приложна механика) – двама; 5.2. Електротехника, електроника и автоматика (Електротехнологии) – един; 5.2. Електротехника, електроника и
автоматика (Индустриална електроника) – един;
5.2. Електротехника, електроника и автоматика
(Системи с изкуствен интелект) – един; 5.2. Електротехника, електроника и автоматика (Автоматизирани системи за обработка на информация и
управление) – един; 5.4. Енергетика (Промишлена
топлотехника) – един; 5.6. Материали и материалознание (Материалознание и технология на
машиностроителните материали) – двама; 5.9.
Металургия (Технологии, машини и системи за
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обработка чрез пластично деформиране) – един;
5.9. Металургия (Металознание и термична обработка на металите) – един; 5.9. Металургия
(Металургична топлотехника) – един; 5.9. Металургия (Металургия на цветните и редките
метали) – един; 5.10. Химични технологии (Технология на електрохимичните производства) – един;
5.10. Химични технологии (Технология на финия
органичен и биохимичен синтез) – един; 5.10.
Химични технологии (Процеси и апарати в химичната и биохимичната технология) – трима;
5.10. Химически науки (Технология на каучук и
гума) – двама; 5.10. Химични технологии (Технология, механизация и автоматизация на целулозната и хартиената промишленост) – един; 5.10.
Химични технологии (Технология, механизация
и автоматизация на лесохимичните производства) – един; 5.10. Химични технологии (Техника
на безопасността на труда и противопожарната
техника) – един; 5.11. Биотехнологии (Биоорганична химия, химия на природните и физиологично активните вещества) – трима; 5.13. Общо
инженерство (Технология за оползотворяване и
третиране на отпадъците) – трима; 7.3. Фармация
(Фармацевтична химия) – един, всички редовно
обучение; 3.8. Икономика (Икономика и управление) – двама; 5.2. Електротехника, електроника и автоматика (Автоматизирани системи за
обработка на информация и управление) – един;
5.2. Електротехника, електроника и автоматика
(Автоматизация на производството) – един, всички задочно обучение. Документи се приемат 2
месеца от обнародване на обявата в „Държавен
вестник“ в ХТМУ, бул. Климент Охридски 8,
сграда „А“, ет. 2, стая 205, тел. 81 63 136, 81 63 120.
8526
13. – Община Балчик на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ обявява на заинтересованите собственици, че е изработен ПУП – ПП на кабелно
трасе за ветроенергиен парк „Методиево I“,
състоящ се от 50 ветрогенератора с обща мощност до 150 MW в частта за кабели 30 (33) kV,
свързващо ветрогенераторите помежду им и с
подстанция „Методиево“ 30 (33)/110 kV, в землищата на селата Методиево, Котленци, Победа,
Полковник Минково и Полковник Свещарово,
община Добрич, и с. Пряспа, община Балчик.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по
ПУП – ПП до Община Балчик.
8470
12. – Областният управител на област с административен център Благоевград на основание чл. 148, ал. 3 и чл. 149, ал. 4 ЗУТ издава на
Агенция „Пътна инфраструктура“ Разрешение за
строеж № 028 от 27.08.2012 г. за строителството
на обект: „Проект за рехабилитация на пътната
инфраструктура, Лот 8, път III-198 „Обход на
гр. Гоце Делчев“ от км 0+000 (км 86+135 на път
II-19 до км 2+560.10/км 3+643.26 на път III-198)“.
Местоположението на обекта е на територията
на община Гоце Делчев, област Благоевград.
Разрешението за строеж може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“.
8421
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4. – Община Бургас на основание чл. 128, ал. 2
ЗУТ съобщава на заинтересуваните собственици
по смисъла на чл. 131 ЗУТ, че е изготвен проект за
ПУП – план за улична регулация за обслужващи
улици за достъп до имоти в масив 39, землище кв.
Банево – гр. Бургас, който е изложен за разглеждане в ТД „Освобождение“. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ заинтересуваните могат да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта до общинската администрация в едномесечен срок от обнародването на съобщението
в „Държавен вестник“.
8462
4а. – Община Бургас на основание чл. 128, ал. 2
ЗУТ съобщава на заинтересуваните собственици
по смисъла на чл. 131 ЗУТ, че е изготвен проект
за ПУП – план за улична регулация за обслужваща улица на имоти в кв. 5 и кв. 6 по плана на
ПЗ „Север“ – Бургас, и ПУП – план за улична
регулация за обслужващи улици между кв. 12 по
плана на ПЗ „Север“ – Бургас, и масиви 128 и 129
в местност Мадика, землище гр. Бургас, които са
изложени за разглеждане в ТД „Освобождение“.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересуваните
могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация в едномесечен срок от обнародването
на съобщението в „Държавен вестник“.
8463
5. – Община Бургас на основание чл. 128, ал. 2
ЗУТ съобщава на заинтересуваните собственици
по смисъла на чл. 131 ЗУТ, че е изготвен проект за
ПУП – план за улична регулация за обслужващи
улици за достъп до имоти в масив 41, местност
Лозята, и имоти в масив 41, местност Светлията,
в землището на кв. Банево – гр. Бургас, който е
изложен за разглеждане в ТД „Освобождение“. На
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересуваните
могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската
администрация в едномесечен срок от обнародването на съобщението в „Държавен вестник“.
8461
7. – Община Бургас на основание чл. 128, ал. 2
ЗУТ съобщава на заинтересуваните собственици
по смисъла на чл. 131 ЗУТ, че е изготвен проект за
ПУП – план за улична регулация за обслужваща
улица за достъп до имоти в масиви 27, 28, 70, 71,
и 73 в землището на кв. Ветрен, който е изложен
за разглеждане в ТД „Освобождение“. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересуваните могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта до общинската администрация в едномесечен срок от обнародването
на обявлението в „Държавен вестник“.
8422
44. – Община Казанлък на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че са изработени проекти на парцеларни планове за разпределителен
газопровод, преминаващ по полски пътища с
№ 000178, 000208 и 000215, път IV клас № 000614,
път I клас № 000615 в землището на гр. Крън,
ЕКАТТЕ 40292; в землището на с. Енина, община Казанлък, ЕКАТТЕ 27499, по общински път
IV клас № 123.104, с обща дължина на трасето
2104 м. В едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица
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могат да разгледат проекта в стая 11 на Община
Казанлък и да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта.
8391
45. – Община Казанлък на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
подробен устройствен план, парцеларни планове
на подземен ел. провод и за захранване на поземлен имот № 113190, местност Старите лозя,
преминаващи през поземлени имоти № 002064,
№ 000001 – полски път, и № 000139 – път I клас,
всички в землището на с. Овощник, община
Казанлък. В едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица
могат да разгледат проекта в стая 11 на Община
Казанлък и да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта.
8392
49. – Община Казанлък на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
подробен устройствен план, парцеларни планове на
подземен ел. провод и за захранване на поземлен
имот № 022068, преминаващи през поземлени
имоти № 000003 – път III клас, и № 022045 – полски път в землище Бузовград, ЕКАТТЕ 06848,
и № 000311 – пасище, мера в землището на Казанлък, ЕКАТТЕ 35167. В едномесечен срок от
обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да разгледат проекта в стая
11 на Община Казанлък и да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта.
8390
108. – Областният управител на Софийска
област на основание чл. 148, ал. 3 във връзка с
чл. 149, ал. 4, чл. 142, ал. 1, чл. 143, ал. 1, т. 1 и
2 и ал. 2 и чл. 152, ал. 1 ЗУТ, комплексен доклад
за оценка на съответствието на инвестиционен
проект със съществените изисквания към строежите, изготвен от „3 Арт Консулт“ – ЕООД,
София, и одобрен работен проект по реда на
чл. 145, ал. 2 ЗУТ е издал Разрешение за строеж
№ 6 от 29.08.2012 г. на „Ретел“ – АД, за строеж
пета категория съгласно чл. 137, ал. 1, т. 5, буква „д“ ЗУТ – „Оптична кабелна линия по трасе
с. Чавдар – Елаците – с. Мирково – с. Бенковски – връзка с оптично трасе София – Пазарджик“, с трасе на територията на с. Петрич,
община Златица, с. Мирково и с. Бенковски,
община Мирково, с. Челопеч, община Челопеч,
и с. Чавдар, община Чавдар, Софийска област.
На основание чл. 215, ал. 4 и чл. 218 ЗУТ разрешението за строеж подлежи на обжалване пред
Административния съд – София област, в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“.
8449
171. – Областният управител на Софийска
област на основание чл. 148, ал. 3 във връзка с
чл. 149, ал. 4, чл. 142, ал. 1, чл. 143, ал. 1, т. 1 и 2
и ал. 2 и чл. 152, ал. 1 ЗУТ, комплексен доклад
за оценка на съответствието на инвестиционен
проект със съществените изисквания към строежите, изготвен от „Контрол Инженеринг“ – АД,
София, и одобрен работен проект по реда на
чл. 145, ал. 2 ЗУТ е издал Разрешение за строеж
№ 5 от 28.08.2012 г. на „БТК“ – АД, за строеж пета
категория съгласно чл. 137, ал. 1, т. 5, буква „д“
ЗУТ – „Оптична кабелна свързаност АТЦ Слив-
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ница – муфа „Сливница“ – муфа „Оскар Ел“, гр.
Божурище“, с трасе на територията на гр. Сливница и общински пътища на община Сливница;
махала Бобен, вилна зона Хераково и общински
пътища на община Божурище, Софийска област.
На основание чл. 215, ал. 4 и чл. 218 ЗУТ разрешението за строеж подлежи на обжалване пред
Административния съд – София област, в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“.
8450
74. – Община Харманли на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
ПУП – парцеларен план и трасировъчен план
и специализирана В и К схема за „Довеждащ
колектор от к вартал ДЗС – Харманли“ към
„Пречиствателна станция за отпадни води“ в
ПИ 77181.14.519, местност Козлука, землище на
гр. Харманли. Трасето на довеждащия колектор
преминава през общинска публична собственост – селскостопански път: 77181.5.144, 77181.5.187
и 77181.12.8; държавна собственост – води и водни
площи: 77181.12.1, 77181.12.2, 77181.12.3 и 77181.12.7;
стопанисвани от общината – 77181.5.159, и през
земеделски имоти – частна собственост, с идентификатори: 77181.5.157, 77181.5.160 и 77181.12.13.
Сервитутът на трасето е ивица с ширина 1,20,
2,00 и 1,40 м съгласно разработения проект.
Частта на довеждащия колектор, попадаща в
регулацията на града, с обхват поземлени имоти:
77181.6.146, 77181.12.14 и 77181.12.15, е с дължина
44,15 м съгласно трасировъчен план към проекта. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в срок един
месец след обнародването в „Държавен вестник“
заинтересуваните лица могат да се запознаят с
проекта в отдел „ТУ и С“ на Община Харманли и
да направят писмени възражения, предложения и
искания по проекта до общинската администрация.
8496
75. – Община Харманли на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
ПУП – парцеларен план и специализирана В и К
схема за „Отвеждащ колектор от „Пречиствателна станция за отпадни води“ в ПИ 77181.14.519,
местност Козлука, землище на гр. Харманли.
Трасето на отвеждащия колектор преминава през
поземлени имоти: общинска публична собственост – селскостопански път 77181.14.510, и държавна собственост – води и водни площи: 77181.14.9,
77181.14.10 и 77181.14.11. Сервитутът на трасето
е ивица с ширина 1,20 м съгласно разработения
проект. Дължината на отвеждащия колектор е
63 м съгласно В и К схема. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в срок един месец след обнародването
в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица
могат да се запознаят с проекта в отдел „ТУ и
С“ на Община Харманли и да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация.
8497
76. – Община Харманли на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
ПУП – парцеларен план, специализирана В и К
схема за „Дъждоотливен канал от преливник 4
и БПС“ на „Пречиствателна станция за отпадни
води“ в ПИ 77181.14.519, местност Козлука, землище на гр. Харманли. Трасето на дъждоотливния
канал преминава през поземлени имоти: общинска публична собственост – селскостопански път
77181.14.510, и държавна собственост – води и
водни площи: 77181.14.10 и 77181.14.11. Сервитутът
на трасето е ивица с ширина 1,70 м съгласно раз-
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работения проект. Дължината на дъждоотливния
канал е 44 м съгласно В и К схема. На основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ в срок един месец след обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните
лица могат да се запознаят с проекта в отдел
„ТУ и С“ на Община Харманли и да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта до общинската администрация.
8498
1. – Община Хасково на основание чл. 128, ал. 2
ЗУТ съобщава, че e изработен проект за подробен
устройствен план – парцеларен план за реконструкция на електропровод ВЕЛ 220 kV „Константиново“ при км 52+380, попадащ в землището на
с. Александрово, община Хасково. Парцеларният
план е изработен във връзка със строителството
на обект АМ „Марица“ Оризово – Капитан Андреево, участък „Оризово – Харманли“. Проектът се
намира в дирекция „Устройство на територията“
на ул. Михаил Минчев 3, ет. 1, стая 13, и може
да бъде разгледан от всички заинтересовани
лица. Приемни дни – всеки вторник и четвъртък
от 9 до 12 ч. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да
направят писмени възражения, предложения и
искания по проекта за подробен устройствен план
до общинската администрация.
8547

СЪДИЛИЩА
Административният съд – Бургас, на основание чл. 218, ал. 2 ЗУТ обявява, че е постъпило оспорване от Николай Василев Станков от
гр. Ахелой, община Поморие, ул. Слънчев бряг
29, против Заповед № РД-16-698 от 8.10.2010 г.
на кмета на Община Поморие относно частично
изменение на подробен устройствен план – план
за регулация за УПИ VIII-62, IX-63, Х-63, XI-63 и
XVII-64 в кв. 6 по плана на гр. Ахелой, с който
план се предвижда промяна на регулацията между
УПИ VIII, IX, X, XI и XVII по имотни граници,
като регулацията в южната част на УПИ XI се
премества с 2,70 м в южна посока (по старата
улична регулация) съгласно приложения чертеж
със съответните цветове, неразделна част от
заповедта. Заинтересуваните лица могат да се
конституират като ответници в производството
в едномесечен срок от деня на обнародване
на съобщението в „Държавен вестник“ чрез
подаване на заявление по чл. 218, ал. 2 ЗУТ до
съда. Образувано е адм.д. № 1606/2012, което е
насрочено за 9.10.2012 г. от 11,20 ч.
8445
Административният съд – София-град, ІІ отделение, 23 състав, призовава Люба Владимирова
Свиридонова като заинтересована страна по адм.
д. № 3315/2012, образувано по жалба на Маргарита Петрова Бугарчева-Костова срещу Заповед
№ РД-18-13 от 17.01.2012 г. на изпълнителния
директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, с която е одобрена КК и КР за
землището на гр. Банкя – Столична община, в
частта за имот с идентификатор 02659.2194.1690.
Делото е насрочено за 17.09.2012 г. от 9 ч. Заинтересованата страна да посочи съдебен адрес,
в противен случай делото ще се гледа при условията на ГПК.
8408
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Варненският окръжен съд, гражданско отделение, на основание чл. 28, ал. 2 ЗОПДИПП
обявява, че по гр.д. № 2185/2012 по описа на ВОС,
гражданско отделение, е постъпило мотивирано
искане от КУИППД с БУЛСТАТ 131463734, чрез
председателя Антоанета Стоянова Цонкова, с
адрес за призоваване София, ул. Г. С. Раковски
112, ПК 400, срещу Eмил Величков Дичев, с
постоянен и настоящ адрес Белослав, община
Белослав, област Варна, кв. Младост, бл. 18,
вх. А, ет. 4, ап. 30; Валентина Йорданова Дичева
с постоянен адрес Белослав, община Белослав,
област Варна, кв. Младост, бл. 18, вх. А, ет. 4,
ап. 30, настоящ адрес Варна, ул. Д-р Басанович
18, ет. 6, ап. 9, и Дениса Емилова Дичева, с постоянен адрес Белослав, община Белослав, област
Варна, кв. Младост, бл. 18, вх. А, ет. 4, ап. 30,
настоящ адрес Варна, ул. Д-р Басанович 18, ет. 6,
ап. 9, с което ищецът на основание чл. 28, ал. 1
ЗОПДИППД моли бъде постановено решение,
по силата на което да бъде отнето в полза на
държавата следното имущество на обща стойност
1 102 028,10 лв., а именно:
На основание чл. 4, ал. 1 във връзка с чл. 9 и 10
ЗОПДИППД от Емил Величков Дичев и Валентина
Йорданова Дичева:
Апартамент № 13, застроен в жилищен блок
16, кв. Младост, гр. Белослав, област Варна,
вх. Б, ет. 2, със застроена площ 58,52 кв. м, ведно с избено помещение № 13, както и 2,1817 %
идеални части от общите части на сградата и
от правото на строеж върху държавната земя,
отредена за блока;
Гаражна к летка № 5 със застроена площ
20 кв. м в общински парцел II – „Гаражи“, кв.
139 по плана на гр. Белослав, област Варна;
Апартамент № 9 – незавършено строителство
във Варна, ул. Д-р Басанович 18, ет. 6, със застроена площ 129,45 кв. м, заедно с принадлежащото
избено помещение № 9 с площ 10,39 кв. м, както
и 13,2743 кв. м ид.ч. от общите части на сградата
и от правото на строеж, както и 65,70 кв. м ид.ч.
от следния урегулиран поземлен имот № VIII-10,
върху който сградата се изгражда, целият с площ
220 кв. м;
Гараж № 2, намиращ се във Варна, ул. Д-р
Басанович 18, на първия етаж, със застроена площ
20,41 кв. м, както и 2,6637 % идеални части от
общите части на сградата и от правото на строеж,
както и само 4 кв. м идеални части от следния
урегулиран поземлен имот № VIII-10, върху който
сградата се изгражда, целият с площ 220 кв. м;
Недвижим имот пл. № 1219, с площ 904 кв. м,
включен към УПИ № II-1219, целият с площ 991
кв. м, попадащ в квартал 68 по плана на гр. Бяла;
По з е м л е н и м о т с и д е н т и ф и к а т о р: П И
07598.220.23, с площ 1332 кв. м, идентичен с УПИ
II-2, в кв. 220 по регулационния план на зона за
вилен и курортен отдих „Чайка“, гр. Бяла, област
Варна, одобрен с Решение № 4-39 по протокол № 4
от 21.12.2003 г. на Общинския съвет – гр. Бяла,
област Варна;
Празно дворно място в гр. Белослав, област
Варна, с площ 370 кв. м, а по скица 365,62, съставляващо УПИ № XVI-554, квартал 39, по плана
на гр. Белослав, община Белослав, област Варна;
Нива от 8,480 кв. м в землището на с. Гулянци, община Гулянци, област Плевен, местност
Краище, трета категория, имот № 208026;
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Нива от 19,701 кв. м в землището на с. Гулянци, община Гулянци, област Плевен, местност
Брега, трета категория, имот № 318008;
Нива от 4 кв. м в землището на с. Гулянци,
община Гулянци, област Плевен, местността
Видро, трета категория, имот № 193036;
Нива от 4 кв. м в с. Гулянци, община Гулянци, област Плевен, местност Карабоаз, девета
категория, имот № 335030;
Поземлен имот № 3692 във вилна зона гр. Вар
на, община Варна, област Варна (бивша местност
Манастир), к.к. Св. св. Константин и Елена,
район „Приморски“, на ул. 27-а № 6, попадащ в
кв. 58 по плана на вилна зона гр. Варна, с площ
754 кв. м, представляващ дял първи от УПИ III1040, попадащ в кв. 58 по плана на вилна зона
гр. Варна, район „Приморски“, заемащ южната
му част, и площ по документи за собственост
от 769 кв. м, при граници на този дял съгласно
скица: ул. 27-а, дял втори – ПИ № 3693, УПИ
IV-1039, УПИ XII-1039, УПИ XIII-1088 и изграденото в него канализационно отклонение от
общите мрежи и съоръжения на техническата
инфраструктура „Битова канализация по ул.
Двадесет и осма, кв. 58 и 59 по плана на вилна
зона, гр. Варна“, представляващо канализационно отклонение през собствения на учредителя
имот (служещия имот) за присъединяването на
господстващия имот (имотът, собственост на
приемателите) към градската канализационна
мрежа с обща максимална дължина 69 м, с
прилежаща към отклонението сервитутна ивица
с ширина 1,40 кв. м и дължина 69 м или площ
96,60 кв. м;
Лек автомобил марка „БМВ“, модел „116 и“,
peг. № В-11-99-РХ, рама № WBAUE31010E069766,
двигател № B1031056N43B16AA.
На основание чл. 4, ал. 2 във връзка с чл. 9 и 10
ЗОПДИППД от Емил Величков Дичев и Валентина
Йорданова Дичева:
Сумата от 225 000 лв., получена от продажбите на поземлен имот № 12961.419.28 в местност Прекръксе, по кадастралната карта на
гр. Вършец, одобрена със Заповед № РД-18-44
от 17.08.2007 г., целият от 1000 кв. м и поземлен
имот № 12961.419.27 в местност Прекръксе, по
кадастралната карта на гр. Вършец, одобрена със
Заповед № РД-18-44 от 17.08.2007 г., целият 1697
кв. м, продадени с нотариален акт № 1030, том
VI, рег. № 6839, дело № 1030/2008 от 29.09.2008 г.
Сумата от 1000 лв., получена от продажба на
лек автомобил марка „ВАЗ“, ДК № В 5231 КХ,
рама № XTA210530S1540484, двигател № 3642934,
продаден с договор за покупко-продажба от
26.08.2009 г.
Сумата от 5000 лв., получена от продажба
на лек автомобил марка „Опел“, модел „Корса“,
peг. № В-80-72-СР, рама № WOL000078S4017064,
двигател № C12NZ19278432, продаден с договор
за покупко-продажба от 21.11.2008 г.
Сумата от 20 700 лв., получена от продажба
на материали, резултат от събарянето на вилна
сграда на два етажа във вилна зона гр. Варна,
община Варна, област Варна (бивша местност
Манастир), к.к. Св. св. Константин и Елена,
район „Приморски“, ул. 27-а № 6, изградена
в УПИ-1040, кв. 58, по плана на вилна зона
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гр. Варна, район „Приморски“, при граници на
целия: улица, УПИ IV-1039, УПИ У1-1038, УПИ
ХХI-1040, УПИ ХIII-1088, продадени с договор
от 20.08.2008 г.
На основание чл. 29 ЗОПДИППД трети лица,
които претендират самостоятелни права върху
имуществото, могат да встъпят в делото, като
предявят съответния иск пред първата инстанция.
Производс т во т о по г р.д. № 2185/2012 по
опис а на ВОС е насрочено първо заседание на
12.12.2012 г. в 14,30 ч.
8424
Смолянският окръжен съд на основание чл. 679,
ал. 3 ТЗ насрочва провеждане на открито съдебно
заседание по молба вх. № 3523 от 21.08.2012 г.,
депозирана от „Родопска тъкан – 97“ – АД, в
несъстоятелност, Смолян, за отмяна на решения на общото събрание на кредиторите, взети
на 15.08.2012 г. по т. д. № 116/2008 по описа на
Смолянския окръжен съд, на 18.09.2012 г. в 9,30 ч.
8455

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
1. – Председателят на Индологическа фондация „Изток-Запад“, София, на основание чл. 35,
ал. 2 във връзка с чл. 26, ал. 3 ЗЮЛНЦ и чл. 16.1
от устава свиква заседание на управителния
съвет на 5.11.2012 г. в 10,30 ч. в седалището на
фондацията в София 1000, район „Средец“, бул.
Патриарх Евтимий 24, при следния дневен ред:
1. промени в устава на фондацията; 2. промени
в правилата за осъществяване на общественополезна дейност; 3. избор на Милена Братоева
за нов член на управителния съвет; 4. други.
Поканват се членовете на управителния съвет
да присъстват лично или чрез упълномощено
от тях лице. Проверката за наличния кворум
ще започне в 10,15 ч. При липса на кворум на
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ и чл. 19.1 от устава на
фондацията заседанието на управителния съвет
се отлага с един час и ще се проведе на същото
място и при същия дневен ред независимо от
броя на присъстващите.
8435
1. – Управителният съвет на Българското дружество по хумусни вещества (БДХВ), София, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на дружеството на 6.11.2012 г. в 10,30 ч. в София,
Институт по почвознание, агротехнологии и защита на растенията „Никола Пушкаров“, ул. Шосе
Банкя 7, София, зала „Проф. Иван Гърбучев“, при
следния дневен ред: 1. отчет за дейността на БДХВ;
2. отчет за финансовото състояние на БДХВ от
11.2008 г. до 11.2012 г.; 3. приемане на нови членове
на БДХВ; 4. промени в устава на БДХВ; 5. избор
на управителен съвет (УС) и ревизионна комисия
(РК). При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в
11,30 ч., на същото място и при същия дневен ред.
Писмените материали, свързани с дневния ред на
общото събрание, са на разположение на членовете
на БДХВ в ИПАЗР „Никола Пушкаров“, ул. Шосе
Банкя 7, София. Поканват се всички членове на
БДХВ да вземат участие.
8436
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323. – Националният комитет на партия „Български социалдемократи“ на основание чл. 7, ал. 1
и чл. 8, ал. 1 и 2 от устава на партия „Български
социалдемократи“, чл. 26 ЗЮЛНЦ и свое решение
от 7 юли 2012 г. свиква редовен конгрес на партия
„Български социалдемократи“ на 10.11.2012 г. в
10 ч. в София, хотел „Родина“ – Конгресен център, зала № 1, при следния дневен ред: 1. отчет
на Националния комитет на партия „Български
социалдемократи“; 2. отчет на ЦКРК на партия
„Български социалдемократи“; 3. дискусия; 4.
приемане промени в устава на партия „Български
социалдемократи“; 5. приемане промени в програмата на партия „Български социалдемократи“;
6. избор на председател на партия „Български
социалдемократи“; 7. избор на председател на
ЦКРК на партия „Български социалдемократи“;
8. избор на Национален комитет на партия „Български социалдемократи; 9. избор на членове на
ЦКРК на партия „Български социалдемократи“;
10. вземане на решения.
8125
1. – Управителният съвет на сдружение „Айки
Будо“, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на 12.11.2012 г. в 17 ч. в София,
кв. Хаджи Димитър, ул. Васил Петлешков, бл. 88,
вх. В, ап. 66, при следния дневен ред: 1. отчет
за дейността и финансов отчет на сдружението
за периода 2008 – 2011 г.; 2. промени в устава; 3.
разни. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден
един час по-късно, на същото място и при същия
дневен ред.
8481
1. – Управителният съвет на юридическо
лице с нестопанска цел сдружение „Агенция за
осиновяване Дете и бъдеще“ – в ликвидация,
София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква по
своя инициатива общо събрание на членовете
на сдружението на 19.11.2012 г. в 12 ч. на адрес:
София, ул. Христо Белчев 9, ет. 1, при следния
дневен ред: 1. приемане на годишен финансов
отчет на сдружението; 2. приемане на ликвидационен баланс и доклад, поясняващ баланса;
3. отчет на Димитър Богданов – ликвидатор на
сдружението, и освобождаването му от отговорност; 4. заличаване на „Агенция за осиновяване
Дете и бъдеще“ – в ликвидация. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
ще се проведе същия ден в 13 ч., на същия адрес
и при същия дневен ред.
8482
1. – Управителният съвет на сдружение „Българско дружество – Фридрих Хайек“ – София, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на членовете на сдружението на 20.11.2012 г. в 12 ч.
на адрес: София, бул. Патриарх Евтимий 22, ет. 3,
при следния дневен ред: 1. отчет за дейността и
финансов отчет; 2. освобождаване от отговорност
на членовете на управителния съвет; 3. промени
в устава на сдружението; 4. приемане на нови
членове; 5. избор на нов управителен съвет; 6.
разни. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе един час покъсно, на същото място и при същия дневен ред.
8434
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4. – Съветът на настоятелите на настоятелството при Професионална техническа гимназия
„Д-р Н. Василиади“ – Габрово, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 20.11.2012 г.
в 17 ч. в Габрово, ул. Брянска 3, при следния
дневен ред: 1. приемане на отчет за дейността
на настоятелството за 2011 г.; 2. приемане на
бюджет на настоятелството за 2012 г.; 3. вземане
на решение за изменение на чл. 15.6 от устава
на настоятелството; 4. приемане на Правила за
осъществяване на общественополезна дейност.
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.
8480
1. – Съветът на настоятелите на Училищно
настоятелство при ОУ „Св. св. Кирил и Методий“,
гр. Елхово, област Ямбол, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ и чл. 12 от устава на сдружението свиква
общо събрание на членовете на училищното настоятелство на 15.11.2012 г. в 18 ч. в актовата зала
на ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ – гр. Елхово,
при следния дневен ред: 1. отчет на дейността на
съвета на настоятелите на училищното настоятелство за периода 2007 – 2012 г.; 2. промяна в
устава на училищното настоятелство; 3. избор на
органи на управление на училищното настоятелство; 4. приемане на нови членове. При липса
на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото
събрание ще се проведе същия ден в 19 ч., на
същото място и при същия дневен ред и ще се
счита за законно независимо от броя на явилите
се членове.
8432
Красимир Парашкевов Мичев – ликвидатор
на сдружение „Спортен клуб „Металик – Аркус“ – в ликвидация, гр. Лясковец, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
5.11.2012 г. в 11 ч. в Спортна зала – гр. Лясковец,
ул. Васил Левски 219, при следния дневен ред:
1. обявяване и одобряване на изготвения ликвидационен доклад от ликвидатора; 2. сваляне от
отговорност на ликвидатора за действията по
време на ликвидацията; 3. вземане на решение
за заличаване на сдружението.
8483
1. – Управителният съвет на „Спортен клуб
Па лас 2011“, Р удозем, на основание ч л. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдружението
на 18.10.2012 г. в 15 ч. в Рудозем, ул. Васил Левски
16, при следния дневен ред: 1. отчет на УС на
сдружението за дейността на същото в периода
2011 – 2012 г.; 2. отчет на контролния съвет на
сдружението; 3. промяна на наименованието на
сдружението; 4. приемане на промени в устава на
сдружението. При липса на кворум на основание
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чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе
същия ден в 16 ч., на същото място и при същия
дневен ред.
8478
1. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Спортен клуб по тенис на
маса – Дунав“, Русе, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на 10.11.2012 г. в 17,30 ч.
в Русе, ул. Щип 4, при следния дневен ред: 1.
вземане на решение за освобождаване на членове
на УС и избор на нови членове; 2. вземане на
решение за промени в устава на сдружението; 3.
разни. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в
18,30 ч., на същото място и при същия дневен ред.
8479
1. – Управителният съвет на ФК „Кочово“,
с. Кочово, община Велики Преслав, област Шумен, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на 30.10.2012 г. в 19 ч. в кметството на
с. Кочово, при следния дневен ред: 1. освобождаване на досегашния УС и освобождаването
му от отговорност; 2. приемане на нов УС; 3.
промени в устава на сдружението. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
се отлага с 1 час и се провежда след това при
същия дневен ред, на същото място и се счита
за законно, колкото и членове да се явят.
8431
1. – Управителният съвет на сдружение с
общественополезна дейност „Албена 97“, с. Оброчище, област Добрич, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членовете на
сдружението на 1.11.2012 г. в 10 ч. в седалището
на сдружението в с. Оброчище, област Добрич,
при следния дневен ред: 1. отчет за дейността
през периода 2007 – 2012 г.; 2. избор на управителен съвет; 3. разни. Писмените материали по
дневния ред са на разположение на членовете в
седалището на сдружението всеки работен ден
и ще бъдат предоставени при поискване на лицата. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ и чл. 16 от устава събранието ще се
проведе същия ден в 11 ч., на същото място и при
същия дневен ред. Поканват се всички членове
да присъстват на събранието лично или чрез
упълномощен представител.
8430
Емилия Стоянова Цанева – ликвидатор на
сдружение с нестопанска цел „Енимъл Райтс
България“ със седалище и адрес на управление
Велико Търново, ул. Мизия 9, в ликвидация
по ф.д. № 1046/2007, на основание чл. 14, ал. 4
ЗЮЛНЦ кани кредиторите на сдружението да
предявят вземанията си към сдружението в
6-месечен срок от обнародването на поканата в
„Държавен вестник“.
8400
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