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Министерство
на образованието,
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на културата
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Министерство
на културата
 Наредба за изменение и допълнение
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ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Н А РОДНО СЪБРА НИЕ
РЕШЕНИЕ

за промени в състава и ръководството на
Комисията по вътрешна сигурност и обще
ствен ред
Народното събрание на основание чл. 79,
ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 18, ал. 7 и чл. 20, ал. 1 и 4 от
Правилника за организацията и дейността на
Народното събрание
РЕШИ:
1. Избира Красимир Георгиев Ципов за
председател на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред.
2. Избира Пламен Дулчев Нунев за заместник-председател на Комисията по вътрешна
сигурност и обществен ред.
3. Избира Румен Иванов Иванов за член
на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред.
Решението е прието от 41-ото Народно съб
рание на 14 ноември 2012 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
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Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева

Правилника за организацията и дейността на
Народното събрание
РЕШИ:
1. Освобождава Румен Иванов Иванов като
член на Комисията по правата на човека,
вероизповеданията, жалбите и петициите на
гражданите.
2. Избира Тодор Йорданов Георгиев за
член на Комисията по правата на човека,
вероизповеданията, жалбите и петициите на
гражданите.
Решението е прието от 41-ото Народно съб
рание на 14 ноември 2012 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
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РЕШЕНИЕ

за попълване състава на Комисията по зе
меделието и горите
Народното събрание на основание чл. 79,
ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 18, ал. 7 и чл. 20, ал. 1 и 4 от
Правилника за организацията и дейността на
Народното събрание
РЕШИ:

РЕШЕНИЕ

Избира Мария Стоянова Петрова-Минчева
за член на Комисията по земеделието и горите.

за промени в състава на Комисията по пра
вата на човека, вероизповеданията, жалбите
и петициите на гражданите

Решението е прието от 41-ото Народно съб
рание на 15 ноември 2012 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.

Народното събрание на основание чл. 79,
ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 18, ал. 7 и чл. 20, ал. 1 и 4 от

Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
10639
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ПРЕЗИ ДЕН Т
Н А РЕП У БЛИК АТА
УКАЗ № 391
На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Награждавам Йордан Георгиев Соколов с
орден „Св. св. Кирил и Методий“ първа степен
за особено значимия му принос за развитието
на демократичните процеси в страната.
Издаден в София на 9 ноември 2012 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Диана Ковачева
10588

УКАЗ № 392
На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Награждавам проф. Михаил Димитров
Неделчев с орден „Св. св. Кирил и Методий“
първа степен за особено значимия му принос
за развитието на литературата и по случай
70 години от рождението му.
Издаден в София на 9 ноември 2012 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Диана Ковачева
10589

МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 285
ОТ 15 НОЕМВРИ 2012 Г.

за предоставяне на допълнителни средства по
бюджета на Министерството на транспорта,
информационните технологии и съобщенията
за 2012 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. Министърът на финансите да предостави от централния бюджет за 2012 г. средства
в размер 3 450 000 лв. по бюджета на Минис-

ВЕСТНИК

С Т Р. 3

терството на транспорта, информационните
технологии и съобщенията за финансиране
интегрирането на Електронната съобщителна мрежа (ЕСМ) и Националната мрежа на
държавната администрация (НМДА).
Чл. 2. Министърът на финансите по предложение на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията да
извърши налагащите се промени по бюджета
на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията за
2012 г. по реда на чл. 34, ал. 1 от Закона за
устройството на държавния бюджет въз основа на фактически извършените разходи по
интеграцията на ЕСМ и НМДА.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 28, ал. 1 от Закона за устройството
на държавния бюджет.
§ 2. Изпълнението на постановлението
се възлага на министъра на финансите и на
министъра на транспорта, информационните
технологии и съобщенията.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 286
ОТ 15 НОЕМВРИ 2012 Г.

за предоставяне на допълнителни средства
по бюджета на Министерството на здраве
опазването за 2012 г. за нуждите на Център
„Фонд за лечение на деца“
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. Министърът на финансите да предостави от централния бюджет за 2012 г. допълнителни бюджетни кредити в размер до
4000 хил. лв. по бюджета на Министерството
на здравеопазването за нуждите на Център
„Фонд за лечение на деца“.
Чл. 2. Министърът на финансите по предложение на министъра на здравеопазването да
извърши налагащите се промени по бюджета на Министерството на здравеопазването
за 2012 г. по реда на чл. 34, ал. 1 от Закона
за устройството на държавния бюджет въз
основа на фактически извършените разходи,
свързани с дейността на Център „Фонд за
лечение на деца“.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 28, ал. 1 от Закона за устройството
на държавния бюджет.

С Т Р. 4

ДЪРЖАВЕН

§ 2. Изпълнението на постановлението
се възлага на министъра на финансите и на
министъра на здравеопазването.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
10651

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 287
ОТ 15 НОЕМВРИ 2012 Г.
за допълнение на Постановление № 67 на
Министерския съвет от 2010 г. за заплатите
в бюджетните организации и дейности (обн.,
ДВ, бр. 32 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 52, 56,
58, 61, 74, 82, 84, 97 и 100 от 2010 г., бр. 1, 27
и 33 от 2011 г.; попр., бр. 36 от 2011 г.; изм.
и доп., бр. 51, 60, 71, 83, 88, 102, 104 и 106 от
2011 г. и бр. 6, 14, 33, 42 и 49 от 2012 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Параграф единствен. В приложение № 5
към чл. 2, т. 4, в пореден № 6, колона „Длъжностни наименования“ накрая се поставя
точка и запетая и се добавя „заместници на
органите по чл. 10, ал. 1, т. 3, 4 и 5 от Закона
за опазване на околната среда“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков

ВЕСТНИК

5. Община Пловдив – до 3 600 000 лв.;
6. Община Плевен – до 1 247 800 лв.;
7. Община Сливен – до 290 000 лв.
Чл. 2. Средствата по чл. 1 да се осигурят
по реда на чл. 34, ал. 1 от Закона за устройството на държавния бюджет за сметка на
преструктуриране на разходите по централния
бюджет за 2012 г.
Чл. 3. Министърът на финансите да извърши налагащите се от чл. 1 промени в
бюджетните взаимоотношения на общините
с централния бюджет за 2012 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 28, ал. 1 от Закона за устройството
на държавния бюджет.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на финансите.
§ 3. Постановлението влиза в сила от
14 ноември 2012 г.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
Приложение
към чл. 1, ал. 1
№ Община/
по
област
ред
1.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 288
ОТ 15 НОЕМВРИ 2012 Г.

Инфраструктурен проект

Дулово,
Реконструкция и рехабилитация
област
на част от общинската пътна
Силистра мрежа на територията на община Дулово – път ІV „І-7 – Колобър – П. Таслаково – ІІІ-2077“ и
път ІV „ІІІ-216 – Чернолик –
Правда – ІІІ-2307“
Рехабилитация на улици в община Дулово – ул. Христо Ботев, гр. Дулово, ул. Одрин и ул.
Първа – с. Орешене

за одобряване на допълнителни бюджетни
кредити по бюджетите на общини
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни бюджетни кредити от централния бюджет за 2012 г.
в размер до 6567,5 хил. лв. за финансиране на
общински инфраструктурни обекти съгласно
приложението.
(2) Допълнителните бюджетни кредити по
ал. 1 се предоставят по бюджетите на следните общини:
1. Община Дулово – до 350 000 лв.;
2. Община Златоград – до 220 000 лв.;
3. Община Неделино – до 215 000 лв.;
4. Община Чупрене – до 644 700 лв.;

БРОЙ 92

Основен ремонт на покрива на
читалището – с. Яребица
2.

Злато
град,
област
Смолян

Проектиране на обект „Канализация на с. Долен – Главен
колектор“
СМР на обект „Главен колектор
1 – канал – с. Долен“
СМР на обект „Бетонна настилка
на ул. Иглика – с. Старцево“
СМР на обект „Аварийно изграждане на плочест водосток
в кв. Тракия – Златоград“
СМР на обект „Изграждане на
подпорна стена – с. Долен“

БРОЙ 92
№ Община/
по
област
ред

ДЪРЖАВЕН
Инфраструктурен проект

СМР на обект „Укрепване бреговете на Вълчанов дол с изграждане на подпорна стена на ул.
Възраждане – Златоград“
СМР на обект „Аварийно укрепване бреговете на р. Върбица – изграж дане на подпорна
стена – с. Ерма река“
С М Р н а о б ек т „Път З л ат о 
град – Заставата от км 0+000
до км 3+934.93“
СМР на обект „Подпорна стена
на ул. Странджа – Златоград“
СМР на обект „Пътни настилки
с. Долен“
СМР на обект „Ремонт на тротоарна наст и лка бул. България – Златоград“
3.

Неделино,
област
Смолян

Проект по договор за енергийна
ефективност с гарантиран резултат в СОУ „Св. св. Кирил и
Методий“ – гр. Неделино

4.

Чупрене, Реконструкция и модернизация
област
на водопроводната мрежа на с.
Видин
Горни Лом – първи етап, Главен
клон I

5.

Пловдив, Доизграждане на обект „Мнообласт
гофункционална спортна зала
Пловдив „ С п о р т е н к о м п л е к с – п о к р и т ко лод р у м „ Ц а р С и м е он“ – Пловдив“

6.

Плевен,
област
Плевен

Изграждане на общински плувен
басейн – гр. Плевен

7.

Сливен,
област
Сливен

Основен ремон т на сг ра дата
на читалище „Д-р Петър Берон“ – с. Тополчане
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 289
ОТ 15 НОЕМВРИ 2012 Г.
за приемане на Тарифа за таксите, които се
събират по Закона за хазарта
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Член единствен. Приема Тарифа за таксите,
които се събират по Закона за хазарта.

ВЕСТНИК

С Т Р. 5

от 2002 г. (обн., ДВ, бр. 46 от 2002 г.; изм.
и доп., бр. 101 от 2007 г. и бр. 30 от 2011 г.).
§ 2. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков

ТАРИФА

за таксите, които се събират по Закона за
хазарта
Раздел І
Такси за разглеждане на документи по пода
дени искания за издаване на лицензи
Чл. 1. (1) За разглеждане на документи по
подадено искане за издаване на първоначален
лиценз за организиране на хазартни игри и
дейности по Закона за хазарта (ЗХ) се събират
следните такси:
1. за лотарийни игри:
а) традиционна лотария – 20 000 лв.;
б) томбола – 2000 лв.;
в) числови лотарийни игри тото, лото, бинго, кено и техни разновидности – 20 000 лв.
за всяка игра;
г) моментна лотария – 20 000 лв. за всяка
игра;
2. за игри със залагания върху резултати
от спортни състезания и надбягвания с коне
и кучета – 20 000 лв. за всяка игра;
3. за игри със залагания върху случайни
събития и със залагания, свързани с познаване
на факти – 20 000 лв. за всяка игра;
4. за игри с игрални автомати – 7500 лв.;
5. за игри в игрално казино – 35 000 лв.;
6. за игри от разстояние – двойният размер
за съответния вид игра по т. 1 – 5, с изключение на игрите по т. 1, букви „б“ и „г“;
7. за производство, разпространение и
сервиз на игрално оборудване – 20 000 лв.;
8. за внос, разпространение и сервиз на
игрално оборудване – 20 000 лв.
(2) За разглеждане на документи по подадено искане за издаване на решение по чл. 5,
ал. 2, изречение трето от ЗХ за потвърждаване
извършването на инвестициите по чл. 5, ал. 1
ЗХ се събира такса 2000 лв.
Чл. 2. За разглеждане на документи по
подадено искане за издаване на лиценз при
условията на чл. 36, ал. 3 ЗХ се събира съответната такса по чл. 1, ал. 1.

Заключителни разпоредби

Раздел ІІ
Такси за издаване на лицензи

§ 1. Отменя се Тарифата за таксите, които
се събират по Закона за хазарта, приета с
Постановление № 89 на Министерския съвет

Чл. 3. (1) За издаване на първоначален
лиценз за организиране на хазартни игри и
дейности по ЗХ се събират следните такси:
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1. за лотарийни игри:
а) традиционна лотария – 20 000 лв.;
б) томбола – 5000 лв.;
в) числови лотарийни игри тото, лото, бинго, кено и техни разновидности – 20 000 лв.
за всяка игра;
г) моментна лотария – 20 000 лв. за всяка
игра;
2. за игри със залагания върху резултати
от спортни състезания и надбягвания с коне
и кучета – 20 000 лв. за всяка игра;
3. за игри със залагания върху случайни
събития и със залагания, свързани с познаване
на факти – 20 000 лв. за всяка игра;
4. за игри с игрални автомати:
а) за игрални зали с 15 игрални места – 7500 лв., и по 100 лв. за всяко допълнително игрално място;
б) за игрални зали с 30 игрални места – 15 000 лв., и по 100 лв. за всяко допълнително игрално място;
в) за игрални зали с 50 игрални места – 25 000 лв., и по 100 лв. за всяко допълнително игрално място;
5. за игри в игрално казино, организирани с 5 игрални маси и 15 игрални автомата – 35 000 лв., и по 2000 лв. за всяка допълнителна игрална маса и по 100 лв. за всеки
допълнителен игрален автомат;
6. за игри от разстояние – двойният размер
за съответния вид игра по т. 1 – 5, с изключение на игрите по т. 1, букви „б“ и „г“;
7. за производство, разпространение и
сервиз на игрално оборудване – 20 000 лв.;
8. за внос, разпространение и сервиз на
игрално оборудване – 20 000 лв.
(2) Таксите по ал. 1 се събират за издаването на всеки отделен лиценз.
Чл. 4. За продължаване действието на
издаден лиценз по чл. 36, ал. 1 и за издаване
на лиценз при условията на чл. 36, ал. 3 ЗХ
се събира съответната такса по чл. 3, ал. 1.
Раздел ІІІ
Такси за разглеждане на документи по пода
дени искания за извършване на промени по
издадени лицензи
Чл. 5. За разглеждане на документи по
подадено искане за извършване на промени
по издаден лиценз се събират следните такси:
1. за подмяна или за увеличаване на игралното оборудване и на джакпот системите:
а) за подмяна и/или увеличаване на игралните маси в игрално казино – по 2000 лв.
за всяка маса;
б) за подмяна и/или за увеличаване на
игралните автомати (за всеки тип, модификация, конверсия, съответно увеличаване
броя на вписаните в удостоверението едновременни игрални сесии, съответстващ на
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броя игрални места на виртуалното игрално
оборудване) – по 100 лв. за всяко игрално
място, съответно за всяка игрална сесия;
в) за подмяна и/или за увеличаване на игрални съоръжения извън посочените в букви
„а“ и „б“ – по 2000 лв. за всяко съоръжение;
г) за подмяна и/или за увеличаване на джакпот системите – по 100 лв. за всяка система;
2. за намаляване на игралното оборудване
и/или на джакпот системите, съответно за намаляване броя на вписаните в удостоверението
едновременни игрални сесии, съответстващ
на броя игрални места на виртуалното игрално оборудване – 50 на сто от съответната
такса по т. 1;
3. за увеличаване на броя и/или за промяна на адресите на пунктовете за приемане
на залози и за изплащане на печалби – по
100 лв. за всеки пункт, а за намаляване броя
на пунктовете – по 50 лв. за всеки пункт;
4. за утвърждаване на задължителни образ
ци на билети, фишове, талони и други удостоверителни знаци за участие в хазартни игри,
представени от организаторите на хазартни
игри – 200 лв. за всеки образец;
5. за промени в търговската регистрация и
собствеността на организаторите на хазартни
игри и дейности по ЗХ:
а) за промени в обстоятелствата, вписани
в търговския регистър и в издаденото удостоверение по чл. 34 ЗХ на съответния организатор – 100 лв. за всяко искане;
б) при промяна на собственик, съдружник
или акционер с квалифицирано участие на
организатора – 200 лв. за всяко искане;
6. за п ром яна в п рави лата по ч л. 22,
ал. 1, т. 10 и 11 ЗХ – по 200 лв. за отделните
правила;
7. при преобразуване на организатор на
хазартни игри и дейности:
а) чрез промяна на правната форма – 100 лв.
за всяко искане;
б) чрез сливане или вливане – 500 лв. за
всяко искане;
в) чрез разделяне или отделяне – 1000 лв.
за всяко искане.
Чл. 6. За издаване на удостоверение с вписана промяна по издаден лиценз се събира
такса в размер 200 лв.
Раздел ІV
Такси за други дейности
Чл. 7. За разглеждане на документи по
подадено искане за включване на лаборатория
в списъка по чл. 22, ал. 1, т. 8 ЗХ се събира
такса в размер 200 лв.
Чл. 8. За разглеждане на документи по
подадено искане за утвърждаване на изпитани
типове и модификации на игрално оборудване, както и на игрален софтуер и всяка нова
версия на софтуера на комуникационното
оборудване се събира такса в размер 200 лв.
за всеки тип или модификация, съответно за
всяка нова версия на софтуера.
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Чл. 9. За извършване на първоначална
проверка на игрално оборудване и на игрален софтуер на комуникационно оборудване
се събира такса в размер 100 лв. за всеки
игрален автомат, игрална маса или игрално
съоръжение за числови лотарийни игри тото,
лото, бинго и кено.
Чл. 10. За издаване дубликат на удостоверение за издаден лиценз се събира такса в
размер 100 лв.
Чл. 11. За издаване на удостоверение,
препис-извлечение от протокол и решение на
Държавната комисия по хазарта и на копие от
друг документ се събира такса в размер 10 лв.
Раздел V
Заплащане на таксите
Чл. 12. (1) Таксите по чл. 1, 2, 5, 7, 8 и 9 се
заплащат при подаване на съответното искане.
(2) Таксите по чл. 3, 4 и 6 се заплащат в
срок до 7 дни след влизането в сила на съответното решение на Държавната комисия
по хазарта.
(3) Таксите по чл. 10 и 11 се заплащат при
получаването на съответния документ.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 1. (1) По висящите производства, образувани по искания, подадени преди влизането в
сила на тарифата, таксите се заплащат:
1. в размерите, определени с отменената
тарифа, когато в нея има предвидена такса
за разглеждане на съответното искане и/или
за извършване на съответната административна услуга;
2. в размерите, определени с тарифата,
когато в отменената тарифа няма предвидена
такса за разглеждане на съответното искане
и/или за извършване на съответната административна услуга.
(2) Дължимите такси по ал. 1, т. 2 се зап
лащат в срок до един месец от влизането в
сила на тарифата.
§ 2. Тарифата се приема на основание
чл. 30, ал. 1 от Закона за хазарта.
10654

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 290
ОТ 16 НОЕМВРИ 2012 Г.

за изменение на Устройствения правилник на
Изпълнителна агенция „Електронни съобщи
телни мрежи и информационни системи“, при
ет с Постановление № 232 на Министерския
съвет от 2009 г. (обн., ДВ, бр. 78 от 2009 г.;
изм. и доп., бр. 15 и 56 от 2010 г., бр. 40 и 54
от 2011 г. и бр. 22 и 28 от 2012 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 12, ал. 5, т. 2 думите „съвместно
с Главна дирекция „Единна електронна съобщителна мрежа на държавната администрация
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и за нуждите на националната сигурност“ се
заличават.
§ 2. В чл. 24 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „и награди“ се заличават.
2. Алинея 2 се отменя.
Заключителна разпоредба
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 291
ОТ 16 НОЕМВРИ 2012 Г.

за изменение и допълнение на нормативни
актове на Министерския съвет
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В Постановление № 54 на Министерския съвет от 2010 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на
отбраната и за определяне на структури на
пряко подчинение на министъра на отбраната
(обн., ДВ, бр. 27 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 39
и 104 от 2011 г. и бр. 50 от 2012 г.) се правят
следните изменения и допълнения:
1. Създава се чл. 5а:
„Чл. 5а. (1) Създава се Център за изследване,
изграждане и усъвършенстване на способности
на НАТО за управление на кризи и реагиране
при бедствия, наричан по-нататък „Центъра“,
като юридическо лице по чл. 60 от Закона за
администрацията към министъра на отбраната, със седалище в гр. София.
(2) Центърът по ал. 1 е второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към министъра
на отбраната за:
1. изпълняване дейността на Република
България по създаване, акредитиране от Организацията на Северноатлантическия договор
(НАТО) и осигуряване дейността на Центъра
на НАТО за изследване, изграждане и развитие на способности за управление на кризи и
реагиране при бедствия като международна
военна организация на НАТО след неговата
акредитация;
2. подпомагане обединяването на усилията
за повишаване на оперативната съвместимост, разработването и усъвършенстването
на стандартите на НАТО при изграждането
на способности за управление на кризи и
реагиране при бедствия;
3. оказване на съдействие за прилагането
на всеобхватен подход и ефективно използване
на съвместния опит и способности на НАТО,
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страните членки, партньорите и международните организации в областта на управлението
на кризи и реагирането при бедствия;
4. обучение и подготовка на военнослужещи, държавни служители и граждански
лица, както и на организационни структури,
създадени за реагиране при кризи и бедствия;
5. подпомагане разработването на доктрини и концепции в областта на управление на
кризи и реагиране при бедствия;
6. осигуряване на специализирана експертиза относно реагирането при кризи и бедствия;
7. оказване на подкрепа за планирането
и провеждането на тренировки и учения на
НАТО, страните членки и партньори, включително разработването и утвърждаването на
сценарии за тях, с използването на моделиране
и симулация;
8. осигуряване на база данни за поуки
от практиката на НАТО, страните членки,
партньорите и международните организации
за управление на кризи и реагиране при бедствия в сътрудничество с Обединения център
на НАТО за анализи и поуки от практиката
(Joint Analyses and Lessons Learned Centre).
(3) За изпълнението на функциите по ал. 2
Центърът планира, организира и провежда:
1. к у рсове, работни срещи, семинари,
конференции и симпозиуми за обучение и
подготовка;
2. тренировки и учения;
3. работни срещи и конференции за разработване на концепции с участие на НАТО,
страните членки и партньорите;
4. анализи и оценки на поуките от практиката;
5. участие в научни изследвания и проекти
на НАТО, страните членки и партньорите в
областта на управление на кризи и реагиране
при бедствия;
6. публикации в областта на управление
на кризи и реагиране при бедствия.
(4) Министърът на отбраната издава правилник за устройството и дейността на Центъра.
(5) За осигуряване на комплексен подход при
изпълнение на функциите на Центъра могат
да бъдат привличани за участие експерти от
други структури на държавната администрация, Министерството на вътрешните работи и
Държавната агенция „Национална сигурност“
при условията и по реда на действащото законодателство, както и чуждестранни експерти.“
2. В приложение № 6 към чл. 8:
а) в т. 4 числото „511“ се заменя с „508“;
б) в т. 5 числото „172“ се заменя със „168“;
в) в т. 6 числото „110“ се заменя със „107“;
г) в т. 7 числото „71“ се заменя с „69“;
д) създава се т. 16:
„16. Център за изследване, изграждане и
усъвършенстване на способности на НАТО
за управление на кризи и реагиране при бедствия – 27 щатни бройки.“
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§ 2. В Устройствения правилник на Министерството на отбраната, приет с Постановление
№ 135 на Министерския съвет от 2011 г. (обн.,
ДВ, бр. 39 от 2011 г.; изм. и доп., бр. 22 и 49
от 2012 г.), се правят следните изменения и
допълнения:
1. В чл. 6, ал. 6 думата „атестиране“ се
заменя с „оценяване“.
2. В чл. 42 запетаята и думите „държавните
служители и лицата, работещи по трудово
правоотношение“ се заличават.
3. Приложението към чл. 13, ал. 2 се изменя така:
„Приложение
към чл. 13, ал. 2
Обща численост на персонала в административните звена на Министерството на отбраната –
781 щатни бройки
Политически кабинет
8
Постоянен секретар на отбраната
1
Началник на отбраната
1
Заместник-началници на отбраната
2
Главен сержант на Българската армия
1
Инспекторат
26
дирекция „Сигурност на информацията“
31
дирекция „Вътрешен одит“
14
звено „Протокол“
9
звено „Финансов контрол и материални
8
проверки“
Обща администрация
164
в т.ч.:
дирекция „Административно и информа- 66
ционно обслужване“
дирекция „Връзки с обществеността“
10
дирекция „Правно-нормативна дейност“
33
дирекция „Финанси“
55
Специализирана администрация
305
в т.ч.:
дирекция „Инфраструктура на отбраната“ 68
дирекция „Инвестиции в отбраната“
69
дирекция „Отбранителна политика“
47
дирек ци я „Планиране, програмиране и 52
бюджет“
дирекция „Управление на човешките ре- 69
сурси“
Щаб на отбраната
211
в т.ч.:
дирекция „Операции и подготовка“
60
дирекция „Логистика“
39
дирекция „Стратегическо планиране“
49
дирекция „Комуникационни и информаци- 40
онни системи“
отдел „Офис на началника на отбраната“
14
отдел „Съвместни съоръжения“
9“

§ 3. В Постановление № 175 на Министерския съвет от 2009 г. за определяне на първо
степенния и второстепенните разпоредители
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с бюджетни кредити в Министерството на
отбраната (обн., ДВ, бр. 57 от 2009 г.; изм. и
доп., бр. 39 от 2011 г.) се създава т. 20:
„20. директорът на Центъра за изследване,
изграждане и усъвършенстване на способности
на НАТО за управление на кризи и реагиране
при бедствия.“
§ 4. В Устройствения правилник на Изпълнителната агенция „Военни клубове и
военно-почивно дело“, приет с Постановление
№ 54 на Министерския съвет от 2010 г. (ДВ,
бр. 27 от 2010 г.), се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 9 ал. 4 се изменя така:
„(4) При отсъствие на изпълнителния директор поради командировка извън страната
или ползване на законоустановен отпуск функциите му се изпълняват от определен от него
с писмена заповед за всеки конкретен случай
заместник изпълнителен директор или друг
служител от агенцията.“
2. В чл. 10 т. 16 се изменя така:
„16. награждава с отличия и с награди
служителите от агенцията за образцово изпълнение на служебните им задължения по
реда на действащото законодателство.“
§ 5. В Правилника за прилагане на Закона
за отбраната и въоръжените сили на Република България, приет с Постановление № 46 на
Министерския съвет от 2010 г. (обн., ДВ, бр. 25
от 2010 г.; изм. и доп., бр. 63 от 2010 г., бр. 53,
63 и 68 от 2011 г. и бр. 36 и 54 от 2012 г.), се
правят следните изменения:
1. В чл. 132:
а) досегашният текст става ал. 1 и в нея
след думите „цивилните служители“ се добавя
„по трудово правоотношение“;
б) създава се ал. 2:
„(2) За образцово изпълнение на служебните
си задължения цивилните служители по служебно правоотношение в Министерството на
отбраната и структурите на пряко подчинение
на министъра на отбраната, които прилагат
Закона за държавния служител, могат да бъдат
награждавани с отличия при условията и по
реда на този закон.“
2. В чл. 133 след думата „служители“ се
добавя „по трудово правоотношение“.
3. В чл. 134, ал. 1:
а) в т. 1 след думата „служители“ се добавя
„по трудово правоотношение“;
б) в т. 2 след думата „служители“ се добавя
„по трудово правоотношение“.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 6. Необходимите средства за изпълнение
на постановлението се осигуряват в рамките
на бюджета на Министерството на отбраната
за съответната година.
§ 7. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на отбраната.

ВЕСТНИК

С Т Р. 9

§ 8. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
10672

РЕШЕНИЕ № 948
ОТ 16 НОЕМВРИ 2012 Г.

за отчуждаване на части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда за изграждане
на обект „Въздушна линия 110 kV подстанция
„Айтос“ – подстанция „Слънчев бряг-запад“
на територията на област Бургас
На основание чл. 63, ал. 1 и 2 от Закона
за енергетиката във връзка с чл. 34а, ал. 1 и
§ 1 от допълнителните разпоредби на Закона
за държавната собственост, чл. 60, ал. 1 от
Административнопроцесуалния кодекс и предвид необходимостта от осигуряване защита на
особено важни държавни и значими обществени интереси, своевременно приключване на
отчуждителните процедури и осъществяване
на строителните дейности в определените
срокове, ускоряване реализацията на проекта, което ще допринесе за подобряване и
стабилизиране на електроз ахранването на
област Бургас,
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Отчуждава за държавна нужда за изграждане на обект „Въздушна линия 110 kV
подстанция „Айтос“ – подстанция „Слънчев
бряг-запад“ съгласно влязъл в сила парцеларен
план, одобрен със Заповед № РД-02-14-1889
на заместник-министъра на регионалното
развитие и благоустройството от 26 юли
2012 г., части от имоти – частна собственост,
намиращи се на територията на общините
Айтос, Поморие и Несебър, област Бургас,
подробно описани в приложението по вид,
размер, местонахождение, размер на паричното обезщетение и собственици.
2. Средствата, необходими за финансиране
на процедурата по отчуждаване на имотите по
т. 1, са за сметка на „Национална електричес
ка компания“ – ЕАД, София, със седалище
и адрес: София, ул. Триадица 8.
3. Допуска предварително изпълнение на
т. 1.
4. Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок
от обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков

С Т Р. 1 0
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Приложение
към т. 1

№
по
ред

Имот №

Вид
на територията

1

2

3

Начин
на
трайно
ползване

Вид
собственост

Собственик

4

5

6

Засегната от
ПаОбща
отчуж- рично
площ на
даваобезСтълб №
имота
нето
щете(в дка)
площ от
ние
имота (в лв.)
(в дка)
7

8

9

Забележка

10

11

Имоти, попадащи в землището на гр. Айтос, ЕКАТТЕ 00151, общинa Айтос, област Бургас
1.

2.

236015

511005

земеделска

земеделска

нива

нива

частна

частна

Веселин
Петков
Петков

насл. на
Христоско
Танев
Стоилов

14,930

22,037

5

25

0,001

0,001

12

12

Наследници на
Христоско Танев
Стоилов:
1. Владимир
Йорд анов Сто
ил ов
2. Тодорка Иванова Ми хайлова-Стоилова
3. Йордан Стоянов Стоилов
4. Илиана Димит
рова Иванова и
др.

Имоти, попадащи в землището на с. Дрянковец, ЕКАТТЕ 23889, общинa Айтос, област Бургас

3.

4.

5.

023005

033021

036004

земеделска

земеделска

земеделска

нива

нива

нива

частна

насл. на
Станка
Динева
Атанасова

9,001

54

0,001

12

Наследници на
Станка Динева
Атанасова:
1. Костадин
Янев Пендев
2. Стоянка
Здравк ова Атанасова
3. Трендафилка
Димит рова Табакова и др.
Наследници на
Георги Тодоров
Атанасов:
1. Христо Георгиев Тодоров
2. Йордан Вълев Димитров
3. Иванка Йорданова Николова
4. Гергана Йорданова Димит
рова и др.

частна

насл. на
Георги
Тодоров
Атанасов

22,499

63

0,001

12

частна

Христо
Иванов
Кърджилов,
Марийка
Иванова
Величкова,
Радка
Иванова
Николова,
Славка
Иванова
Панделеева,
Тодорка
Иванова
Янева

29,6

66

0,001

12
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Имоти, попадащи в землището на с. Белодол, ЕКАТТЕ 27440, община Поморие, област Бургас

6.

015049

земеделска

нива

частна

насл. на
Тодора
Генова
Дичева

18,010

91

0,001

14

Наследници на
Тодора Генова
Дичева:
1. Руска Стаматова Дончева
2. Симеон Стаматов Парушев
3. Цанка Божилова Желязкова
4. Жечка Кирилова Алексиева
и др.

Имоти, попадащи в землището на с. Гълъбец, ЕКАТТЕ 18229, община Поморие, област Бургас
7.

8.

9.

006150

004115

004041

земеделска

земеделска

земеделска

пасище/
мера

лозе

нива

частна

„Рам комерс“ –
ООД

131,994

114

0,001

14

частна

насл. на
Анести
Янков
Костов

9,997

118

0,001

17

частна

Марийка
Петрова Динева и Надка
Петрова
Ристовска

7,597

119

0,001

14

Наследници на
Анести Янков
Костов:
1. Нейчо Тодоров
2. Анести Тодоров
3. Антоанета
Панайотова Ки
рова и др.

Имоти, попадащи в землището на с. Порой, ЕКАТТЕ 57790, община Поморие, област Бургас

10.

11.

001016

003136

земеделска

земеделска

нива

нива

частна

частна

насл. на Никола Христов
Иванов

насл. на
Иван
Димитров
Попов

20,023

14,629

125

131

0,001

0,001

14

Наследници на
Никола Хрис
тов Иванов:
1. Минка Николова Лазарова
2. Калчо Николов Христов
и др.

14

Наследници на
Иван Димитров
Попов:
1. Анка Михайлова Попова
2. Димитър
Иванов Попов
3. Мария Иванова Попова

Имоти, попадащи в землището на с. Гюльовца, ЕКАТТЕ 18469, община Несебър, област Бургас

12.

земе18469.35.12
делска

нива

частна

насл. на
Райко
Дамянов
Узунов

8,104

135

0,001

18

Не може да се
издаде удостоверение за наследници на
Райко Дамянов
Узунов, видно
от служебна
бележка изх.
№ 05-00-001 от
10.04.2012 г. на
Община Не
себър
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Имоти, попадащи в землището на с. Оризаре, ЕКАТТЕ 53822, община Несебър, област Бургас
13. 53822.19.234

земеделска

нива

частна

„Бора
2002“ – ООД

17,199

148

0,001

18

14. 53822.19.361

земеделска

нива

частна

„Бора
2002“ – ООД

7,278

151

0,001

18

Имоти, попадащи в землището на с. Тънково, ЕКАТТЕ 73571, община Несебър, област Бургас
15.

73571.1.513

земеделска

нива

частна

„Сънсет
Ризорт“

534,999

152 и 153

0,025

600

16.

73571.9.11

земеделска

нива

частна

„Гербо инвест“ – ЕООД

5,502

158

0,001

24

Имоти, попадащи в землището на с. Кошарица, ЕКАТТЕ 39164, община Несебър, област Бургас

17.

земе39164.13.96
делска

18. 39164.13.204

земеделска

нива

нива

частна

насл. на
Ангел
Иванов
Кехайов

9,813

167

0,001

39

частна

Радка
Маринова
Димитрова и
Димитър
Маринов
Янев

4,697

169

0,001

39

Наследници на
Ангел Иванов
Кехайов:
1. Станка Ангелова Боева
2. Станка Николова Кехайова
3. Анастасия
Николова Кехайова и др.

Обща сума за обезщетяване (в лв.): 903 лв.
Забележка. По т. 15 от приложението в имот № 73571.1.513 попадат два стълба № 152 и 153. Площта на стълб
№ 152 е 0,024 дка, площта на стълб № 153 е 0,001 дка. Общата площ на двата стълба е 0,025 дка. Общата сума
за обезщетението за двата стълба е 600 лв.

10667

РЕШЕНИЕ № 949
ОТ 16 НОЕМВРИ 2012 Г.

за отчуждаване на имоти и части от имо
ти – частна собственост, за държавнa нуждa за
изграждане на обект „Път І-1 (Е-79) Обход на
гр. Монтана от км 102+060 до км 114+512.20“
на територията на област Монтана
На основание чл. 34а, ал. 1 във връзка с
чл. 34б и § 1 от допълнителните разпоредби на
Закона за държавната собственост, чл. 60, ал. 1
от А дминист рат ивнопроцесуа лни я кодекс и
предвид необходимостта от осигуряване защита
на особено важни държавни и значими обществени интереси, своевременно приключване на
отчуждителните процедури и осъществяване на
строителните дейности в определените срокове,
ускоряване реализацията на проекта, което ще
допринесе за осигуряване на модерни експлоатационни условия, за подобряване функционирането
и стандарта на транспортно обслужване на международния и вътрешния трафик и подобряване
безопасността и сигурността на движението,

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Отчуждава за държавна нужда за изграждане
на обект „Път І-1 (Е-79) Обход на гр. Монтана от
км 102+060 до км 114+512.20“ съгласно влязъл
в сила парцеларен план, одобрен със Заповед
№ РД-02-14-2287 на министъра на регионалното
развитие и благоустройството от 12 септември
2012 г., имоти и части от имоти – частна собственост, намиращи се на територията на община
Монтана, област Монтана, подробно описани в
приложението по вид, размер, местонахождение,
размер на паричното обезщетение и собственици.
2. Средствата, необходими за финансиране на
процедурата по отчуждаване на имотите по т. 1,
са за сметка на Агенция „Пътна инфраструктура“.
3. Допуска предварително изпълнение на т. 1.
4. Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от
обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
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С Т Р. 1 3
Приложение
към т. 1

ОБЩИНА МОНТАНА
Землище с. Войници, ЕКАТТЕ 11939, община Монтана
Път I-1 (Е-79) Обходен път на гр. Монтана от км 102+060 до км 114+512.20
№
по Имот №
ред

1.

71,24

2.

82,8

3.

83,12

4.

83,14

5.

83,15

6.

83,16

7.

83,17

8.

84,2

9.

84,3

10.

84,4

Вид
територия

За нуждите
на горското
стопанство
За нуждите
на горското
стопанство
За нуждите
на горското
стопанство
За нуждите
на горското
стопанство
За нуждите
на горското
стопанство
За нуждите
на горското
стопанство
За нуждите
на горското
стопанство
За нуждите
на горското
стопанство
За нуждите
на горското
стопанство
За нуждите
на горското
стопанство

Обща
площ
на
имота
(в дка)

Засег
ната
площ
(в дка)

Стойност
на паричното
обезщетение
(в лв.)

Начин на трайно ползване

Вид
собст
веност

Широколистни дървесни
видове

Частна

Лиляна Еленкова Лозанова

2,000

0,540

425,00

Нискостъблени дърв. видове (акация, гледичия)

Частна

н-ци Иван Александров
Иванов

5,000

0,056

11,00

Нискостъблени дърв. видове (акация, гледичия)

Частна

н-ци Еленко Кръстев
Младенов

1,000

0,289

247,00

Нискостъблени дърв. видове (акация, гледичия)

Частна

н-ци Христо Каменов
Първанов

0,600

0,344

183,00

Нискостъблени дърв. видове (акация, гледичия)

Частна

Ива Тодорова Кирилова

2,000

0,567

503,00

Нискостъблени дърв. видове (акация, гледичия)

Частна

н-ци Еленко Кръстев
Младенов

2,500

0,697

597,00

Нискостъблени дърв. видове (акация, гледичия)

Частна

н-ци Милчо Христов
Кръстев

1,500

0,427

379,00

Широколистни дървесни
видове

Частна

н-ци Давид Нончев
Цветанов

1,998

1,519

527,00

Широколистни дървесни
видове

Частна

н-ци Стоил Нончов
Цветанов

0,300

0,062

22,00

Широколистни дървесни
видове

Частна

н-ци на Евлоги Цветанов Матов

1,000

0,012

4,00

Собственик

Землище гр. Монтана, ЕКАТТЕ 48489
Път I-1 (Е-79) Обходен път на гр. Монтана от км 102+060 до км 114+512.20
№
по
ред

Имот №

Вид територия

Начин на трайно ползване

Вид
собст
веност

Собственик

Обща площ
на имота
(в дка)

Засегната
площ
(в дка)

Стойност на паричното обезщетение
(в лв.)

1.

48489.16.510

Горска

Широколистни
дървесни видове

Частна

Параскева
Петрова
Горанова

0,751

0,007

26,00

Землище с. Николово, ЕКАТТЕ 51665, община Монтана
Път I-1 (Е-79) Обходен път на гр. Монтана от км 102+060 до км 114+512.20
Обща
Засегната
площ на
площ
имота
(в дка)
(в дка)

Стойност на
паричното
обезщетение
(в лв.)

№
по
ред

Имот
№

Вид
територия

Начин на трайно
ползване

Вид
собст
веност

Собственик

1.

109,15

За нуждите
на горското
стопанство

Широколистни
дървесни видове

Частна

н-ци на Дамян
Цветанов Антонов

3,498

3,234

2071,00

2.

109,37

За нуждите
на горското
стопанство

Широколистни
дървесни видове

Частна

н-ци на Ангел
Ташов Георгиев

11,056

2,317

1484,00

С Т Р. 1 4

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 92

Землище с. Николово, ЕКАТТЕ 51665
Път I-1 (Е-79) Обходен път на гр. Монтана от км 102+060 до км 114+512.20

№
по
ред

Имот
№

Вид на
терито
рията

1

2

3

1.

56,1

2.

56,2

3.

56.3*

Земеделска
земя

4.

56.4*

Земеделска
земя

5.

56.17

Земеделска
земя

6.

Земеделска
56.19
земя

7.

56.6*

8.

56,7

9.

56,8

10.

56,9

11.

56.10

12.

56.11*

13.
14.

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Земеделска
земя
Земеделска
земя
Земеделска
земя
Земеделска
земя
Земеделска
земя

Земеделска
земя
Земеделска
56,12
земя
Земеделска
56,13
земя

15. 56.14*
16.

Земеделска
земя
Земеделска
земя

Земеделска
земя

Земеделска
земя
Земеделска
58,7
земя
Земеделска
58,8
земя
Земеделска
58,9
земя
Земеделска
58.10
земя
Земеделска
58,11
земя
Земеделска
59,9
земя
58,6

59.10

Земеделска
земя

Име на собствеНачин на
Вид
ника на имота
трайно собстве- трите имена/име
ползване
ност
на юридическото
лице
4

5

Обща
площ на
имота
(в дка)

Площ,
подлежаща Стойност на
на отчужда насажденията
ване
(в лв.)
(в дка)

6
7
8
Имоти, засягащи се от обект:
Път I-1 обход на гр. Монтана от км 102+060 до км 114+512.20
н-ци на Димитър
Нива
Частна
0,800
0,776
Ненчов Лалов
н-ци на Панталей
Нива
Частна
1,150
1,106
Арсенов Първанов
н-ци на Данка
Нива
Частна Иванова Първа2,000
1,386
нова
н-ци на Йордана
Нива
Частна
7,000
4,161
Петкова Рангелова
Първан Георгиев
Първанов
Нива
Частна
3,391
Ивайло Първанов
Георгиев
3,919
Първан Георгиев
Първанов
Ов. граЧастна
3,908
дина
Ивайло Първанов
Георгиев
Валери Иванов
Нива
Частна
2,510
2,039
Видов
н-ци на Атанас
Нива
Частна
3,204
3,204
Матов Христов
н-ци на Димитър
Нива
Частна
3,215
3,215
Пешунов Иванов
н-ци на Цветан
Нива
Частна
5,803
5,803
Иванов Гергов
н-ци на Първан
Нива
Частна Димитров Пър3,400
3,400
ванов
н-ци на Лазар ПеНива
Частна
3,000
2,467
шунов Иванов
н-ци на Филип
Нива
Частна
1,000
0,327
Киров Филипов
н-ци на Косто МиНива
Частна
1,000
0,055
ронов Трифонов
н-ци на ХараНива
Частна лампи Кръстев
1,487
0,009
Игнатов
н-ци на Трифон
Нива
Частна
2,000
1,511
Петров Трифонов
Цветан Аврамов
Нива
Частна
1,000
0,309
Колов
н-ци на Георги
Нива
Частна
1,000
0,268
Колов Митров
Йорданка ПърваНива
Частна
1,000
0,210
нова Серафимова
н-ци на Петра
Нива
Частна
1,000
0,128
Найденова
н-ци на Петко
Нива
Частна
0,990
0,032
Димитров Генин
Янка Атанасова
Нива
Частна
2,200
0,669
Къчева
н-ци на Анастас
Нива
Частна Михайлов Дими2,020
0,666
тров

9

Стойност на
паричното
обезщетение
общо
(в лв.)
10

230
328
412
1236

6198

7362

606
952
955
1723
1010
733
97
16
3
449
92
80
62
38
10
199
198

БРОЙ 92
1

2

24.

59,11

25.

60,1

26.

60,2

27.

60.10*

28.

60,14

29.

60,15

30.

61,17

31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

Земеделска
земя

Земеделска
земя
Земеделска
61,4
земя
Земеделска
61,5
земя
Земеделска
62,1
земя
Земеделска
62,2
земя
Земеделска
62,3
земя
Земеделска
62,4
земя
Земеделска
62,5
земя
Земеделска
62,26
земя
Земеделска
62,27
земя
64,1

42.

64,15

43.

65,6

44.

65,7

45.

65,8

46.

66,6

47.

66,7

48.

66,8

50.

3
Земеделска
земя
Земеделска
земя
Земеделска
земя
Земеделска
земя
Земеделска
земя
Земеделска
земя

61,18

41.

49.

ДЪРЖАВЕН

Земеделска
земя
Земеделска
земя
Земеделска
земя
Земеделска
земя
Земеделска
земя
Земеделска
земя
Земеделска
земя
Земеделска
земя

Земеделска
земя
Земеделска
66.10
земя
66,9

4

5

Нива

Частна

Нива

Частна

Нива

Частна

Нива

Частна

Нива

Частна

Нива

Частна

Нива

Частна

Нива

Частна

Нива

Частна

Нива

Частна

Нива

Частна

Нива

Частна

Нива

Частна

Нива

Частна

Нива

Частна

Нива

Частна

Нива

Частна

Нива

Частна

Нива

Частна

Нива

Частна

Нива

Частна

Нива

Частна

Нива

Частна

Нива

Частна

Нива

Частна

Нива

Частна

Нива

Частна

51.

66,11

Земеделска
земя

Нива

Частна

52.

66,12

Земеделска
земя

Нива

Частна

53.

66,14

Земеделска
земя

Нива

Частна

ВЕСТНИК

6
н-ци на Филип
Киров Филипов
н-ци на Филип
Спасов Момчилов
Валери Иванов
Видов
н-ци на Лазар
Тодоров Цеков
н-ци на Петър
Кузманов Илиев
Коло Серафимов
Кузманов
Тодор Колов Тодоров
Семчо Николов
Тодоров
Теменужка Костова Семчова
Райна Петрова
Иванова
Тодор Младенов
Иванов
Тодор Ерофимов
Иванов
н-ци на Цеко Митов Истатков
н-ци на Съвета
Петрова Атанасова
Игнат Арсенов
Кръстев
н-ци на Дамян
Цветанов Антонов
Атанас Стефанов
Атанасов
Валери Иванов
Видов
н-ци на Георги
Младенов Горанчов
н-ци на Цветан
Иванов Гергов
Коло Алексов
Колов
н-ци на Димитър
Трифонов Петров
н-ци на Нистор
Каменов Нисторов
Ана Ценова Антова
н-ци на Иван Петков Колов
н-ци на Христо
Младенов Цветанов
Маргарита Антонова Кайзер
н-ци на Младен
Митов Младенов
н-ци на Петър
Александров Върбанов
н-ци на Френко
Давидков Апостолов
Евтим Цветанов
Иванов

7

С Т Р. 1 5
8

9

10

1,300

0,703

209

2,300

0,710

211

7,000

2,236

664

2,000

0,132

39

5,200

2,347

697

2,000

0,716

213

5,405

1,669

496

0,700

0,377

112

3,000

1,634

485

3,800

0,606

180

4,400

0,691

205

1,000

0,278

83

1,500

0,492

146

1,400

0,516

153

2,200

0,708

210

0,700

0,232

69

7,500

0,956

284

9,300

1,213

360

0,900

0,191

57

2,600

0,555

165

2,410

1,042

309

1,000

0,553

164

1,500

0,853

253

3,700

1,331

395

1,700

1,053

313

3,600

1,973

586

1,030

0,213

63

4,000

1,136

337

5,500

1,699

505

С Т Р. 1 6

ДЪРЖАВЕН

1

2

54.

67.10

55.

67,11

56.

67,12

57.

67,13

58.

69,1

59.

69,5

60.

69,6

Зем. земя

61.

69,7

Зем. земя

62.

69,19 Зем. земя

63.

69,12 Зем. земя

64.

69,13 Зем. земя

65.

69,14 Зем. земя

66.

70,12 Зем. земя

67.

71,1

Зем. земя

68.

72,7

Зем. земя

69.

72,8

Зем. земя

70.

3
Земеделска
земя
Земеделска
земя
Земеделска
земя
Земеделска
земя
Земеделска
земя
Земеделска
земя

73.7** Зем. земя

71.

56.6

Зем. земя

1.

56.3

Земеделска
земя

2.

56.4

Земеделска
земя

3.

56.17

Земеделска
земя

4.

56.19

Земеделска
земя

5.

56.11

6.

Земеделска
земя
Земеделска
56,12
земя

7.

56,13

Земеделска
земя

8.

56.14

Земеделска
земя

9.

57,8

10.

57,9

Земеделска
земя
Земеделска
земя

4

5

ВЕСТНИК

6
7
8
н-ци на Тодор
Нива
Частна
4,400
0,229
Апостолов Иванов
н-ци на Младен
Нива
Частна
8,990
1,407
Първанов Белия
Ангел Петков АнНива
Частна
8,610
3,068
гелов
н-ци на Петко
Нива
Частна
2,000
0,238
Ангелов Петков
н-ци на Апостол
Нива
Частна
5,700
1,385
Петров Ваков
Виолетка ГераскоНива
Частна
5,000
2,166
ва Френкова
н-ци на Младен
Нива
Частна
1,149
0,508
Недялков Мантев
Юрид. „Агроленд“ –
Нива
1,099
0,126
лица ЕООД
Теменужка КостоНива
Частна
3,098
1,180
ва Семчова
н-ци на Никодим
Нива
Частна
5,099
1,613
Иванов Гунчов
н-ци на Петко
Нива
Частна
7,100
1,790
Иванов Петков
Стоян Соколов
Нива
Частна
5,503
0,860
Стоянов
Трифон Георгиев
Нива
Частна
7,500
0,292
Първанов
Пасище
н-ци на Иван КоЧастна
5,999
0,642
с хр.
лев Черния
Пасище
Калин Николов
Частна
3,991
0,570
с хр.
Кузманов
Пасище
н-ци на Иван МиЧастна
6,005
4,506
с хр.
хайлов Михайлов
н-ци на Свилен
Нива
Частна
21,095
0,065
Иванов Димитров
Валери Иванов
Нива
Частна
2,511
2,039
Видов
Имоти, засягащи се от реконструкция на електропроводи за обект:
Път I-1 обход на гр. Монтана от км 102+060 до км 114+512.20
н-ци на Данка
Нива
Частна Иванова Първа2,000
0,441
нова
н-ци на Йордана
Нива
Частна Петкова Ранге7,000
1,794
лова
Първан Георгиев
Нива
Частна
Първанов
Ивайло Първанов
Георгиев
7,300
1,941
Ов. граЧастна Първан Георгиев
дина
Първанов
Ивайло Първанов
Георгиев
н-ци на Лазар ПеНива
Частна
3,000
0,529
шунов Иванов
н-ци на Филип
Нива
Частна
1,000
0,666
Киров Филипов
н-ци на Косто
Нива
Частна Миронов Трифо1,000
0,770
нов
н-ци на ХараНива
Частна лампи Кръстев
1,490
0,813
Игнатов
Методи Трифонов
Нива
Частна
1,000
0,057
Колов
Тодор Апостолов
Нива
Частна
1,000
0,040
Иванов

БРОЙ 92
9

10
68
418
911
71
411
643
151
37
350
479
532
255
87
191
169
1338
19
606

131

533

576

157
198
229

242
17
12

БРОЙ 92
1
11.
12.
13.
14.

1.

2.

3.

4.

ДЪРЖАВЕН

2

3
Земеделска
60.10
земя
Земеделска
60,11
земя
Земеделска
73.7
земя
56.6

Зем. земя

За нуждите
000860 на селското стоп.
За нуждите
000861 на селското стоп.
За нуждите
000862 на селското стоп.
За нуждите
000359 на селското стоп.

4

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 7

5

6
7
8
Лазар Тодоров
Нива
Частна
2,000
0,655
Цеков
Господин Каменов
Нива
Частна
5,100
0,169
Петров
Свилен Иванов
Нива
Частна
21,695
9,631
Димитров
Валери Иванов
Нива
Частна
2,511
0,232
Видов
Имоти, засегнати от сервитута на пътя на обект:
Път I-1 обход на гр. Монтана от км 102+060 до км 114+512.20
Производ
Иван Георгиев
ствена
Частна
0,938
Ангелов
територия
Производ
Иван Георгиев
ствена
Частна
2,352
0,068
Ангелов
територия
Производ
Иван Георгиев
ствена
Частна
11,511
Ангелов
територия
Производ
„Справедливост
ствена
Частна
12,133
1,084
2006“ – ООД
територия

9

10
195
50
2860
69

239

3816

Имоти с режим на ограничено ползване, засегнати от реконструкцията на електропроводи на обект:
Път I-1 обход на гр. Монтана от км 102+060 до км 114+512.20
1.

За нуждите Производ
„Справедливост
000359 на селскоствена
Частна
2006“ – ООД
то стоп. територия

12

0,591

2080

Общо:

42 894

Землище с. Долна Вереница, ЕКАТТЕ 22040
Път I-1 (Е-79) Обходен път на гр. Монтана от км 102+060 до км 114+512.20
№
по
ред

Имот
№

Вид на територията

Начин на
трайно
ползване

Вид собственост

Име на собственика на
имота
трите имена/име на
юридическото лице

Обща
площ на
имота
(в дка)

Площ, подлежаща на
отчуждаване
(в дка)

Стойност на паричното обезщетение
(в лв.)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Имоти, засягащи се от обект:
Път I-1 обход на гр. Монтана от км 102+060 до км 114+512.20
1. 230,2
2. 230,3
3. 230,5
4. 230,6
5. 230,7
6. 236,25
7. 610,1
8. 610.2
9. 610,3
10. 610,4
11. 610.5
12. 610,6
13. 611,1

Земеделска
земя
Земеделска
земя
Земеделска
земя
Земеделска
земя
Земеделска
земя
Земеделска
земя
Земеделска
земя
Земеделска
земя
Земеделска
земя
Земеделска
земя
Земеделска
земя
Земеделска
земя
Земеделска
земя

Нива
Нива
Лозови
насажд.
Лозови
насажд.
Лозови
насажд.
Лозови
насажд.

Частна
Частна
Частна
Частна
Частна
Частна

Нива

Частна

Нива

Частна

Нива

Частна

Нива

Частна

Нива

Частна

Нива

Частна

Нива

Частна

Георги Крумов Георгиев
н-ци на Иван Средков
Първанов
Светелинка Средкова
Петрова
н-ци на Серафим Слав
ков Лилов
н-ци на Серафим Слав
ков Лилов
н-ци на Иван Ефремов
Димитров
н-ци на Захари Николов
Младенов
н-ци на Петър Александров Кръстев
н-ци на Владимир Йосифов Стоянов
Михайл Александров
Латов
Димитър Славчев Димитров
н-ци на Костодин Антонов Милчов
н-ци на Димитър Георгиев Боторов

2,490

0,093

2,870

0,106

5,040

0,204

3,270

0,174

1,680

0,100

2,010

0,002

2,500

0,517

1,500

1,359

0,999

0,999

5,500

0,200

5,210

4,631

12,400

4,511

4,000

0,913

31
35
67
57
33
1
170
447
329
66
1524
1484
300

С Т Р. 1 8
1
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

ДЪРЖАВЕН

2

3

Земеделска
611,2
земя
Земеделска
611.3
земя
Земеделска
611,4
земя
Земеделска
611,8
земя
Земеделска
611,9
земя
Земеделска
611.10
земя
Земеделска
611,11
земя
Земеделска
612,2
земя
Земеделска
613,4
земя
Земеделска
614,1
земя
Земеделска
615.3*
земя

ВЕСТНИК

4

5

6

Нива

Юрид.
лица

Нива

Частна

Нива

Частна

Октопод Инвест Холдинг
ЕООД
Димитър Славчев Димитров
Александър Генадиев
Михайлов

Нива

Частна

Нива
Нива

БРОЙ 92
7

8

9

4,500

3,352

4,500

3,923

7,000

1,091

Пенка Вълова Иванова

3,300

0,212

Частна

Димитър Славчев Димитров

3,400

1,921

Частна

Галя Каменова Йончева

3,400

2,746

3,700

1,446

19,500

1,603

20,000

6,603

36,000

0,417

14,960

1,351

Нива

Частна

Нива

Частна

Нива

Частна

Нива

Частна

Нива

Частна

Камена Аспарухова Ненчова
н-ци на Александър
Петров Иванов
Кирил Славчов Ангелов
Александър Димитров
Иванов
н-ци на Ангел Тодоров
Петков

1103
1291
359
70
632
903
476
527
2172
137
444

Имоти, засягащи се от реконструкция на електропроводи за обект:
Път I-1 обход на гр. Монтана от км 102+060 до км 114+512.20
1.

614,1

2.

615,3

Земеделска
земя
Земеделска
земя

Нива

Частна

Нива

Частна

Александър Димитров
Иванов
н-ци на Ангел Тодоров
Петков

Общо:

36,000

1,806

594

14,960

0,748

246

220,689

41,028

13498

Землище с. Войници, ЕКАТТЕ 11939
Път I-1 (Е-79) Обходен път на гр. Монтана от км 102+060 до км 114+512.20
Вид на
територията

Начин
на трайно ползване

Вид собственост

2

3

4

5

1.

52,1

Земеделска земя

Нива

Частна

Светослав Димитров Георгиев

2.

52,2

Земеделска земя

Нива

Частна

3.

52,4

Земеделска земя

Нива

4.

52,6

Земеделска земя

5.

52,7

6.

№
по
ред

Имот
№

1

Име на собственика на
имота
трите имена/име на
юридическото лице

Обща
площ на
имота
(в дка)

Площ, подлежаща на отчуждаване
(в дка)

Стойност на
паричното
обезщетение
(в лв.)

6

7

8

9

12,000

0,389

195

н-ци на Йордана Спасова
Кирова

5,500

0,004

2

Частна

н-ци на Йордан Петков
Матов

3,000

1,013

508

Нива

Юрид.
лица

Еларг фонд за земеделска
земя АДСИЦ

6,000

1,153

578

Земеделска земя

Нива

Частна

н-ци на Петър Йорданов
Горанов

7,500

1,562

783

52,8

Земеделска земя

Нива

Частна

н-ци на Иван Младенов
Димитров

7,000

0,681

341

7.

52,9

Земеделска земя

Нива

Частна

Милан Първанов Димитров

16,500

2,234

1119

8.

52.10

Земеделска земя

Нива

Частна

Вергиния Николова Аврамова

4,000

1,549

776

9.

52,11

Земеделска земя

Нива

Частна

н-ци на Апостол Каменов
Дамянов

4,000

1,453

728

10.

52,12

Земеделска земя

Нива

Частна

н-ци на Евтим Каменов
Първанов

25,400

4,833

2421

11.

52,13

Земеделска земя

Нива

Частна

Иван Георгиев Дервенски

5,000

1,581

792

12.

52,19

Земеделска земя

Нива

Юрид.
лица

„Теди“ – ООД, София

4,700

0,094

47
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ВЕСТНИК

6

С Т Р. 1 9

1

2

3

4

5

13.

53,2

Земеделска земя

Нива

Частна

н-ци на Крум Александров Иванов

13,900

4,064

2036

14.

53,4

Земеделска земя

Нива

Юрид.
лица

„Теди“ – ООД, София

17,700

3,659

1833

15.

53,5

Земеделска земя

Нива

Частна

н-ци на Димитър Киров
Стаменов

10,200

2,729

1367

16.

53,6

Земеделска земя

Нива

Юрид.
лица

„Теди“ – ООД, София

9,200

1,066

534

17.

53,9

Земеделска земя

Нива

Частна

Веселина Иванова Давидкова

21,100

3,136

1571

18.

53,16

Земеделска земя

Нива

Частна

Филчо Аспарухов Георгиев

6,500

1,420

711

19.

54,2

Земеделска земя

Нива

Частна

н-ци на Войн Йорданов
Горанов

6,000

0,159

80

20.

54,3

Земеделска земя

Нива

Частна

Снежана Николова Каменова

6,900

1,619

811

21.

54,4

Земеделска земя

Нива

Частна

11,000

4,001

2005

22.

54,5

Земеделска земя

Нива

Частна

12,500

2,395

1200

23.

54,7

Земеделска земя

Нива

Частна

Замфир Николов Замфиров

8,100

1,557

780

24.

54,8

Земеделска земя

Нива

Частна

Замфир Николов Замфиров

7,450

0,824

413

25.

54,9

Земеделска земя

Нива

Частна

Апрахан Саркис Джебиян

6,450

0,662

332

26.

54.10

Земеделска земя

Нива

Частна

н-ци на Харалампи Каменов Рангелов

9,000

0,668

335

27.

55,7

Земеделска земя

Нива

Частна

н-ци на Серафина Иванова Горанова

9,500

0,862

432

28.

55,9

Земеделска земя

Нива

Частна

н-ци на Захари Каменов
Дамянов

10,800

0,033

17

29.

55.10

Земеделска земя

Нива

Частна

н-ци на Христо Каменов
Първанов

13,800

3,591

1799

30.

55,11

Земеделска земя

Нива

Юрид.
лица

„Теди“ – ООД, София

7,000

1,893

948

31.

55,12

Земеделска земя

Нива

Частна

Максим Петров Димитров

9,600

2,996

1501

32.

55,16

Земеделска земя

Нива

Частна

Верка Георгиева Тодорова

5,500

0,104

52

33.

56,14

Земеделска земя

Нива

Частна

н-ци на Генади Михайлов
Вачков

12,000

2,805

1405

34.

56,15

Земеделска земя

Нива

Частна

н-ци на Михаил Вачков
Ценов

14,000

2,777

1391

35.

56,16

Земеделска земя

Нива

Частна

Димитър Рангелов Димитров

2,300

0,512

257

36.

56,17

Земеделска земя

Нива

Юрид.
лица

„Теди“ – ООД, София

2,000

1,040

521

н-ци на Иван Александров Иванов
Мирослав Генчов Аспарухов – 1/6 ид. ч.
Галя Генчова АспаруховаВълкова – 1/6 ид. ч.
Христина Иванова Борисова – 1/12 ид. ч.
Роза Борисова Войникова – 1/12 ид. ч.
Борис Иванов Борисов –
1/12 ид. ч.
Иван Иванов Борисов –
1/12 ид. ч.
Сефтора Иванова Димитрова – 1/6 ид. ч.
Светлин Иванов Каенов – 1/6 ид. ч.

7

8

9

С Т Р. 2 0

ДЪРЖАВЕН

1

2

3

4

5

37.

56,18

Земеделска земя

Нива

Юрид.
лица

ВЕСТНИК
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7

„Теди“ – ООД, София

Общо:

8

9

12,000

2,105

1055

345,100

63,223

31676

Землище гр. Монтана с ЕКАТТЕ 48489, общ. Монтана, обл. Монтана
Път I-1 (Е-79) Обходен път на гр. Монтана от км 102+060 до км 114+512.20
№
по
ред

Имот №

Вид на
територията

Начин
на трайно ползване

Вид
собственост

Име на собственика
на имота
трите имена/име на
юридическото лице

Обща площ
на имота
(в дка)

Площ, подлежаща на отчуждаване
(в дка)

Стойност на
паричното
обезщетение
общо (в лв.)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.

48489.1.539

2.

48489.1.541

3.

48489.1.543

4.

48489.1.544

5.

48489.1.545

6.

48489.1.546

7.

48489.1.547

8.

48489.1.548

9.

48489.1.549

10.

48489.1.554

11.

48489.1.555

12.

48489.1.557

13.

48489.1.558

14.

48489.1.559

15.

48489.1.560

16.

48489.1.561*

17.

48489.1.562

18.

48489.1.563

19.

48489.1.564

20.

48489.1.1002

21.

48489.1.1003

22.

48489.1.589

1. Имоти, земеделска територия, засягащи се от обект:
Път I-1 обход на гр. Монтана от км 102+060 до км 114+512.20
ЗемеПетко Димитров
Нива
Частна
2,543
делска
Генин
ЗемеДетелинка Нисторова
Нива
Частна
7,827
делска
Георгиева
ЗемеНедялко Йорданов
Нива
Частна
5,820
делска
Каменов
ЗемеКостадин Каменов
Нива
Частна
10,741
делска
Първанов
ЗемеДимитър Петков ДиНива
Частна
9,489
делска
митров
ЗемеНива
Частна „Ставен“ – АД
5,591
делска
ЗемеАврам Петров БоНива
Частна
5,110
делска
жинов
ЗемеЕленко Младенов
Нива
Частна
2,097
делска
Велков
Земе„Сортови семена –
Нива
Частна
2,687
делска
Вардим“ – ЕАД
ЗемеНива
Частна Цено Нончев Петров
2,541
делска
ЗемеЕрменко Иванов ТриНива
Частна
4,610
делска
фонов
ЗемеБорис Стоянов ГеорНива
Частна
7,695
делска
гиев
ЗемеПетко Атанасов ТренНива
Частна
7,505
делска
дафилов
ЗемеЛозан Йосифов ЦоНива
Частна
7,998
делска
нин
ЗемеРангел Илиев ВърНива
Частна
7,999
делска
банов
Красимир Славейков
Петков
ЗемеНива
Частна
8,001
делска
Ивайло Бранимиров
Димитров
ЗемеНайден Борисов
Нива
Частна
9,002
делска
Петров
ЗемеНива
Частна „Ставен“ – АД
9,998
делска
ЗемеАлександър Тодоров
Нива
Частна
8,797
делска
Ганов
ЗемеБорислав Огнянов
Нива
Частна
делска
Каменов
Антоанета Борисова
8,703
Горанова
ЗемеНива
Частна
делска
Даниел Цветков Горанов
ЗемеНива
Частна Русин Иванов Бонов
5,498
делска

0,368

144

0,687

269

1,145

448

2,652

1037

2,060

805

1,292

505

1,579

617

1,012

396

1,657

648

0,002

1

1,237

484

1,062

415

1,080

422

1,205

471

1,259

492

1,338

523

1,609

629

2,027

793

2,169

848

3,068

1200

0,103

40
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2

23.

48489.1.618

24.

48489.1.619

25.

48489.1.620

26.

48489.1.621

27.

48489.1.622

28.

48489.1.623

29.

48489.1.624

30.

48489.1.625

31.

48489.1.627

32.

48489.1.628

33.

48489.1.1006**

34. 48489.1.1007**

35. 48489.1.1008**

36.

48489.1.630

37.

48489.1.631

38.

48489.1.632

39.

48489.1.633

40.

48489.1.634

41.

48489.1.653

42.

48489.1.995

43.

48489.1.658

44.

48489.1.660

45.

48489.1.661

46.

48489.1.662

47.

48489.1.675

48.

48489.1.676

49.

48489.1.677

50.

48489.1.678

51.

48489.1.680

3
Земеделска
Земеделска
Земеделска
Земеделска
Земеделска
Земеделска
Земеделска
Земеделска
Земеделска
Земеделска
Земеделска

4

5

Нива

Частна

Нива

Частна

Нива

Частна

Нива

Частна

Нива

Частна

Нива

Частна

Нива

Частна

Нива

Частна

Нива

Частна

Нива

Частна

Нива

Частна

ВЕСТНИК
6

Христо Младенов
Цветанов
Замфир Петков Лазаров
Даниел Цветков Горанов
Даниел Цветков Горанов
Калин Богданов Кирилов
Славен Горанов Колов
Георги Младенов
Иванов
Георги Младенов Горанов
Ангел Атанасов Трендафилов

С Т Р. 2 1
7

8

9

2,801

0,406

159

3,200

0,931

364

2,030

1,039

406

1,980

1,351

528

1,029

0,826

323

1,881

1,730

676

1,999

1,999

782

5,205

0,212

83

2,000

0,041

16

Борис Тодоров Ганов

5,499

0,032

13

„С.И.Г.“ – ООД

6,349

4,566

1785

8,999

3,949

1544

7,401

3,903

1526

Даниел Цветков Горанов
Борислав Огнянов
Каменов
Даниел Цветков Горанов
Борислав Огнянов
Каменов
Никодим Александров Ценов
Силко Тодоров Денчев

Земеделска

Нива

Земеделска

Нива

Частна

Нива

Частна

Нива

Частна

Нива

Частна

Борис Тодоров Ганов

5,496

0,852

333

Нива

Частна

Георги Гаврилов
Петров

4,002

0,176

69

Нива

Частна

3,002

0,144

56

Нива

Частна

2,093

1,575

616

Нива

Частна

1,677

1,519

594

Нива

Частна

5,092

0,233

91

Нива

Частна

2,791

0,887

347

Нива

Частна

2,096

1,384

541

Нива

Частна

1,262

1,232

482

Нива

Частна

2,999

0,012

5

Нива

Частна

3,000

0,189

74

Нива

Частна

4,001

0,290

113

Нива

Частна

Валери Иванов Видов

4,069

0,415

162

Нива

Частна

Цеко Ангелов Цеков

2,031

0,264

103

Земеделска
Земеделска
Земеделска
Земеделска
Земеделска
Земеделска
Земеделска
Земеделска
Земеделска
Земеделска
Земеделска
Земеделска
Земеделска
Земеделска
Земеделска
Земеделска

Частна

Асен Николов Тодоров
Славен Горанов Колов
Красимир Благоев
Спасов
Александър Ценов
Гаврилов
Кирица Ерменкова
Танкова
Замфир Петков Лазаров
Страшимир Цеков
Колов
Тодор Георгиев Тодоров
Иванка Павлова Георгиева
Таска Върбанова
Петрова

3,902

6,097

С Т Р. 2 2
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5
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8

9

Нива

Частна

Иван Рангелов Божинов

Нива

Частна

Цено Нончев Петров

0,961

0,169

66

Нива

Частна

Борис Спасов Колов

0,169

0,169

66

Нива

Частна

0,300

0,255

100

Нива

Частна

0,300

0,155

61

Нива

Частна

0,134

0,134

52

Нива

Частна

0,205

0,205

80

Нива

Частна

0,866

0,272

106

Земеделска

Зеленч.
градина

Частна

Анани Нончов Цеков

1,045

0,311

122

48489.1.710

Земеделска

Зеленч.
градина

Частна

Марин Замфиров
Иванов

0,440

0,041

16

62.

48489.1.711

Земеделска

Зеленч.
градина

Частна

Иван Александров
Гаврилов

0,605

0,020

8

63.

48489.1.713

Земеделска

Зеленч.
градина

Частна

Борис Спасов Колов

1,014

0,611

239

64.

48489.1.714

Земеделска

Зеленч.
градина

Частна

Красимир Благоев
Спасов

0,477

0,352

138

65.

48489.1.716

Земеделска

Зеленч.
градина

Частна

0,408

0,408

160

66.

48489.1.717

Земеделска

Зеленч.
градина

Частна

0,228

0,228

89

Земеделска

Зеленч.
градина

Частна

0,358

0,358

140

Пасище

Частна

0,718

0,115

45

Нива

Частна

2,118

0,054

21

Пасище

Частна

4,105

0,278

109

Нива

Частна

Никола Цеков Колов

3,002

0,084

33

Нива

Частна

Иван Ценов Атанасов

3,599

0,167

65

Нива

Частна

2,999

0,181

71

Нива

Частна

4,798

0,227

89

Нива

Частна

6,501

0,219

86

Нива

Частна

5,044

0,083

32

Нива

Частна

5,541

0,007

3

7,997

0,177

69

10,003

1,247

488

52.

48489.1.681

53.

48489.1.682

54.

48489.1.683

55.

48489.1.684

56.

48489.1.685

57.

48489.1.686

58.

48489.1.687

59.

48489.1.689

60.

48489.1.708

61.

Земеделска
Земеделска
Земеделска
Земеделска
Земеделска
Земеделска
Земеделска
Земеделска

ВЕСТНИК

0,268

105

Росен Петров Цанков
Славен Горанов Колов
Красимир Благоев
Спасов
Росен Петров Цанков

67.

48489.1.718

68.

48489.1.722

69.

48489.1.763

70.

48489.1.764

71.

48489.1.795

72.

48489.1.796

73.

48489.1.797

74.

48489.1.798

75.

48489.1.799

76.

48489.1.800

77.

48489.1.801

78.

48489.1.806

Земеделска

Нива

Частна

79.

48489.1.809

Земеделска

Нива

Частна

Земеделска
Земеделска
Земеделска
Земеделска
Земеделска
Земеделска
Земеделска
Земеделска
Земеделска
Земеделска

Михаил Кирилов Горанов
Славен Горанов Колов
Тодор Борисов Тодоров
Александър Тодоров
Ганов
Кирица Ерменкова
Танкова

1,901

Борис Спасов Колов
Славен Горанов Колов
Тодор Борисов Тодоров
Никодим Александров Ценов

Калоян Владимиров
Каменов
Замфир Петков Лазаров
Иванка Ангелова
Бонева
Антон Генадиев
Петров
Руска Григорова Русинова
Йордан Тодоров
Илиев
Илия Георгиев Гьонински
Гераско Марков Тодоров
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1

ДЪРЖАВЕН
2

80.

48489.1.814

81.

48489.1.815

82.

48489.1.961

83.

48489.1.962

84.

48489.1.817

85.

48489.1.830

86.

48489.1.833

87.

48489.1.834

88.

48489.1.835

89.

48489.1.836

90.

48489.1.840

91.

48489.1.893

92.

48489.1.894

93.

48489.1.948

94.

48489.1.960

95.

48489.1.969

96.

48489.1.979

97.

48489.1.983

98.

48489.16.4

99.

48489.16.6

100.

48489.16.7

101.

48489.16.64

102.

48489.16.65

103.

48489.16.66*

104.

48489.16.67

105.

48489.16.68

106.

48489.16.108

107.

48489.16.109

108.

48489.16.208

3
Земеделска
Земеделска
Земеделска
Земеделска

ВЕСТНИК

4

5

6

Пасище

Частна

Спас Нончов Спасов

Пасище

Частна

Нива

Частна

Нива

Частна

Пасище

С Т Р. 2 3
7

8

9

2,001

0,765

299

5,999

3,733

1460

4,000

4,000

1564

Николинка Петрова
Траянова

4,000

4,000

1564

Частна

„Монтдринкс“ – ООД

7,999

7,999

3128

Пасище

Частна

Ангел Митов Колов

8,041

0,403

158

Пасище

Частна

Георги Илиев Петров

3,297

0,309

121

Пасище

Частна

3,304

0,094

37

Пасище

Частна

3,299

0,179

70

Пасище

Частна

6,000

1,517

593

Пасище

Частна

8,001

0,959

375

Нива

Частна

3,999

0,029

11

Нива

Частна

Михаил Петков Генов

2,000

0,059

23

Пасище

Частна

„Теди“ – ООД

1,639

0,733

287

Пасище

Частна

3,000

0,252

99

Нива

Частна

8,415

0,324

127

Нива

Частна

5,100

3,143

1229

Пасище

Частна

4,349

1,710

669

Нива

Частна

0,548

0,548

214

Нива

Частна

0,939

0,649

254

Нива

Частна

2,123

0,347

136

Нива

Частна

4,301

0,079

31

Нива

Частна

4,000

1,336

522

Нива

Частна

4,100

2,373

928

Нива

Частна

4,977

0,623

244

Нива

Частна

7,046

3,646

1426

Нива

Частна

22,003

7,213

2820

Земеделска

Нива

Частна

12,003

6,134

2398

Земеделска

Нива

Частна

10,068

4,279

1673

Земеделска
Земеделска
Земеделска
Земеделска
Земеделска
Земеделска
Земеделска
Земеделска
Земеделска
Земеделска
Земеделска
Земеделска
Земеделска
Земеделска
Земеделска
Земеделска
Земеделска
Земеделска
Земеделска
Земеделска
Земеделска
Земеделска
Земеделска

Косто Георгиев Гьонин
Неделчо Николов
Диков
Цветан Петров Диков

Виктория Илиева
Стоянова
Никола Илиев
Петров
Никола Панталеев
Тодоров
Григор Тодоров Лазаров
Васил Костов Георгиев

Даниел Цветков Горанов
Ивана Симеонова
Якимова
Цецка Ангелова Тихолова
Венета Ангелова
Аврамова
Петко Митов Колов
Недялко Йорданов
Каменов
Костадин Каменов
Първанов
Димитър Петков Димитров
Ерменко Иванов Трифонов
Костадин Каменов
Първанов
Боян Антонов Кузманов
Тодор Михайлов Тодоров
Мария Кръстева Костова
Георги Гаврилов
Петров
Ивон Константинова
Тодорова-Антониаду
Марияна Костадинова
Тодорова-Димитрова
Савета Коцова Георгиева

С Т Р. 2 4
1

ДЪРЖАВЕН
2

109.

48489.16.209

110.

48489.16.210

111.

48489.16.211

112.

48489.16.212

113.

48489.16.213

114.

48489.16.233

115.

48489.16.234

3
Земеделска
Земеделска
Земеделска
Земеделска
Земеделска
Земеделска
Земеделска

4

6

Нива

Частна

Димитър Цоков Иванов

3,600

2,181

853

Нива

Частна

Ана Ценова Антова

3,001

1,455

569

Нива

Частна

Петър Спасов Цеков

2,501

0,858

335

Нива

Частна

Нива

Частна

Нива

Частна

Нива

Частна

116.

48489.16.256

117.

48489.16.258

Земеделска

Нива

Частна

118.

48489.16.259

Земеделска

Нива

Частна

48489.16.260

120.

48489.16.261

121.

48489.16.263

122.

48489.16.330

123.

48489.16.331

124.

48489.16.498

125.

48489.2.356

126.

48489.2.357

127.

48489.2.358

128.

48489.2.359

129.

48489.2.367

130.

48489.2.402*

131.

48489.2.404*

132.

48489.2.406

133.

48489.2.407

134.

48489.2.410

135.

48489.2.411

136.

48489.2.412

Земеделска
Земеделска
Земеделска
Земеделска
Земеделска
Земеделска
Земеделска
Земеделска
Земеделска
Земеделска

Земеделска

Земеделска
Земеделска
Земеделска
Земеделска
Земеделска
Земеделска
Земеделска
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5

Земеделска

119.

ВЕСТНИК

Нива

Частна

7

8

9

Вергиния Колова
Стоянова
Георги Гаврилов
Петров
Димитър Гаврилов
Петров

7,513

1,574

615

19,001

1,459

570

21,005

2,437

953

Ангел Симов Петров

16,996

4,228

1653

7,601

3,080

1204

6,000

0,364

142

9,500

2,222

869

Красимир Славейков
Петков
Ивайло Бранимиров
Димитров
Светлозар Иванов
Дичевски
Антоанета Кръстева
Петрова
Соня Кръстева Стоева

Нива

Частна

Алекси Георгиев Първанов

3,998

1,061

415

Нива

Частна

Борис Тодоров Ганов

3,501

1,614

631

др. вид
нива

Частна

Будинка Замфирова
Александрова

15,002

0,211

83

Нива

Частна

Исай Тодоров Пенов

13,996

1,746

683

Нива

Частна

„Балджиев“ – ООД

11,305

0,086

34

Нива

Частна

0,476

0,266

104

Нива

Частна

5,580

2,161

845

Нива

Частна

1,859

1,218

476

Нива

Частна

5,019

3,832

1498

Нива

Частна

7,439

6,965

2723

13,951

0,659

258

7,439

0,009

4

7,906

4,968

1943

0,140

0,140

55

0,233

0,067

26

0,473

0,167

65

0,463

0,168

66

0,931

0,345

135

Нива

Частна

Нива

Частна

Нива

Частна

Нива

Частна

Нива

Частна

Пасище

Частна

Нива

Частна

Нива

Частна

Детелинка Нисторова
Георгиева
Богдан Йорданов
Илиев
Димитър Александров
Петров
Николай Холиянов
Николаев
Петър Иванов Пенов
Тодор Иванов Превалски
Нели Георгиева Игнатова
Нина Димитрова
Колова
Видо Рангелов Иванов
Райна Ангелова Иванова
Виден Петков Рангелов
Славен Горанов Колов
Замфир Иванов Вълковски
Георги Ангелов Герасков
Цветан Михайлов Димитров
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1

ДЪРЖАВЕН
2

137.

48489.2.413

138.

48489.2.414

139.

48489.2.415

140.

48489.2.416

141.

48489.2.417

142.

48489.2.418

143.

48489.2.419

144.

48489.2.420

145.

48489.2.442

145.

48489.2.444

146.

48489.2.456

147.

48489.2.487

148.

48489.2.526

149.

48489.2.527

150.

48489.3.342

151.

48489.3.343

152.

48489.3.344

153.

48489.3.345

154.

48489.3.350

155.

48489.3.353*

156.

48489.3.355

157.

48489.3.362

158.

48489.3.363*

159.

48489.3.372

160.

48489.3.374

161.

48489.3.375*

162.

48489.3.385

163.

48489.3.392

164.

48489.3.393

165.

48489.3.394

166.

48489.3.395

3
Земеделска
Земеделска
Земеделска
Земеделска
Земеделска
Земеделска
Земеделска
Земеделска
Земеделска
Земеделска
Земеделска
Земеделска
Земеделска
Земеделска
Земеделска
Земеделска
Земеделска
Земеделска
Земеделска
Земеделска
Земеделска
Земеделска
Земеделска
Земеделска
Земеделска
Земеделска
Земеделска
Земеделска
Земеделска
Земеделска
Земеделска

4

5

Нива

Частна

Нива

Частна

Нива

Частна

Нива

Частна

Нива

Частна

Нива

Частна

Нива

Частна

Нива

Частна

Нива

Частна

Нива

Частна

Нива

Частна

Нива

Частна

Нива

Частна

Нива

Частна

Нива

Частна

Нива

Частна

Нива

Частна

Нива

Частна

Нива

Частна

Пасище

Частна

Пасище

ВЕСТНИК
6

Димитър Иванов Тодоров
Цвета Панкова Найденова
Димитър Апостолов
Каменов
Георги Първанов
Якимов
Камена Христова
Петрова
Георги Иванов Цветин
Петър Иванов Минчин
Найден Ангелов Иванов
Христо Видолов Христов
Петър Каменов Пет
ков
Ет „Найден Иванов – Турбо – Нади“
Наска Александрова
Колева
Петър Каменов Пет
ков
Петър Каменов Пет
ков

С Т Р. 2 5
7

8

9

0,931

0,350

137

1,263

0,474

185

1,396

0,521

204

1,859

0,688

269

1,860

0,679

265

1,858

0,670

262

1,860

0,671

262

2,323

0,454

178

13,869

1,814

709

1,349

1,349

527

7,452

0,071

28

4491,000

0,745

291

3,000

0,056

22

4,879

1,571

614

4,704

0,854

334

3,758

0,624

244

1,024

0,169

66

9,299

0,553

216

5,609

1,033

404

Иван Тодоров Минчев

2,789

0,072

28

Частна

Димитър Иванов Тодоров

4,162

2,194

858

Пасище

Частна

Иван Костов Марков

2,318

2,162

845

Пасище

Частна

3,702

0,822

321

Пасище

Частна

2,784

0,040

16

Пасище

Частна

3,656

2,514

983

Пасище

Частна

12,738

3,615

1413

Нива

Частна

7,395

2,128

832

Нива

Частна

6,045

0,679

265

Нива

Частна

4,644

0,515

201

Нива

Частна

4,653

0,517

202

Нива

Частна

1,862

1,393

545

Тодор Колов Тодоров
Петко Иванов Стоянов
Елена Маркова
Петрова
Младен Тодоров Попов
Цонка Луканова Истаткова

Петко Стоянов Божинов
Илия Георгиев Гьонински
Михаил Стоянов Божинов
Цветан Райков Колов
Григор Рангелов Пет
ков
Параскева Вачова
Коцова
Камен Петров Митов
Димитър Георгиев
Живков
Антица Георгиева
Иванова

С Т Р. 2 6
1

ДЪРЖАВЕН
2

167.

48489.3.396

168.

48489.3.433

169.

48489.3.437

170.

48489.3.451

171.

48489.3.457

172.

48489.3.458

173.

48489.3.464

174.

48489.3.470

175.

48489.3.471

176.

48489.3.473

177.

48489.3.474

178.

48489.3.483

179.

48489.3.484

180.

48489.4.425

181.

48489.4.426*

182.

48489.4.427*

183.

48489.4.428

184.

48489.4.429

185.

48489.4.430

186.

48489.4.431

187.

48489.4.440

188.

48489.4.441

3
Земеделска
Земеделска
Земеделска
Земеделска
Земеделска
Земеделска
Земеделска
Земеделска
Земеделска
Земеделска
Земеделска
Земеделска
Земеделска
Земеделска

Земеделска

Земеделска
Земеделска
Земеделска
Земеделска
Земеделска
Земеделска
Земеделска

4

5

Нива

Частна

Нива

Частна

Нива

Частна
Частна

Нива

Частна

Нива

Частна

Нива

Частна

ВЕСТНИК
6

Кирил Стоянов Ценов
Петър Рангелов Иванов
Славейко Генчев
Колов

БРОЙ 92
7

8

9

3,713

0,019

7

3,516

0,914

357

19,897

1,315

514

5,216

2,098

820

1,832

0,389

152

9,130

2,081

814

6,637

0,651

255

1,860

0,550

215

2,047

0,492

192

Анжели Генчев Колов
Никола Андров Колов
Първан Иванов Георгиев
Георги Макавеев Георгиев
Чавдар Цветков Гагов

Нива
Зеленч.
градина
Зеленч.
градина
Зеленч.
градина
Зеленч.
градина

Частна
Частна
Частна

Мария Иванова Ковачева
Илия Георгиев Михайлов
Нистор Митров Рангелов

Частна

Иван Тодоров Иванов

3,068

0,618

242

Частна

Илия Колов Заеков

3,718

0,552

216

10,216

1,586

620

2,069

0,206

81

5,096

0,004

2

6,503

0,517

202

Розалин Спасов Нончев
Илия Марков Бонов
Йотин
Генчо Иванов Игнатов
Марийка Ефремова
Цанкова
Гена Тодорова Иванова
Бисер Алексиев Тодоров

Нива

Частна

Нива

Частна

Нива

Частна

Нива

Частна

Нива

Частна

Лазар Тодоров Цеков

6,998

1,947

761

Нива

Частна

Генчо Тонов Младенов

1,002

1,002

392

Нива

Частна

Илия Кръстев Петров

1,499

1,322

517

Нива

Частна

Валери Иванов Видов

1,299

0,258

101

Нива

Частна

Атанаска Апостолова
Велкова

1,001

0,014

5

Нива

Частна

„Карат 1“ – ООД

1,516

0,549

215

Нива

Частна

Васил Гаврилов Иванов

9,036

0,010

4

2. Имоти с режим на ограничено ползване, засягащи се от реконструкция на електропроводи за обект:
Път I-1 обход на гр. Монтана от км 102+060 до км 114+512.20
1.

48489.16.64

2.

48489.16.65

3.

48489.16.66

4.

48489.16.67

5.

48489.1.560

Земеделска
Земеделска
Земеделска
Земеделска
Земеделска

Нива

Частна

Нива

Частна

Нива

Частна

Нива

Частна

Нива

Частна

Ерменко Иванов Трифонов
Костадин Каменов
Първанов
Боян Антонов Кузманов
Тодор Михайлов Тодоров
Рангел Илиев Върбанов

4,301

0,808

316

4,000

0,568

222

4,100

0,085

33

4,977

0,852

333

7,999

0,057

22
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2

3

6.

48489.1.561

7.

48489.1.562
48489.1.1006**

48489.1.1007**
8.

48489.1.1008**

9.

48489.1.630

10.

48489.2.402

11.

48489.2.403

12.

48489.2.404

13.

48489.3.353

14.

48489.3.355

15.

48489.3.363

16.

48489.3.369

17.

48489.3.372

18.

48489.3.374

19.

48489.3.375

20.

48489.3.385

21.

48489.4.425

22.

48489.4.426

23.

48489.4.427

Земеделска
Земеделска
Земеделска

4

5

Нива

Частна

Нива

Частна

Нива

Частна

Земеделска

Нива

Земеделска

Нива

Частна

Нива

Частна

Нива

Частна

Пасище

Частна

Нива

Частна

Пасище

Частна

Пасище

Частна

Пасище

Частна

Пасище

Частна

Пасище

Частна

Пасище

Частна

Пасище

Частна

Нива

Частна

Нива

Частна

Нива

Частна

Нива

Частна

Земеделска
Земеделска
Земеделска
Земеделска
Земеделска
Земеделска
Земеделска
Земеделска
Земеделска
Земеделска
Земеделска
Земеделска
Земеделска
Земеделска
Земеделска

Частна

ВЕСТНИК
6

Красимир Славейков
Петков
Ивайло Бранимиров
Димитров
Найден Борисов
Петров
„С.И.Г.“ – ООД
Даниел Цветков Горанов
Борислав Огнянов
Каменов
Даниел Цветков Горанов
Борислав Огнянов
Каменов
Никодим Александров Ценов
Видо Рангелов Иванов
Васил Иванов Марков
Райна Ангелова Иванова
Иван Тодоров Минчев
Димитър Иванов Тодоров
Петко Стоянов Божинов
Димитър Иванов Тодоров
Илия Георгиев Гьонински
Михаил Стоянов Божинов
Цветан Райков Колов
Григор Рангелов Пет
ков
Генчо Иванов Игнатов
Младен Тонов Младенов
Лазар Тодоров Цеков

С Т Р. 2 7
7

8

9

8,001

2,346

917

9,002

0,857

335

5,038

1970

8,999

2,004

784

7,439

1,808

707

4,650

1,178

461

7,906

0,915

358

2,789

0,361

141

4,162

1,057

413

3,702

1,983

775

2,121

0,121

47

2,784

0,953

373

3,656

0,623

244

12,738

4,722

1846

7,395

0,168

66

5,096

0,578

226

6,503

4,540

1775

6,998

1,685

659

6,349

3,902

6,097

3. Имот, земеделска територия с променено предназназначение, засегнат от сервитута на пътя на обект:
Път I-1 обход на гр. Монтана от км 102+060 до км 114+512.20

1.

48489.2.446

Земеделска

Хранителновкусова
промишленост

Частна

Петър Каменов Пет
ков

2,651

2,651

28 843

4. Имоти, заети от води и водни обекти, засягащи се от сервитута на пътя на обект:
Път I-1 обход на гр. Монтана от км 102+060 до км 114+512.20

1.

48489.2.484

По
землен
имот

Територия,
заета от
води и
водни
обекти

Частна

„Фиш инвест“ – ООД

293,941

19,968

216 813

С Т Р. 2 8
1

2.

ДЪРЖАВЕН
2

3

4

48489.2.531

Поземлен
имот

Територия,
заета от
води и
водни
обекти

5

ВЕСТНИК
6
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7

8

9

Веселин Тодоров Игнатов
Частна

Борислав Симеонов
Ангелов

8,295

3,393

36 916

5. Имоти, урбанизирана територия, засягащи се от сервитута на пътя на обект:
Път I-1 обход на гр. Монтана от км 102+060 до км 114+512.20
За
бензино
станция,
газо
станция

Частна

„Тибон“ – EООД

2,235

10880

24317

За къмпинг,
мотел

Частна

Емил Борисов Ценков

1,514

10880

6310

1.

48489.2.506

Урбанизирана

2.

48489.2.507

Урбанизирана

48489.4.439

За друг
вид
Урбанипроиззирана водствен,
складов
обект

Частна

„Тибон“ – ООД

2,213

10880

239

Урбанизирана

Частна

„Тибон“ – ООД

61,430

61

20984

3.

4.

Сграда

Общо

431759

10668

РЕШЕНИЕ № 950
ОТ 16 НОЕМВРИ 2012 Г.

за отчуждаване на имоти и части от имо
ти – частна собственост, за държавнa нуждa
за изграждане на обект „Автомагистрала
„Марица“ Оризово – К апитан А н дреево,
участък Оризово – Харманли от км 5+000 до
км 71+011.31 – изместване на Път ІІ-66 Чир
пан – Стара Загора, надлез над АМ „Марица“
при км 5+028 и реконструкция на въздушни
електропроводни линии високо напрежение
и газопроводи“ на територията на областите
Пловдив, Стара Загора и Хасково
На основание чл. 34а, ал. 1 във връзка с
чл. 34б и § 1 от допълнителните разпоредби
на Закона за държавната собственост, чл. 60,
ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс и предвид необходимостта от осигуряване защита на особено важни държавни и
значими обществени интереси, своевременно
приключване на отчуждителните процедури
и осъществяване на строителните дейности
в определените срокове, ускоряване реализацията на проекта, което ще допринесе за
осигуряване на модерни експлоатационни
условия, за подобряване функционирането
и стандарта на транспортно обслужване на
международния и вътрешния трафик и подобряване безопасността и сигурността на
движението

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Отчуждава за държавна нужда за изграждане на обект „Автомагистрала „Марица“ Оризово – Капитан Андреево, участък
Оризово – Харманли от км 5+000 до км
71+011.31 – изместване на Път ІІ-66 Чирпан – Стара Загора, надлез над АМ „Марица“
при км 5+028 и реконструкция на въздушни
електропроводни линии високо напрежение
и газопроводи“ съгласно парцеларен план,
одобрен със Заповед № РД-02-14-2638 на заместник-министъра на регионалното развитие
и благоустройството от 30 октомври 2012 г.,
съдържаща разпореждане за предварително
изпълнение, имоти и части от имоти – частна
собственост, намиращи се на територията на
областите Пловдив, Стара Загора и Хасково,
подробно описани в приложението по вид,
размер, местонахождение, размер на паричното обезщетение и собственици.
2. Средствата, необходими за финансиране
на процедурата по отчуждаване на имотите
по т. 1, са за сметка на Агенция „Пътна инфраструктура“.
3. Допуска предварително изпълнение на т. 1.
4. Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок
от обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
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Приложение
към т. 1
АМ „Марица“, Оризово – Капитан Андреево, участък Оризово – Харманли от км 5+000 до км 71+011.31
Подобект: Изместване на Път II-66 „Чирпан – Стара Загора“, надлез над АМ „Марица“ при км
5+028, на територията на с. Плодовитово, общнна Братя Даскалови, и с. Градина, община Първомай

№
Вид на
Имот
по
терито НТП
№
ред
рията

1

2

3

4

Площ, подлежаща на
отчуждаване

Вид
собственост

Име на
собственика на
имота
трите имена/име на
юридическото лице

Обща
площ
на
имота
(в дка)

посто
янн и
от
чуж
дав а
ния
(в
дка)

5

6

7

8

Стойност на паричното
обезщетение

Стойсерви
сервиту ност на
фунда
тут ът
фунда
тът
парич
менти
посто
на ел.
менти
на ел.
ното
на
янн и
20 kV
на стъл- 20 kV обезще
стълотч уж
„Плодо
бове „Плодо тение
бове
дава
витово“
на ел. витово“ общо
на eл.
ния
при км
20 kV при км (в лв.)
20 kV
(в лв.)
5+072
(в лв.)
5+072
(в дка)
(в дка)
(в лв.)
9

10

11

12

13

14

ОБЛАСТ ПЛОВДИВ
Землище с. Градина, ЕКАТТЕ 17484, община Първомай
1.

35004

Селскост.

2.

35005

Селскост.

3.

35006

Селскост.

4.

35007

Селскост.

5.

35008

Селскост.

6.

35010

Селскост.

7.

35182

Селскост.

Паню
Нива Частна Василев
Панев
Никола
Нива Частна Нихтянов
Василев
Насл.
Никола
Нива Частна
Найденов
Тепов
Насл.
Петко
Нива Частна
Вичков
Дечев
Запряна
Нива Частна Атанасова
Георгиева
Иванка
Нива Частна Генова
Кирева
Запряна
Нива Частна Атанасова
Георгиева

Общо с. Градина

11,825

3,384

0,004

0,734

1848

2

401

2 251

16,840

2,468

0,001

0,862

1348

1

471

1 820

13,204

0,645

0,677

352

370

722

6,369

0,023

0,210

12

110

124

6,644

0,000

0,023

0

12

12

4,103

0,010

0,000

5

5

4,321

0,011

0,000

6

6

63,306

6,541

2,506

3571

0,004

0,009

2

5

1364

4 940

1

20

50

152

366

90

312

3

799

227

228

63

256

ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА
Землище с. Плодовитово, ЕКАТТЕ 56811, община Братя Даскалови
Минка
Нива Частна Грозева
Славова
Кольо
Сел2. 36003
Нива Частна Стоев
скост.
Рангелов
Пеньо
Сел3. 36004
Нива Частна Златев
скост.
Пенев
Стойко
Сел4. 36037
Нива Частна Спасов
скост.
Желязков
Стойко
Сел5. 36038
Нива Частна Спасов
скост.
Желязков
Иван
Сел6. 36059
Нива Частна Златев
скост.
Пенев
Общо с. Плодовитово
Общо

1.

36002

Селскост.

6,650

0,146

8,552

1,060

4,700

1,095

5,000

3,942

6,379

0,000

3,178

0,957

34,459

7,200

97,765 13,741

0,004

0,101

29

0,753

214

0,448

221

0,015

796

1,125

0

0,311

193

0,009

2,753

1453

3

555

2 011

0,018

5,259

5024

8

1919

6 951

0,001

0,004

1

1

С Т Р. 3 0

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК
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Подобект „Реконструкция на въздушни електропроводи високо напрежение и газопроводи от
км 5+000 до км 71+011.31“
№
по
ред
1

Имот №

Вид на
територ ията

НТП

2

3

4

Име на собственика на имота
Вид собстветрите имена/име
ност
на юридическото
лице
5

6

Обща
площ на
имота
(в дка)
7

Площ,
Стойност на
подлежаща
паричното
на отчужобезщетение
даване
(в лв.)
(в дка)
8

9

ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА
Землище гр. Чирпан, ЕКАТТЕ 81414, община Чирпан
Оценка на имоти, трайно засегнати от фундаменти на стълбове ел. 110 kV „Гита“ при км 10+500
1.

83025

Селскост.

Нива

Частна

Дешка Стефанова
Петрова
Ганка Стефанова
Рашкова

Общо гр. Чирпан

14,571

0,018

8

14,571

0,018

8

Землище с. Зетьово, ЕКАТТЕ 30819, община Чирпан
Оценка на имоти, трайно засегнати от фундаменти на стълбове на eлектропровод ВЕЛ 220 kV „Тракия“
при км 16+430
1.

89053

Селскост.

Нива

Частна

Кольо Христов
Колев

Общо

7,411

0,296

129

7,411

0,296

129

Оценка на имоти, трайно засегнати от фундаменти на стълбове на eлектропровод ВЕЛ 220 kV „Румелия“
при км 16+530
юридич.
лица
юридич.
лица

1.

90013

Селскост.

Нива

2.

90014

Селскост.

Нива

3.

90022

Селскост.

Нива

Частна

4.

93013

Селскост.

Нива

Частна

„Ставен“ – ООД

4,453

0,090

39

„Ставен“ – ООД

5,000

0,003

1

4,023

0,127

55

7,467

0,296

129

20,943

0,516

224

Димитринка
Пенева Костадинова
Атанас Иванов
Атанасов

Общо

Оценка на имоти, трайно засегнати от фундаменти на стълбове на eлектропровод ВЕЛ 400 kV „Иван Попов“
при км 16+690
1.

85011

Селскост.

Нива

Частна

Минка Стоянова
Димитрова

12,496

0,100

44

Общо

12,496

0,100

44

Общо с. Зетьово

40,850

0,912

397

ОБЛАСТ ХАСКОВО
Землище с. Добрич, ЕКАТТЕ 21539, община Димитровград
Оценка на имоти, трайно засегнати от фундаменти на стълбове на eлектропровод ВЕЛ 110 kV „Клокотница“
при км 36+500
1.

40006

Селскост.

Нива

Частна

Тодю Сталев Степанов

Общо с. Добрич

1,996

0,025

17

1,996

0,025

17

Землище с. Крепост, ЕКАТТЕ 39668, община Димитровград
Оценка на имоти, засягащи се от сервитута на газопровод при км 42+428,64
1.

167013

Селскост.

Нива

Частна

2.

167014

Селскост.

Нива

Частна

3.

167022

Селскост.

Нива

Частна

Общо с. Крепост

Минка Георгиева
Русева
Славка Георгиева
Янева
Йовко Борисов
Филев

8,200

0,786

217

8,200

0,520

144

5,716

0,576

159

22,116

1,882

520
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9

Землище с. Воден, ЕКАТТЕ 11644, община Димитровград
Оценка на имоти, засягащи се от сервитута на газопровод при км 43+963.22
1.

55035

Селскост.

Нива

Частна

2.

55006

Селскост.

Нива

Частна

3.

55009

Селскост.

Нива

Частна

4.

55034

Селскост.

Нива

Частна

насл. Нено Колев
Иванов
Ванчо Божинов
Ванчев
насл. Даню Вълчев Гаговски
Атанаска Иванова Петрова

Общо с. Воден

12,990

1,025

676

7,500

0,197

125

14,199

0,817

539

8,000

1,253

798

42,689

3,292

2 138

Землище с. Александрово, ЕКАТТЕ 00326, община Хасково
Оценка на имоти, трайно засегнати от фундаменти на стълбове на електропровод ВЕЛ 220 kV „Константиново“
при км 52+380
1.

122001

Селскост.

Ливада

юридич.
лица

Общо с. Александрово
Общо

„Предия“ –
ЕООД

4,001

0,025

3

4,001

0,025

3

126,223

6,154

3 083
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РЕШЕНИЕ № 958
ОТ 16 НОЕМВРИ 2012 Г.

за предоставяне на концесия за добив на
подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от
Закона за подземните богатства – строителни
материали – трас, от находище „Железни
врата“, участък „1“ и участък „2“, област
Кърджали, на кооперация „ПК Трасинже
неринг“ – София
На основание § 4б, ал. 5 във връзка с
ал. 1 – 3 от преходните и заключителните
разпоредби на Закона за концесиите и чл. 4,
ал. 1, т. 1, чл. 6, 7 и чл. 8, ал. 1 от Закона за
концесиите (обн., ДВ, бр. 92 от 1995 г.; отм.,
бр. 36 от 2006 г.) и мотивирано предложение
на министъра на икономиката, енергетиката
и туризма
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Предоставя концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона
за подземните богатства – строителни материали – трас, представляващи изключителна
държавна собственост, от находище „Железни
врата“, участък „1“ и участък „2“, разположено
в землищата на с. Седловина и с. Широко
поле, община Кърджали, област Кърджали, на
кооперация „ПК Трасинженеринг“ – София.
2. Определя концесионна площ с размер
524,241 дка, индивидуализирана с координатите на точки от № 1 до № 49 в координатна
система „1970 г.“ съгласно приложението. В
тези граници концесионната площ включва:
2.1. Площта на участък „1“ на находище
„Железни врата“ с размер 55,3 дка, индивидуализирана с координатите на точки от № 1 до

№ 16, съгласно схема и координатен регистър
в координатна система „1970 г.“ – неразделна
част от концесионния договор.
2.2. Площта на участък „2“ на находище
„Железни врата“ с размер 344 дка, индивидуализирана с координатите на точки от № 1 до
№ 15, съгласно схема и координатен регистър
в координатна система „1970 г.“ – неразделна
част от концесионния договор.
2.3. Площите, необходими за осъществяване
на дейностите по концесията извън добива.
3. Определя срок на концесията 35 години.
4. Концесионният договор влиза в сила от
15 март 1999 г. – датата на влизане в сила на
Закона за подземните богатства.
5. Определя за начален срок на концесията
датата на влизане в сила на концесионния
договор.
6. Определя за концесионер по право, без
търг или конкурс, кооперация „ПК Трасинженеринг“ – София.
7. Концесията да се осъществява при следните условия:
7.1. При експлоатацията на подземните
богатства да се спазват нормативните изисквания, свързани с опазването на земните
недра, околната среда, водите, човешкото
здраве, защитените със закон територии и
обекти, включително на горите и земите в
националните паркове и в резервати, правата
върху горските територии и земеделските земи,
културните ценности, националната сигурност,
отбраната на страната и обществения ред,
пътищата и пътната инфраструктура.
7.2. Правата и задълженията по концесия
та да не се прехвърлят на трети лица освен
с разрешение на Министерския съвет при
условията на действащото законодателство.
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7.3. При осъществяване на концесията и
на свързаните с нея дейности концесионерът
е длъжен:
7.3.1. да съгласува цялостния работен проект
за добив и първична преработка с Агенция
„Пътна инфраструктура“;
7.3.2. да спазва изискванията за осигуряване
на здравословни и безопасни условия на труд;
7.3.3. да извършва всички дейности по
предоставената концесия в съответствие с
установените техническ и и технологични
стандарти;
7.3.4. да не изграж да сгради и трайни
съоръжения върху земята, на която или под
която е находището на подземни богатства;
7.3.5. да спазва у казани ята, давани от
министъра на икономиката, енергетиката и
туризма при съгласуване на проектите;
7.3.6. да изпълнява одобрените и изискващи
се рекултивационни мероприятия.
7.4. Концесионерът да не разкрива и предоставя на трети лица придобитата геоложка
и техническа документация и информация,
свързана с обекта на концесията, без изрично
писмено съгласие от министъра на икономиката, енергетиката и туризма.
7.5. Добивът се извършва със средства на
концесионера и на негов риск.
7.6. За осъществяване на правата и изпълнение на задълженията по концесията
не се изискват задължителни подобрения в
находището.
7.7. Концесионерът може да осъществява
концесионна дейност само върху територии
от концесионната площ, върху които е придобил право на собственост или върху които
има учредено право на ползване или договор
за наем със собственика на земята, и след
приключване на съответните процедури за
промяна на предназначението на поземлените имоти.
7.8. Концесионерът може да осъществява
дейност върху концесионната площ въз основа
на одобрен и влязъл в сила подробен устройствен план, който включва концесионната
площ и пътните връзки между обекта на концесията и местните и/или републиканските
пътища.
8. Определя основните права и задължения
по концесията, както следва:
8.1. Основни права на концесионера:
8.1.1. да добива трас от находището по т. 1;
8.1.2. право на собственост върху добитите за срока на концесията подземни богатства – трас;
8.1.3. право на ползване върху минните
отпадъци от добива и първичната преработка;
8.1.4. да извършва за своя сметка всички
необходими дейности, свързани с добива,
включително допроучване в границите на находището, складиране, преработка, транспорт
и продажба на подземните богатства по т. 1;
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8.1.5. с допълнително споразумение към
концесионния договор да получи право да
допроучи и за срока на концесията да добива
полезни изкопаеми от минните отпадъци,
получени в резултат на дейностите по концесията; с допълнителното споразумение се
определят размерът, условията и редът за внасяне на концесионното плащане, дължимо за
допълнително добиваните полезни изкопаеми;
8.1.6. да ползва за срока за концесията съществуващата до момента на подписването на
концесионния договор геоложка и техническа
документация и информация.
8.2. Основни задължения на концесионера:
8.2.1. да извършва добива на подземните
богатства по т. 1, като:
8.2.1.1. изпълнява съгласуваните проекти
и планове по решението;
8.2.1.2. разработва находището добросъвестно, като не допуска неправилна изборна
експлоатация, която може да доведе до загуби
на подземни богатства или до икономическа
неизгодност за бъдещото разработване на
находището;
8.2.1.3. изземва подземните богатства от
земните недра при минимални загуби, като
спазва изискванията за правилно и безопасно
разработване;
8.2.1.4. не застрашава компонентите на
околната среда;
8.2.1.5. управлява отпадъците от добива
и преработката на подземните богатства в
съответствие с план за управление на минните отпадъци, съгласуван с министъра на
икономиката, енергетиката и туризма;
8.2.2. да внася концесионното плащане при
условия и в срокове, определени с концесионния договор;
8.2.3. да изработи и съгласува с компетентните държавни органи при условия, по ред и в
срокове, определени с концесионния договор:
8.2.3.1. цялостен работен проект за добив
и първична преработка, изготвен съобразно
мерките и препоръките от решението по
оценка на въздействието върху околната среда
(ОВОС) и решението, с което е преценено
да не се извършва ОВОС, в т.ч. оценката за
съвместимост на проекта с предмета и целите
на опазване на засегнатите защитени зони;
след съгласуването му:
а) от Агенция „Пътна инфраструктура“ и
въз основа на разрешение, издадено по реда
на чл. 26 от Закона за пътищата, и
б) от министъра на икономиката, енергетиката и туризма,
проектът става неразделна част от концесионния договор;
8.2.3.2. изменения и допълнения на цялостния работен проект за добив и първична
преработка – при възникнала необходимост
от това;
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8.2.3.3. годишни работни проекти за добив
и първична преработка;
8.2.3.4. цялостен работен проект за ликвидация или консервация на миннодобивния
обект и за рекултивация на засегнатите земи,
представляващ неразделна част от проекта
по т. 8.2.3.1;
8.2.3.5. годишни работни проекти за ликвидация или консервация на миннодобивния
обект и за рекултивация на засегнатите земи,
представляващи неразделна част от проекта
по т. 8.2.3.3;
8.2.3.6. план за управление на минните
отпадъци;
8.2.4. да уведомява компетентните държавни органи при условия и по ред, определени с
концесионния договор, за всяко обстоятелство,
което може да създаде опасност за земните
недра, околната среда, водите, човешкото
здраве, защитените със закон територии и
обекти, включително на горите и земите в
националните паркове и в резервати, правата
върху горските територии и земеделските земи,
културните ценности, националната сигурност,
отбраната на страната и обществения ред,
пътищата и пътната инфраструктура;
8.2.5. да съставя и води геоложка и техническа документация за дейностите по концесията;
8.2.6. да представя при условия, по ред и в
срокове, определени с концесионния договор:
8.2.6.1. шестмесечни отчети за добитите
и дейс т ви т ел но п рода ден и т е кол и чес т ва
подземни богатства и среднопретеглената
им продажна цена по оперативни данни за
отчетния период, както и отчет за дължимото концесионно плащане – до 15 дни след
изтичане на отчетния период;
8.2.6.2. отчет за изпълнението на годишния
работен проект за добив и първична преработка, включващ документи и доказателства,
удостоверяващи верността на посоченото в
отчета, включително информация за изменението на запасите и ресурсите през изтеклата
година, резултатите от марк шайдерск ите
измервания (извършени за негова сметка),
кантарни разписки, фактури и др., и отчет
за вложените инвестиции;
8.2.6.3. доклад за остатъчните запаси в
находището при доказана необходимост от
ликвидация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи;
8.2.7. да осигурява пълен достъп до концесионния обект, съоръженията и документацията, свързани с дейностите по концесията, на
оправомощени органи и/или лица;
8.2.8. да спазва изискванията на Закона за
културното наследство и да осигури периодичен мониторинг на територията на добивните
работи от археолог на регионалния исторически музей;
8.2.9. да стабилизира на терена граничните
точки по контура на концесионната площ;
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8.2.10. да не нарушава изискванията на
чл. 53, ал. 1, т. 1 от Закона за пътищата;
8.2.11. да предприема за своя сметка и на
своя отговорност всички възможни правни и
фактически действия за постигане на споразумение с титулярите на вещни права върху
земята, както и за промяна на предназначението на земята и за одобряване на съответния
подробен устройствен план за поземлените
имоти, попадащи в концесионната площ;
8.2.12. да извърши ликвидация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите
земи за своя сметка при условия и в срокове,
определени в съгласувания проект по т. 8.2.3.4;
8.2.13. при прекратяване на концесионния
договор да предаде находището по т. 1 при
условия и по ред, определени с концесионния
договор.
8.3. Основни права на концедента:
8.3.1. да получава дължимото концесионно
плащане при условия и в срокове, определени
с концесионния договор;
8.3.2. при условия и по ред, определени с
концесионния договор, да контролира изпълнението на задълженията от концесионера,
включително чрез вземане на проби от всяка
продукция – резултат от експлоатацията на
находището, и чрез извършване на маркшайдерски измервания;
8.3.3. право на съсобственост с концесионера, а след прекратяване на концесията – право
на собственост – върху придобитата по време
на концесията геоложка и техническа документация;
8.3.4. право да усвои при условия и по ред,
определени с концесионния договор, изцяло
или част от банковата гаранция по т. 9.1;
8.3.5. да прекрати едностранно концесионния договор при неизпълнение от страна на
концесионера на което и да е от основните
задължения по това решение и по договора
и/или при нарушаване на условие за осъществяване на концесията.
8.4. Основни задължения на концедента:
8.4.1. да оказва съдействие на концесионера
при осъществяване на концесията, след като
такова бъде поискано, при условия и по ред,
определени с концесионния договор;
8.4.2. да осъществява контрол за спазване
на условията по концесията и за изпълнение
на задълженията по концесионния договор.
9. Определя следните видове гаранции за
изпълнение на задълженията по концесионния договор:
9.1. Безусловна и неотменяема годишна
банкова гаранция, обезпечаваща изпълнението
на всички задълженията по концесионния договор, включително заплащане на концесионно
плащане, данък върху добавената стойност
(ДДС), лихви и неустойки по парични и непарични задължения, както следва:
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9.1.1. за първата година гаранцията е в размер 32 157 лв. и се предоставя на концедента
при подписването на концесионния договор;
9.1.2. за всяка следваща година гаранцията
е в размер 100 на сто от стойността на концесионното плащане за предходната година с
начислен ДДС и се предоставя на концедента
до 31 януари на съответната година.
9.2. Банковата гаранция по т. 9.1.1 и 9.1.2 е
валидна до 28 февруари на следващата година.
9.3. При усвояване на цялата или на част
от банковата гаранция по т. 9.1, концесионерът е длъжен да възстанови нейния размер в
14-дневен срок от уведомлението на концедента
за усвояването є.
9.4. Финансово обезпечение за изпълнение
на дейностите по техническа ликвидация
или консервация на миннодобивния обект
и рекултивация на засегнатите земи. Видът
на финансовото обезпечение и предвиденият
размер на средствата се договарят между
страните в концесионния договор.
9.5. Неустойки и лихви при неизпълнение
и при забавено изпълнение на договорните
задължения. Формите на неизпълнение, условията и редът за тяхното установяване, както
и видът и размерът на санкциите се определят
с концесионния договор.
10. За предоставената концесия за добив
концесионерът заплаща на концедента по ред,
определен с концесионния договор, концесионно плащане, върху което се дължи ДДС,
както следва:
10.1. Концесионни плащания за срока на
концесията, дължими на 6-месечни вноски,
като срокът на плащане е 30-о число на месеца, следващ отчетния период.
10.2. Отчетните периоди се определят от
1 януари до 30 юни и от 1 юли до 31 декември за всяка календарна година от срока на
концесията.
10.3. Размерът на всяко плащане се определя
за всяка шестмесечна вноска, като 7 на сто
от базата за изчисляване на концесионното
плащане се умножи по добитото количество
подземно богатство за съответния отчетен
период съгласно чл. 1, ал. 1 и 2 от Методиката за определяне на конкретния размер на
концесионното възнаграждение за добив на
строителни и скалнооблицовъчни материали – приложение № 4 към чл. 11 от Наредбата
за принципите и методиката за определяне
на концесионното възнаграждение за добив
на подземни богатства по реда на Закона за
подземните богатства, приета с Постановление № 127 на Министерския съвет от 1999 г.
(обн., ДВ, бр. 59 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 46
от 2007 г.).
10.4. Концесионното плащане за единица
добито подземно богатство съгласно чл. 1,
ал. 3, т. 1, буква „а“ от методиката по т. 10.3
не може да бъде по-ниско от 0,30 лв./тон,
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като тази стойност се индексира ежегодно с
процента на увеличение на цените на строителните и скалнооблицовъчните материали по
информация, предоставена от Националния
статистически институт, при базова статистическа информация за цените за 2005 г.
10.5. Минималното концесионно плащане
за всеки отчетен период (шестмесечие) от
срока на концесията не може да бъде по-нис
ко от 2013 лв. без ДДС, определено на база
6709 тона/шестмесечие, представляващи 30
на сто от предвидения средногодишен добив за срока на концесията и предвидените
стойности за единица добито подземно богатство съгласно чл. 1, ал. 3, т. 1, буква „а“
от методиката по т. 10.3 – трошени фракции
за цимент – 0,30 лв./тон.
10.6. Размерът на концесионното плащане
по т. 10.3 и минималният размер на концесионното плащане по т. 10.5 се променят с допълнително споразумение към концесионния
договор при промяна на законодателството,
уреждащо реда за неговото определяне.
10.7. Министърът на икономиката, енергетиката и туризма превежда от името и за
сметка на концесионера част от концесионното плащане в размер 50 на сто от сумата,
определена по реда на т. 10.3 или 10.5, по
бюджета на Община Кърджали при условията
и по реда на чл. 81 от Закона за концесиите.
11. Концесионерът се задължава да внесе
в срок до 30 дни от датата на подписване на
концесионния договор:
11.1. Еднократно концесионно плащане в
размер 6000 лв. и дължимия към него ДДС.
11.2. За периода след влизането в сила на
Закона за изменение и допълнение на Закона
за подземните богатства (ДВ, бр. 70 от 2008 г.)
до подписването на концесионния договор
концесионно плащане, изчислено по реда на
т. 10. Данък върху добавената стойност се
дължи за концесионно плащане с възникнало
данъчно събитие след 1 януари 2011 г.
12. По ред и при условия, определени с
концесионни я договор, концесионерът не
дължи концесионно плащане за времето на
реализиране на дейностите, предвидени в
съгласуван проект за техническа ликвидация
или консервация на миннодобивния обект и
за рекултивация на засегнатите земи, при
условие че не се извършва добив на подземни
богатства.
13. Оправомощава министърът на икономиката, енергетиката и туризма:
13.1. Да проведе преговори и да сключи
концесионния договор с кооперация „ПК
Трасинженеринг“ – София, в тримесечен срок
от влизането в сила на решението.
13.2. Да представлява Министерския съвет
по концесионния договор с изключение на
неговото прекратяване.
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13.3. Да организира контрола по изпълнението на концесионния договор.
13.4. Да предявява вземанията на концедента по съдебен ред.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
Приложение
към т. 2
Координатен регистър на концесионната площ
на находище „Железни врата“, участък „1“
и участък „2“
Координатна система „1970 г.“
№

Х (м)

У (м)

1

4545898.40

9417926.30

2

4545893.60

9417940.60

3

4545906.90

4
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№

Х (м)

У (м)

35

4545464.55

9417492.68

36

4545472.36

9417492.01

37

4545479.21

9417500.54

38

4545484.54

9417510.34

39

4545485.50

9417513.64

40

4545494.50

9417522.14

41

4545499.87

9417525.66

42

4545522.65

9417535.55

43

4545530.18

9417552.05

44

4545552.39

9417564.78

45

4545572.87

9417578.03

46

4545576.49

9417581.40

47

4545613.31

9417603.73

48

4545627.45

9417624.79

9418057.80

49

4545841.20

9417828.00

4546062.40

9418238.70

10670

5

4546083.50

9418439.10

6

4546021.40

9418588.30

7

4545835.30

9418455.00

8

4545763.00

9418267.30

9

4545588.40

9418201.50

10

4545319.06

9418115.14

11

4545253.93

9418066.53

12

4545227.10

9418212.80

13

4545010.10

9418315.90

14

4544994.20

9418161.00

15

4545016.00

9418102.00

16

4545026.60

9418105.20

17

4545037.90

9418079.30

18

4545042.70

9418074.50

19

4545103.90

9418073.30

20

4545101.50

9418071.20

21

4545142.60

9418047.20

22

4545130.91

9418038.66

23

4545070.15

9418046.20

24

4545065.11

9418045.97

25

4545062.93

9418044.95

26

4545114.84

9417940.61

27

4545264.20

9417683.70

28

4545397.65

9417494.02

29

4545404.06

9417500.93

30

4545415.04

9417505.51

31

4545429.59

9417513.51

32

4545439.79

9417509.10

33

4545446.47

9417507.43

34

4545450.52

9417505.25

МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ОТБРАНАТА
СПОРАЗУМЕНИЕ

между правителството на Република България
и правителството на Държавата Катар за во
енно сътрудничество в областта на военното
обучение, технологията и науките
(Утвърдено с Решение № 803 от 4 октомври
2012 г. на Министерския съвет. В сила от
12 октомври 2012 г.)
Правителството на Република България и
правителството на Държавата Катар, наричани
по-долу Страни по споразумението,
Потвърждавайки своя ангажимент към
целите и принципите на Хартата на ООН и
осъзнавайки общото си желание да укрепят и
засилят съществуващото сътрудничество във
военната област и областта на сигурността,
основаващо се на суверенитета на всяка една
от Страните,
И желаейки да осъществят в пълнота военно сътрудничество в областта на военното
обучение, технологията и науките,
Постигнаха следното Споразумение:
Член (1)
Цел
Целта на това споразумение е осъществяване на военно сътрудничество между Страните в областта на обучението, технологията
и науките.
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Член (2)
Определения

Член (4)
Съвместният комитет

С цел изпълнение на това Споразумение
следните изрази и съчетания от думи имат
съответното значение, обозначено за всяка
от тях:
1. Изпращаща държава: означава страната,
която изпраща в приемащата страна личен
състав, екипировка и оборудване за изпълнение на Споразумението.
2. Приемаща държава: означава страната,
приемаща на своята територия личен състав,
екипировка и оборудване за изпълнение на
това Споразумение.
3. Гостуващ личен състав: означава военният и цивилният личен състав на всяка една
от Страните, намиращ се на територията на
другата Страна, притежаващ военна карта
за самоличност, издадена от въоръжените
сили или от Министерството на отбраната
на Държавата Катар и от въоръжените сили
или от Министерството на отбраната на Република България.
4. Членове на семейството: съпруга и деца
на участниците в гостуващия личен състав,
които се намират под техните грижи.
5. Старши военен и цивилен състав: означава старши личен състав от гостуващия
персонал, който ръководи дейността на гостуващия личен състав, нивото на изпълнение
на това Споразумение, като членовете на
старшия личен състав носят военни карти
за самоличност, издадени от въоръжените
сили или от Министерството на отбраната
на Държавата Катар или от Министерството
на отбраната на Република България.

Д ве т е С т ра н и по спора зу мен ие т о ще
формират съвместен комитет за военно сътрудничество, състоящ се от представители
от всяка от страните, който ще определи подходящите механизми за изпълнение на това
Споразумение и контрола на меморандумите
за разбирателство, протоколите или договореностите по това Споразумение. Комитетът ще
се среща регулярно във всяка от двете Страни
на ротационен принцип или в съответствие
с решение, взето от двете Страни.

Член (3)
Области на военно сътрудничество
Дейностите по военното сътрудничество
между двете Страни включват следните области:
1. Военно обучение и образование.
2. Обучение в областта на защита и военни
действия с химически и биологични средства.
3. Сътрудничество между СПВ, ВВС и ВМС
на двете страни.
4. Обмен на военни наблюдатели за целите
на обучението.
5. Сътрудничество в областта на проучванията и изследванията, свързани с военните
и отбранителните индустрии.
6. Военна история, архивиране, издателска
дейност и мениджмънт на военните музеи.
7. Обмен на техническа и военна експертиза
между Страните.
8. Всяка друга област, за която е постигнато
съгласие между Страните.

Член (5)
Компетентни органи
Компетентните органи за прилагане клаузите на това Споразумение:
1. От катарска страна: началник на Щаба
на въоръжените сили на Държавата Катар.
2. От българска страна: Министерството
на отбраната на Република България.
Член (6)
Принципи на сътрудничество
1. Страните ще определят подробностите
относно това, което ще се извършва в областите
на сътрудничеството посредством споразумения, протоколи и технически споразумения.
2. Страните ще извършват ежегодно преглед на общите дейности за прилагане на това
Споразумение, като този годишен План за
изпълнение съдържа описанието и обхвата на
дейностите, начина на изпълнение, времето и
мястото на изпълнение, агенциите (службите),
изпълняващи съответни финансови дейности,
и други подробности.
3. Сътрудничеството се осъществява, отчитайки общите интереси и изисквания на
Страните.
4. Екипировка, оборудване, техническа
информация и документи, предоставяни от
едната Страна на другата срещу заплащане
или безплатно или издавани съвместно по
силата на това Споразумение или някакви
други споразумения, или свързани с тях протоколи, няма да бъдат предоставяни на трета
страна без писменото съгласие на Страните.
5. Сътрудничеството между Страните ще
се подобрява чрез размяна на посещения на
всички нива.
Член (7)
Защита на класифицирана информация
1. Всяка Страна опазва информацията, получена от другата Страна, и няма да разкрива
тази класифицирана информация на никакви
други правителства, институции, представители на трети страни или други организации
без писменото съгласие на Страните.
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2. Получаващата държава ще класифицира информацията на ниво, съответстващо
на нивото на класификация, определено от
изпращащата държава, като заедно с това ще
предприема и необходимите мерки за защита
на информацията.
3. Достъпът до класифицирана информация
ще бъде ограничен само до заинтересованите
лица и ще бъде предоставян само на компетентни, упълномощени за работа с нея органи,
които ще я използват единствено за служебни
цели, като условие за всички за достъп до
тази класифицирана информация е да имат
подходящото ниво на допуск за работа с нея.
4. Отговорността на Страните за защита
на класифицираната информация и нейното
неразкриване остава и след изтичането на
срока на това Споразумение, освен ако Страните не постигнат друга договореност.
5. Страните ще зачитат патентните права, издателските права и търговските тайни,
свързани с областите на сътрудничество в
обхвата на това Споразумение.
Член (8)
Отговорности на Страните във връзка с други
международни споразумения
Правилата на това Споразумение няма да
се отразят върху отговорностите на Страните, поети по силата на други международни
споразумения, и няма да бъдат използвани
срещу интересите, сигурността и териториалната цялост на която и да е от Страните
или други държави.
Член (9)
Правни въпроси
1. По време на своя престой в приемащата държава гостуващият личен състав и
членовете на техните семейства трябва да
съблюдават законодателството, включително
нормативната уредба за влизане, пребиваване
и отпътуване, като се прилага юрисдикцията
на приемащата държава.
2. Само съдебните органи на приемащата
държава имат изключителната юрисдикция за
съдебен процес на гостуващия личен състав и
членовете на техните семейства за извършени
от тях правонарушения на територията на
приемащата държава, наказуеми по силата
на законодателството на тази държава, дори
и да не подлежат на наказание по силата на
законодателството на изпращащата държава.
3. Органите на приемащата държава трябва
незабавно да информират съответните висшестоящи органи в изпращащата държава
или Посолството на изпращащата държава на
територията на приемащата държава в случай
на задържане на член от гостуващия личен
състав или членовете на техните семейства.
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4. Във всички случаи, в които съдилищата на приемащата държава прилагат своята
юрисдикция върху някой от личния състав на
изпращащата държава, изпращащата държава
ще има правото да влезе във връзка с гостуващия личен състав и членовете на техните
семейства в съответствие със законодателството на приемащата държава.
5. Дейностите на гостуващия личен състав
ще бъдат прекратени, ако са в нарушение на
законите на приемащата държава.
Член (10)
Дисциплина
1. Изпращащата Страна може да упражнява военната дисциплинарна власт, която е
в сила съгласно законодателството є, както
и правилата за военна дисциплина, спрямо
военния персонал, попадащ под разпоредбите
на законодателството за военната служба,
намиращ се на територията на приемащата
Страна. Старшият военен персонал на изпращащата Страна разполага с правомощията да
налага дисциплинарни военни наказания на
своя персонал в съответствие със законовите и подзаконовите си актове в областта на
военната дисциплина.
2. Гост уващият военен персонал също
така следва да спазва правилата за военната
дисциплина на приемащата Страна, като
приемащата Страна може да изиска прилагането на военни дисциплинарни мерки по
отношение на този персонал, информирайки
изпращащата Страна при първа възможност
за причината за това искане и за необходимата мярка. Изпращащата Страна информира
приемащата Страна за предприетите мерки.
Член (11)
Статут на гостуващия персонал и админи
стративни въпроси
1. Гост уващият персонал следва да се
въздържа от всякакви разузнавателни и политически действия в региона на приемащата
Страна.
2. Членовете на гостуващия персонал и на
техните семейства не разполагат с дипломатически привилегии или имунитет.
3. Гостуващият персонал не изпълнява никакви други задължения освен поверените му
съгласно разпоредбите на това Споразумение и
съгласно прилагането на протоколите, които е
възможно да бъдат подписани в съответствие
с това Споразумение.
4. Гостуващият военен персонал може да
носи униформата си на мястото си на изпълняване на военната служба.
5. Изпращащата страна ще предостави
необходимото оборудване за изпълнението на
дейностите, свързани с това Споразумение,
освен ако не е договорено друго.
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Член (12)
Изпълняване на мисията
1. Изпращащата Страна има правото да
изтегли персонала си, когато сметне за необходимо, а приемащата Страна следва да
предприеме необходимите мерки, за да бъде
изпълнено това действие, веднага щом получи искане за това от изпращащата Страна,
като в случай че има съдебно решение срещу
дадено лице от изпращащата Страна, това
лице няма да бъде изтегляно от приемащата
Страна, освен в случай че срокът на съдебното
решение не е изтекъл.
2. В случай на смърт на някой от членовете на гостуващия персонал или на техните
семейства в приемащата Страна изпращащата
Страна се уведомява и тялото се транспортира
за сметка на изпращащата страна до най-близкото международно летище, като се вземат
всички санитарни и превантивни мерки до
извършване на предаването на тялото.
Член (13)
Медицински услуги
1. Членовете на гостуващия персонал и на
техните семейства разполагат с правото да се
възползват от услугите за медицинска помощ,
първа помощ и дентална помощ във военните
болнични заведения на приемащата Страна
срещу заплащане и съгласно възможностите
на приемащата Страна в съответствие с установеното за членовете на военния персонал на
приемащата Страна и на техните семейства.
2. Всички разходи за медицинско обслужване, лекарства и други медицински услуги
заедно с разходите за транспортиране на
болните до страната им трябва да бъдат заплатени от изпращащата Страна.
3. Разходите за всички медицински услуги,
предоставени от гражданските болнични заведения на приемащата Страна, трябва да бъдат
заплащани от самия гостуващ персонал или
от правителството на изпращащата Страна.
Член (14)
Финансови въпроси
1. Изпращащата Страна поема всички
финансови разноски на гостуващия персонал,
натоварен със задачи, обхванати от това Споразумение, освен ако не е договорено друго.
2. За членовете на гостуващия персонал и
на техните семейства важи данъчното законодателство, приложимо в приемащата страна,
по време на престоя им.
Член (15)
Щети, загуби и обезщетения
1. Всяка от Страните дължи обезщетение
за щети и загуби, нанесени на имуществото
на другата Страна (въоръжение, боеприпаси
и оборудване/ инструменти и горива/бензин...
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и др.), причинени от предумишлени действия
или небрежност на гостуващия персонал по
време на изпълнението на задълженията им.
Страните ще определят по взаимно съгласие
наличието на действие или небрежност и
сумата на обезщетението.
2. Изпращащата Страна не следва да изисква обезщетение от приемащата Страна
в случай на нараняване или смърт на член
на персонала є по време на изпълнение на
дейностите, попадащи в приложното поле
на това Споразумение, в приемащата Страна, освен ако разследването не разкрие, че
нараняването или смъртта са в резултат на
предумишлено деяние.
Член (16)
Митнически и паспортни процедури
1. За всички членове на гостуващия персонал и на техните семейства важат законовите
условия, отнасящи се за чужденците, които
са в сила в приемащата Страна.
2. За всички членове на гостуващия персонал и на техните семейства при влизане и
излизане от Страната важат митническите и
паспортните процедури, приложими съгласно
законодателството на приемащата Страна.
Приемащата Страна ще предостави административни услуги съгласно съществуващия
ред и законодателство.
Член (17)
Срок на валидност и прекратяване на спо
разумението
Това Споразумение е със срок на действие
пет години, като автоматично се подновява
за същия срок или срокове, освен в случай
че едната от Страните не предизвести другата
в писмена форма по дипломатически път за
намерението си да прекрати Споразумението
деветдесет дни преди изтичане на срока на
същото.
Споразумението може да бъде прекратено
по всяко време от всяка от Страните чрез
писмено предизвестие, изпратено на другата
Страна по дипломатически път, като Споразумението ще се счита за прекратено след
изтичането на шест месеца от датата на получаване на предизвестието от другата Страна.
Член (18)
В случай на прекратяване на това Споразумение залегналите в него клаузи остават в
сила за вече започнатите дейности до тяхното
пълно завършване.
Член (19)
Това Споразумение влиза в сила от датата
на последното писмено уведомление, изпратено от която и да било от Страните до другата Страна, информиращо за завършване на
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всички процедури, необходими за влизане в
сила в съответствие с вътрешните процедури
на Страните.
Член (20)
В случай на възникване на спор по прилагането или тълкуването на това Споразумение
Страните трябва да разрешат възникналия
спор по дипломатически път.
Член (21)
Всяка Страна може да предложи изменение
или преглед на която и да билo клауза на това
Споразумение, като се предвижда започване
на преговори след представяне в писмен вид
на у ведомление, съдържащо съответното
предложение. Ако не се постигне резултат,
Страната може да преустанови преговорите, а
в случай, когато Страните постигнат съгласие
по изменението, последното влиза в сила в
съответствие с разпоредбите на член (19) от
това Споразумение.
Това Споразумение е съставено и подписано
в Доха на 6 септември 2012 г. в три оригинални екземпляра на български, арабски и
английски език, като трите екземпляра са
еднакво автентични. В случай на противоречие
английският текст се взема под внимание.
За правителството
на Република
България:
Аню Ангелов,
министър на
отбраната
10576

За правителството
на Държавата Катар:
генерал-майор Хамад бин
Али Ал-Атия,
началник на Генералния
щаб на въоръжените сили

МИНИСТЕРСТВО
НА ОБРАЗОВАНИЕТО,
МЛАДЕЖТА И НАУКАТА
МИНИСТЕРСТВО
НА КУЛТУРАТА
Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ Н-5 от 2008 г. за приемане на ученици в
училищата по изкуствата (обн., ДВ, бр. 81 от
2008 г.; изм. и доп., бр. 66 от 2010 г. и бр. 97
от 2011 г.)
§ 1. В чл. 14 се създава т. 13 със следното
съдържание:
„13. за професия каменоделец по специалността каменоделство.“
§ 2. В чл. 16 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 т. 3 и 4 се изменят така:
„3. за VIII клас – за всички специалности
от професия музикант-инструменталист – изпит по музикален инструмент и по солфеж;
4. за VІІІ и ІХ клас за специалностите
от професия музикант-вокалист – изпит по
специалността и изпит по солфеж.“
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2. Алинеи 2 и 3 се заличават.
§ 3. Члeн 18 се изменя така:
„Чл. 18. Кандидатите за професия актьор,
специалност драматичен театър и специалност
куклен театър полагат изпит по съответната
специалност.“
§ 4. В чл. 20, ал. 1 се правят следните
изменения:
1. В т. 4 думите „ІІ изпит по специалността“ се заменят с „изпита по специалността“.
2. В т. 6. думите „ІІ изпит по специалността“ се заменят с „изпита по специалността“.
§ 5. В § 2а от преходните и заключителните
разпоредби думите „подготвителен клас“ се
заменят с „подготвителна група“.
§ 6. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър на образованието,
младежта и науката:
Сергей Игнатов
Министър на културата:
Вежди Рашидов
10573

МИНИСТЕРСТВО
НА КУЛТУРАТА
Наредба за изменение и допълнение на На
редба № Н-5 от 2007 г. за условията и реда
за провеждане на конкурси за предоставяне
на средства от Национален фонд ,,Култура“
(ДВ, бр. 55 от 2007 г.)
§ 1. В чл. 6 ал. 2 се изменя така:
,,(2) Юридическите лица посочват във
формуляра по ал. 1 единен идентификационен
код и прилагат заверени копия на следните
документи:
1. държавните и общинските организации – акта за създаване на културната организация ;
2. лицата, регистрирани по реда на Закона
за юридическите лица с нестопанска цел – съдебно решение за първоначална регистрация
и удостоверение за актуално състояние по
съдебната регистрация;
3. чуждестранните лица, учредени в съответствие със законодателството на държава – членка на Европейския съюз, или на друга
държава от Европейското икономическо пространство и Швейцария – легализиран превод
на документа, издаден от компетентен орган
в държавата на тяхното учредяване, удостоверяващ, че те имат право да осъществяват
дейност в сферата на културата.“
Заключителна разпоредба
§ 2. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в ,,Държавен вестник“.
Министър:
Вежди Рашидов
10579
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МИНИСТЕРСТВО
НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
ИНСТРУКЦИЯ № Iз-2295
от 13 ноември 2012 г.

за организация на дейността в Министерство
то на вътрешните работи по териториалното
обслужване на гражданите
Раздел І
Общи положения
Чл. 1. С тази инструкция се определ я
редът за осъществяване на дейността в Министерството на вътрешните работи (МВР) по
териториалното обслужване на гражданите от
полицейските и младши полицейските инспектори от териториална полиция в Столичната
дирекция на вътрешните работи (СДВР) и
областните дирекции на Министерството на
вътрешните работи (ОДМВР).
Чл. 2. (1) Териториалното обслужване на
гражданите в МВР е вид охранителна дейност,
част от дейността по опазване на обществения ред, чрез която се изпълняват задачи,
свързани със:
1. превенция, предотвратяване и пресичане
на правонарушения;
2. участие в разкриване и разследване на
престъпления;
3. придобиване на информация от явни
източници за подготвяни или вече извършени правонарушения и нейното своевременно
докладване;
4. извеждане на проблемите, свързани със
сигурността на местно ниво, и предложения
за тяхното решаване;
5. осигуряване на безопасността на пътното
движение;
6. приема на граждани, регистриране на
техните сигнали и жалби, извършване на
проверки по тях или изпращането им до
компетентния орган;
7. контрола на дейностите с общоопасни
средства и лицата, притежаващи оръжия;
8. контрола на частната охранителна дейност, извършвана от физически или юридически лица.
(2) За реализиране на задачите по ал. 1
териториалното обслужване на гражданите
се осъществява от полицейски и младши
полицейски инспектори в определените им за
обслужване райони или микрорайони.
Раздел ІІ
Задачи на полицейските и младши полицей
ските инспектори
Чл. 3. (1) Полицейските и младши полицейските инспектори системно изучават
състоянието и изменението на оперативната
обстановка в обслужвания от тях район/
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микрорайон, причините и условията, способстващи извършването на правонарушения, и
предлагат мерки за тяхното отстраняване.
(2) Когато други органи и организации са
компетентни да вземат мерки, полицейските
и младши полицейските инспектори ги уведомяват писмено по реда на Закона за Министерството на вътрешните работи (ЗМВР).
(3) Полицейските и младши полицейските
инспектори осъществяват системна превантивна дейност в обслужвания район/микрорайон,
като обръщат особено внимание на места с
концентрация на правонарушения.
Чл. 4. (1) Полицейските и младши полицейските инспектори осъществяват контрол и
явно наблюдение на лицата, представляващи
интерес (ЛПИ), по ред, определен с акт на
министъра на вътрешните работи.
(2) За осъществения контрол по ал. 1 или
за придобита информация от граждани във
връзка с него полицейските и младши полицейските инспектори изготвят докладна
записка за всяко наблюдавано лице поотделно
не по-малко от веднъж на тримесечие. При
наличие на оперативно значима информация
те докладват незабавно.
Чл. 5. Полицейските и младши полицейските инспектори:
1. участват в разследването на извършените
престъпления в обслужваните от тях райони/
микрорайони;
2. съдействат на органите на досъдебното
производство;
3. извършват проверка по материали с цел
установяване наличието на данни за извършено
престъпление от общ характер.
Чл. 6. Полицейските и младши полицейските инспектори информират гражданите за
по-характерни престъпления, начина им на
извършване и възможните форми и методи
за предпазване от тях.
Чл. 7. Полицейските и младши полицейските инспектори оказват съдействие на:
1. органите на държавната власт, местното
самоуправление и местната администрация,
когато противозаконно се пречи на тяхната
дейност;
2. неп ра ви т елс т вен и т е орга н иза ц и и и
гражданите;
3. контролните органи по лова и риболова
за установяване и задържане на бракониери,
както и за изземване на средствата, с които
са извършили правонарушенията;
4. водноспасителните служби и постове
в работата им по опазване на живота на
гражданите.
Чл. 8. Полицейските и младши полицейските инспектори в рамките на своята функционална компетентност самостоятелно или
съвместно с органите на държавната власт,
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с органите на местното самоуправление и с
неправителствените организации планират и
провеждат мероприятия със:
1. рискови социални групи (малолетни и
непълнолетни правонарушители, самотни
стари хора, инвалиди, наркомани и др.);
2. лица, пострадали от престъпления;
3. етнически малцинства.
Чл. 9. (1) При прием на граждани полицейските и младши полицейските инспектори
изслушват, приемат и регистрират техните
сигнали и жалби, извършват проверка по тях
и в законоустановения срок ги уведомяват
писмено за резултатите.
(2) Когато решаването на поставените
от гражданите проблеми е извън функционалната им компетентност, полицейските и
младши полицейските инспектори приемат
и регистрират техните сигнали и жалби и ги
изпращат до съответния компетентен орган.
Чл. 10. (1) При прилагане на проблемноориентирания подход, насочен към решаването
на местни проблеми на сигурността, полицейските и младши полицейските инспектори:
1. идентифицират проблемите в обслужваните райони;
2. извърш ват а на л из на п ри ч и н и т е и
условията, способстващи извършването на
правонарушения, и предприемат мерки за
тяхното отстраняване;
3. разработват работни карти с конкретни
мероприятия и чрез началника на съответното
районно управление (РУ) на СДВР/ОДМВР ги
предлагат за обсъждане и решаване в местните комисии за обществен ред и сигурност
(МКОРС);
4. участват при реализиране на мероприятия, залегнали в приетите от МКОРС работни
карти.
(2) Полицейските и младши полицейските
инспектори на всяко тримесечие информират
МКОРС чрез началника на РУ на СДВР/
ОДМВР за състоянието на престъпността и
обществения ред и предлагат мерки за тяхното
подобряване.
Чл. 11. Полицейските и младши полицейските инспектори ежегодно, до края на месец
март, информират органите на местното самоуправление и гражданите за състоянието
на престъпност та в обслужваната от тях
територия и за резултатите от работата им
по ред, определен от началника на РУ на
СДВР/ОДМВР.
Чл. 12. (1) Полицейските и младши полицейските инспектори осъществяват контрол
по безопасността на движението по пътищата
в границите на обслужваните от тях райони/
микрорайони съгласно правомощията им по
Закона за движение по пътищата и регламентирания в МВР ред.
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(2) За обезпеча ва не безопаснос т та на
движението по пътищата полицейските и
младши полицейските инспектори предлагат
необходимите мерки за отстраняване на констатирани нередности, като особено внимание
обръщат на районите около детските градини
и учебните заведения.
Чл. 13. Полицейските и младши полицейските инспектори осъществяват контрол по
Закона за българските лични документи и
Закона за чужденците в Република България
в обслужвания район/микрорайон.
Чл. 14. Полицейските и младши полицейските инспектори осъществяват контрол
по съхранението, носенето и употребата на
оръжие от гражданите по утвърдени от началника на РУ на СДВР/ОДМВР списъци,
предоставени от инспекторите по контрол
над общоопасните средства. Резултатът от
осъществения контрол се отразява в докладна
записка до началника на РУ на СДВР/ОДМВР.
Чл. 15. Полицейските и младши полицейските инспектори осъществяват текущ
контрол по Закона за частната охранителна
дейност. Резултатите от извършените проверки
се отразяват в констативен протокол или в
докладна записка.
Раздел ІІІ
Организация на работата на полицейските и
младши полицейските инспектори
Чл. 16. Приемането и сдаването на обслужваните райони/микрорайони от полицейските
и младши полицейските инспектори се извършва под ръководството на непосредствения
началник (началника на сектор/група „Охранителна полиция“/„Териториална полиция“
или началник на участък „Полиция“), за което
се съставя протокол за приетото/сдаденото
имущество, технически средства и служебна
документация.
Чл. 17. Работното време на полицейските и
младши полицейските инспектори се определя
със седмичен или месечен график, съобразен
с оперативната обстановка и утвърден от началника на РУ на СДВР/ОДМВР.
Чл. 18. (1) Полицейските и младши полицейските инспектори осъществяват прием
на граждани в приемни помещения съгласно
разпореденото приемно време в заповедта на
началника на РУ на СДВР/ОДМВР.
(2) Полицейските и младши полицейските
инспектори, обслужващи повече населени
места, осъществяват прием на граждани по
възможност веднъж седмично във всяко населено място.
(3) Приемните помещения на полицейските
и младши полицейските инспектори се обоз
начават с табела, поставена на видно място,
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на която са указани приемните дни и часове.
На общодостъпно място се поставя кутия за
сигнали и жалби на гражданите.
Чл. 19. Полицейските и младши полицейските инспектори планират дейността си
в седмични планове, които се утвърждават
от непосредствения началник (началника на
сектор/група „Охранителна полиция“/„Териториална полиция“ или началник на участък „Полиция“), и изготвят седмичен отчет,
включващ изпълнените планирани задачи,
задачите, по които работата продължава, и
допълнително изпълнените задачи, възникнали през седмицата (приложение № 1).
Чл. 20. (1) Полицейските и младши полицейските инспектори водят следната документация:
1. карта с границите на обслужвания район/микрорайон;
2. характеристика на района;
3. списък на увеселителни и питейни заведения;
4. списък на хотели, мотели, общежития,
туристически бази, пансиони, санаториуми,
почивни домове, домове за стари хора и други
места за подслон;
5. списък на детски градини и учебни
заведения;
6. списък на банкови и други финансови
институции, включително на обменни бюра
и места, в които са поставени банкомати;
7. списък на психично болни лица;
8. списък на пунктовете за изкупуване на
черни и цветни метали;
9. списък на системни нарушители на обществения ред;
10. списък на чужденците със срокове на
пребиваване и адресна регистрация;
11. списък на лица, системно употребяващи алкохол и нарушаващи обществения ред;
12. списък на обекти на „Български пощи“ –
ЕООД, и на куриерски и спедиторски юридически лица, извършващи дейност в обслужваната територия;
13. списък на обекти на „Български спортен
тотализатор“ и на букмейкърски пунктове;
14. списък на лица с наложени мерки по
Закона за защита от домашно насилие;
15. списък на самотно живеещи възрастни
граждани и необитавани домове в отдалечените населени места и такива с ниска концентрация на население;
16. списък на лица, за които има информация, че продават или употребяват наркотични
вещества;
17. списъци на обекти, в които се извършват
дейности с общоопасни средства, и на лица,
притежаващи оръжие;
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18. списък на търговци и юридически лица,
извършващи дейности по Закона за частната
охранителна дейност, и охранявани обекти в
обслужваната територия;
19. списък на ЛПИ, утвърден от началника
на РУ на СДВР/ОДМВР;
20. списък на малолетни и непълнолетни
извършители на престъпления, предоставен
по определен ред от инспекторите от детските
педагогически стаи;
21. дневник за приемане на гра ж дани
(приложение № 2);
22. дневник за отразяване на резултатите
от извършените проверки на полицейските
и младши полицейските инспектори (приложение № 3).
(2) Водената документация по ал. 1, т. 3 – 20
се актуализира всяка календарна година до
края на месец януари. При настъпили промени
през годината те се отразяват към съответния списък. За всеки списък се води папка
(наблюдателно дело), в която се прилагат копия от справки, докладни записки или друга
информация за извършената дейност.
(3) В оден ат а док у мен т а ц и я по а л. 1,
т. 15 – 22 се регистрира в деловодството на
съответното РУ на СДВР/ОДМВР по определения в МВР ред.
Раздел IV
Ръководство и контрол на дейността
Чл. 21. Отдел „Охранителна полици я“
на Главна дирекция „Национална полиция“
(ГДНП) осъществява методическо ръководство, помощ и контрол на дейността на полицейските и младши полицейските инспектори
при СДВР и ОДМВР, като:
1. разработва разпоредителни документи,
методически указания, обзори и други документи, свързани с дейността на полицейските
и младши полицейските инспектори;
2. изготвя анализи, прогнози и определя
приоритетите в дейността;
3. организира и осъществява информационен обмен с териториалните структури
„Охранителна полиция“ при СДВР и ОДМВР;
4. оказва методическа помощ и контрол за
изпълнението на конкретни задачи, свързани
с реализиране на основните задачи и приоритети на МВР;
5. извършва комплексни, текущи, тематични и целеви проверки.
Чл. 22. (1) Директорите на СДВР/ОДМВР
или техните заместници издават заповеди за
определяне на районите и микрорайоните за
обслужване от полицейските и младши полицейските инспектори на основание извършен
анализ и оценка на оперативната обстановка,
като се вземат под внимание и конкретните
предложения от началниците на РУ на СДВР/
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ОДМВР. Срокът на действие на заповедите е
три години от издаването им. При настъпили
съществени промени в основните показатели
за определяне на районите и микрорайоните
заповедите се актуализират.
(2) При определяне на районите и микрорайоните по ал. 1 се вземат предвид следните
основни показатели:
1. природно-географските и инфраструктурните особености;
2. демографската характеристика на населените места;
3. социално-икономическата характеристика на населените места;
4. състояние, структура, динамика и концентрация на правонарушенията по вид, време
и място на извършване;
5. налични сили и средства.
Чл. 23. Началниците на отдели „Охранителна полиция“ в СДВР и ОДМВР осъществяват
общото ръководство и контрола на дейността
на полицейските и младши полицейските
инспектори, като:
1. планират мерки за повишаване ефективността от дейността на полицейските и
младши полицейските инспектори по опазване
на обществения ред и противодействието на
престъпността;
2. организират взаимодействието с органите
на държавната власт, местното самоуправление, местната администрация, неправителствените организации и другите представители на
обществеността;
3. осъществяват методическо ръководство,
помощ и контрол по организацията и изпълнението на дейността на полицейските и младши полицейските инспектори в РУ на СДВР/
ОДМВР, като веднъж годишно, лично или
чрез подчинените им служители, проверяват
на място цялостната дейност на полицейските
и младши полицейските инспектори, както
и водената от тях служебна документация;
4. изискват периодично информация за
организацията на работа и резултатите от
дейността на полицейските и младши полицейските инспектори;
5. създават организация за провеждането
на обучението и професионалната подготовка
по месторабота;
6. създават организация за изпълнението
на конкретни задачи, свързани с реализиране на основните приоритети на съответната
дирекция и МВР;
7. предприемат мерки за осигуряване от
областните управители и органите на местното
самоуправление и местната администрация
на приемни помещения на полицейските и
младши полицейските инспектори и тяхното
поддържане.
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Чл. 24. Началникът на сектор „Организация и контрол на териториална полиция“ в
СДВР, началниците на сектори „Опазване на
обществения ред и териториална полиция“ и
началниците на групи „Териториална полиция“ в ОДМВР осъществяват методическо
ръководство, помощ и контрол на дейността
на полицейските и младши полицейските
инспектори в РУ на СДВР/ОДМВР, като:
1. осъществяват контрол по обучението и
професионалната подготовка по месторабота
на полицейските и младши полицейските
инспектори;
2. планират, анализират и отчитат дейността
и резултати от работата на полицейските и
младши полицейските инспектори на шестмесечие;
3. предлагат мерки за подобряването на
взаимодействието с останалите полицейски
структури в съответната дирекция.
Чл. 25. (1) Началниците на РУ на СДВР/
ОДМВР осъществяват ръководство и контрол
на дейността на полицейските и младши полицейските инспектори, като:
1. организират, контролират и подпомагат
планирането на работата и изпълнението на
задачите;
2. контролират провеждането на професионалната подготовка по месторабота;
3. ежегодно, до края на месец януари, издават заповеди за определяне на приемното
им време за граждани – по дни, часове и
населени места, в приемните им помещения;
4. организират сътрудничеството с органите
на местното самоуправление, местната администрация и неправителствените организации
и определят реда за провеждане на срещите
с обществеността;
5. предприемат мерки за осигуряването на
изнесени приемни помещения на обслужваната
територия, както и на транспортни, свързочни
и други технически средства, необходими за
дейността на полицейските и младши полицейските инспектори;
6. лично или чрез началниците на структурни звена „Охранителна полиция“/„Териториална полиция“ най-малко веднъж на
тримесечие проверяват на място работата
на полицейските и младши полицейските
инспектори и оказват практическа помощ за
организиране на изпълнението на възложените им задачи.
(2) Началниците на РУ на СДВР/ОДМВР
издават заповеди, с които определят поименно
полицейските и младши полицейските инспектори, които ще обслужват конкретни райони
или микрорайони. Копия от заповедите се
изпращат на отдел „Охранителна полиция“
при СДВР/ОДМВР. Срокът на действие на
заповедите е три години от издаването им.
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(3) Със заповед на началника на РУ на
СДВР/ОДМВР за определен период от време полицейските и младши полицейските
инспектори могат да изпълняват служебни
задължения и в други райони или микрорайони на обслужваната от РУ на СДВР/ОДМВР
територия.
(4) Началниците на РУ на СДВР/ОДМВР
ежегодно, до края на месец януари, утвърждават списъци с ЛПИ на обслужваната територия и издават заповеди за персонализиране
на отговорността на полицейските и младши
полицейските инспектори по явното наблюдение на конкретни ЛПИ.
Чл. 26. (1) Началниците на сектори/групи
„Охранителна полиция“, началниците на групи
„Териториална полиция“ и началниците на
участъци „Полиция“ при РУ на СДВР/ОДМВР
организират, пряко ръководят и контролират
дейността на полицейските и младши полицейските инспектори, като:
1. планират и анализират дейност та и
резултатите от работата им на шестмесечие;
2. пряко отговарят за обучението и професионалната им подготовка по месторабота;
3. проверяват дейността им и водената от
тях служебна документация в определените
им за обслужване райони/микрорайони наймалко веднъж на тримесечие, за което изготвят
справка до началника на РУ на СДВР/ОДМВР
с констатациите от извършената проверка и
дадените указания;
4. извършват постоянен контрол за срочното
и качествено изпълнение на възложените им
задачи, спазването на разпореденото работно време, приема на граждани и им оказват
практическа помощ;
5. контролират изпълнението на мероприятията, заложени в работните карти на МКОРС.
(2) Началниците на сектори/групи „Охранителна полици я“/„Териториална полиция“ в РУ на СДВР/ОДМВР осъществяват
методическо ръководство, помощ и контрол
и на полицейските и младши полицейските
инспектори в участъците „Полиция“, като
извършват проверки на м ясто най-малко
веднъж на тримесечие.
Чл. 27. Полицейските инспектори пряко
ръководят и контролират дейността на подчинените им младши полицейски инспектори.
Чл. 28. Извършените проверки на полицейските и младши полицейските инспектори
се отразяват и в дневник за отразяване на
резултатите от извършените проверки.

на сектор/група „Охранителна полиция“/
„Териториална полиция“ или началник на
участък „Полиция“) при РУ на СДВР/ОДМВР
в съответствие с критериите и показателите
в приложение № 4.
(2) Оценката за резултатите от дейността
на полицейските и младши полицейските инспектори се извършва на шестмесечие в съответствие с критериите и показателите по ал. 1.
Чл. 30. Дейността на полицейските и младши полицейските инспектори се анализира на
шестмесечие и годишно от началниците на
отдели „Охранителна полиция“ при СДВР/
ОДМВР, началниците на сектори/групи „Охранителна полиция“/„Териториална полиция“ и
от началниците на участъци „Полиция“ в РУ
на СДВР/ОДМВР и се включва като раздел
в общия анализ на съответната структура.

Раздел V
Отчетност на дейността

ПЛАН
за дейността на ПИ/Мл. ПИ ………………………
за периода от …………..… до ………………. г.

Чл. 29. (1) Резултатите от дейността на
полицейските и младши полицейските инспектори се отчитат поименно всеки месец
от непосредствения началник (началника

Допълнителни разпоредби
§ 1. Директорите на СДВР и ОДМВР създават необходимата организация за запознаване
с инструкцията преди влизането є в сила и
за нейното практическо прилагане.
§ 2. Директорите на СДВР и ОДМВР да
планират необходимите финансови средства
за поетапно осигуряване на полицейските и
младши полицейските инспектори с компютърни конфигурации в срок до края на 2015 г.
Заключителни разпоредби
§ 3. Тази инструкция се издава на основание чл. 75, ал. 2 от Правилника за прилагане
на Закона за Министерството на вътрешните
работи (ДВ, бр. 47 от 2006 г.) във връзка с
чл. 21, т. 11, чл. 52, ал. 2, т. 7 и чл. 52е от Закона за Министерството на вътрешните работи
и отменя Инструкция № Із-1813 от 2006 г. за
организация на дейността на полицейските
и младши полицейските инспектори от териториална полиция в Национална служба
„Полиция“ (ДВ, бр. 92 от 2006 г.).
§ 4. Инструкцията влиза в сила от 1 януари 2013 г.
Министър:
Цветан Цветанов
Приложение № 1
към чл. 19
РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ………………....……….
УТВЪРЖДАВАМ:
………………............……
………………............……
………………............……

1. ПРЕДСТОЯЩИ ЗАДАЧИ ПРЕЗ ПЕРИОДА:
– работа по преписки;
…………………………………………………………………………………...

БРОЙ 92

ДЪРЖАВЕН

– проверки на обекти в обслужваната територия;
…………………………………………………………………………………...
– участие в охраната на масови мероприятия;
…………………………………………………………………………………...
– участие в провеждане на СПО;
…………………………………………………………………………………....
– изготвяне на докладни записки, справки и
други документи;
…………………………………………………………………………………….
– други.
…………………………………………………………………………………….
2. ПРОДЪЛЖ АВА РАБОТАТА ПО:
– ………………………………………………………………………………..;
– ………………………………………………………………………………… .
ОТЧЕТ
на планираните задачи и мероприятия
за периода от …...………….. до …...…………. г.
1. ИЗПЪЛНЕНИ ПЛАНИРАНИ ЗАДАЧИ/МЕРОПРИЯТИЯ:
– …………………………………………………………………………………;
– …………………………………………………………………………………;
– ………………………………………………………………………………...;
– …………………………………………………………………………………
2. ДОПЪЛНИТЕЛНО ИЗПЪЛНЕНИ ЗАДАЧИ:
– …………………………………………………………………………………;
– …………………………………………………………………………………;
– ………………………………………………………………………………….;
– .…………………………………………………………………………………
3. А Д М И Н ИС Т РАТ И ВНО -Н А К АЗАТ Е Л Н А
ДЕЙНОСТ:
– …………………………………………………………………………………;
– …………………………………………………………………………………
ИЗГОТВИЛ:
……………………..
….………………….

………………………2012 г.
гр. ..............................
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Приложение № 3
към чл. 20, ал. 1, т. 22
ДНЕВНИК
за отразяване на резултатите от извършените
проверки на полицейския/младши полицейския
инспектор ..............................................................
................................................................................
от РУ ............................ на СДВР/ОДМВР ........
............................
Започнат на _______________ 20 ___ год.
Завършен на _______________ 20 ___ год.
№
по
ред

Дата на
проверката

Фамилия и
длъжност на
проверяващия

Констатации
от проверката, указания
и срок за изпълнение

Приложение № 4
към чл. 29, ал. 1
Критерии и показатели за оценка на ре- Общ
зултатите от работата на полицейските брой
и младши полицейските инспектори
1.

Приключени преписки – общо:

а)

от тях: ЗМ

б)

Прокурорски.

в)

Явни.

г)
2.

НП и призовки.
Разкрити престъпления, от тях:

а)

Лично разкрити.

Приложение № 2
към чл. 20, ал. 1, т. 21

б)

Участие в разкриването на престъп
ления.

ДНЕВНИК
за прием на граждани от полицейския
(младши полицейския)
инспектор .........................................................
от РУ ..................... на СДВР/ОДМВР .............
....................
Започнат на _______________ 20 ___ год.
Завършен на _______________ 20 ___ год.

3.

Задържани лица.

4.

Задържани лица, обявени за издирване.

5.

Издирени МПС, предмет на ПЗО,
и вещи, обявени за издирване или
предмет на престъпна дейност.

6.

Принудително доведени лица по реда
на НПК.

7.

Извършени проверки на места за
обществен подслон.

8.

Проверки на чужденци, пребиваващи
в обслужвания район.

9.

Проверени обекти и лица по Закона за
частната охранителна дейност (ЗЧОД).

№ Дата на Име, презиПовод Резултат
по приема- ме, фамилия за посе- и дата
ред
нето
и адрес на
щени- на приприетия
ето
ключвагражданин
не
1

2

3

4

5

10. Проверени лица по Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия
(ЗОБВВПИ).
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Критерии и показатели за оценка на ре- Общ
зултатите от работата на полицейските брой
и младши полицейските инспектори

Критерии и показатели за оценка на ре- Общ
зултатите от работата на полицейските брой
и младши полицейските инспектори

11. Съставени актове за установени административни нарушения:

19. Участие в проведени масови мероприятия.

а)

по ЗМВР

б)

по ЗДвП

20. Участие в проведени специализирани
полицейски операции.

в)

по ЗБЛД

г)

по ЗГР

д)

по наредби на ОбС

е)

по УБДХ/ЗООППСМ

ж)

по ЗОБВВПИ

з)

по ЗЧОД

и)

други

12. Изготвени уведомителни писма по
чл. 57, ал. 2 ЗМВР.
13. Предупредени лица по чл. 56 ЗМВР.
14. Полицейски разпореждания по чл. 55
ЗМВР.
15. Докладни записки за резултатите от
наблюдение над лицата, представляващи интерес за полицейските органи,
и уязвимите места.
16. Участие в комисии за проверка на
системите за физическа защита на
обекти.
17. Изготвени предложения за подобряване опазването на обществения ред.
18. Изготвени предложения за осигуряване безопасността на движението.

21. Оказано съдействие на държавни и
обществени организации.
22. Проведени срещи с гражданите и
ръководителите на държавни учреждения, фирми, общодостъпни заведения
и други обекти.
23. Проведени мероприятия и изготвени
програми за работа с рискови социални групи, пострадали от престъпления,
етнически малцинства и други.
24. Участие в изготвяне на работни карти
при прилагане на проблемно-ориентирания подход.
25. Участие в конкретни мероприятия,
насочени към решаването на местни
проблеми на сигурността при прилагане на проблемно-ориентирания
подход.
26. Изготвени информации за състоянието на престъпността и обществения
ред.
27. Организирани срещи и проведени
беседи в СОУ, ОУ, детски градини и
други учебни заведения.
28. Приети граждани.
10625
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
ЗАПОВЕД № РД-47-16
от 11 октомври 2012 г.
На основание чл. 17, ал. 8 ЗСПЗЗ във връзка
с одобрен протокол по чл. 26, ал. 11 ППЗСПЗЗ
от Областна дирекция „Земеделие“ – Велико
Търново, и Заповед № РД-09-478 от 1.06.2010 г. на
министъра на земеделието и храните нареждам:
Да се преработи частично влезлият в сила
план за земеразделяне (картата на възстановената
собственост) на земеделски земи в землището
на с. Мийковци, община Елена, област Велико
Търново, за имоти с № 04505, 046001 и 046003 с
обща площ на преработката 2,907 дка.
Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на главния директор на Главна дирекция
„Земеделие и поземлени отношения“.
Заповедта подлежи на обжалване по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.
За министър:
Св. Боянова
10533
ЗАПОВЕД № РД-47-17
от 11 октомври 2012 г.
На основание чл. 17, ал. 8 ЗСПЗЗ във връзка
с одобрен протокол по чл. 26, ал. 11 ППЗСПЗЗ
от Областна дирекция „Земеделие“ – Велико
Търново, и Заповед № РД-09-478 от 1.06.2010 г. на
министъра на земеделието и храните нареждам:
Да се преработи частично влезлият в сила
план за земеразделяне (картата на възстановената
собственост) на земеделски земи в землището
на с. Тодювци, община Елена, област Велико
Търново, за имоти с № 000030, 232001, 234001 и
235001 с обща площ на преработката 12,616 дка.
Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на главния директор на Главна дирекция
„Земеделие и поземлени отношения“.
Заповедта подлежи на обжалване по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.
За министър:
Св. Боянова
10534
ЗАПОВЕД № РД-47-18
от 11 октомври 2012 г.
На основание чл. 13б ЗВСГЗГФ и чл. 18а,
ал. 1 във връзка с одобрен протокол по чл. 18а,
ал. 4 ППЗВСГЗГФ от Областна дирекция „Земеделие“ – Велико Търново, и Заповед № РД-09-478
от 1.06.2010 г. на министъра на земеделието и
храните нареждам:

Да се преработи частично влязлата в сила
карта на възстановената собственост за землището на с. Тодювци, община Елена, област
Велико Търново, за имот № 000049 с обща площ
на преработката 0,491 дка.
Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на главния директор на Главна дирекция
„Земеделие и поземлени отношения“.
Заповедта подлежи на обжалване по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.
За министър:
Св. Боянова
10535
ЗАПОВЕД № РД-47-19
от 11 октомври 2012 г.
На основание чл. 13б ЗВСГЗГФ и чл. 18а,
ал. 1 във връзка с одобрен протокол по чл. 18а,
ал. 4 ППЗВСГЗГФ от областна дирекция „Земеделие“ – Велико Търново, и Заповед № РД-09-478
от 1.06.2010 г. на министъра на земеделието и
храните нареждам:
Да се преработи частично влязлата в сила
карта на възстановената собственост за землището
на с. Мийковци, община Елена, област Велико
Търново, за имоти с № 000363, 000593 и 000672 с
обща площ на преработката 12,665 дка.
Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на главния директор на Главна дирекция
„Земеделие и поземлени отношения“.
Заповедта подлежи на обжалване по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.
За министър:
Св. Боянова
10536
ЗАПОВЕД № РД-47-20
от 11 октомври 2012 г.
На основание чл. 13б ЗВСГЗГФ и чл. 18а,
ал. 1 във връзка с одобрен протокол по чл. 18а,
ал. 4 ППЗВСГЗГФ от Областна дирекция „Земеделие“ – Велико Търново, и Заповед № РД-09-478
от 1.06.2010 г. на министъра на земеделието и
храните нареждам:
Да се преработи частично влязлата в сила
карта на възстановената собственост за землището на с. Буйновци, община Елена, област Велико Търново, за имоти, описани в приемателен
протокол от 1.03.2012 г., одобрен от директора на
ОД „Земеделие“ – Велико Търново, с обща площ
на преработката 148,300 дка.
Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на главния директор на Главна дирекция
„Земеделие и поземлени отношения“.
Заповедта подлежи на обжалване по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.
За министър:
Св. Боянова
10537
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ЗАПОВЕД № РД-47-21
от 11 октомври 2012 г.
На основание чл. 17, ал. 8 ЗСПЗЗ във връзка
с одобрен протокол по чл. 26, ал. 11 ППЗСПЗЗ
от Областна дирекция „Земеделие“ – Велико
Търново, и Заповед № РД-09-478 от 1.06.2010 г. на
министъра на земеделието и храните нареждам:
Да се преработи частично влезлият в сила
план за земеразделяне (картата на възстановената
собственост) на земеделски земи в землището
на с. Буйновци, община Елена, област Велико
Търново, за имоти, описани в приемателен протокол от 1.03.2012 г., одобрен от директора на ОД
„Земеделие“ – Велико Търново, с обща площ на
преработката 282,998 дка.
Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на главния директор на Главна дирекция
„Земеделие и поземлени отношения“.
Заповедта подлежи на обжалване по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.
За министър:
Св. Боянова
10538
ЗАПОВЕД № РД-09-1245
от 17 октомври 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 3, 5 и 6 във връзка
с чл. 18, ал. 1 от Закона за прилагане на Общите организации на пазарите на земеделски
продукти на Европейския съюз e постъпило в
Министерството на земеделието и храните заявление с вх. № 70-2754 от 5.07.2012 г. и Заповед
№ 902 от 29.06.2012 г., издадена от Изпълнителна
агенция „Българска служба по акредитация“ за
удължаване срока на валидност на Сертификат
за акредитация рег. № 3 ОСП от 12.12.2011 г. до
31.12.2012 г., нареждам:
Удължавам срока на Разрешение № BG-11 от
10 октомври 2008 г. на „СЖС България“ – ЕООД,
за извършване на сертификация на продукти
съгласно Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета
от 28 юни 2007 г. относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти
и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 2092/91, ОВ
на ЕС L 189 от 20 юли 2007 г. Дружеството е със
седалище и адрес на управление София, бул. Цар
Освободител 25А, представлявано за България
от г-н Димитър Марикин. Удължението е съгласно Заповед № 902 от 29.06.2012 г., издадена
от Изпълнителна агенция „Българска служба по
акредитация“ за удължаване срока на валидност
на Сертификат за акредитация рег. № 3 ОСП от
12.12.2011 г. до 31.12.2012 г.
Разрешението е валидно до 31.12.2012 г.
Заповедта да се доведе до знанието на съответните лица за сведение и изпълнение.
За министър:
Св. Боянова
10587
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МИНИСТЕРСТВО
НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА
ПОЛИТИКА
ЗАПОВЕД № РД-01-865
от 30 октомври 2012 г.
На основание чл. 276, ал. 1 от Кодекса на труда
във връзка с параграф единствен от заключителната
разпоредба на Постановление № 24 на Министерския съвет от 6 февруари 2006 г. за приемане на
Наредба за задължително застраховане на работниците и служителите за риска „трудова злополука“
(обн., ДВ, бр. 15 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 68 от
2006 г.; изм., бр. 46 от 2007 г.) определям коефициент
на трудов травматизъм по икономически дейности
за прилагане през 2013 г. съгласно приложение,
съставляващо неразделна част от тази заповед.
Министър:
Т. Младенов
Приложение
Коефициент на трудов травматизъм по ико
номически дейности за прилагане през 2013 г.
№
по
ред

Икономическа
дейност

Код по
КИД –
2008

Коефициент
на
трудов
травматизъм
(Ктт)

1

2

3

4

1.

Добив на метални руди

07

10,65

2.

Възстановяване и други
услуги по управление на
отпадъци

39

4,59

3.

Воден транспорт

50

4,37

4.

Производство на превозни средства, без автомобили

30

4,02

5.

Производство на основни метали

24

3,00

6.

Добив на въглища

05

2,75

7.

Ремонт и инсталиране
на машини и оборудване

33

2,18

8.

Събиране и обезвреждане на отпадъци; рециклиране на материали

38

2,06

9.

Строителство на съоръжения

42

1,99

10. Производство и разпределение на електрическа
и топлинна енергия и на
газообразни горива

35

1,63

16

1,58

11.

Производство на дървен
материал и изделия от
дървен материал и корк,
без мебели; производство на изделия от слама
и материали за плетене
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12. Пощенски и куриерски
дейности

53

1,45

13. Сухопътен транспорт

49

1,45

Производство на химични продукти

20

1,42

15. Специализирани строителни дейности

43

1,40

16. Строителство на сгради

41

1,37

Производство на метални изделия, без машини
и оборудване

25

1,29

18. Производство на хартия,
картон и изделия от хартия и картон

17

1,28

Складиране на товари и
спомагателни дейности
в транспорта

52

1,27

20. Производство на изделия от други неметални
минерални суровини

23

1,25

Събиране, пречистване
и доставяне на води

36

1,14

22. Добив на неметални материали и суровини

08

1,11

23. Производство на текстил
и изделия от текстил, без
облекло

13

1,05

24. Производство, некласифицирано другаде

32

1,04

25. Производство на електрически съоръжения

27

1,02

26. Производство на мебели

31

1,01

Производство на машини и оборудване с общо
и специално предназначение

28

0,96

28. Производство на хранителни продукти

10

0,93

22

0,89

30. Далекосъобщения

61

0,89

31.

11

0,88

32. Горско стопанство

02

0,85

33. Производство на лекарствени вещества и продукти

21

0,84

14.

17.

19.

21.

27.

29.

2

Производство на изделия
от каучук и пластмаси
Производство на напитки

34. Дейности по обслужване
на сгради и озеленяване

81

0,84

Среден коефициент на трудов травматизъм за
страната Ктт = 0,75.
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МИНИСТЕРСТВО
НА ИКОНОМИКАТА,
ЕНЕРГЕТИКАТА И ТУРИЗМА
РАЗРЕШЕНИЕ № 312
от 31 октомври 2012 г.
за търсене и проучване на неметални полезни
изкопаеми – индустриални минерали, подземни
богатства по чл. 2, ал. 1, т. 2 от Закона за подзем
ните богатства, в площ „Поляна“, разположена в
землищата на с. Поляна, с. Каменец и с. Леярово,
община Стралджа, област Ямбол
На основание чл. 49, ал. 2 във връзка с чл. 7,
ал. 2, т. 7, чл. 39, ал. 1, т. 1, чл. 5, т. 1, чл. 41, ал. 1
от Закона за подземните богатства и протоколно
решение по т. 16 от протокол № 38 от заседанието
на Министерския съвет на 10 октомври 2012 г. разрешавам на „Инертни материали – Ямбол“ – АД,
Ямбол, титуляр на разрешението, дружество,
вписано в търговския регистър на Агенцията по
вписванията под ЕИК 128046677, със седалище
и адрес на управление Ямбол, ул. Ормана 34, да
извърши за своя сметка 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
„Поляна“, разположена в землищата на с. Поляна, с. Каменец и с. Леярово, община Стралджа,
област Ямбол, при следните условия:
1. Срокът на разрешението е 5 месеца.
2. Размерът на площта е 5,8 кв. км.
3. Границите на площта са определени с
координати на граничните точки съгласно приложението.
4. Условията за осъществяване на дейностите
по търсене и проучване, както и правата и задълженията на титуляря се определят в договора
за търсене и проучване.
5. Видовете и обемите на геоложките търсещо-проучвателни работи, както и добивът за
технологични изпитания се определят в работната
програма и договора за търсене и 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 търсене и проучване с титуляря.
8. Контролът по изпълнението на разрешението
и на сключения договор се осъществява от министъра на икономиката, енергетиката и туризма.
Министър:
Д. Добрев
Приложение
към т. 3
Координатен регистър на граничните точки,
определящи границите на площ „Поляна“
Координатна система 1970 г.
№

X (m)

Y (m)

1.

4623446

9528190

2.

4623865

9529905

3.

4621458

9530707

4.

4620552

9529375
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№

X (m)

Y (m)

№

X (m)

Y(m)

5.

4620558

9528180

3.

4591155,6

8470265,2

6.
10617

4622780

9528625

4.

4590930,6

8469881,8

5.

4590979,4

8469600,7

6.

4591449,2

8469162,5

7.

4591557,3

8469334,4

8.

4591576,4

8469542,9

9.
10618

4591593,9

8470056,9

РАЗРЕШЕНИЕ № 313
от 31 октомври 2012 г.
за проучване на строителни материали, подземни
богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подзем
ните богатства в площ „Бяла вода“, разположена
в землищата на гр. Перник и гр. Батановци,
община Перник, област Перник
На основание чл. 49, ал. 2 във връзка с чл. 7,
ал. 2, т. 7, чл. 39, ал. 1, т. 1, чл. 5, т. 1 и чл. 41,
ал. 1 от Закона за подземните богатства, § 105,
ал. 2 от преходните и заключителните разпоредби
от Закона за изменение и допълнение на Закона
за подземните богатства (ДВ, бр. 100 от 2010 г.)
и протоколно решение по т. 18 от протокол № 38
от заседанието на Министерския съвет на 10 октомври 2012 г. разрешавам на „Аргент“ – АД,
София – титуляр на разрешението, дружество,
вписано в търговския регистър на Агенцията по
вписванията под ЕИК 831597462, със седалище и
адрес на управление София, р-н „Красно село“,
ул. Подуево 10, вх. В, ет. 1, ап. 1, 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 „Бяла
вода“, разположена в землищата на гр. Перник и
гр. Батановци, община Перник, област Перник,
при следните условия:
1. Срокът на разрешението е 6 месеца.
2. Размерът на площта е 606 137 кв. м.
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
Приложение
към т. 3
Координатен регистър на граничните точки,
описващи площ „Бяла вода“
Координатна система 1970 г.
№

X (m)

Y (m)

1.

4591633,7

8470346,6

2.

4591370,0

8470522,8

АГЕНЦИЯ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ
И СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН
КОНТРОЛ
РЕШЕНИЕ № 1542
от 13 ноември 2012 г.
На основание чл. 1, ал. 2, т. 5, чл. 3, ал. 3,
т. 3, буква „д“ и ал. 6, чл. 4, ал. 3, чл. 22г, ал. 3
ЗПСК, чл. 5, т. 13, чл. 7, ал. 1, т. 10, чл. 20, ал. 6
и чл. 22, ал. 1 от Устройствения правилник на
Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол и във връзка с протоколно решение
№ 2105 от 13.11.2012 г. на изпълнителния съвет
Агенцият а за приватизация и следприватизационен контрол реши:
Открива процедура за приватизационна продажба на:
1. Поземлен имот с идентификатор 10135.5200.125
с площ 14 102 кв.м, намиращ се във Варна, община
Варна, район Аспарухово, местност Малка Чайка.
2. Позем лен и мо т с и ден т ифи к ат ор
10135.5200.126 с площ 22 278 кв.м, намиращ се
във Варна, община Варна, район Аспарухово,
местност Малка Чайка.
3. Поземлен имот с идентификатор 10135.5200.129
с площ 23 507 кв.м, намиращ се във Варна, община
Варна, район Аспарухово, местност Малка Чайка.

10656

Изпълнителен директор:
Е. Караниколов

РЕШЕНИЕ № 1543
от 14 ноември 2012 г.
На основание чл. 1, ал. 2, т. 3, чл. 3, ал. 3,
т. 3, буква „а“ и чл. 4, ал. 1 ЗПСК, чл. 7, ал. 1,
т. 10, чл. 20, ал. 1, т. 3 и ал. 6 от Устройствения
правилник на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол и протоколно решение
№ 2106 от 14.11.2012 г. на изпълнителния съвет
Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол реши:
Открива процедура за приватизационна продажба на:
1. Поземлен имот с площ 10 391 кв. м, намиращ се в гр. Априлци, област Ловеч, с трайно
предназначение на територията – урбанизирана,
и с начин на трайно ползване – за туристическа
база, хижа с идентификатор 52218.530.229 по
кадастралната карта и кадастралните регистри,
одобрени със Заповед № РД-18-49 от 31.08.2007 г.
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на изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със Заповед № КД-14-11-132 от
24.03.2010 г. на началник СГКК – Ловеч, ведно
с попадащите в този имот сгради:
двуетажна сграда със застроена площ 774 кв. м
и с идентификатор 52218.530.229.1, брой етажи – 2,
и с предназначение – курортна, туристическа
сграда;
едноетажна сграда със застроена площ 45 кв. м
и с идентификатор 52218.530.229.2, брой етажи – 1,
и с предназначение – курортна, туристическа
сграда;
едноетажна сграда със застроена площ 116 кв. м
и с идентификатор 52218.530.229.3, брой етажи – 1,
и с предназначение – хангар, депо гараж;
едноетажна сграда със застроена площ 161 кв. м
и с идентификатор 52218.530.229.4, брой етажи – 1,
и с предназначение – сграда за търговия;
едноетажна сграда със застроена площ 18 кв. м
и с идентификатор 52218.530.229.5, брой етажи – 1,
и с предназначение – курортна, туристическа
сграда;
едноетажна сграда със застроена площ 17 кв. м
и с идентификатор 52218.530.229.6, брой етажи – 1,
и с предназначение – курортна, туристическа
сграда;
едноетажна сграда със застроена площ 17 кв. м
и с идентификатор 52218.530.229.7, брой етажи – 1,
и с предназначение – курортна, туристическа
сграда;
едноетажна сграда със застроена площ 17 кв. м
и с идентификатор 52218.530.229.8, брой етажи – 1,
и с предназначение – курортна, туристическа
сграда;
едноетажна сграда със застроена площ 17 кв. м
и с идентификатор 52218.530.229.9, брой етажи – 1,
и с предназначение – курортна, туристическа
сграда;
едноетажна сграда със застроена площ 17 кв. м
и с идентификатор 52218.530.229.10, брой етажи – 1,
и с предназначение – курортна, туристическа
сграда;
едноетажна сграда със застроена площ 17 кв. м
и с идентификатор 52218.530.229.11, брой етажи – 1,
и с предназначение – курортна, туристическа
сграда;
едноетажна сграда със застроена площ 17 кв. м
и с идентификатор 52218.530.229.12, брой етажи – 1,
и с предназначение – курортна, туристическа
сграда;
едноетажна сграда със застроена площ 17 кв. м
и с идентификатор 52218.530.229.13, брой етажи – 1,
и с предназначение – курортна, туристическа
сграда;
едноетажна сграда със застроена площ 17 кв. м
и с идентификатор 52218.530.229.14, брой етажи – 1,
и с предназначение – курортна, туристическа
сграда;
едноетажна сграда със застроена площ 17 кв. м
и с идентификатор 52218.530.229.15, брой етажи – 1,
и с предназначение – курортна, туристическа
сграда;
едноетажна сграда със застроена площ 17 кв. м
и с идентификатор 52218.530.229.16, брой етажи – 1,
и с предназначение – курортна, туристическа
сграда;
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едноетажна сграда със застроена площ 41 кв. м
и с идентификатор 52218.530.229.17, брой етажи – 1,
и с предназначение – курортна, туристическа
сграда.
2. Двуетажна масивна сграда с предназначение – за пощенска станция, със застроена площ 47
кв. м и РЗП 94 кв. м, построена в североизточната
част на урегулиран поземлен имот II-156 в квартал 16 по регулационния план на с. Топчийско,
община Руен, област Бургас, одобрен със Заповед
№ 55 от 14.01.1970 г., и ПУП, одобрен със Заповед
№ 135 от 19.08.1999 г., с площ на УПИ 1153 кв. м
по плана на с. Топчийско.

10657

Изпълнителен директор:
Е. Караниколов

РЕШЕНИЕ № 1544
от 14 ноември 2012 г.
На основание чл. 4, ал. 2, чл. 8, ал. 4 и 7,
чл. 22г, ал. 3 във връзка с чл. 31, ал. 3 ЗПСК и
чл. 7, ал. 1, т. 14 и чл. 20, ал. 6 от Устройствения правилник на Агенцията за приватизация
и следприватизационен контрол в съответствие
с протоколно решение № 2107 от 14.11.2012 г. на
изпълнителния съвет Агенцията за приватизация
и следприватизационен контрол реши:
1. Паричните постъпления от продажбата
на 844 810 д яла, представл яващи приблизително 34 % от капитала на „Терем – Георги
Бенковски“ – ООД, Пловдив, собственост на
„Терем“ – ЕАД, София, да бъдат преведени по
сметка на „Терем“ – ЕАД, София, съгласно чл. 8,
ал. 4 ЗПСК.
2. Направените от Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол разходи за
осъществяване на приватизационната процедура
да бъдат заплатени от „Терем“ – ЕАД, София,
съгласно чл. 8, ал. 7 ЗПСК.
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Изпълнителен директор:
Е. Караниколов

СТОЛИЧНА ОБЩИНСКА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ
РЕШЕНИЕ № 394
от 13 ноември 2012 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4
и чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за
търговете и конкурсите и Решение № 273 от
28.04.2011 г. на Столичния общински съвет Надзорният съвет на Столичната общинска агенция
за приватизация реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване
на 18.12.2012 г. в 14 ч. в сградата на агенцията,
пл. Славейков 6, ет. 1, за продажбата на УПИ I,
кв. 18, м. Обеля, общински нежилищен имот,
стопанисван от район „Връбница“, ведно със
сграда – Битов комбинат, намираща се в София,
кв. Обеля, ул. 3, обособена част от капитала на
общинско дружество „Лозана“ – ЕАД.
2. Начална тръжна цена – 299 000 лв. (Сделката
се облага частично с ДДС.)

С Т Р. 5 2
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3. Стъпка на наддаване – 10 000 лв.
4. Депозитът за участие – 29 900 лв., се внася
по банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска
банка“ – АД, клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG 49 SOMB 9130 33 26474601,
BIC – SOMBBGSF). Краен срок за внасяне на
депозитите – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 13.12.2012 г. вкл. в приемното време
на СОАП – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация – 600 лв. (с вкл. ДДС), е платима
в брой в сградата на СОАП, пл. Славейков 6,
ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – всеки работен ден, но не по-късно от
деня, предхождащ търга, в приемното време на
СОАП – от 14 до 16 ч., в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на документация.

10503

Председател на Надзорния съвет:
В. Чилова

РЕШЕНИЕ № 395
от 13 ноември 2012 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4
и чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за
търговете и конкурсите и Решение № 461 от
13.09.2012 г. на Столичния общински съвет Надзорният съвет на Столичната общинска агенция
за приватизация реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване
на 19.12.2012 г. в 10 ч. в сградата на агенцията,
пл. Славейков 6, ет. 1, за продажбата на помещение № 1 към трафопост, гр. Банкя, пл. № 682,
кв. 82, до парка, общински нежилищен имот,
стопанисван от район „Банкя“, със съответното
право на строеж.
2. Начална тръжна цена – 11 000 лв. (Сделката
не се облага с ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 1000 лв.
4. Депозитът за участие – 1100 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска банка“ – АД,
клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG
49 SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF).
Краен срок за внасяне на депозитите – всеки
работен ден, но не по-късно от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 17.12.2012 г. вкл. в приемното време
на СОАП – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация – 240 лв. (с вкл. ДДС), е платима
в брой в сградата на СОАП, пл. Славейков 6,
ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – всеки работен ден, но не по-късно от
деня, предхождащ търга, в приемното време на
СОАП – от 14 до 16 ч., в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на документация.

10504

Председател на Надзорния съвет:
В. Чилова

ВЕСТНИК
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РЕШЕНИЕ № 396
от 13 ноември 2012 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4
и чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за
търговете и конкурсите и Решение № 461 от
13.09.2012 г. на Столичния общински съвет Надзорният съвет на Столичната общинска агенция
за приватизация реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване
на 19.12.2012 г. в 12 ч. в сградата на агенцията,
пл. Славейков 6, ет. 1, за продажбата на помещение № 2 към трафопост, гр. Банкя, пл. № 682,
кв. 82, до парка, общински нежилищен имот,
стопанисван от район „Банкя“, със съответното
право на строеж.
2. Начална тръжна цена – 12 000 лв. (Сделката
не се облага с ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 1000 лв.
4. Депозитът за участие – 1200 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска банка“ – АД,
клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG
49 SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF).
Краен срок за внасяне на депозитите – всеки
работен ден, но не по-късно от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 17.12.2012 г. вкл. в приемното време
на СОАП – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация – 240 лв. (с вкл. ДДС), е платима
в брой в сградата на СОАП, пл. Славейков 6,
ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – всеки работен ден, но не по-късно от
деня, предхождащ търга, в приемното време на
СОАП – от 14 до 16 ч., в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на документация.
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Председател на Надзорния съвет:
В. Чилова

РЕШЕНИЕ № 397
от 13 ноември 2012 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4
и чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за
търговете и конкурсите и Решение № 496 от
27.09.2012 г. на Столичния общински съвет Надзорният съвет на Столичната общинска агенция
за приватизация реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване
на 19.12.2012 г. в 11 ч. в сградата на агенцията,
пл. Славейков 6, ет. 1, за продажбата на поземлен
имот № 735 с 21 масивни постройки, гр. Златица,
община Златица, м. Ханчето, общински нежилищен имот, стопанисван от „Галатея 2002“ – ЕАД.
2. Начална тръжна цена – 302 000 лв. (Сделката
се облага с ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 10 000 лв.
4. Депозитът за участие – 30 200 лв., се внася
по банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска
банка“ – АД, клон „Врабча“, ул. Врабча 6, Со-
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фия (сметка № BG 49 SOMB 9130 33 26474601,
BIC – SOMBBGSF). Краен срок за внасяне на
депозитите – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 17.12.2012 г. вкл. в приемното време
на СОАП – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация – 240 лв. (с вкл. ДДС), е платима
в брой в сградата на СОАП, пл. Славейков 6,
ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – всеки работен ден, но не по-късно от
деня, предхождащ търга, в приемното време на
СОАП – от 14 до 16 ч., в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на документация.
Председател на Надзорния съвет:
В. Чилова
10506
РЕШЕНИЕ № 398
от 13 ноември 2012 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4
и чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за
търговете и конкурсите и Решение № 521 от
11.10.2012 г. на Столичния общински съвет Надзорният съвет на Столичната общинска агенция
за приватизация реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване на 19.12.2012 г. в 13 ч. в сградата на агенцията, пл. Славейков № 6, ет. 1, за продажбата
на поземлен имот със сгради, представляващ
Ученическа почивна база (УПБ) „Средни гьол“,
гр. Панагюрище, м. А йк ьов шу мак, община
Панагюрище, общински нежилищен имот, стопанисван от „Галатея 2002“ – ЕАД.
2. Начална тръжна цена – 426 000 лв. (Сделката
се облага с ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 10 000 лв.
4. Депозитът за участие – 42 600 лв., се внася
по банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска
банка“ – АД, клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG 49 SOMB 9130 33 26474601,
BIC – SOMBBGSF). Краен срок за внасяне на
депозитите – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 17.12.2012 г. вкл., в приемното време
на СОАП – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация – 600 лв. (с вкл. ДДС), е платима
в брой в сградата на СОАП, пл. Славейков 6,
ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – всеки работен ден, но не по-късно от
деня, предхождащ търга, в приемното време на
СОАП – от 14 до 16 ч., в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на документация.
Председател на Надзорния съвет:
В. Чилова
10507
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РЕШЕНИЕ № 399
от 13 ноември 2012 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4
и чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за
търговете и конкурсите и Решение № 766 от
26.07.2007 г. на Столичния общински съвет Надзорният съвет на Столичната общинска агенция
за приватизация реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване
на 18.12.2012 г. в 11 ч. в сградата на агенцията, пл.
Славейков 6, ет. 1, за продажбата на помещение
№ 1, София, кв. Илиянци-изток, кв. 3, пл. III, до
бл. 5, общински нежилищен имот, стопанисван
от район „Сердика“, със съответното право на
строеж.
2. Начална тръжна цена – 25 000 лв. (Сделката
не се облага с ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 2000 лв.
4. Депозитът за участие – 2500 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска банка“ – АД,
клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG
49 SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF). Краен срок за внасяне на депозитите – всеки работен
ден, но не по-късно от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 13.12.2012 г. вкл. в приемното време
на СОАП – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация – 360 лв. (с вкл. ДДС), е платима
в брой в сградата на СОАП, пл. Славейков 6,
ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – всеки работен ден, но не по-късно от
деня, предхождащ търга, в приемното време на
СОАП – от 14 до 16 ч., в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на документация.
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Председател на Надзорния съвет:
В. Чилова

РЕШЕНИЕ № 400
от 13 ноември 2012 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4
и чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за
търговете и конкурсите и Решение № 261 от
31.05.2012 г. на Столичния общински съвет Надзорният съвет на Столичната общинска агенция
за приватизация реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване
на 18.12.2012 г. в 12 ч. в сградата на агенцията,
пл. Славейков 6, ет. 1, за продажбата на ПИ 586,
кв. 72, София, м. Ломско шосе, ж.к. Надежда, ул.
Свети Климент 43, общински нежилищен имот,
стопанисван от район „Надежда“.
2. Начална тръжна цена – 50 000 лв. (Сделката
се облага с ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 3000 лв.
4. Депозитът за участие – 5000 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска банка“ – АД,
клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG
49 SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF).
Краен срок за внасяне на депозитите – всеки
работен ден, но не по-късно от деня, предхождащ търга.

С Т Р. 5 4

ДЪРЖАВЕН

5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 13.12.2012 г. вкл. в приемното време
на СОАП – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация – 240 лв. (с вкл. ДДС), е платима
в брой в сградата на СОАП, пл. Славейков 6,
ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – всеки работен ден, но не по-късно от
деня, предхождащ търга, в приемното време на
СОАП – от 14 до 16 ч., в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на документация.
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Председател на Надзорния съвет:
В. Чилова

РЕШЕНИЕ № 401
от 13 ноември 2012 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4
и чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за
търговете и конкурсите и Решение № 261 от
31.05.2012 г. на Столичния общински съвет Надзорният съвет на Столичната общинска агенция
за приватизация реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване
на 18.12.2012 г. в 13 ч. в сградата на агенцията,
пл. Славейков 6, ет. 1, за продажбата на ПИ 587,
кв. 72, София, м. Ломско шосе, ж.к. Надежда, ул.
Свети Климент 43а, общински нежилищен имот,
стопанисван от район „Надежда“.
2. Начална тръжна цена – 50 000 лв. (Сделката
се облага с ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 3000 лв.
4. Депозитът за участие – 5000 лв., се внася
по банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска
банка“ – АД, клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG 49 SOMB 9130 33 26474601,
BIC – SOMBBGSF). Краен срок за внасяне на
депозитите – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 13.12.2012 г. вкл. в приемното време
на СОАП – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация – 240 лв. (с вкл. ДДС), е платима
в брой в сградата на СОАП, пл. Славейков 6,
ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – всеки работен ден, но не по-късно от
деня, предхождащ търга, в приемното време на
СОАП – от 14 до 16 ч., в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на документация.
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Председател на Надзорния съвет:
В. Чилова

РЕШЕНИЕ № 402
от 13 ноември 2012 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4
и чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за
търговете и конкурсите и Решение № 416 от
19.07.2012 г. на Столичния общински съвет Надзорният съвет на Столичната общинска агенция
за приватизация реши:

ВЕСТНИК
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1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване на 18.12.2012 г. в 10 ч. в сградата на
агенцията, пл. Славейков 6, ет. 1, за продажбата на помещение (канцелария – на партера на
вътрешно триетажно тяло), София, бул. Христо
Ботев 72, общински нежилищен имот, стопанисван от район „Възраждане“, със съответното
право на строеж.
2. Начална тръжна цена – 73 000 лв. (Сделката
не се облага с ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 3000 лв.
4. Депозитът за участие – 7300 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска банка“ – АД,
клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG
49 SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF). Краен срок за внасяне на депозитите – всеки работен
ден, но не по-късно от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 13.12.2012 г. вкл. в приемното време
на СОАП – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация – 360 лв. (с вкл. ДДС), е платима
в брой в сградата на СОАП, пл. Славейков 6,
ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – всеки работен ден, но не по-късно от
деня, предхождащ търга, в приемното време на
СОАП – от 14 до 16 ч., в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на документация.
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Председател на Надзорния съвет:
В. Чилова

ОБЩИНА БОТЕВГРАД
РЕШЕНИЕ № 260
от 15 ноември 2012 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският
съвет – Ботевград, реши:
1. Одобрява проект за подробен устройствен
план (ПУП) – парцеларен план за довеждащи
комуникации към площадката на ГПСОВ – Ботевград, както следва: ел. трасе с дължина
1270 м, водопровод за битово-питейни нужди с
дължина 1220 м, водопровод за противопожарни
нужди с дължина 1760 м и колектор с дължина
920 м в участък, преминаващ през земеделска
територия, в землището на Ботевград съгласно
приложения проект.
2. Одобрява проект за подробен устройствен
план (ПУП) – парцеларен план за пътен достъп
до ГПСОВ – Ботевград, с което се засяга земеделска земя, в землището на Ботевград съгласно
приложения проект.
3. Възлага на кмета на общината да организира
извършването на произтичащите от решението
процедури.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Ботевград пред Административния съд – София
област.

10690

Председател:
Й. Лалчева
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ОБЩИНА КАМЕНО
РЕШЕНИЕ № 16
от 25 октомври 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 Общинският съвет – гр. Камено, реши:
Одобрява ПУП – план за регулация и застрояване на ПИ 76 в ЗЗП с. Константиново,
община Камено, съгласно сините и червените
черти, надписи и щрихи на приложената към
проекта графична част, площ на новообразувания УПИ I-76 – 515 кв. м, предназначение – „За
вилна сграда“, и с градоустройствени показатели
за устройствена зона – Вилна „Ов“: плътност
на застрояване – 30 %; интензивност на застрояване – 0,8 %; озеленяване – 50 %; максимална
височина – 7 м.
Графичната част на проекта е неразделна част
от решението на общинския съвет. Електрозахранването, водоснабдяването и отвеждането на
отпадните води от имота да се извърши за сметка
на собствениците.
Председател:
Ст. Драганова
10543

ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ
РЕШЕНИЕ № 258
от 26 октомври 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11, ал. 2 ЗМСМА
и чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 110, ал. 1 ЗУТ
Общинският съвет – гр. Павел баня, одобрява
план-схема за газификация на гр. Павел баня
към ПУП – ПРЗ.
Председател:
Н. Кавръкова
10539
РЕШЕНИЕ № 264
от 26 октомври 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11, ал. 2 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 5 ЗУТ
Общинският съвет – гр. Павел баня, реши:
Одобрява ПУП – парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура – Външно
кабелно ел. захранване на приемно-предавателна
станция PD 2893-В в ПИ 850034, с. Турия, община
Павел баня, през имоти – общинска собственост,
с цел строителство на „Приемно-предавателна
станция (ППС) PD 2893 (TURIA) Cand B – част
от третата национална мрежа за безжична комуникация по стандарт GSM/UMTS“ в ПИ 850034,
местност Кисева поляна, в землището на с. Турия, община Павел баня. Кабелът ще премине
през полски пътища № 1007 и 1071 в землището
на с. Турия и ведомствени пътища № 1490669 и
№ 1490668 по кадастралната карта на землище
Павел баня. Кабелът достига от ПИ 1490064 според кадастралната карта на землище Павел баня
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до ПИ 850034 в с. Турия, където ще се монтира
приемно-предавателната станция.
Дължината на трасето на захранващия кабел
за ел. присъединяване е 1027,36 л. м, площта на
сервитута е 4109,44 кв. м.
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Председател:
Н. Кавръкова

ОБЩИНА СЕВЛИЕВО
РЕШЕНИЕ № 199
от 31 октомври 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка с решение № К-ЗЗ-17
от 22.08.2012 г. на Комисията за земеделските земи
към Министерството на земеделието и храните
за утвърждаване на трасета и протокол № 13 от
5.09.2012 г. на Общинския експертен съвет по
устройство на територията при Община Севлиево
Общинският съвет – гр. Севлиево, реши:
Одобрява ПУП – парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура за обект:
„Трасета на отливен канал, напорен тръбопровод
и канализационен клон 25“, във връзка с инвестиционен проект по Оперативна програма „Околна
среда“ за обект: „Рехабилитация на водопроводната и канализационната мрежа на гр. Севлиево“.
Трасетата на отливен канал, напорен тръбопровод
и канализационен клон 25 започват от УПИ І,
кв. 16 по плана на кв. Балабанца, гр. Севлиево,
и преминават през поземлени имоти – общинска
и държавна собственост, в землище гр. Севлиево:
ПИ 65927.22.1, ПИ 65927.22.2, ПИ 65927.31.10 и
65927.31.2 – собственост на Община Севлиево,
ПИ 65927.22.3 – общ и нск и мес т ен п ът, ПИ
65927.31.91 – водно течение р. Росица – държавна
собственост, ПИ 65927.500.101 – преминаване под
главен път І-4/Е-772 в съществуващ проходим
тунел, съгласувано с протокол на Агенция „Пътна
инфраструктура“. Сервитутите на отливния канал,
напорния тръбопровод и канализационния клон
са по 3 м спрямо оста. Подробно описание на
поземлените имоти и сервитутите е приложено в
табличен вид, неразделна част от ПУП – парцеларен план. Проектът е на разположение в сградата
на общината, пл. Свобода 1, ет. 2, стая 209.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване от заинтересуваните лица чрез Община Севлиево пред
Административния съд – Габрово.

10568

Председател:
Я. Памукчиев

127. – Националната агенция за приходите,
Териториална дирекция – Бургас, на основание
чл. 239, ал. 2 и 3 и чл. 253 ДОПК с постанов
ление за възлагане на недви ж им имот изх.
№ 0469/2011/000123 от 5.11.2012 г. възлага на
Тодор Руменов Дерменджиев с постоянен адрес
Бургас, ул. Цар Самуил 26, ет. 7, ап. 14, следния
недвижим имот, представляващ самостоятелен
обект в сграда – апартамент А8 с идентификатор
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57491.19.247.1.7, намиращ се на втория етаж в секция
„А“ от ваканционен комплекс в поземлен имот с
идентификатор 57491.19.247 в местността Лахана
в землището на гр. Поморие, област Бургас, с
площ 57,11 кв. м, състоящ се от коридор, дневна с
кухненски бокс, балкон, спалня, баня с тоалетна,
при граници: от североизток – апартамент А6, от
северозапад – апартамент А7, от югоизток – калканен зид със секция „Б“, от югозапад – фасаден
зид, отгоре – апартамент А12, отдолу – апартамент А4, ведно с 2,886 % ид. части от общите
части на сградата и от правото на строеж, както
и склад А8, намиращ се на сутеренен етаж в
секция „А“, с площ 5,78 кв. м, при граници: от
североизток – склад А7, от северозапад – коридор, от югоизток – калканен зид със секция „Б“,
от югозапад – склад А9, отгоре – апартамент
А4, отдолу – терен, ведно с 0,093 % ид. части
от общите части на сградата и от правото на
строеж, за сумата 14 100 лв. Имотът се продава
такъв, какъвто е в момента на продажбата и купувачът не може да претендира за недостатъци
на закупения имот. На основание чл. 246, ал. 8
ДОПК собствеността преминава върху купувача
от датата на постановлението.
10529
312. – Националната агенция за приходите, Те
риториална дирекция – София, офис Кюстендил,
на основание чл. 239, ал. 2 ДОПК съобщава, че
на основание чл. 253 ДОПК с постановление за
възлагане на недвижим имот № 0688/2003/005305
от 1.11.2012 г. възлага на Гергана Славчова Георгиева, адрес – гр. Бобов дол, ул. Малчика, бл. 55,
ет. 6, ап. 22, следния недвижим имот: апартамент
№ 59, бл. 63, вх . В, ет. 7, състоящ се от 44,14
кв. м, с прилежащо мазе 3,40 кв. м, намиращ се
в гр. Бобов дол, ул. Свилен Русев, кв. 51. Имотът
е закупен за сумата 2051 лв. Собствеността преминава у купувача от датата на постановлението
за възлагане и същото подлежи на вписване от
съдията по вписванията при районния съд по
местонахождение на имота.
10475
53. – Националната агенция за приходите,
Териториална дирекция – Пловдив, ИРМ – Стара
Загора, на основание чл. 253 във връзка с чл. 239,
ал. 2 ДОПК с постановления № 34180/2001/069746,
№ 3 418 0/2 0 01/0 69 747, № 3 418 0/2 0 01/0 69 74 8 ,
№ 34180/20 01/069749 от 11.09.2012 г. възлага
на „Гранд А гро“ – ООД, ЕИК по БУЛСТАТ
115574112, адрес за кореспонденция: гр. Раковски,
ул. Искър 1, представлявано от Йосиф Серафимов Делгянски, следните недвижими имоти: 1.
Група I: сграда – обор за юници (телчарник) ЗП
500 кв. м, построена в УПИ IV-1 – държавна
собственост, кв. 57, с площ на имота 3700 кв. м,
при граници: УПИ III – общ. край на регулацията, УПИ V – общ. и улица с о.т. 219, 217 и 218;
сграда – краварник – ЗП 500 кв. м, построена в
УПИ I-1 – държавна собственост, кв. 56, с площ на
имота 3900 кв. м, при граници: улица с о.т. 221, 220,
215, 216, 217 и 219 и УПИ II-1; сграда – краварник,
ЗП 500 кв. м, построена в УПИ II-1, държавна
собственост, кв. 56, с площ на имота 4250 кв. м,
при граници: УПИ I-1, улица с о.т. 217, 219 и 220;
сграда – стая за пазачите, ЗП 50 кв. м, построена
в УПИ I-1 – държавна собственост, кв. 56, с площ
на имота 3900 кв. м, при граници: улица с о.т.
УПИ I-1, улица с о.т. 217, 219 и 220, всички за
сумата 3240 лв. 2. Група II: дърводелска и коларожелезарска работилница, ЗП 500 кв. м, построена в имот № 000571 – държавна собственост, с
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ЕКАТТЕ 51072, с площ на имота 1265 кв. м, при
граници: имот № 000579, имот № 000313, имот
№ 000576, за сумата 3620 лв. 3. Група III: административна сграда, ЗП 450 кв. м, построена в имот
№ 000570 – държавна собственост, с ЕК АТТЕ
51072, с площ на имота 630 кв. м, при граници:
имот № 000579, имот № 001759, имот № 000572 и
имот № 000569, за сумата 11 780 лв. 4. Група IV:
сграда – хамбар, ЗП 480 кв. м, построена в имот
№ 000570 – държавна собственост, с ЕК АТТЕ
51072, с площ на имота 1548 кв. м, при граници:
имот № 000188, имот № 000579, имот № 000575,
имот № 000576 и имот № 000578; сграда – хамбар,
ЗП 430 кв. м, построена в имот № 000573 – държавна собственост, с ЕКАТТЕ 51072, с площ на
имота 1411 кв. м, при граници: имот № 000569,
имот № 000572, имот № 000579 и имот № 000188;
сграда – навес, ЗП 350 кв. м, построена в имот
№ 000578 – държавна собственост, с ЕК АТТЕ
51072, с площ на имота 2245 кв. м, при граници:
имот № 000574, имот № 000576 и имот № 000188;
сграда – склад за отрови, ЗП 60 кв. м, построена в имот № 000287 – държавна собственост, с
ЕКАТТЕ 51072, с площ на имота 673 кв. м, при
граници: имот № 000407 и имот № 000107, всички
за сумата 8180 лв. Всички сгради са построени в
стопанския двор на ЗСПК „Устрем“ в землището
на с. Найденово, община Братя Даскалови, и са
образувани от имот № 000288.
10530
6. – Военномедицинската академия на основание Заповед № ОХ-779 от 13.11.2012 г. на
министъра на отбраната на Република България
обявява конкурс за заемане от военнослужещи
на щатно осигурена академична длъжност „Професор“ в катедра „Спешна медицина и коремна
хирургия“ на „МБАЛ – София“ към Военномедицинската академия по научната специалност
„Обща хирургия“, област на висше образование
7. „Здравеопазване и спорт“, професионално
направление 7.1. „Медицина“ – едно място за
военнослужещ. Срок за подаване на документите
2 месеца от датата на обнародване в „Държавен
вестник“. Изискванията към участниците в конкурсите и необходимите документи ще бъдат
публикувани на уебсайта на ВМА: www.vma.bg.
За повече информация – Учебно-научен отдел:
тел. 922-53-09, 922-51-30.
10655
4. – Медицинският университет – Плевен,
обявява въз основа Решение № 375 от 11.05.2012 г.
на Министерския съвет докторантури по следните
научни специалности за учебната 2012/2013 г.:
№ Шифър
по
ред

Научна
специа лност

Образователна
и научна степен
доктор
редовна задочна

1.

03.01.21 Дерматология и
венерология

1

-

2.

03.01.23 Токсикология

1

-

Общо:

2

-

За участие в конкурса се подават следните документи: 1. заявление до ректора; 2. автобиог рафия;
3. диплома за придобита образователно-квалификационна степен „магистър“ с приложен ието
или нотариално заверено копие от нея или уверение за успешно положени държавни изпити;
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4. други докуметни, удостоверяващи интереси и
постижения в съответната научна област. Срок
за подаване на документ ите за участие в конкурсите за докторантура в Мадицинския университет – Плевен – 2 месеца считано от датата на
обнародването в „Държавен вестник“. Приемът
на документи се извършва в Медицинския университет – Плевен, ул. Кл. Охридски 1, ректорат
1, ет. 2, стая 247, тел. 064/884 -103.
10548
439. – Институтът за икономически изследва
ния при БАН – София, обявява конкурс за доцент
по професионално направление 3.8. „Икономика“
за специалност: „Световно стопанство и МИО“
(международни финанси) за секция „Международна икономика“ със срок 2 месеца от обнародването
в „Държавен вестник“. Документи – в института,
София, ул. Аксаков 3.
10619
6. – Институтът по астрономия с Национална
астрономическа обсерватория при БАН – София,
обявява конкурс за заемане на академичната
длъжност главен асистент по професионално
направление 4.1. Физически науки, научна специалност Астрофизика и звездна астромия за
нуждите на отдел „Звезди и звездни системи“
със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Документи – в института, 1784 София,
бул. Цариградско шосе 72, тел. 9741910.
10665
18. – Националният център по заразни и
паразитни болести – София, на основание Решение № 375 на МС от 11.05.2012 г. и в съответствие със Закона за развитие на академичния
състав в Република България обявява конкурс
за приемане на редовни и задочни докторанти
за учебната 2012 – 2013 г. по следните научни
специа лности: редовни док торанти: 01.06.12
Мик робиолог и я – т рима; 01.06.13 Ви русоло гия – двама; 01.06.23 Имунология – един; 01.06.19
Паразитология и хелминтология – един; 03.01.29
Епидемиология – един; за задочна форма на обучение: 01.06.12 Микробиология – двама; 01.06.13
Вирусология – един; 01.06.19 Паразитология и
хелминтология – един; 03.01.29 Епидемиология – един. Кандидатите за участие в конкурса
(лекари и биолози) подават следните документи:
1. заявление – молба до директора на НЦЗПБ за
участие в конкурса; 2. автобиография (европейски
образец) със снимка; 3. нотариално заверено копие
на дипломата за придобита образователно-квалификационна степен „магистър“ с приложението
към нея; 4. удостоверение за признато висше
образование, ако дипломата е издадена от чуждестранно висше училище; 5. документ за трудов
стаж, ако има такъв; 6. списък на публикациите,
ако има такива; 7. сертификат за компютърни
умения; 8. сертификат или диплома за владеене
на чужди езици, ако има такъв; 9. медицинско
свидетелство; 10. други документи, удостоверяващи интересите и постиженията им в съответната
научна област и мотивация. Срок за подаване на
документи – 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи се подават в служба
„ТРЗ и Личен състав“ на НЦЗПБ, 1504 София,
бул. Янко Сакъзов 26, НЦЗПБ, www.ncipd.org, тел.
за справки: 02/846-83-07, 02/944-78-96.
10664
23. – „УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ – ЕАД,
София, обявява конкурси за: доцент в област на
висше образование 7. Здравеопазване и спорт
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по професионално направление 7.1. Медицина и
научна специалност „Медицинска радиология и
рентгенология“ (вкл. използване на радиоактивни
изотопи) по 03.01.28 за нуждите на Отделението
по ендоскопия и функционална диагностика,
допълнителни изисквания към кандидатите:
специалист ендоскопист с докторска степен
по „Медицинска радиология и рентгенология“;
главен асистент в област на висше образование
7. Здравеопазване и спорт по професионално направление 7.1. Медицина и научна специалност
„Обща хирургия“ по 03.01.37 за нуждите на Втора
хирургична клиника, двата със срок за подаване
на документите 2 месеца от обнародването в
„Държавен вестник“. Документи – бул. Тотлебен
21, тел. 9154 400.
10636
81. – Регионалният исторически музей – Ве
лико Търново, обявява конкурс за професор по
05.03.12 Археология (Средновековна археология),
професионално направление 2.2. История и археология за нуждите на Регионален исторически
музей – Велико Търново (отдел „Археология“),
със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. За справки и документи: в деловодството
на РИМ – Велико Търново, Велико Търново 5000,
ул. Никола Пиколо 6, тел. 062 682 511.
10640
70. – Община Полски Тръмбеш на основание
чл. 30 ЗПСК обявява, че през октомври 2012 г. е
извършена продажба на следния недвижим имот:
Поземлен имот с идентификатор 57354.300.2484 по
кадастралната карта и кадастралните регистри на
гр. Полски Тръмбеш с площ 11 154 кв. м, заедно
с построената в него сграда с идентификатор
57354.300.2484.1 по КК на гр. Полски Тръмбеш,
едноетажна масивна конструкция със застроена
площ 17 кв. м, частна общинска собственост,
съгласно АОС № 3038 от 28.11.2011 г. на Община
Полски Тръмбеш, продаден на „Мариян Маринов – 2011“ – ЕООД, ЕИК201748301, представлявано от управителя Мариян Петров Маринов с
постоянен адрес Полски Тръмбеш, ул. Кирил и
Методий 17, по реда на чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК
и чл. 3, ал. 1, т. 1 НТК – публичен търг с явно
наддаване, за 146 100 лв. с включен ДДС в размер
24 350 лв., изплатени изцяло от купувача.
10546
5. – Столичната община на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
подробен устройствен план – парцеларен план
за пътна отсечка, свързваща манастир „Свети
Теодор Стратилат“, с. Балша, с общинския път
между с. Балша и с. Доброславци, в следния териториален обхват: полски път между масив 13
от землище Доброславци и масив 51 от землище
Балша; полски път между масиви 132 и 33 от
землище Балша; полски път между масиви 29 и
30 от землище Балша; през поземлени имоти от
масиви 31 и 163 от землище Балша; през поземлени
имоти от масив 6, землище Доброславци; през
поземлени имоти от масив 148, землище Балша
до ПИ 256, масив 148, землище Балша, който е
изложен в район „Нови Искър“. Заинтересуваните
могат да обжалват плановете по реда на чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ чрез район „Нови Искър“.
10478
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42. – Столичната община на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
подробен устройствен план – изменение на план
за регулация и застрояване на УПИ ХХ-1178 от
кв. 60 и УПИ V-1184, VІ-1185, VІІ-1186, VІІІ-1187
от кв. 67 за създаване на нов кв. 60 и нови УПИ
Х Х-1178, Х Х V ІІІ-1184, Х ХІХ-1185, Х Х Х-1186,
ХХХІ-1187; изменение на улична регулация за
отпадане на улица от о.т. 217 до о.т. 222, м. Манастирски ливади – запад, който е изложен в
район „Витоша“. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ
в едномесечен срок от датата на обнародването
на това съобщение в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до главния архитект на Столичната община чрез
район „Витоша“. Проектът подлежи на обществено
обсъждане по реда на чл. 121, ал. 1 ЗУТ преди
внасянето му в Общинския експертен съвет по
устройство на територията.
10531
115. – Община Велико Търново на основание
чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект
за подробен устройствен план – парцеларен план
за външен водопровод и план-схема за водоснабдяване в ПИ № 052005, местност Къс Хисар, в
землището на с. Малки чифлик, община Велико
Търново. Проектът се намира в общинската администрация, стая 520. На основание чл. 128, ал. 5
ЗУТ заинтересованите лица могат да направят
писмените възражения, предложения и искания
по проекта до кмета на община Велико Търново
в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“.
10596
74. – Община Добричка, област Добрич, на
основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен ПУП – парцеларен план за елементите
на техническата инфраструктура – линеен обект
извън границите на урбанизираните територии
за обект: „Свързващ подземен електропровод
20 kV за ветроенергиен парк „Норекс Царевец“
в землищата на с. Царевец, с. Стефан Караджа
и с. Генерал Колево, община Добричка, област
Добрич“. Проектът за ПУП – парцеларен план
е изложен за разглеждане в Община Добричка,
в сградата на администрацията, стая 229. На
основанеи чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересованите
лица могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта до общинската
администрация в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“.
10623
701. – Община Елин Пелин на основание
чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен
проект за ПУП – парцеларен план за водопровод, захранващ ПИ № 036024 (собственост на
Константин Василев Цветанов) в землището на
с. Крушовица, община Елин Пелин, Софийска
област. Трасето на водопровода преминава през
имоти с № 038018 (частна собственост), № 038090
(полски път), № 036091 (полски път) и № 036092
(полски път) по КВС на землището на с. Крушовица. Сервитутите, засягащи и съседни имоти, са
указани в графичната част на парцеларния план
и регистъра на имотите към него. Проектът и
съпътстващата го документация се намират в отдел
„УТ и КС“ на Община Елин Пелин, ет. 1, стая 3.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересуваните лица могат да се запознаят с
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материалите по преписката и да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
за ПУП – ПП до кмета на общината.
10634
27. – Община Каварна на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект на
парцеларен план за елементи на техническата
инфраструктура – местен път, свързващ улична
отсечка с идентификатор 77044.501.9504 (улица
в регулационния план на с. Хаджи Димитър) и
имот с идентификатор 77044.14.50 (собственост
на „НЕК“ – ЕАД) по КККР на с. Хаджи Димитър, по следното трасе: имоти с идентификатори
77044.15.85 и 77044.10.120, землище с. Хаджи Димитър, община Каварна, област Добрич. Проектът
се намира в отдел „ТУС“ при Община Каварна.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересованите могат да се запознаят с проекта
и да направят писмени искания, предложения и
възражения по него до общинската администрация – Каварна.
10519
34. – Община Карнобат на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект на
ПУП – парцеларен план за „АГРС и трасе на
газопровод до регулацията на гр. Карнобат“. Трасето на РГ започва от оградата на АГРС – Карнобат, и пресича автомобилен път Втори клас
№ 73 (Шумен – Карнобат), канали и подземни
комуникации, преминава през нива – частна
собственост, полски път, общинска мера, пресича
полезащитен горски пояс и навлиза в регулацията на гр. Карнобат на ПК 52+03.30. Проектът
е на разположение за разглеждане в сградата на
Община Карнобат. В едномесечен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“
заинтересованите лица на основание чл. 128,
ал. 5 във връзка с чл. 131 ЗУТ могат да направят
писмени предложения, искания и възражения по
проекта до общинската администрация.
10624
95. – Община Несебър на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава на заинтересованите, че на
основание чл. 110, ал. 1, т. 5 ЗУТ е изработен
проект за парцеларен план на обект: „Водопровод за захранване за ПИ с идентификатори
53822.13.123, 53822.13.125, 53822.13.514 и 53822.13.338,
м. Пандакли, землище с. Оризаре, за елементи на
техническата инфраструктура извън границите на
населените места. Трасето на новопроектирания
водопровод започва от съществуващ водопровод по ул. Яна Лъскова, преминава през имот
53822.16.96 с начин на трайно ползване полски
път, собственост на Община Несебър, пресича
р. Бяла река – имот 53822.14.103 – река – държавна собственост, преминава през имот 53822.13.171 с
начин на трайно ползване полски път, собственост
на Община Несебър, и през имот 53822.13.172 с
начин на трайно ползване полски път, собственост на Община Несебър. Предвиден е сервитут
от двете страни на трасето на водопровода.
Проектът е изложен в сградата на общинската
администрация, стая 36, ет. 3, тел. 0554/2-93-31.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересованите могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация.
10603
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96. – Община Несебър на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава на заинтересованите, че на
основание чл. 110, ал. 1, т. 5 ЗУТ е изработен
проект за парцеларен план на обект: „Кабел 20 kV
за захранване на нови БКТП за ПИ с идентификатори 53822.13.123, 53822.13.125, 53822.13.514 и
53822.13.338, м. Пандакли, землище с. Оризаре,
за елементи на техническата инфраструктура
извън границите на населените места. Трасето на
новопроектираните кабели започва от ВЛ 20 kV
„Кошарица“, преминава през имот 53822.13.175 с
начин на трайно ползване полски път, собственост на Община Несебър, преминава през имот
53822.13.173 с начин на трайно ползване полски
път, собственост на Община Несебър, през имот
53822.13.174 с начин на трайно ползване полски
път, собственост на Община Несебър, и през
имот 53822.13.172 с начин на трайно ползване
полски път, собственост на Община Несебър, и
достига до нови БКТП в имотите. Предвиден е
сервитут от двете страни на трасето на кабелите.
Проектът е изложен в сградата на общинската
администрация, стая № 36, ет. 3, тел. 0554/2-93-31.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересованите могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация.
10604
99. – Община Несебър на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава на заинтересованите, че на
основание чл. 110, ал. 1, т. 5 ЗУТ е изработен
проект за парцеларен план на обект: „Външно
ел. захранване на апартаментен хотел „Аполон
8“ в поземлен имот 61056.56.113, м. Хендек тарла,
землище с. Равда, за елементи на техническата
инфраструктура извън границите на населените
места. Трасето на новопроектираните кабели
е с дължина около 148 м и започва от БКТП
„Хендек 4“ в ПИ 61056.56.33 – урбанизирана територия – собственост на „Костов ГГ“ – ООД,
преминава през имот 61056.56.37 – земеделска
територия, с начин на трайно ползване полски
път – собственост на Община Несебър, и влиза в
имот 61056.56.113 – собственост на възложителя, в
който захранва нови ТЕПО. Трасето на кабела и
сервитутът от двете му страни не засягат частни
имоти. Предвиден е сервитут от двете страни
на трасето на кабелите. Проектът е изложен в
сградата на общинската администрация, стая
36, ет. 3, тел. 0554/2-93-31. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ заинтересованите могат да
направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация.
10605
20. – Община Нова Загора на основание
чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен
проект на ПУП – парцеларен план за обект: „Допълнително проектиране и строителство на АМ
„Тракия“, участък ЛОТ 3, Нова Загора – Ямбол
от км 241+900 до км 277+597 – мерки за подобряване на отводняването на прилежащи терени
за землищата на с. Полско Пъдарево, с. Дядово,
с. Езеро, и с. Омарчево, община Нова Загора“.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересуваните лица могат да се запознаят с
проекта в отдел „КРВП“ на Община Нова Загора
и да направят писмени възражения, предложения
и искания до общинската администрация.
10602
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75. – Община Павел баня на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
ПУП – парцеларен план на обект: „ ПУП – ПП
на ел. провод от ТНН в ПИ 55021.501.571.9 до
ПИ № 55021.68.167, гр. Павел баня, област Стара
Загора. Трасето на ел. провода започва от ПИ
№ 55021.501.571.9 – трафопост на ЕВН, преминава през ПИ № 55021.501.571 – на държавата;
ПИ № 55021.501.2102 – улица на Община Павел
баня; ПИ № 55021.70.65 – урбанизирана територия на Лидия Кирилова Енчева-Петрова; ПИ
№ 55021.70.826 – бивш напоителен кана л на
Община Павел баня; ПИ № 55021.70.607 – полски път на Община Павел баня, и в обекта ПИ
№ 55021.68.167. Общата дължина на трасето извън
имота е 76,35 м. Документацията по изработения
проект е на разположение всеки работен ден в
стая 9 в сградата на Община Павел баня. На
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ писмени възражения, предложения и искания по проекта могат да
бъдат подавани до общинската администрация
в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“.
10541
4. – Областният управител на област с ад
министративен център Пазарджик обявява, че
на основание чл. 154, ал. 5 във връзка с чл. 145,
ал. 2 и чл. 149, ал. 4 ЗУТ и чл. 32, ал. 1 от Закона
за администрацията със Заповед № ТУ-243 от
12.11.2012 г. е допълнено издадено Разрешение за
строеж № РС-20 от 21.12.2009 г. за „Обект: Рехабилитация на път по проект „Транзитни пътища
5“ от „Лот 22Б с участъци: 1. път ІІІ-8402, Ветрен
дол – Велинград (І-8) – Септември от км 0+000
до км 4+396.68 (от път ІІ-84 до път І-8); 2. път
ІІ-84 (І-8) – Ветрен дол – Велинград – Юндола
от км 0+000 до км 54+335.25 (от път І-8 Белово – Пазарджик – Звъничево – Ветрен дол – Велинград – Юндола), в участъка на км 35+301.18
по т. 2 от обекта, намиращ се в регулацията на
Велинград – кръстовище на бул. Хан Аспарух
и ул. Георги Кирков. На 12.11.2012 г. е одобрен
инвестиционен проект „Актуализация на пътно
кръстовище при км 35+301.18 и Входен знак
гр. Велинград“ за изграждане на „Кръгово кръстовище“ вместо четириклонно пътно кръстовище. Заповедта за допълване на разрешението за
строеж подлежи на обжалване по реда на чл. 149,
ал. 4 ЗУТ пред Върховния административен съд
в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“.
10635
82. – Община гр. Петрич, област Благоевград, на основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава
на заинтересуваните, че e изработен проект на
ПУП – парцеларен план за трасе на външен водопровод, външна канализация и външно ел. захранване до имот № 013049, м. Тафтино, землище
с. Рупите. Трасето и сервитутите са предвидени
да преминат в земеделски поземлени имоти в
масиви по КВС, като подробно описание на
имотите и сервитутите е приложено в табличен
вид, неразделна част към ПУП – ПП, за външен
водопровод, както следва: 000125, 000329, 011026,
011027, 011035, външна канализация, както следва:
000125, 000158, 013049, 014001, 014003, и външно ел.
захранване, както следва: 000348, 000396, 000342,
000350, 105060, 000125, 013047, 013048, землище
с. Рупите. Проектът се намира в сградата на
Община Петрич. В едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните
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лица могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта за подробен
устройствен план до общинската администрация.
10570
10. – Община Созопол (ЕКАТТЕ 67800), област Бургас, на основание чл. 128, ал. 2 и чл. 110,
ал. 1, т. 5 ЗУТ съобщава, че е изработен проект
за подробен уст ройствен план – парцеларен
план за обект на техническата инфраструктура
извън границите на населените места: „Кабелно
захранване 20 kV за пречиствателна станция за
отпадъчни води в ПИ № 67800.1.267, землище
гр. Созопол“, с трасе и сервитути в обхват на
поземлени имоти № 67800.35.57, № 67800.1.104,
№ 6780 0.1.43, № 6780 0.1.155, № 6780 0.1.157 и
№ 67800.1.45, общинска собственост, землище
гр. Созопол. ПСОВ – Созопол, е обявена с Решение № 1067 от протокол № 48 от 23.12.2010 г.
на Общинския съвет – гр. Созопол, за обект от
първостепенно значение за Община Созопол. На
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в 14-дневен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация.
10467
89. – Община Сухиндол на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица,
че е изготвен проект на ПУП – ПЗ с цел пром яна на предназначението на земеделската
земя за жилищни нужди за ПИ 102.3 по плана
на новообразуваните имоти, местност Мъгъра,
землището на с. Горско Косово. Проектът може
да се разгледа в общинската администрация,
Сухиндол, административна сграда № 2, стая 23.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация.
10626
16. – Община Хасково на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че с решение по т. 3 от
протокол № 29 от 16.10.2012 г. на Експертния
съвет по устройство на територията на Община
Хасково е приет проект за подробен устройствен
план – специализирана план-схема за газоснабдяване на гр. Хасково – допълнение към одобрена
план-схема с Решение № 531 от 30.04.2010 г. на
Общинския съвет – гр. Хасково. 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 датата на обнародване в
„Държавен вестник“ заинтересованите лица могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта за подробен устройствен
план до общинската администрация.
10454
704. – Община „Тунджа“ – Ямбол, на основание чл. 128, ал. 2 ЗУ Т съобщава, че са
изработени проекти за подробни устройствени
планове – парцеларни планове, както следва: 1.
парцеларен план на трасе на оптичен кабел от
с. Стара река, с. Козарево до с. Калчево през ПИ
№ 009024, 000157 и 000185 на с. Стара река, през
ПИ № 000020, 000131, 000041, 000042 и 000058 на
с. Козарево и през ПИ № 000276 на с. Калчево,
община „Тунджа“, област Ямбол; 2. парцеларен
план на трасе на оптичен кабел от с. Кабиле до
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с. Дражево през ПИ № 000173 и 000436 на с. Кабиле и през ПИ № 000118, 000168, 000236 и 000099
на с. Дражево, община „Тунджа“, област .Ямбол;
3. парцеларен план на трасе на оптичен кабел от
с. Симеоново до с. Победа и до с. Асеново през
ПИ № 000134,000210 и 000012 на с. Победа, през
ПИ № 000070, 000101, 000105, 000172 и 000122 на
с. Симеоново и през ПИ № 000083 на с. Асеново,
община „Тунджа“, област Ямбол; 4. парцеларен
план на трасе на оптичен кабел от с. Кукорево,
с. Окоп до с. Симеоново и до с. Тенево през ПИ
№ 000038, 000052, 000161, 000128, 013300, 000078,
000092, 000087, 000096 на с. Кукорево, през ПИ
№ 000002, 036026 и 000035 на с. Окоп, през ПИ
№ 000129,013028,000111, 000113 и 015023 на с. Симеоново и през ПИ № 000059, 000062, 000093,
000120, 000164, 000088, 000087, 000128, 000079,
000086, 000089, 000090, 000103,000163, 000092 и
000182 на с. Тенево, община „Тунджа“, област
Ямбол. Проектите за подробни устройствени
планове са на разположение на заинтересуваните лица в дирекция „ТСУ“ на общината. На
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок
от обнародването на обявлението в „Държавен
вестник“ заинтересуваните лица могат да направят
писмени възражения по проекта до общинската
администрация.
10466
14. – Община „Тунджа“ – Ямбол, на основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен
проект за подробен устройствен план (парцеларен план) за обект: Допълнително проектиране
и строителство на АМ „Тракия“, Участък ЛОТ
3, Нова Загора – Ямбол, от км 241+900 до км
277+597 – мерки за подобряване на отводняването
на прилежащи терени, землището на с. Хаджидимитрово, община „Тунджа“ – Ямбол. Проектът
е на разположение на заинтересуваните лица в
дирекция „ТСУ и УПП“ в сградата на общинската администрация, Ямбол, пл. Освобождение
1, стая 103. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да
се запознаят с проекта и да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация.
10518
7. – Община с. Иваново, област Русе, на основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава на заинтересованите собственици, че е изготвен ПУП – ПП
(парцеларен план) за проектно трасе за подземен електрически кабел – ниско напрежение,
от трансформаторен пост № 2 – с. Табачка, до
касета, намираща се в ПИ 000254, местност До
село, за обект: „Външно ел. захранване за ПИ
091005, ПИ 091024, ПИ 091011“ в землището на
с. Табачка, местност До село, община Иваново,
област Русе. Проектът се намира в Оперативно
звено по устройство на територията в Община
Иваново, ет. 1. Възражения се подават на основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в 30-дневен срок от
обнародването в „Държавен вестник“.
10545

СЪДИЛИЩА
Апелативният съд – Бургас, гр. отделение,
призовава Иван Димитров Щерев с последен
адрес Сливен, ул. Йосиф Щросмайер, бл. 58,
ет. 12, ап. 64, сега с неизвестен адрес, да се яви
в съдебно заседание на 23.01.2013 г. в 9,30 ч. като
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въззивник по гр. д. № 332/2011 г. по описа на
Апелативния съд – Бургас, с правно основание
чл. 189, ал. 1, пр. 1 във връзка с чл. 87, ал. 3 ЗЗД
и чл. 431, ал. 1 ГПК, образувано по въззивна
жалба на Стефка Иванова Кичюкова – починала.
Въззивникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на
чл. 50, ал. 2 ГПК (отм.).
10637
Пловдивск и ят окръжен съд, г ра ж данска
колегия, призовава Йозген Екен, гражданин на
Република Турция, с нерегистриран в Република
България постоянен и настоящ адрес, в 14-дневен срок от обнародването на съобщението в
„Държавен вестник“ да се яви в канцеларията на
Пловдивския окръжен съд, бул. Шести септември
167, исково отделение, ХХII гр. състав, за да получи препис от исковата молба с приложенията
по гр.д. № 2815/2012 г., заведено от Нефисе Нешад
Рамис срещу него за оспорване на бащинството
му по отношение на роденото от Нефизе Нешад
Рамис в Пловдив на 16.10.2011 г. дете Ангел
Йозген Екен. Указва на Йозген Екен, че ако не
се яви в канцеларията на съда в определения в
съобщението срок, за да получи описаните съдебни книжа, съдът ще му назначи особен представител по делото, който да го представлява в
производството по заведеното срещу него дело.
10586
Софийският районен съд, гр. колегия, 48
състав, призовава Стоянка Иванова Христова с
последен адрес София, ж.к. Разсадника-Коньовица, бл. 27, вх. А, ет. 6, ап. 16, сега с неизвестен
адрес, да се яви в Софийския районен съд на
31.01.2013 г. в 15,30 ч. като ответница по гр. д.
№ 3941/93 г., заведено от Илияна Емилова Илиева.
Ответницата да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на
чл. 50, ал. 2 ГПК (отм.).
10638
Софийският градски съд на основание чл. 17,
ал. 1, т. 8 ЗПП вписва промени по ф.д. № 1969/90
за политическа партия „Българска социалистическа партия“ съобразно взети на 9.06.2012 г.
решения на Националния съвет на Българската
социалистическа партия, както следва: вписва
Изпълнително бюро на Националния съвет на
Българската социалистическа партия в състав
от 24 души, както следва: Сергей Дмитриевич
Станишев – председател, Георги Георгиев Пирински – зам.-председател, Димитър Стоянов
Дъбов – зам.-п редседат ел, Евгений Васи лев
Узунов – зам.-председател, Янаки Боянов Стоилов – зам.-председател, Антон Константинов
Кутев – секретар, Бойко Стефанов Великов – секретар, Катя Николова Димитрова – секретар,
Красимир Христов Янков – секретар, Кристиан
Иванов Вигенин – секретар, Емил Страхилов
Костадинов – секретар-касиер, Ангел Петров
Найденов – говорител, А нна Георгиева Янева – член, Борислав Гуцанов Гуцанов, Владимир
Владимиров Топенчаров, Деница Златкова Златева, Дора Илиева Янкова, Илияна Малинова
Йотова, Йордан Георгиев Стойков, Любомир Ангелов Петков, Милко Петров Багдасаров, Михаил
Райков Миков, Станислав Иванов Владимиров,
Явор Илиев Гечев.
10676
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ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
1. – Управителният съвет на НАРЗРБ на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
18.01.2013 г. в 12 ч. в София, ул. Димитър Моллов
1, при следния дневен ред: 1. приемане на годишен
доклад за дейността и финансов отчет на НАРЗРБ
за 2012 г.; 2. изменение и допълване на устава
на НАРЗРБ; 3. избор на управителен съвет на
НАРЗРБ; 4. определяне размера и сроковете за
внасяне на встъпителен и годишен членски внос;
5. разни. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в
13 ч., на същото място и при същия дневен ред.
10666
1. – Управителният съвет на сдружение „Мо
тоциклетен спортен клуб Еди Моторс“, София, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на 21.01.2013 г. в 10 ч. в София, район „Витоша“,
кв. Драгалевци, ул. Околовръстен път 66, при
дневен ред: прекратяване дейността на сдружението, обявяването му в ликвидация, определяне
срок за ликвидацията и избор на ликвидатор. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 11 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
10575
13. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „ТВ клуб“, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
24.01.2013 г. в 13 ч. на адрес: 1612 гр. София, ул.
Балканджи Йово 1 – 5, при следния дневен ред:
1. промяна на устава; 2. избор на членове на УС
и контрольор; 3. одобряване на членски внос и
бюджет; 4. приемане и изключване на членове; 5.
приемане на насоки на дейността; 6. разни. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 14 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
10512
10. – Управителният съвет на ККС „Хан
Кубрат“ – Варна, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
кани всички членове на клуба на общо отчетноизборно събрание на 18.01.2013 г. в 16 ч. в зала
„Простор“ на комплекс „Спартак“ – Варна, при
следния дневен ред: 1. отчетен доклад за спортно-състезателната дейност; 2. отчетен доклад за
финансовата дейност; 3. избор на нов управителен
съвет. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе в същата
зала в 17 ч.
10566
37. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел в обществена полза „Алианс
Франсез“, Варна, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква редовно общо събрание на сдружението на
19.01.2013 г. в 11 ч. на ул. Преслав 69 във Варна,
при следния дневен ред: 1. отчет на сдружение
„Алианс Франсез“ за периода от предходното
общо събрание до 19.01.2013 г.; 2. приемане на
отчет за дейността на управителния съвет. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
общото събрание ще се проведе същия ден в
12 ч., на същото място и при същия дневен ред
и ще се счита за редовно независимо от броя на
присъстващите членове.
10585
12. – Управителният съвет на сдружение
с нестопанска цел „Общински клуб „Спорт в
училище Велико Търново“, Велико Търново, на
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основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на 22.01.2013 г. в 15 ч. в седалището на сдружението
във Велико Търново, ул. Александър Стамболийски 2, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на сдружението за периода 2007 – 2012 г.; 2.
избор на нов управителен съвет на сдружението;
3. обсъждане и гласуване на промяна в чл. 13 от
устава на сдружението; 4. обсъждане и вземане
на решения по текущи въпроси, свързани с дейността на сдружението. При липса на кворум на
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще
се проведе същия ден в 16 ч., на същото място
и при същия дневен ред независимо от броя на
явилите се членове.
10565
1. – Съветът на настоятелите на сдружение с
нестопанска цел за общественополезна дейност
„Училищно настоятелство при ЦДГ „Детски
рай“, Велинград, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо годишно отчетно-изборно събрание
на 21.02.2013 г. в 17 ч. в сградата на ЦДГ „Детски
рай“ – Велинград, при следния дневен ред: 1.
отчет на съвета на настоятелите за извършената
дейност през 2009 – 2012 г.; 2. избор на нов съвет
на настоятелите, нов контролен съвет и касиер; 3.
промени в действащия устав на сдружението; 4.
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
независимо от броя на присъстващите членове.
10552
11. – Адвокатският съвет на Адвокатската
колегия – Враца, на основание чл. 81, ал. 2 ЗА
свиква редовно общо събрание на колегията на
26.01.2013 г. в 8,30 ч. в зала „БЗНС“ при следния
дневен ред: 1. отчет за дейността на адвокатския
съвет през отчетната 2012 г.; 2. отчет за финансовата дейност на адвокатския съвет за 2012 г.;
3. доклад за дейността на контролния съвет; 4.
отчет за дейността на дисциплинарния съд; 5.
приемане на бюджета на съвета на колегията
за финансовата 2013 г.; 6. избор на делегати за
общото събрание на адвокатите в страната; 7.
разни; 8. избор на председател на САК, избор
на председател на ДС, избор на членове на САК,
избор на членове на ДС, избор на членове на
КС. При липса на кворум на основание чл. 81,
ал. 4 ЗА общото събрание ще се проведе същия
ден в 9,30 ч., на същото място и при същия дневен ред. Поканват се членовете на колегията да
участват лично или чрез писмено упълномощен
представител.
10554
15. – Управителният съвет на Българската
федерация по автомоделни спортове на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно общо събрание
във Враца на 26.01.2013 г. в 11 ч. в заседателната
зала на СТМК Враца, ул. Поп Андрей (Зорница)
4, при следния дневен ред: 1. отчет за работата на
УС на БФАМС за 2012 г.; 2. отчет за работата на
КС на БФАМС за 2012 г.; 3. промяна в състава
на УС на БФАМС и в секциите; 4. промени в
правилника на БФАМС; 5. разни.
10583
1. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Колоездачен клуб – Янтра“,
Габрово, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на членовете на сдружението на
11.01.2013 г. в 17 ч. в спортно хале „Христо Ботев“
при следния дневен ред: 1. отчет за спортно-техни-
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ческата дейност на клуба за периода 2010 – 2012 г.;
2. приемане на плана за развитие на клуба през
2013 г.; 3. заличаване на досегашните членове на
управителния и контролния съвет и председател
на клуба и избор на нови членове на управителния
и контролния съвет и на председател на клуба;
4. изменение на устава на клуба; 5. разни. Материалите за общото събрание са на разположение
в офиса на сдружението в Габрово, ул. Никола
Рязков 7. 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.
10584
1 2 . – Н а с т о я т е л с т в о т о н а Н Ч „ Ро м а н о
дром – 20 02“, Добрич, на основа ние ч л. 26
ЗЮЛНЦ свиква членовете на читалището с право
на глас на редовно отчетно-изборно събрание на
14.01.2013 г. в 16 ч. в Добрич, конферентната зала
на хотел „България“, при следния дневен ред: 1.
отчет за дейността на читалището за периода от
1.01. до 31.12.2012 г.; 2. финансов отчет; 3. избор
на нов председател, ново настоятелство и нови
членове на проверителната комисия; 4. други.
Присъствието на членовете с право на глас е
задължително.
10661
18. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Сдружение за онкоболни и при
ятели“, Пазарджик, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на 25.01.2013 г. в 17 ч. в
Пазарджик, ул. Александър Стамболийски 16,
при следния дневен ред: 1. промяна в устава на
сдружението; 2. вземане на решение за сливане
на сдружението със сдруженията с нестопанска
цел „Жени с онкологични заболявания“, Пазарджик, и „Асоциация за онкоболни и приятели“,
Пазарджик; 3. разни.
10645
686. – Адвокатският съвет на Адвокатската
колегия – Перник, на основание чл. 81 от Закона
за адвокатурата свиква редовно годишно отчетноизборно събрание на адвокатската колегия на 26 и
27.01.2013 г. в 9 ч. в сградата на Съдебната палата
при следния дневен ред: 1. отчет за дейността
на адвокатския съвет през 2012 г.; 2. доклад на
контролния съвет; 3. отчет на дисциплинарния
съд; 4. приемане на бюджет за 2013 г.; 5. разисквания; 6. избор на делегати за общо събрание
на адвокатите в страната; 7. избор на органи на
адвокатската колегия.
10551
1. – Съветът на настоятелите на сдружение с
нестопанска цел „Росица“, Пловдив, на основание
чл. 21, ал. 1, предложение 1 от устава на сдружението и чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно общо
събрание на 7.02.2013 г. в 17,30 ч. в Пловдив, ул.
Явор 29, при следния дневен ред: 1. приемане на
нови членове на сдружението; 2. освобождаване
на членове на сдружението; 3. освобождаване на
членовете на съвета на настоятелите, избрани на
24.10.2006 г.; 4. избор на нови членове на съвета на настоятелите; 5. избор на председател на
съвета на настоятелите; 6. промяна на устава; 7.
отчет на съвета на настоятелите за 2008, 2009,
2010, 2011 и 2012 г.; 8. приемане на финансовия
бюджет за 2013 г.; 9. приемане на годишните финансови отчети за 2008, 2009, 2010, 2011 и 2012 г.;
10. разни. При липса на кворум на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ и чл. 22 от устава събранието ще
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се проведе същия ден в 18,30 ч., на същото място
и при същия дневен ред независимо от броя на
присъстващите членове.
10644
26. – Управителният съвет на ТО на НТС –
Сливен, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на 18.01.2013 г. в 17 ч. в зала 105
на Дома на техниката – Сливен, при следния
дневен ред: 1. приемане отчета на УС и доклада
на КС за периода 2007 – 2012 г.; 2. приемане на
програма за дейността на сдружението; 3. приемане на бюджет за 2013 г. на сдружението; 4.
избор на нов управителен и контролен съвет; 5.
определяне размера на членския внос. При липса
на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото
събрание ще се проведе същия ден в 18 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
10641
1. – Управителният съвет на СНЦ „Надеж
да – 2007“, Хасково, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на 18.02.1013 г. в 12 ч. в
Хасково, ул. Цар Страшимир 37, при следния
дневен ред: 1. отчет за дейността на СНЦ „Надежда“; 2. вземане на решение за регистрация на
сдружението като юридическо лице с нестопанска
цел за извършване на дейност в обществена полза;
3. прием на нови членове; 4. изменение в устава;
5. избор на нови управителни органи; 6. други.
При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се отложи с един час по-късно, на
същото място и при същия дневен ред и може да
се проведе, колкото и членове да се явят.
10643
93. – Адвокатският съвет на Адвокатската
колегия – Шумен, на основание чл. 81, ал. 2 ЗА
свиква годишно общо събрание на 26.01.2013 г.
в 9 ч. в зала „Форум“ на хотел „Шумен“ при
следния дневен ред: 1. отчет за дейността на адвокатския съвет; 2. доклад на контролния съвет;
3. доклад на председателя на дисциплинарния
съд; 4. обсъждане и приемане бюджета на САК за
2013 г.; 5. избор на делегати за общото събрание
на адвокатите от страната; 6. избор на АС, КС и
ДС. Присъствието на всички адвокати от ШАК
е задължително.
10495
6. – Управителният съвет на дружество „Тра
к и я“, Ямбол, на основание ч л. 26 ЗЮЛНЦ
свиква редовно общо събрание на дружеството
на 20.03.2013 г. в 17 ч. в зала „Проф. Иван Попов“ в Дома на техниката в гр. Ямбол, ул. Джон
Атанасов 8, при следния дневен ред: 1. отчет за
дейността на дружеството за 2012 г.; 2. отчет
на контролния съвет за ревизиите през 2012 г.;
3. счетоводен отчет на дружеството за 2012 г.;4.
приемане на плана за работа на дружеството за
2013 г.; 5. приемане на бюджет на дружеството за
2013 г. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе при същия
дневен ред същия ден, на същото място в 18 ч.
10642
1. – Управителният съвет на сдружение с не
стопанска цел „Зелени проекти – Локорско“ на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 21, ал. 1 от устава
свиква извънредно общо събрание на сдружението
на 21.01.2013 г. в 10 ч. на адрес: София, ул. Христо
Белчев 21, офис 108, при следния дневен ред: 1.
вземане на решение за прекратяване и ликвидация
на сдружение „Зелени проекти – Локорско“; 2.
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решаване на организационни въпроси. Писмените
материали, свързани с дневния ред на общото
събрание, са на разположение на членовете на
адреса на управление на сдружението.
10481
11. – „Пи Ар Си“ – АДСИЦ, София (дружест
вото), на основание § 2 ПЗРЗДСИЦ във връзка
с чл. 92а ЗППЦК у ведом ява инвеститорите
относно началото, реда и условията за извършване на п ърви чно п убли чно п ред лагане на
119 659 бр. обикновени, поименни, безналични,
свободно прехвърляеми акции с право на глас с
номинална стойност 10 лв. всяка една и емисионна
стойност 10 лв. всяка една, при общ размер на
предлаганата емисия 1 196 590 лв., в резултата на
увеличение на капитала на дружеството на основание чл. 21, ал. 4 от устава във връзка с чл. 196
от Търговския закон и съгласно решения на съвета
на директорите от 26.10.2011 г. и от 28.11.2011 г.
за увеличение на капитала на дружеството от
13 162 500 лв. на 14 359 090 лв. и съгласно проспект, потвърден от КФН с Решение № 777-Е от
21.12.2011 г. На основание чл. 112б, ал. 2 ЗППЦК
право да участват в увеличението на капитала
имат лицата, придобили акции най-късно 7 дни
след датата на обнародване на съобщението за
публичното предлагане в „Държавен вестник“.
Срещу всяка една акция от капитала на дружеството, съществуваща към 7-ия ден след датата на
обнародване в „Държавен вестник“ на съобщението за публичното предлагане, дружеството издава
едно право по смисъла на § 1, т. 3 ДРЗППЦК,
или общо срещу 1 316 250 акции от капитала
на дружеството се издават 1 316 250 права, като
всеки единадесет права дават право да се запише
по 1 акция от увеличението на капитала. Всички
желаещи да запишат акции от новата емисия на
дружеството следва първо да придобият права
на борсата в срока за тяхното прехвърляне чрез
инвестиционен посредник. „Българо-американска
кредитна банка“ – АД, София, ул. Кракра 16, е
инвестиционният посредник, упълномощен от „Пи
Ар Си“ – АДСИЦ, да предложи емисията права
за публично търгуване на борсата. Началната
дата, от която упълномощеният инвестиционен
посредник предлага за продажба цялата емисия
права, е първият работен ден, следващ изтичането на 7 дни от по-късната от следните две
дати: датата на обнародване на това съобщение в
„Държавен вестник“ или датата на публикацията
му във в. „Капитал Дейли“. Началната дата за
продажба на правата съвпада с начална датата за
записване на акции. Крайният срок за прехвърляне на правата е първият работен ден, следващ
изтичането на 14 дни считано от началната дата
за прехвърляне на правата. Прехвърлянето на
правата се извършва на неофициален пазар на
„БФБ – София“ – АД, по реда на правилника на
„БФБ – София“ – АД. Крайният срок за записване
на акции от притежателите на права е първият
работен ден, следващ изтичането на 15 работни
дни след изтичане на срока за прехвърляне на
правата. Лицата, притежаващи акции с права,
както и всички притежатели на права, придобили
същите в срока за тяхното прехвърляне, могат
да запишат срещу тях съответния брой акции
до изтичането на крайния срок за записване на
акции. Записването на акции се извършва чрез
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подаване на нареждане по образец при инвестиционния посредник „Българо-американска
кредитна банка“ – АД, София, ул. Кракра 16,
телефон: (02) 9658-333; (02) 9658-379; факс: (02)
944-50-10, eлектронен адрес: e-mail: aboneva@bacb.
bg, лице за контакт: Анна Бонева, или при инвестиционните посредници, членове на „Централен
депозитар“ – АД, при които се водят клиентските
сметки на притежателите на права. Нарежданията
при упълномощения инвестиционен посредник
се подават от 10 ч. до 16 ч. всеки работен ден
през срока за записване на акции. Към нарежданията се прилагат: оригинал или нотариално
заверено копие на удостоверение за актуално
състояние на заявителите – юридически лица,
издадено не по-рано от един месец преди датата
на подаване на нареждането, или копие от документ за самоличност на заявителите физически
лица; преведени и легализирани документи за
регистрация на чуждестранни юридически лица
в съответния (търговски) регистър; оригинал
на нотариално заверено изрично пълномощно
в случай на подаване на нареждане чрез пълномощник; копие от регистрацията по БУЛСТАТ
за заявителите – юридически лица, които не са
регистрирани в търговския регистър при Агенцията по вписванията, заверено от законния
представител. Не се допуска записване на акции
преди началния и след крайния срок за записване
на акции. Паричните суми, съответстващи на
емисионната стойност на записаните акции, се
превеждат по набирателна сметка в левове IBAN:
BG73STSA93000020652210, BIC: STSABGSF, открита при „Банка ДСК“ – ЕАД, чрез банков превод
или в брой в клонове на „Банка ДСК“ – ЕАД,
в страната. Лицата, записали акции, следва да
заплатят пълната им емисионна стойност по горепосочената банкова сметка най-късно до 16 ч.
на 15-ия работен ден след изтичането на срока
за прехвърляне на правата. Плащането се счита
за извършено и съответно заявените акции се
считат за записани от момента на заверяване
на посочената набирателна сметка със сумата,
представляваща пълната им емисионна стойност,
в срока и по реда, посочени по-горе. Рисковете,
свързани с дейността на емитента и инвестирането
в ценни книжа на емитента, са подробно описани
в проспекта. Проспектът е на разположение на
инвеститорите от 10 ч. до 16 ч. всеки работен
ден считано от датата на това обнародване на
следните адреси: София, бул. Цариградско шосе
139, тел. (02) 9427402, факс: (02) 9427525, e-mail:
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office@prcbg.com; nellydimova@prcbg.com, лице за
контакти – Нели Денчева Димова – директор за
връзки с инвеститорите, и в офиса на „Българоамериканска кредитна банка“ – АД: София, ул.
Кракра 16, лице за контакт: Анна Бонева, телефон:(02) 9658-379; факс:(02) 944-50-10, електронен
адрес: aboneva@bacb.bg . Проспектът е публикуван
чрез интернет на страницата на регулирания пазар
„БФБ – София“ – АД, както и на електронната
страница на дружеството www.prcbg.com.
10560
Боряна Димитрова Димитрова – ликвидатор
на сдружение с нестопанска цел „Център за развитие и управление на европейски проекти“, в
ликвидация по ф.д. № 10784/2007 г. по описа на
СГС, на основание чл. 14, ал. 4 ЗЮЛНЦ кани
кредиторите на дружеството да предявят вземанията си в 6-месечен срок от обнародването на
поканата в „Държавен вестник“. Вземанията се
предявяват на адреса на управление на сдружението – София, ж.к. Гоце Делчев, бл. 242, вх. Б,
ет. 11, ап. 78.
10561
Калинка Алексиева Янкова, Катя Тенева
Панайотова и Дафинка Василева Тигърова –
ликвидатори на сдружение с нестопанска цел
„Училищно настоятелство към Общински детски комплекс – Царево“, в ликвидация по ф.д.
№ 2932/2000 г. на БОС, на основание чл. 14, ал. 4
ЗЮЛНЦ канят кредиторите на сдружението в
6-месечен срок от обнародването на поканата в
„Държавен вестник“ да предявят вземанията си
към сдружението.
10555
Ланс Матю Клеменс – ликвидатор на фондация „Рийф Дивелъпмънт“, в ликвидация по ф.д.
№ 18/2010 по описа на Софийския градски съд,
на основание чл. 14, ал. 4 ЗЮЛНЦ кани кредиторите на фондацията да предявят вземанията си
в 6-месечен срок от обнародването на поканата
в „Държавен вестник“.
10390
Марияна Боянчова Миланова – ликвидатор на
сдружение „Приятели на Българското училище за
политика“, в ликвидация по ф.д. № 8348/2004 по
описа на СГС, на основание чл. 14, ал. 4 ЗЮЛНЦ
кани кредиторите на сдружението да предявят
вземанията си в 6-месечен срок от обнародване
на поканата в „Държавен вестник“.
10391
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