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ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Н А РОДНО СЪБРА НИЕ
РЕШЕНИЕ

за приемане оставката на Министерския съвет
Народното събрание на основание чл. 111,
ал. 1, т. 2 и ал. 3 от Конституцията на Репуб
лика България:
РЕШИ:
Приема оставката на Министерския съвет.
Решението е прието от 41-ото Народно съб
рание на 21 февруари 2013 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
Подпечатано с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Диана Ковачева
1780

РЕШЕНИЕ

за възлагане на Сметната палата да извърши
одит на дейността на „Топлофикация Со
фия“ – ЕАД, за периода от 1 януари 2007 г.
до 30 април 2013 г.
Народното събрание на основание чл. 86,
ал. 1 от Конституцията на Република България
и чл. 7, ал. 1 от Закона за Сметната палата
РЕШИ:
1. Възлага на Сметната палата да извърши
одит на дейността на „Топлофикация Со
фия“ – ЕАД, за периода от 1 януари 2007 г.
до 30 април 2013 г.

2. Срокът на извършване на одита е шест
месеца от датата на възлагането му с решение
на Народното събрание.
3. Срокът за внасяне в Народното събрание
на окончателния доклад на Сметната палата
е 15 септември 2013 г.
Решението е прието от 41-ото Народно съб
рание на 20 февруари 2013 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
1807

РЕШЕНИЕ

за възлагане на Сметната палата да извърши
одит на контрола, упражняван от Министер
ството на икономиката, енергетиката и туриз
ма по отношение на дяловото разпределение
на топлинна енергия за периода от 1 януари
2007 г. до 30 април 2013 г.
Народното събрание на основание чл. 86,
ал. 1 от Конституцията на Република България
и чл. 7, ал. 1 от Закона за Сметната палата
РЕШИ:
1. Възлага на Сметната палата да извърши
одит на контрола, упражняван от Министер
ството на икономиката, енергетиката и тури
зма по отношение на дяловото разпределение
на топлинна енергия за периода от 1 януари
2007 г. до 30 април 2013 г.
2. Срокът на извършване на одита е шест
месеца от датата на възлагането му с решение
на Народното събрание.
3. Срокът за внасяне в Народното събрание
на окончателния доклад на Сметната палата
е 15 септември 2013 г.
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Решението е прието от 41-ото Народно съб
рание на 20 февруари 2013 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
1808

РЕШЕНИЕ

за възлагане на Сметната палата да извърши
одит на регулирането на цените и контрола
за спазването им, упражняван от ДКЕВР по
отношение на доставчиците на топлинна енер
гия, електроенергия, вода и природен газ за
периода от 1 януари 2007 г. до 30 април 2013 г.
Народното събрание на основание чл. 86,
ал. 1 от Конституцията на Република България
и чл. 7, ал. 1 от Закона за Сметната палата
РЕШИ:
1. Възлага на Сметната палата да извърши
одит на регулирането на цените и контрола
за спазването им, упражняван от ДКЕВР по
отношение на доставчиците на топлинна енер
гия, електроенергия, вода и природен газ за
периода от 1 януари 2007 г. до 30 април 2013 г.
2. Срокът на извършване на одита е шест
месеца от датата на възлагането му с решение
на Народното събрание.
3. Срокът за внасяне в Народното събрание
на окончателния доклад на Сметната палата
е 15 септември 2013 г.
Решението е прието от 41-ото Народно съб
рание на 20 февруари 2013 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
1809

РЕШЕНИЕ

за налагане мораториум върху всички дейст
вия на разпореждане и строителни дейности
относно поземлени имоти, необходими за осъ
ществяване на дейността на „Водна учебна
спортна база на Национална спортна академия
„Васил Левски“ – Несебър“
Народното събрание на основание чл. 86,
ал. 1 от Конституцията на Република Бълга
рия и във връзка с Гражданска инициатива за
предприемане на законови мерки за запазване
на държавната собственост върху територия,
ползвана от Национална спортна академия
„Васил Левски“ – гр. Несебър, № ПГ-11000-6, внесена от инициативен комитет на
18 януари 2011 г.,
РЕШИ:
1. Налага мораториум върху всички дейст
вия на разпореждане с поземлени имоти,
наход ящи се в местност та А кротири я, в
землището на гр. Несебър, община Несебър,
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област Бургас, с идентификатори, както след
ва: 51500.510.59; 51500.510.115; 51500.510.116;
5150 0.510.118; 5150 0.510.123; 5150 0.510.124;
5150 0.510.129; 5150 0.510.131; 5150 0.510.132;
5150 0.510.133; 5150 0.510.136; 5150 0.510.139;
5150 0.510.144; 5150 0.510.145; 5150 0.510.146;
5150 0. 510.147; 5150 0. 510.14 8; 5150 0. 510. 57;
51 5 0 0 . 510 . 8 2; 51 5 0 0 . 510 . 8 6; 51 5 0 0 . 510 .9 8;
5150 0. 510.9 9; 5150 0. 510.114; 5150 0. 510.117;
51500.510.127; 51500.510.135; 51500.510.141. По
землените имоти са необходими за осъщест
вяване дейността на „Водна учебна спортна
база на Национална спортна академия „Васил
Левски“ – гр. Несебър“, и са идентифицира
ни съгласно писмо № 02-01-92 от 6 февруари
2013 г. на министъра на регионалното развитие
и благоустройството и удостоверения № 05-56
и 05-56(1) от 5 февруари 2013 г. на изпълни
телния директор на Агенцията по геодезия,
картография и кадастър на основание одобрена
кадастрална карта и кадастрални регистри
със Заповед № 300-5-81 от 2 октомври 2003 г.
на изпълнителния директор на Агенцията по
кадастъра и последващи изменения.
2. Налага мораториум върху всички стро
ителни дейности и върху издаване на разре
шения за строеж, върху имотите по т. 1 и
спира действията по прилагането на влезлите
в сила подробни устройствени планове, както
и изменения, допълнения и нанасяне на нови
имоти в кадастъра и имотния регистър в гра
ниците на описаните в т. 1 имоти.
3. Мораториумът не се отнася за проце
дурите по отчуждаване на имоти по реда на
Закона за държавната собственост и Закона
за общинската собственост, реализиране на
строителна инициатива в обществен интерес,
свързана с изграждането на обекти на техничес
ката инфраструктура, както и за започналата
строителна дейност в поземлен имот с иденти
фикатор 51500.510.127 въз основа на издадени
строителни книжа до 24 октомври 2012 г.
4. Мораториумът по т. 1 и 2 се налага за
срок от 5 години от датата на обнародването
на решението в „Държавен вестник“.
5. Задължава министъра на регионалното
развитие и благоустройството в двумесечен срок
от обнародването на решението в „Държавен
вестник“ да предприеме необходимите действия
за осигуряване на транспортен и пешеходен
достъп през имот с идентификатор 51500.510.127
до морски плаж „Равда – Национална спорт
на академия“ по кадастралната карта на гр.
Несебър с идентификатор 51500.510.61, изклю
чителна държавна собственост, до защитно
съоръжение – буна, и до пристан за лодки.
Решението е прието от 41-ото Народно съб
рание на 20 февруари 2013 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
1810
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МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ

Народното събрание на основание чл. 147,
ал. 1, 2 и 3 във връзка с чл. 148, ал. 1, т. 1
от Конституцията на Република България
и чл. 4 от Закона за Конституционния съд

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 38
ОТ 18 ФЕВРУАРИ 2013 Г.

за избор на съдия в Конституционния съд
на Република България

РЕШИ:
Избира Гроздан Николов Илиев за съ
дия в Конституционния съд на Република
България.
Решението е прието от 41-ото Народно
събр ание на 22 февруари 2013 г. и е подпе
чатано с официалния печат на Народното
събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
Подпечатано с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Диана Ковачева
1843

ПРЕЗИ ДЕН Т
Н А РЕП У БЛИК АТА
УКАЗ № 26
На основание чл. 98, т. 1 от Конституцията
на Република България във връзка с чл. 279,
ал. 1 и 5 от Изборния кодекс
ПОС ТА НОВЯВА М:
Насрочвам частичен избор за кмет на
кметство Синьо бърдо, община Роман, област
Враца, на 12 май 2013 г.
Издаден в София на 15 февруари 2013 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Диана Ковачева
1596

УКАЗ № 32
На основание чл. 99, ал. 1 от Конститу
цията на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Възлагам на Бойко Методиев Борисов да
състави правителство.
Издаден в София на 25 февруари 2013 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
1872

за приемане на Наредба за реда за установя
ването и означаването на европейски критич
ни инфраструктури в Република България и
мерките за тяхната защита
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С ТА Н О В И :
Член единствен. Приема Наредба за реда за
установяването и означаването на европейски
критични инфраструктури в Република България
и мерките за тяхната защита.
Заключителни разпоредби
§ 1. Отменя се Постановление № 18 на Ми
нистерския съвет от 2011 г. за установяването и
означаването на европейски критични инфра
структури в Република България и мерки за
тяхната защита (ДВ, бр. 11 от 2011 г.).
§ 2. В Наредбата за реда, начина и компе
тентните органи за установяване на критичните
инфраструктури и обектите им и оценката на
риска за тях, приета с Постановление № 256
на Министерския съвет от 2012 г. (ДВ, бр. 81
от 2012 г.), се правят следните изменения и
допълнения:
1. В чл. 13:
а) създава се нова ал. 2:
„(2) Собственикът/операторът на установената
критична инфраструктура в срок до един месец
предоставя на органа по чл. 4, ал. 2 информация
за анализа и оценката на риска по ал. 1.“;
б) досегашната ал. 2 става ал. 3.
2. В чл. 16:
а) алинея 1 се изменя така:
„(1) Контролът по спазването на наредбата
се осъществява от органите по чл. 4, ал. 2.“;
б) в ал. 5:
аа) в основния текст след думите „органът
по ал. 1“ думите „т. 2“ се заличават;
бб) в т. 1 след думите „чл. 88“ се поставя
запетая и се добавя „89“;
в) алинея 7 се отменя.
3. В преходните и заключителните разпоредби:
а) в § 2 думите „и са част от критичната
инфраструктура на страната“ се заличават;
б) в § 3:
аа) в ал. 1 думата „експертни“ се заличава;
бб) създава се ал. 3:
„(3) В срок до 31 декември 2014 г. работните
групи по ал. 1 предлагат за утвърждаване спи
съка на установените критични инфраструктури
и обектите им по чл. 5, ал. 2, т. 3.“;
в) в § 5 думите „министъра на вътрешните
работи“ се заменят с „органите по чл. 4, ал. 2“.
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4. В приложение № 1 към чл. 2, ал. 1:
а) в колона втора на първия ред се добавя
„Подсектор“;
б) в сектор „Енергетика“:
аа) в колона „Подсектор“ се създава т. 4:
„4. Топлинна енергия“;
бб) в колона „Ведомство“ се добавя „МИЕТ“;
в) в т. VІІІ думите „и банково дело“ се
заличават.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков

НАРЕДБА

за реда за установяването и означаването на
европейски критични инфраструктури в Репуб
лика България и мерките за тяхната защита
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. (1) С наредбата се определят редът
за установяването и означаването на евро
пейски критични инфраструктури (ЕКИ) на
територията на Република България и мерките
за тяхната защита.
(2) Секторите и подсекторите с ЕКИ са
определени съгласно приложението.
(3) Установяването и означаването на ЕКИ
и мерките за подобряване на тяхната защита
са с цел намаляване на риска от бедствия и
защитата на населението.
Г л а в а

в т о р а

УСТАНОВЯВАНЕ И ОЗНАЧАВАНЕ НА ЕВРО
ПЕЙСКИ КРИТИЧНИ ИНФРАСТРУКТУРИ
Чл. 2. (1) Установяването на потенциални
ЕКИ за секторите и подсекторите от прило
жението се извършва от съответния министър.
(2) Органът по ал. 1 утвърждава правила
за установяването и означаването на ЕКИ.
Чл. 3. (1) За установяването на потенциални
ЕКИ се прилагат междусекторни и секторни
критерии, определени с Директива 2008/114/
ЕО на Съвета от 8 декември 2008 г. относно
установяването и означаването на европейски
критични инфраструктури и оценката на необ
ходимостта от подобряване на тяхната защита
(ОВ, L 345, 23.12.2008 г.).
(2) Междусекторните критерии са:
1. потенциален брой на загиналите или
ранените;
2. икономически последици – оценява се
значимостта на икономическите загуби и/или
влошеното качество на продукти или услуги,
включително възможните последици за окол
ната среда;
3. обществени последици – оценяват се
последиците за общественото доверие, физичес
кото страдание и нарушаването на ежедневния
живот, включително загубата на основни услуги.
(3) Праговите стойности на междусекторните
критерии са класифицирана информация и се
определят за всеки конкретен случай от органа
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по чл. 2, ал. 1 съгласувано с компетентните
органи на засегнатите от конкретната инфра
структура държави – членки на Европейския
съюз (ЕС), като се основават на сериозността
на последиците от нарушаването или унищо
жаването на дадената инфраструктура.
(4) Секторните критерии отчитат характе
ристиките на отделните сектори и подсектори
с ЕКИ.
(5) Съдържанието на секторните и междусе
кторните критерии е класифицирана информа
ция. Те са посочени в правилата по чл. 2, ал. 2.
Чл. 4. (1) Установяването на потенциални
ЕКИ се извършва по следния ред:
1. първоначален подбор на критичните ин
фраструктури в съответния сектор съобразно
секторните критерии;
2. от потенциалните ЕКИ по т. 1 се подбират
само установените критични инфраструктури
съгласно наредбата по чл. 8а, ал. 1 от Закона
за защита при бедствия;
3. прави се подбор на потенциалните ЕКИ
по т. 2 съгласно определението за ЕКИ, съдър
жащо се в Закона за защита при бедствия, и
се прилагат междусекторните критерии.
(2) За инфраструктури, предоставящи основ
ни услуги, се отчита наличието на алтернативи
и продължителността на нарушаването/времето
за възстановяване.
(3) Потенциалните ЕКИ по ал. 1, т. 3 се
считат за установени потенциални ЕКИ след
съгласуване с министъра на вътрешните работи.
(4) За всяка установена потенциална ЕКИ
се съобщава за нейната идентичност и за ос
нованията за нейното означаване като потен
циална ЕКИ на държавите – членки на ЕС,
които могат да бъдат значително засегнати.
Чл. 5. (1) Потенциалната ЕКИ се означава
като ЕКИ след постигане на съгласие с дър
жавите – членки на ЕС, които могат да бъдат
значително засегнати.
(2) Органът по чл. 2, ал. 1 уведомява собстве
ника/оператора на инфраструктурата за нейното
означаване като ЕКИ. Информацията относно
означаването на дадена инфраструктура като
ЕКИ е със съответното ниво на класификация
съгласно Закона за защита на класифицираната
информация (ЗЗКИ) и правото на ЕС.
Г л а в а

т р е т а

МЕРКИ ЗА ЗАЩИТА НА ЕВРОПЕЙСКИ
КРИТИЧНИ ИНФРАСТРУКТУРИ
Раздел І
Операторски планове за сигурност
Чл. 6. (1) Всеки собственик/оператор на
означена ЕКИ в шестмесечен срок от уведомя
ването по чл. 5, ал. 2 изготвя операторски план
за сигурност на ЕКИ, с който се установяват
елементите на ЕКИ и мерките за защита.
(2) Операторският план по ал. 1 задължи
телно съдържа:
1. важните елементи на критичната инфра
структура;
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2. анализ на риска съобразно сценариите за
сериозни опасности, уязвимостта на всеки еле
мент на ЕКИ, както и възможните последици;
3. мерки и процедури за противодействие:
а) постоянни мерки за сигурност – опреде
лят се необходимите инвестиции за сигурност
и средствата, които да се използват по всяко
време; технически мерки, инсталиране на
детектори, системи за пожароизвестяване и
пожарогасене, уреди за контрол на достъпа,
защитни и предпазни средства; организаци
онни мерки, включително процедури за сиг
нализиране и управление на кризи; мерки за
контрол и проверка; комуникация; повишаване
на осведомеността и обучение; сигурност на
информационните системи;
б) мерки за сигурност, които се привеждат
в действие в зависимост от вида и нивото на
риска и опасността.
(3) Собственикът/операторът на означената
ЕКИ съгласува операторския план по ал. 1 в
едномесечен срок от изготвянето му с минис
търа на вътрешните работи и с председателя
на Държавна агенция „Национална сигурност“.
(4) Съгласуваният операторски план по
ал. 1 се утвърждава от органа по чл. 2, ал. 1.
(5) Всеки собственик/оператор на означена
ЕКИ в срок до една година въвежда в действие
мерките на утвърдения операторски план по
ал. 1 и ежегодно го актуализира.
(6) Операторският план по ал. 1 представ
лява класифицирана информация.
Чл. 7. (1) Всеки собственик/оператор на
означена ЕКИ определя служител за връзка
по сигурността, който е и точка за контакт
между него и органа по чл. 2, ал. 1.
(2) В тримесечен срок след утвърждаването
на операторския план по чл. 6, ал. 1 собствени
кът/операторът на означена ЕКИ информира
органа по чл. 2, ал. 1 за лицето, определено
за служител за връзка по сигурността.
(3) Информацията, предавана между служи
теля за връзка по сигурността, собственика/
оператора на означена ЕКИ и съответния ор
ган по чл. 2, ал. 1, е с ниво на класификация
съгласно ЗЗКИ и правото на ЕС.
(4) Служителят за връзка по ал. 1 инфор
мира незабавно органа по чл. 2, ал. 1 при
установяване на опасности и рискове за съ
ответната ЕКИ.
Раздел ІІ
Орган за контакт по защитата на европейски
критични инфраструктури
Чл. 8. (1) Министърът на вътрешните работи
или определен от него служител е органът за
контакт за Република България по защитата
на ЕКИ.
(2) Министърът на вътрешните работи
или определен от него служител координира
въпросите по защитата на ЕКИ в Република
България с останалите държави – членки на
ЕС, и с Европейската комисия.
(3) Органът за контакт по ал. 1 ежегодно
информира Европейската комисия за:
1. броя на означените ЕКИ по сектори и
броя на държавите членки, които могат да
бъдат засегнати от всяка означена ЕКИ;
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2. броя на инфраструктурите по сектори,
за които са проведени обсъждания съобразно
праговете на междусекторните критерии.
Раздел ІІІ
Оценка на опасностите и докладване
Чл. 9. (1) В срок до една година след оз
начаването на ЕКИ органът по чл. 2, ал. 1
извършва оценка на опасностите в подсекто
рите с ЕКИ и упражнява постоянен контрол.
(2) Органът по чл. 2, ал. 1 на всеки две
години чрез органа за контакт за Република
България по защитата на ЕКИ представя на
Европейската комисия доклад относно видо
вете уязвими места, опасностите и рисковете
за секторите с ЕКИ.
Чл. 10. Писмена или устна информация
за защитата на европейските критични ин
фраструктури, която е представена на други
държави – членки на ЕС, или на Европейската
комисия, се използва само за целите на защита
на ЕКИ.
Г л а в а

ч е т в ъ р т а

КОНТРОЛ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА НА
РЕДБАТА
Чл. 11. (1) Контролът по изпълнението на
наредбата се осъществява от:
1. министъра на вътрешните работи – за
всички ЕКИ и обектите им;
2. съответния министър – за сектора и
подсекторите с ЕКИ съгласно приложението.
(2) За осъществяване на контрола органите
по ал. 1 могат да оправомощават длъжностни
лица.
(3) При извършването на проверки кон
тролните органи имат право:
1. на достъп до обектите на ЕКИ при спаз
ване на установения ред;
2. да изискват информация за изпълнение
на задълженията на отговорните по наредбата
лица;
3. да привличат експерти.
(4) При извършването на проверки контрол
ните органи са длъжни да опазват държавната,
служебната и търговската тайна, както и да не
разгласяват данни от проверката.
(5) При констатиране на нарушения органът
по чл. 11, ал. 1, т. 2:
1. уведомява министъра на вътрешните
работи с оглед прилагането на чл. 88, 89, 90
и чл. 94, ал. 1 и 2 от Закона за защита при
бедствия;
2. изпраща на министъра на вътрешните
работи акта за установяване на администра
тивно нарушение за прилагане на администра
тивнонаказателните разпоредби на Закона за
защита при бедствия.
(6) Министърът на вътрешните работи
уведомява органите по чл. 2, ал. 1 за конста
тираните нарушения.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
Параграф единствен. Наредбата се приема
на основание чл. 18а, ал. 3 от Закона за защита
при бедствия.
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Приложение
към чл. 1, ал. 2
Списък на секторите и подсекторите с ЕКИ
Сектор

Подсектор

І. Е нерг е  1. Елек Инфраструктури и съоръ
тика
троeнер жения за производство и
гия
пренос на електроенергия
във връзка с доставките
на електроенергия
2. Нефт

Производство, преработ
ка, обработка, съхранява
не и пренос на нефт по
тръбопроводи

3. Газ

Производство, преработ
ка, обработка, съхраня
ване и пренос на газ по
тръбопроводи.
Термина ли за втечнен
природен газ

І І . Т р а н с  4. Автомобилен транспорт
порт
5. Железопътен транспорт
6. Въздушен транспорт
7. Транспорт по вътрешните водни
пътища
8. Морски транспорт
ІІІ. Инфор
мационна и
ком у н и к а
ционна ин
ф р а с т р у к
тура
1612

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 44
ОТ 22 ФЕВРУАРИ 2013 Г.

за одобряване на допълнителни бюджетни средства
от централния бюджет за 2013 г. за честване на
135-годишнината от Освобождението на България
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С ТА Н О В И :
Чл. 1. Министърът на финансите да предостави
допълнителни бюджетни средства в размер до 40,0
хил. лв. по бюджета на Народното събрание за
осъществяване на дейностите под патронажа на
председателя на Народното събрание, свързани
с честванията на 135-годишнината от Освобож
дението на България.
Чл. 2. Министърът на финансите да предос
тави допълнителна субсидия на Българската
национална телевизия в размер до 60,0 хил. лв.
за реализиране на тържествен концерт в наве
черието на 3 март 2013 г.
Чл. 3. Средствата по чл. 1 и 2 да се осигурят
чрез преструктуриране на разходите по централ
ния бюджет за 2013 г. по реда на чл. 34, ал. 1 от
Закона за устройството на държавния бюджет.
Чл. 4. Министърът на финансите по предложе
ние на председателя на Народното събрание и на
генералния директор на Българската национална
телевизия да извърши налагащите се от чл. 1 и 2
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промени по съответните бюджети за 2013 г. на
базата на фактически извършените разходи до
размера на одобрените средства.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основа
ние чл. 28, ал. 1 от Закона за устройството на
държавния бюджет.
§ 2. Изпълнението на постановлението се въз
лага на председателя на Народното събрание, на
генералния директор на Българската национална
телевизия и на министъра на финансите.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня на
обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
1846

РЕШЕНИЕ № 107
ОТ 15 ФЕВРУАРИ 2013 Г.

за предоставяне на концесия за добив на под
земни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона
за подземните богатства – строителни матери
али – андезитобазалти, от находище „Футула“,
разположено в землищата на с. Железник и
с. Смолник, община Карнобат, област Бургас,
на „Пътстрой Бургас“ – ЕООД, Бургас
На основание чл. 54, ал. 5 и 6 във връзка
с чл. 5, т. 3, чл. 6, ал. 3 и чл. 29 от Закона за
подземните богатства, чл. 95е, ал. 1 от Закона
за концесиите във връзка с чл. 71 от Закона
за подземните богатства и мотивирано пред
ложение на министъра на икономиката, енер
гетиката и туризма
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Предоставя концесия за добив на подземни
богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за под
земните богатства – строителни материали – ан
дезитобазалти, представляващи изключителна
държавна собственост, от находище „Футула“,
разположено в землищата на с. Железник и
с. Смолник, община Карнобат, област Бургас.
2. Определя концесионна площ с размер
150 120 кв. м, индивидуализирана с координатите
на точки от № 1 до № 8 в координатна система
„1970 г.“ съгласно приложението. В тези граници
концесионната площ включва:
2.1. Площта на находище „Футула“ с размер
111 132 кв. м, индивидуализирана с координатите
на точки от № 1 до № 10 по външния контур на
запасите в координатна система „1970 г.“, съгласно
схема и координатен регистър, представляващи
неразделна част от концесионния договор.
2.2. Допълнителни площи, необходими за
осъществяване на дейностите по концесията,
извън добива.
3. Определя срок на концесията 35 години.
Началният срок на концесията е датата на вли
зане в сила на концесионния договор.
4. Концесионният договор влиза в сила от
датата, на която е предоставена банковата га
ранция по т. 8.1.1.
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5. Определя пряко за концесионер „Пътстрой
Бургас“ – ЕООД, Бургас – титуляр на Удостовере
ние за търговско откритие № 0457 от 26.07.2012 г.,
издадено от министъра на икономиката, енерге
тиката и туризма.
6. Концесията да се осъществява при след
ните условия:
6.1. Добивът на подземното богатство по т. 1
се осъществява след съгласуване от министъра на
икономиката, енергетиката и туризма на проек
тите и плановете по т. 7.2.3, изготвени въз основа
на мерките и условията на Решение № БС-36-ПР
от 10.05.2012 г. на Регионалната инспекция по
околната среда и водите – Бургас, за преценяване
на необходимостта от извършване на оценка за
въздействието върху околната среда.
6.2. Правата и задълженията по концесията
да не се прехвърлят на трети лица освен с раз
решение на Министерския съвет при условията
и по реда на действащото законодателство.
6.3. При експлоатацията на подземните бо
гатства да се спазват нормативните изисквания,
свързани с опазването на земните недра, околната
среда, водите, човешкото здраве, защитените със
закон територии и обекти, правата върху горски
те територии и земеделските земи, културните
ценности, националната сигурност, отбраната на
страната и обществения ред, пътищата и пътната
инфраструктура.
6.4. При осъществяване на концесията и на
свързаните с нея дейности концесионерът е
длъжен:
6.4.1. да спазва изискванията за осигуряване
на здравословни и безопасни условия на труд;
6.4.2. да извършва всички дейности по предос
тавената концесия в съответствие с установените
технически и технологични стандарти;
6.4.3. да не изгражда сгради и трайни съоръ
жения върху земята, на която или под която е
находището на подземни богатства;
6.4.4. да спазва указанията, давани от минис
търа на икономиката, енергетиката и туризма
при съгласуване на проектите;
6.4.5. да изпълнява одобрените и изискващи
се рекултивационни мероприятия;
6.4.6. 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.
6.5. За осъществяване на правата и изпълнение
на задълженията по концесията не се изискват
задължителни подобрения в находището.
6.6. Концесионерът може да упражнява пра
вата, произтичащи от предоставената концесия,
само върху земя от концесионната площ, върху
която е придобил съответни права и е променил
предназначението є при условията и по реда на
действащото законодателство.
6.7. 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 площта на находището и
местните и/или републиканските пътища.
7. Определя основните права и задължения
по концесията, както следва:
7.1. Основни права на концесионера:
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7.1.1. да добива андезитобазалти от находи
щето по т. 1;
7.1.2. право на собственост върху добитите за
срока на концесията подземни богатства – ан
дезитобазалти;
7.1.3. право на ползване върху минните от
падъци от добива и първичната преработка на
подземните богатства за срока на концесията;
7.1.4. да извършва за своя сметка всички
необходими дейности, свързани с добива, вклю
чително допроучване в границите на находище
„Футула“, складиране, преработка, транспорт и
продажба на подземните богатства по т. 1;
7.1.5. с допълнително споразумение към кон
цесионния 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 допъл
нителното споразумение се определят размерът,
условията и редът за внасяне на концесионното
плащане, дължимо за допълнително добиваните
полезни изкопаеми;
7.1.6. да ползва за срока за концесията съ
ществуващата до момента на подписването на
концесионния договор геоложка и техническа до
кументация и информация за находището по т. 1.
7.2. Основни задължения на концесионера:
7.2.1. да извършва добива на подземните
богатства по т. 1, като:
7.2.1.1. изпълнява съгласуваните проекти и
планове по това решение и по концесионния
договор;
7.2.1.2. разработва находището добросъвестно,
като не допуска неправилна изборна експлоата
ция, която може да доведе до загуби на подземни
богатства или до икономическа неизгодност за
бъдещото разработване на находището;
7.2.1.3. изземва подземните богатства от
земните недра при минимални загуби, като
спазва изискванията за правилно и безопасно
разработване;
7.2.1.4. не застрашава компонентите на окол
ната среда;
7.2.1.5. осигури управлението на минните
отпадъци от добива и първичната преработка;
7.2.2. да извършва дължимото концесионно
плащане при условия и в срокове, определени с
концесионния договор;
7.2.3. да изработи и съгласува с министъра
на икономиката, енергетиката и туризма, а при
необходимост и с други компетентни държавни
органи, при условия, по ред и в срокове, опре
делени с концесионния договор:
7.2.3.1. цялостен работен проект за добив и
първична преработка;
7.2.3.2. изменения и допълнения на цялостния
работен проект за добив и първична преработ
ка – при възникнала необходимост от това; при
изменение и допълнение на цялостния проект
да се уведоми Регионалната инспекция по окол
ната среда и водите – Бургас, за уточняване на
необходимостта от провеждане на процедури по
реда на нормативната уредба по околна среда
преди съгласуването по т. 6.1;
7.2.3.3. годишни работни проекти за добив и
първична преработка;
7.2.3.4. цялостен работен проект за ликвидация
или консервация на миннодобивния обект и за
рекултивация на засегнатите земи, представляващ
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неразделна част от проекта по т. 7.2.3.1; концеси
онерът представя на министъра на икономиката,
енергетиката и туризма на всеки 5 години от
срока на концесията актуализация на проекта за
ликвидация или консервация на миннодобивния
обект и за рекултивация на засегнатите земи;
7.2.3.5. годишни работни проекти за лик
видация или консервация на миннодобивния
обект и за рекултивация на засегнатите земи,
представляващи неразделна част от съответния
проект по т. 7.2.3.3;
7.2.3.6. план за управление на минните от
падъци;
7.2.4. да уведомява компетентните държав
ни органи при условия и по ред, определени с
концесионния договор, за всяко обстоятелство,
което може да създаде опасност за земните не
дра, околната среда, водите, човешкото здраве,
защитените със закон територии и обекти, правата
върху горските територии и земеделските земи,
културните ценности, националната сигурност,
отбраната на страната и обществения ред, пъ
тищата и пътната инфраструктура;
7.2.5. да съставя и води геоложка и техниче
ска документация за дейностите по концесията
съгласно изискванията на действащото законо
дателство;
7.2.6. да представя при условия, по ред и в
срокове, определени с концесионния договор:
7.2.6.1. шестмесечни отчети за добитите и
действително продадените количества андезито
базалти и среднопретеглената им продажна цена
за отчетния период, както и отчети за дължимото
концесионно плащане за съответното шестмесе
чие – до 15 дни след изтичане на отчетния период;
7.2.6.2. отчет за изпълнението на годишния
работен проект за добив и първична преработ
ка и за вложените инвестиции през изтеклата
година, както и за изменението на запасите и
ресурсите, включващ необходимите документи
и доказателства, удостоверяващи верността на
посоченото в отчета;
7.2.6.3. геоложки доклад за остатъчните запаси
в находището при доказана необходимост от лик
видация на миннодобивния обект и рекултивация
на засегнатите земи;
7.2.7. да осигурява пълен достъп до концеси
онния обект, съоръженията и документацията,
свързани с дейностите по концесията, на опра
вомощени органи и/или лица;
7.2.8. да спазва изискванията на Закона за
културното наследство и да осигури периодичен
мониторинг на територията на добивните работи
от археолог на Историческия музей – Карнобат;
7.2.9. да стабилизира на терена граничните
точки по контура на концесионната площ;
7.2.10. да извърши ликвидация на минно
добивния обект и рекултивация на засегнатите
земи за своя сметка при условия и в срокове,
определени в съгласувания проект по т. 7.2.3.4;
7.2.11. при прекратяване на концесионния
договор да предаде обекта на концесия по т. 1
при условия и по ред, определени с концесион
ния договор.
7.3. Основни права на концедента:
7.3.1. да получава дължимото концесионно
плащане при условия и в срокове, определени с
концесионния договор;
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7.3.2. при условия и по ред, определени с кон
цесионния договор, да контролира изпълнението
на задълженията от концесионера, включително:
7.3.2.1. като изисква от концесионера пред
ставянето на документите и информацията по
т. 7.2.6.2;
7.3.2.2. чрез вземане на проби от всяка продук
ция – резултат от експлоатацията на находището,
и чрез извършване на маркшайдерски измервания;
7.3.3. право на съсобственост с концесионера,
а след прекратяване на концесията – право на
собственост – върху придобитата по време на
концесията геоложка и техническа документация;
7.3.4. право да усвои при условия и по ред,
определени с концесионния договор, изцяло или
част от банковата гаранция по т. 8.1;
7.3.5. при условия и по ред, определени с
концесионния договор, да прекрати едностран
но концесионния договор при неизпълнение
от страна на концесионера на което и да е от
задълженията по това решение и по договора и/
или при нарушаване на условие за осъществяване
на концесията.
7.4. Основни задължения на концедента:
7.4.1. да оказва съдействие на концесионера
при осъществяване на концесията, след като
такова бъде поискано, при условия и по ред,
определени с концесионния договор;
7.4.2. да осъществява контрол за спазване
на условията по концесията и за изпълнение на
задълженията по концесионния договор.
8. Определя следните видове гаранции за
изпълнение на задълженията на концесионера
по концесионния договор:
8.1. Безусловна и неотменяема годишна бан
кова гаранция, обезпечаваща изпълнението на
всички задължения по концесионния договор,
в т.ч. концесионно плащане, извършване на го
дишна вноска от финансовото обезпечение по
т. 8.2, данък върху добавената стойност (ДДС),
лихви за забавено изпълнение на задължението
за концесионно плащане, както и неустойки при
неизпълнение или при забавено или неточно
изпълнение на всяко непарично задължение:
8.1.1. за първата година от срока на концесията
гаранцията е в размер 13 441 лв. и се предоставя
не по-късно от 7 дни след датата на подписване
на концесионния договор;
8.1.2. за всяка следваща година банковата
гаранция е в размер 100 на сто от стойността на
концесионното плащане за предходната година
с начислен ДДС и се предоставя на концедента
до 31 януари на съответната година;
8.1.3. банковата гаранция по т. 8.1.1 и 8.1.2 е
валидна до 28 февруари на следващата година;
8.1.4. при усвояване изцяло или на част от
гаранцията по т. 8.1 концесионерът е длъжен да
възстанови нейния размер в 10-дневен срок от
уведомлението на концедента за усвояването є.
8.2. Финансово обезпечение за изпълнение
на дейностите по техническа ликвидация или
консервация на миннодобивния обект и рекулти
вация на засегнатите земи. Видът на финансовото
обезпечение и предвиденият размер на средствата
се договарят между страните в концесионния
договор.
8.3. Неустойки и лихви при пълно неизпълне
ние или при забавено или неточно изпълнение на
договорните задължения, или при нарушаване на
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условие по концесията. Формите на неизпълнение,
условията и редът за тяхното установяване, както
и видът и размерът на санкциите се определят
с концесионния договор.
9. За предоставената концесия за добив
концесионерът заплаща на концедента по ред,
определен с концесионния договор, концесионно
плащане върху размера на което се дължи ДДС,
както следва:
9.1. Парични плащания за срока на концеси
ята, дължими на 6-месечни вноски, като срокът
на плащане е 30-о число на месеца, следващ
отчетния период.
9.2. Отчетните периоди се определят от 1 яну
ари до 30 юни и от 1 юли до 31 декември за
всяка календарна година от срока на концесията.
9.3. Размерът на всяко плащане се определя
конкретно за всяка 6-месечна вноска, като 7 на сто
от базата за изчисляване на концесионното въз
награждение се умножи по добитото количество
подземно богатство за съответния отчетен период
съгласно чл. 1, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Методиката
за определяне на конкретния размер на концеси
онното възнаграждение за добив на строителни
и скалнооблицовъчни материали – приложение
№ 4 към чл. 11 от Наредбата за принципите и
методиката за определяне на концесионното въз
награждение за добив на подземни богатства по
реда на Закона за подземните богатства, приета
с Постановление № 127 на Министерския съвет
от 1999 г. (обн., ДВ, бр. 59 от 1999 г.; изм. и доп.,
бр. 46 от 2007 г.).
9.4. Концесионното плащане за единица до
бито подземно богатство съгласно чл. 1, ал. 3,
т. 1, буква „а“ от методиката по т. 9.3 не може
да бъде по-ниско от 0,30 лв./тон. Тази стойност
се индексира ежегодно с процента на увеличение
на цените на строителните и скалнооблицовъч
ните материали по информация, предоставена от
Националния статистически институт, при базова
статистическа информация за цените за 2005 г.
9.5. Минималният размер на дължимото кон
цесионно плащане (без ДДС) за всеки отчетен
период (шестмесечие) от срока на концесията не
може да бъде по-нисък от 5601 лв., определен на
базата на 30 на сто от предвидения средногоди
шен добив за срока на концесията – 18 669 тона/
шестмесечие добита суровина, и предвидените
стойности за единица добито подземно богатство
съгласно т. 9.4.
9.6. Размерът на концесионното плащане по
т. 9.3 и минималният размер на концесионното
плащане по т. 9.4 и 9.5 се променя с допълни
телно споразумение към концесионния договор
при промяна на законодателството, уреждащо
реда за неговото определяне.
9.7. Министърът на икономиката, енергетика
та и туризма превежда по бюджета на община
Карнобат част от извършеното концесионно
плащане в размер 50 на сто, определена при
условията и по реда на чл. 81 от Закона за кон
цесиите, без ДДС.
10. Концесионерът не дължи концесионно пла
щане за времето на реализиране на дейностите,
предвидени в съгласуван проект за техническа
ликвидация на миннодобивния обект и за рекул
тивация на засегнатите земи, при условие че не
се извършва добив на подземни богатства, при
условия и по ред, определени с концесионния
договор.
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11. Оправомощава министъра на икономиката,
енергетиката и туризма:
11.1. Да проведе преговори и да сключи кон
цесионния договор с „Пътстрой Бургас“ – ЕООД,
Бургас, в тримесечен срок от влизането в сила
на решението.
11.2. Да представлява Министерския съвет по
концесионния договор с изключение на неговото
прекратяване.
11.3. Да предявява вземанията на концедента
по съдебен ред и да представлява държавата по
дела, свързани с изпълнението на концесионния
договор.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
Приложение
към т. 2
Координатен регистър на граничните точки на
концесионната площ на находище „Футула“
Координатна система „1970 г.“
Точка

Координати

№

X (север), м

Y (изток), м

1.

4647004,2

9539794,3

2.

4647240,2

9539677,5

3.

4647310,1

9539760,4

4.

4647308,4

9540084,7

5.

4647219,3

9540181,1

6.

4647017,6

9540174,4

7.

4646952,3

9540135,7

8.

4646934,3

9539921,0

1574

РЕШЕНИЕ № 121
ОТ 21 ФЕВРУАРИ 2013 Г.

за даване на разрешение за частично прехвър
ляне на правата и задълженията, произтичащи
от Решение № 649 на Министерския съвет от
2012 г. (ДВ, бр. 58 от 2012 г.) за издаване на
разрешение за търсене и проучване на нефт и
природен газ – подземни богатства по чл. 2,
ал. 1, т. 3 от Закона за подземните богатства, в
площ „Блок 1-21 Хан Аспарух“, разположена в
изключителната икономическа зона на Република
България в Черно море
На основание чл. 25, ал. 1, 3 и 4 от Закона
за подземните богатства и чл. 60, ал. 1 от Ад
министративнопроцесуалния кодекс и мотиви,
изложени в доклада на министъра на икономи
ката, енергетиката и туризма,
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Разрешава на „Тотал Е&П България“
Б.В. – дружество с ограничена отговорност, ре
гистрирано съгласно законите на Нидерландия,
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вписано в Търговския регистър на Търговската
камара – Хага, под № 55291686, с пощенски
адрес: п.к. 93280, 2509AG Хага, да прехвърли
частично правата и задълженията, произти
чащи от предоставеното с Решение № 649 на
Министерския съвет от 2012 г. разрешение за
търсене и проучване на нефт и природен газ,
както следва:
1.1. На „ОМВ Офшор България“ ГмбХ – дру
жество с ограничена отговорност, учредено и
съществуващо съгласно законите на Австрия,
с търговска регистрация № FN 346882x, с по
щенски адрес: Виена 1020, Австрия, тридесет
на сто от правата и задълженията.
1.2. На „РЕПСОЛ България“ Б.В. – дру
жество с ограничена отговорност, учредено и
съществуващо съгласно законите на Нидерлан
дия, с търговска регистрация № 000025815792,
с пощенски адрес: 2596 АА, Хага, Холандия,
тридесет на сто от правата и задълженията.
2. Титулярят на разрешението и третите лица
по т. 1 отговарят солидарно за изпълнението
на поетите задължения по предоставеното с
Решение № 649 на Министерския съвет от
2012 г. разрешение за търсене и проучване на
нефт и природен газ.
3. Упълномощава министъра на иконо
миката, енергетиката и туризма да сключи с
титуляря на разрешението и с третите лица по
т. 1 допълнително споразумение за частично
прехвърляне на правата и задълженията към
договора за търсене и проучване на нефт и
природен газ в едномесечен срок от обнарод
ването на решението в „Държавен вестник“.
4. Разходите по частичното прехвърляне
на правата и задълженията са за сметка на
титуляря на разрешението.
5. Контролът по изпълнението на реше
нието и на допълнителното споразумение се
осъществява от министъра на икономиката,
енергетиката и туризма.
6. Допуска предварително изпълнение на
решението, като приема, че отлагането на
изпълнението му би довело до блокиране
проучването на нефт и природен газ в изклю
чителната икономическа зона на Република
България в Черно море, което е в разрез с
националните приоритети и стремежа към енер
гийна независимост на Република България
и е необходимо да се защити като особено
важен държавен интерес.
7. Решението може да се обжалва пред
Върховни я админист ративен съд по реда
на Административнопроцесуалния кодекс в
14-дневен срок от обнародването му в „Дър
жавен вестник“, а разпореждането по т. 6 – в
3-дневен срок от обнародването.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
1825
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МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ
И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
МЕМОРАНДУМ
ЗА РАЗБИРАТЕЛСТВО

между правителството на Република Бъл
гария, представлявано от министъра на регионалното развитие и благоустройството, и
правителството на Република Сърбия относно
изпълнението на Програмата за трансгра
нично сътрудничество България – Сърбия по
Инструмента за предприсъединителна помощ
№ ССІ: 2007CB16IPO006
(Ратифициран със закон, приет от 41-ото На
родно събрание на 18 октомври 2012 г. – ДВ,
бр. 84 от 2012 г. В сила от 31 януари 2013 г.)
Съгласно:
Регламент (ЕО) № 1085/2006 на Съвета от
17 юли 2006 г. за създаване на Инструмент за
предприсъединителна помощ (ИПП) и Регла
мент (EО) № 718/2007 на Комисията от 12 юни
2007 г. (OJ L 170, 29.06.2007 г., стр. 1 – 66) за
прилагане на Регламент (EО) № 1085/2006 г.
на Съвета за създаване на Инструмент за
предприсъединителна помощ (ИПП) (наричан
по-долу „Регламент за ИПП“), Регламент (EО)
№ 80/2010 на Комисията от 28 януари 2010 г.
за изменение на Регламент (EО) № 718/2007
на Комисията и на основание чл. 118 oт Ре
гламент (EО) № 718/2007 на Комисията от
12 юни 2007 г.,
Рамково споразумение между правителството на Република Сърбия и Европейската ко
мисия за правилата за сътрудничество, касаещи
финансовата подкрепа на Европейския съюз
към Република Сърбия в рамките на изпълне
нието на помощта по Инструмента за предпри
съединителна помощ (ИПП), подписано на 29
ноември 2007 г.,
Република България и Република Сърбия
се споразумяха относно Програмата за тран
сгранично сътрудничество между България и
Сърбия (наричана по-долу „Програмата“), одо
брена от Европейската комисия на 25.03.2008 г.
с програмен референтен номер C(2008)1058, из
менена с Решение С (2010) 4142 от 21.06.2010 г.
ПРЕАМБЮЛ
С този Меморандум за разбирателство (на
ричан по-долу „МР“) Република България и Ре
публика Сърбия, наричани по-долу „участващи
страни“, се споразумяха за следното:
(1) Тази Програма ще се изпълнява на прин
ципа на поделено (интегрирано) управление,
където единните Управляващ орган, Серти
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фициращ орган и Одитен орган са определе
ни в съответствие с чл. 33 и чл. 102 от Регла
мент (EО) № 718/2007 на Комисията. Съгласно
чл. 13 от Регламент (EО) № 1085/2006 в случай
на споделено (интегрирано) управление Упра
вляващият орган ще действа в съответствие с
принципите и правилата, заложени в Регламент
(EО) 1083/2006, определящ общите разпоредби
на Европейския фонд за регионално развитие,
Европейския социален фонд и Кохезионния
фонд и отменящ Регламент (EО) 1260/1999.
(2) Системата на Структурните фондове
(СФ), използвана в рамките на вътрешните гра
ници на Европейския съюз (ЕС), предполага
някои адаптации за гореспоменатата Програма,
които да вземат под внимание особеностите на
външната помощ по Инструмента за предпри
съединителна помощ (ИПП), включително:
a) финансовите таблици за период, опре
делен в Програмата;
б) единен пакет от хармонизирани пра
вила, приети от Съвместния комитет за
наблюдение, се прилагат за всички до
пустими райони, които отговарят на кри
териите за финансиране;
в) правилото за краен срок на плащане
на финансовите средства е n+3 години;
г) операциите, избрани по Програмата,
включват крайни бенефициери, които са
регистрирани в допустимите райони за
трансгранично сътрудничество в двете
участващи държави – местни/регионал
ни/национални власти или подчинени
структури на местни/регионални/наци
онални власти; в случай че местната/
регионалната/националната
структура
не е и не може да действа като юриди
ческо лице, нейната централна органи
зация, ако съществува такава, следва да
бъде партньор по проекта; партньорите
следва да си сътрудничат най-малко по
един от следните начини за всяка опера
ция: съвместно разработване, съвместно
изпълнение, съвместен екип и съвместно
финансиране, съгласно чл. 95 (2) от Ре
гламент на Комисията (EО) № 718/2007.
(3) Средствата се предоставят от два фи
нансови източника – средства от Европейския
фонд за регионално развитие (ЕФРР), които
съответстват (поне) на равностойна сума от
ИПП. Финансовият пакет от допустими раз
ходи на Програмата включва: 85 % финансира
не от ЕС и задължителните 15 % национално
съфинансиране (разпределено поравно между
Република България и Република Сърбия).
(4) Програмата разполага с една обща па
рична сума, която се разходва съгласно единен
набор от правила в избираемата територия (съ
гласно чл. 98 от Регламент на (EО) № 718/2007
Комисията) без географски ограничения.
(5) Поради специфичния характер на про
грамите за трансгранично сътрудничество се
прилагат следните дефиниции:
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Програма: документ, разработен и одобрен от
участващите страни и приет от Европей
ската комисия, който определя стратегия
за развитие с набор от тясно свързани
приоритети, които да бъдат приложени
със средства от ЕС, както и национално
съфинансиране.
Приоритетна ос: един от приоритетите на стра
тегията в Програмата, включващ група
от сфери на интервенция и операции, ко
ито са свързани и имат специфични из
мерими цели.
Операция: проект или група проекти, избрани
от Съвместния комитет за наблюдение
и изпълнявани от един или повече бе
нефициери с оглед осъществяването на
целите на приоритетната ос, към която
се отнасят.
Финансов отчет (доклад): официален писмен
документ от Управляващия орган до
Сертифициращия орган, представящ фи
нансовите дейности по Програмата по
време на отчетния период.
Искане за отпускане на финансови средства: офи
циален писмен документ от Управлява
щия орган до Дирекция „Национален
фонд“ в Министерството на финансите
на България (за българското национално
и европейското съфинансиране) и до На
ционалния партниращ орган/Национал
ния ръководител (за сръбското национал
но съфинансиране само по Приоритетна
ос 3 – Техническа помощ).
Заявление за плащане към ЕК: официален пис
мен документ за заявка за получаване
на средства от Европейската комисия за
определен период (съгласно Регламент
(EО) № 718/2007 на Комисията, изменен
с Регламент № 80/2010), основаващ се на
вече сертифициран разход и информация
за допустимостта на заявлението.
Проверка (Верификация): дейност, чрез която Уп
равляващият орган верифицира (прави
проверка) дали финансираните строител
ни работи, стоки и услуги са изпълнени
или доставени и дали разходите, декла
рирани от бенефициерите за операциите,
наистина са направени и са в съответ
ствие с правилата на Общността и наци
оналните правила (където е приложимо);
за тази цел верификацията трябва да до
каже, че разходите на всеки краен бене
фициент, участващ в операция, са били
верифицирани от контрольори от участ
ващата страна, където се намира воде
щият бенефициер/бенефициерът.
Сертифициране: потвърждение от Сертифи
циращия орган (СО) на верността (точ
ността) и допустимостта на разхода, как
то и съответствието му с правилата на
ЕС и националните правила (където е
приложимо); процесът се базира на ве
рификацията, извършвана от Управля
ващия орган.
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Декларация за разходите: официален писмен
документ, включващ цялата сума на до
пустимите разходи, платени от бенефи
циери при изпълнението на операциите
по Програмата; Декларацията за разхо
дите е неразделна част от Сертификата,
издаден от Сертифициращия орган към
ЕК, съгласно чл. 104 от Регламент (EО)
№ 718/2007 на Комисията.
Публичен разход: всяко публично участие във
финансиране на операции, чийто произ
ход е бюджетът на:
• Участващите страни;
• Регионални и местни власти;
• Европейските общности, свързани с
бюджета на ЕС.
Предварително/авансово финансиране от Европейската комисия: единна сума за пред
варително финансиране, която ще бъде
предоставена от Комисията на органа,
определен от участващите страни (СО);
известие за полученото предварително
финансиране ще бъде изпратено от Упра
вляващия орган до Националния партни
ращ орган/Националния ръководител в
страната бенефициер на база на инфор
мацията от органа, отговорен за получа
ване на помощта.
Договор: писмено споразумение между Упра
вляващия орган, от една страна, и Воде
щия бенефициер или Изпълнителя (от
носно разходите за Техническа помощ),
от друга страна, уреждащ подробно усло
вията за правилното изпълнение на всич
ки задачи и отговорности, възложени им
от Управляващия орган.
Краен бенефициер: публична организация/адми
нистрация, отговорна за инициирането
или инициираща и изпълняваща опера
ция.
Водещ бенефициер: крайните бенефициенти на
операция трябва да определят един из
между тях за Водещ бенефициент преди
подаване на проектното предложение.
Изпълнител: участник в тръжна процедура за
възлагане на обществена поръчка, с ко
гото УО/НПО е сключил договор за об
ществена поръчка.
Одитна пътека: инструмент за наблюдение на
системата – наблюдение на използването
на договорените средства, в резултат на
което се прави описание на изпълнение
то на Програмата и операцията под фор
мата на текстове, таблици и диаграми;
описанието включва различните нива
на заданието и комуникациите, както и
управлението и предварителните одитни
процеси, което прави възможно наблюде
нието и предприемането на последващи
действия; като процедура одитната пъте
ка има за цел да осигури правилно ад
министриране на документите, касаещи
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прилагането на Програмата, включител
но регистрирането, разпространението,
съхранението, архивирането и унищожа
ването на документи; одитната пътека
се приема за адекватна, когато е в съ
ответствие с чл. 106 от Регламент (EО)
№ 718/2007 на Комисията.
Нередност: всяко нарушение на разпоредба от
приложимите правила и договори вслед
ствие на действие или бездействие от
страна на лице/а или орган, което има
или би могло да има за резултат ощетява
не общия бюджет на Европейския съюз
чрез обременяването є с неоправдан раз
ход.
Декларация за приключване: документ, който
оценява валидността на заявлението за
плащане на окончателната сума и закон
ността и редовността на извършените
финансови операции, включени във фи
налната декларация за разходите, която
трябва да бъде придружена от окончате
лен доклад за контрол на Одитния орган.
Г л а в а

I

ПРЕДМЕТ НА МЕМОРАНДУМА
Член 1
Този Меморандум за разбирателство опре
деля основни правила за изпълнението и фи
нансовото управление на Програмата, както и
дефинира функциите на органите, свързани с
управлението и контрола и разпределението на
функциите на всички органи, участващи в из
пълнението на Програмата.
Г л а в а

I I

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
Член 2
Участващите страни се споразумяват да
възложат отговорностите за цялостното упра
вление на Програмата на Република България
чрез определяне на следните отговорности на
съответните органи:
(1) С Решение на Министерския съвет № 523
от 31 юли 2007 г., изменено и допълнено с Ре
шение на Министерския съвет № 67/2009 г. и с
Решение на Министерския съвет № 40/2010 г.,
са определени следните институции:
а) Главна дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“ в Минис
терството на регионалното развитие и
благоустройството – за единен Управля
ващ орган за Програмата;
б) Дирекция „Национален фонд“ в Минис
терството на финансите – за единен Сер
тифициращ орган и орган, отговорен за
получаване на средствата от ЕС;
в) Изпълнителна агенция „Одит на средствата от Европейския съюз“ към минис
търа на финансите – за единен Одитен
орган.
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(2) С Решение на правителството на Репу
блика Сърбия № 337-8105/2010-05 от 4 ноем
ври 2010 г. следната институция е определена
за Национален партниращ орган в Република
Сърбия:
а) Сръбски офис за европейска интеграция
(СОЕИ), отдел „Програми за трансгранично и
транснационално сътрудничество“.
(3) Националният партниращ орган е отго
ворен за осигуряване на националното съфи
нансиране от Република Сърбия по Приоритет
на ос 3 – Техническа помощ.
Член 3
Всяко делегиране на права и задължения
съгласно този Меморандум за разбирателство
или всяка промяна в договорената система за
управление, дължащи се на промени в инсти
туцията, от която са определени един или по
вече органи по Програмата, ще бъдат уредени в
отделно споразумение или нов Меморандум за
разбирателство. Всяка от участващите страни
ще уведоми УО и НПО в писмена форма за
такова делегиране на права и задължения.
Член 4
Без да се ограничава делегирането на права
и задължения по предходния параграф, Упра
вляващият орган и Националният партниращ
орган носят цялата отговорност за правилното
изпълнение на всички задачи, които са им въз
ложени с Програмата, с настоящия МР, прило
жимото законодателство на ЕС и национално
то законодателство.
Г л а в а
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АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗПОРЕДБИ
Раздел 1
Институционална структура
Член 5
Във връзка с горното участващите страни се
споразумяват за следното:
(1) Главна дирекция „Управление на тери
ториалното сътрудничество“ в Министерството
на регионалното развитие и благоустройството
на България действа като Управляващ орган
(наричан по-долу в текста УО) по смисъла на
чл. 13 (2) от Регламент (EО) № 1085/2006 на
Съвета и в съответствие с чл. 103 от Регламент
(EО) № 718/2007 на Комисията, изменен с Ре
гламент № 80/2010 на Комисията.
(2) Отдел „Програми за трансгранично и
транснационално сътрудничество“ към Сръб
ския офис за европейска интеграция (СОЕИ)
действа като Национален партниращ орган (на
ричан по-долу в текста НПО).
(3) Дирекция „Национален фонд“ в Минис
терството на финансите на България действа
като Сертифициращ орган (наричан по-долу в
текста СО) в съответствие с чл. 104 от Регла
мент (EО) № 718/2007 на Комисията, изменен с
Регламент № 80/2010 на Комисията.
(4) Изпълнителна агенция „Одит на сред
ствата от Европейския съюз“ към министъ
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ра на финансите на България (функционално
независим орган от УО и СО) действа като
Одитен орган (наричан по-долу в текста ОО)
по смисъла на чл. 105 от Регламент (EО)
№ 718/2007 на Комисията, изменен с Регла
мент № 80/2010 на Комисията.
(5) Съгласно разпоредбата на чл. 108 (1) от
Регламент (EО) № 718/2007 на Комисията всяка
участваща страна определя контрольори, които
отговарят за удостоверяването на законосъобраз
ността и редовността на разходите, декларирани
от всеки бенефициер, участващ в операцията.
(6) ОО се подпомага от Група от одитори съ
гласно чл. 102 (2) от Регламент (EО) № 718/2007
на Комисията, която включва равен брой пред
ставители от всяка участваща страна.
(7) УО, СО и ОО изпълняват задачите,
възложени в съответствие с гореспоменатите
регламенти, правилата и процедурите, описа
ни в Програмата и вътрешните наръчници за
работа на тези органи, както и описанието на
системите за управление и контрол съгласно
чл. 114 и чл. 115 от Регламент (EО) № 718/2007
на Комисията, изменен с Регламент № 80/2010
на Комисията, и този меморандум.
(8) Съвместният комитет за наблюдение
(наричан по-долу в текста СКН) от името на
участващите страни съблюдава за ефектив
ността и качеството на изпълнението на Про
грамата в съответствие с чл. 110 от Регламент
(EО) № 718/2007 на Комисията. СКН одобрява
критериите за подбор на операции за финанси
ране и е отговорен за избор на проекти, които
да бъдат финансирани.
(9) За административното прилагане на
Програмата УО създава и наблюдава дейността
на Съвместен технически секретариат (наричан
по-долу в текста СТС) съгласно разпоредбите
на чл. 102 (1) от Регламент (EО) № 718/2007 на
Комисията. Офисът на СТС ще се намира в
гр. София, България. Клон на СТС на сръбска
територия ще бъде създаден в гр. Ниш. СТС
(включително неговият клон като част от съ
щия орган) се състои от равен брой експерти
от двете партниращи си държави.
(10) За нуждите на техническата оценка
(оценката на качеството) на предложенията
се определят външни независими оценители.
След процедура за подбор на кандидатите, ко
ято се провежда от УО и НПО, СКН одобрява
списък с оценители. В зависимост от особено
стите на обявата за набиране на предложения
УО наема еднакъв/балансиран брой оцените
ли от двете държави, които да извършат тех
ническата оценка.
Раздел 2
Отговорности на органите, участващи в из
пълнението на Програмата
Член 6
(1) Съвместният комитет за наблюдение
(СКН) се създава в срок три месеца след
одобряването на Програмата и се състои от
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представители, определени от двете участва
щи държави на принципа на партньорството.
СКН провежда заседания най-малко два пъти
годишно по инициатива на участващите дър
жави или на Европейската комисия и се пред
седателства/съпредседателства от УО и НПО.
Представител/и на Европейската комисия или
други имащи отношение органи/институции
могат да участват в работата на СКН с консул
тативни функции.
(2) Всички проекти се избират чрез обяви за
набиране на предложения, покриващи всички
допустими области. Съвместни проекти извън
обявите за набиране на предложения е възмож
но да бъдат идентифицирани по всяко време
след приемането на Програмата с нарочно ре
шение, взето от СКН.
(3) Подробностите относно състава, предсе
дателството, функциите и реда за вземане на
решения в СКН са в съответствие с Раздел 9.1
от Програмата и ще бъдат определени в прави
лата за работа на СКН, разработени съвместно
между УО и НПО и приети на първото засе
дание на СКН, в съответствие с чл. 110 (2) от
Регламент (EО) № 718/2007 на Комисията.
(4) Решенията се вземат с консенсус в съот
ветствие с чл. 87 от Регламент (EО) № 718/2007
на Комисията.
Член 7
(1) Съгласно разпоредбата на чл. 103 (1) от
Регламент (EО) № 718/2007 на Комисията, из
менен с Регламент № 80/2010, УО е отговорен
за управлението и прилагането на Програмата
в съответствие с принципа за добро финансово
управление. Отговорностите на УО са опреде
лени в Програмата (Раздел 9.1).
(2) УО информира НПО и СО за предвари
телната прогноза за вероятните заявления за
плащане за текущата и за следващата финан
сова година. За да изпълни своите задължения
съгласно чл. 103 от Регламент (EO) № 718/2007
на Комисията, изменен с Регламент № 80/2010
на Комисията, УО съвместно с НПО може да
подготви насоки и други документи, които ще
бъдат част от правилата за изпълнение на Про
грамата.
(3) Възстановяват се средствата на СО от
Европейските фондове, които са били непра
вомерно платени на Водещия бенефициент/
бенефициента на територията на Република
България.
Член 8
Отговорностите на НПО са определени в
Програмата (Раздел 9.1).
Националният партниращ орган в Републи
ка Сърбия е отговорен за:
а) координиране на Програмата в Репу
блика Сърбия;
б) осигуряване и трансфериране в УО в
МРРБ на Република България на сръб
ското национално публично съфинан
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сиране за определен период от време на
тримесечие (националното публично съ
финансиране се прилага само за Приори
тетна ос Техническа помощ);
в) възстановяване на УО на средствата от
Европейските фондове и българското на
ционално съфинансиране, които са били
неправомерно платени на Водещ бенефи
циер/бенефициент на сръбска територия;
това правило ще се прилага във всички
случаи, в които водещият бенефициер не
е успял в рамките на една година от ре
гистриране на известието за дължимата
сума да осигури възстановяване на УО
на неправомерно изплатената сума.
Член 9
Функциите на СО се изпълняват в съответ
ствие с чл. 104 от Регламент (EО) № 718/2007,
изменен с Регламент № 80/2010 на Комисията,
и са определени в Програмата (Раздел 9.1).
За да изпълнява функциите си съгласно
чл. 104 от Регламент (EО) № 718/2007 на Коми
сията, СО може да изготвя насоки, инструкции
и други документи, които следва да бъдат ко
ординирани с УО и НПО и ще бъдат задължи
телни за Програмата.
Член 10
Функциите на ОО се изпълняват в съответ
ствие с чл. 105 от Регламент (EО) № 718/2007
на Комисията, изменен с Регламент № 80/2010
на Комисията, и както са определени в Програ
мата (Раздел 9.1).
Член 11
(1) Функциите на Групата от одитори се из
пълняват в съответствие с чл. 102 (2) от Регла
мент (EО) № 718/2007 на Комисията и както са
определени в Програмата (Раздел 9.1).
(2) Групата от одитори подпомага ОО чрез
изпълнение на одитните дейности под негово
ръководство.
(3) Групата от одитори включва еднакъв брой
одитори от всяка държава, участваща в Програ
мата (за Република България – представител/и
от Изпълнителна агенция „Одит на средства
та от ЕС“ към министъра на финансите, и за
Република Сърбия – представител/и от Одит
ния орган за предприсъединителни средства от
ЕС – Държавната одитна институция). Групата
от одитори се сформира в срок три месеца след
вземане на решението за одобрение на трансгра
ничната програма. Тя следва да разработи собст
вени правила за работа. Групата от одитори се
председателства от представител от ОО.
Член 12
Функциите на контрольорите се изпълня
ват в съответствие с разпоредбите на чл. 108
от Регламент (EО) № 718/2007 на Комисията,
изменен с Регламент № 80/2010, и както са оп
ределени в Програмата (Раздел 9.1).
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Член 13
Външни независими оценители следва да
извършват техническата оценка на проектните
предложения, след като СТС извърши провер
ката за административно съответствие и съот
ветствие с критериите за допустимост, както е
определено в Програмата (Раздел 9.2). Оцени
телите трябва да имат задълбочени познания
и богат опит по отношение на въпросите, за
чиято оценка са отговорни.
Член 14
(1) Функциите на СТС са определени в
чл. 102 от Регламент (EО) № 718/2007 на Коми
сията и в Програмата (Раздел 9.1).
(2) СТС се финансира от бюджета по При
оритетна ос „Техническа помощ“.
(3) СТС включва международен екип от
двете участващи държави партньори. Броят и
квалификацията на персонала трябва да е в съ
ответствие с отговорностите.
Персоналът на СТС като цяло се наема с
договор от УО или от упълномощен от УО
орган. Трудовите правоотношения на пер
сонала в главния офис на СТС се регулират
съобразно българското законодателство. УО
сключва договори с персонала в главния офис
на СТС. За чужди граждани, които ще бъдат
наети на работа в главния офис, няма да се
изисква разрешително за работа. Трудовите
правоотношения на персонала в клона на СТС
се регулират съобразно законодателството на
държавата партньор. НПО сключва договори
с персонала в клона на СТС.
Член 15
Цялата официална кореспонденция между
УО/НПО/СО/ОО, от една страна, и Комисия
та, от друга страна, ще бъде копирана/препра
щана до всички тях.
Националният ИПП координатор и Нацио
налният ръководител в Република Сърбия ще
бъдат информирани от НПО и ще участват в
срещите относно напредъка на изпълнението
на Програмата.
Г л а в а

I V

ФИНАНСОВИ РАЗПОРЕДБИ И КОНТРОЛ
Раздел 1
Национално съфинансиране и финансиране
от ЕФРР и ИПП
Член 16
(1) Финансирането на Програмата от Общ
ността възлиза на 85 % от нейния бюджет.
(2) Плащанията от страна на ЕК са под фор
мата на авансови, междинни и финални пла
щания.
(3) Националното съфинансиране на Про
грамата, което възлиза на 15 % от бюджета є,
се осигурява от двете участващи държави по
равно – съответно 7,5 % от Република Бълга
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рия и 7,5 % от Република Сърбия (национално
публично съфинансиране за Приоритетна ос
3 – Техническа помощ, и съфинансиране от бе
нефициентите по Приоритетни оси 1 и 2).
(4) НПО ще има възможността да разходва
средства от бюджета на техническата помощ за
дейности по техническата помощ на територи
ята на Република Сърбия и извън нея, когато
се отнасят до Програмата, от името на УО и
в съответствие с изискванията на Регламент
(EО) № 718/2007 на Комисията и решенията на
СКН.
(5) Националният принос от участващите
държави се ползва заедно със средствата от
ЕФРР и ИПП за финансиране на дейности по
Програмата.
Член 17
В случай че в края на периода на прилагане
то на Програмата стане ясно, че двете държави
са превели повече национални средства, откол
кото са били реално използвани, тези финансо
ви средства ще бъдат възстановени обратно в
националните бюджети.
Раздел 2
Банкова сметка
Член 18
(1) СО получава финансовите средства от
ЕФРР и ЕПП в банкова сметка в евро, открита
в търговска банка на територията на Република
България.
(2) УО получава средствата от ЕФРР и ЕПП
и българското национално съфинансиране от
СО за финансиране на дейностите по Програ
мата в банкова сметка в евро в търговска банка
на територията на Република България.
(3) Сумите в сметките ще бъдат конвертира
ни в евро, използвайки месечния счетоводен об
менен курс на Комисията (InforEuro1) (съгласно
чл. 127 – 3 (2) от Регламент (EО) № 718/2007 на
Комисията). Този обменен курс се публикува
от Комисията в електронен вид всеки месец.
Раздел 3
Обменен курс и лихви
Член 19
Водещите бенефициери на проектите,
включващи бенефициер/и в участващите дър
жави, които не са приели еврото като тяхна
валута към датата на заявлението за плащане,
трябва да конвертират в евро сумите на разхо
дите, направени в национална валута.
Тази сума следва да бъде конвертирана в
евро, използвайки месечния счетоводен обме
нен курс на Комисията за месеца, през който
разходът e представен от крайния бенефициер
http://ec.europa.eu/budget/inforeuro/index.cfm
?fuseaction=home&SearchField=&Period=20 0911&Delim=,&Language=en
1
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на контрольорите, посочени в чл. 108 на Ре
гламент (EO) № 718/2007 на Комисията. Този
обменен курс ще се публикува от Комисията в
електронен вид всеки месец.
Член 20
Разликите в обменния курс, които възник
ват между обменния курс, упоменат в чл. 19, и
обменния курс, използван за обмяна на сред
ствата в евро, ще бъдат поети от Водещия бе
нефициер/бенефициерът/ите в съотношение,
съответно на техните разходи към общите раз
ходи, които са били обект на загуби при валут
ни транзакции.
Член 21
Всеки доход от начислена лихва ще бъде до
бавен към финансовите ресурси на Програмата
и ще бъде декларирана пред Комисията при
окончателното приключване на Програмата
(съгласно чл. 129 от Регламент (EО) № 718/2007
на Комисията).
Раздел 4
Договори за финансиране и плащане на бе
нефициерите
Член 22
Въз основа на решение на СКН относно
предложенията за проекти и техния финансов
план, представени за одобрение, УО сключва
от свое име договор за финансиране (включ
ващ средствата от европейските фондове и съ
ответното национално съфинансиране) с Воде
щия бенефициер за изпълнение на проекта. За
да се осигури добро и ефективно изпълнение
на проектите, договорът за финансиране може
да се сключи само след като УО е получил по
твърждение, че има създадени адекватни систе
ми за контрол.
Член 23
Договорът за финансиране с Водещия бене
фициер на одобрения проект ще бъде изготвен
от МА/СТС по определен образец с приложе
ния, които са предварително разработени и
одобрени от СКН. Изпълнението на проекта
може да започне само когато договорът за фи
нансиране е подписан и от двете страни – УО
и Водещия бенефициер от двете партниращи
държави.
Член 24
Всяко финансиране на бенефициера се оси
гурява само и единствено за дейностите по
проекта, описани в проектното предложение,
одобрено от СКН.
Член 25
Договорът за финансиране се сключва в
евро (€). Публичното финансиране за всички
подписани договори за финансиране съблюда
ва същото съотношение на средствата от Общ
ността и националното съфинансиране, опреде
лени в Програмата.
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Член 26
Всички комуникации с Водещия бенефи
циер се извършват на английски език, като
Водещият бенефициер е отговорен да предаде
информацията на другия/те бенефициер/и по
проекта.
Член 27
Договорът между УО и Водещия бенефици
ер включва клауза, че в случай на нередности
държавата, в която се намира Водещият бене
фициер, е отговорна за извършване на админи
стративни и съдебни процедури съгласно наци
оналното си законодателство за възстановяване
на неправомерно платените суми.
Член 28
Плащанията могат да се извършват само ако
Водещият бенефициер представи доказателство
за напредък на дейностите за осъществяване
на проекта и разходите са верифицирани от
контрольорите. Водещият бенефициер пред
ставя редовни отчети за напредъка, искания за
плащане и фактури, верифицирани в съответ
ствие с изискванията, определени в раздел 5.
Отчетите за напредъка се състоят от отчет за
дейностите в разказвателен вид и финансов от
чет, включващ таблица, указваща отчетния пе
риод и съответните разходи по всяко бюджетно
перо. Финансовият отчет (фактури) трябва да
бъде подписан от контрольора/ите.
Член 29
СО и УО гарантират, че Водещите бенефи
циери получават пълните суми от публичното
финансиране в срок.
Член 30
Въз основа на документите (включително
исканията за плащане) УО подава Искане за
предоставяне на сръбското национално съ
финансиране до НПО (свързано единствено с
Приоритетна ос 3 „Техническа помощ“) и ис
кане за отпускане на средства от ЕС и българ
ското национално съфинансиране до СО в оп
ределения период и в стандартизиран формат.
Член 31
Искане за предоставяне на средства се из
готвя в евро за иницииране на авансови, меж
динни или крайни плащания към Водещите
бенефициери. Авансово плащане се предоставя
само за договори, които са вече подписани, и
в рамките на сумите, определени в договорите.
Исканията за междинни или финални плаща
ния се базират на реално направени разходи.
Член 32
УО носи отговорността за плащане само на
допустими разходи съгласно целите и съответ
ните правила на Общността и националните
разпоредби на участващите държави.
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Член 33
(1) Водещият бенефициер отговаря за раз
пределението на средствата към всички бене
фициери.
(2) Средствата се отпускат в евро (€) по бан
кова сметка, посочена от Водещия бенефициер
и вписана в договора за финансиране. Рискът
от промяната в обменния курс се поема от Во
дещия бенефициер/бенефициер/и (в съотноше
ние, респективно на техните разходи към об
щите разходи, които са били предмет на загуба
от разлики в обменния курс).
(3) Водещият бенефициер договаря отноше
нията си с бенефициерите, участващи в проек
та, като сключва споразумение, което включва
и разпоредби, гарантиращи добро финансово
управление на средствата, отпуснати за проек
та, включително условията за възстановяване
на неправомерно платени средства.
Член 34
Правилата за допустимост на разходите се
описват в отделни документи съгласно чл. 34
и чл. 89 от Регламент (EО) № 718/2007 на Ко
мисията, изменен с Регламент № 80/2010. Тези
документи следва да бъдат одобрени от СКН.
Раздел 5
Система за контрол
Член 35
Контрольорите носят отговорността за про
верката на доставката на стоки и предоставя
нето на услуги, на законосъобразността на де
кларираните от бенефициера разходи, на това,
че тези разходи са действително извършени и
са в съответствие с правилата на Общността и
националните разпоредби, както и с условията
на Договора за финансиране, включително с
правилата за допустимост на разходите, преди
да бъдат извършени каквито и да са плаща
ния към Водещите бенефициери. УО следва да
се увери, че разходите на всеки бенефициер са
били проверени от контрольор.
Член 36
УО следва да се увери, че системата за кон
трол на проектно ниво гарантира, че всички
допълнителни документи, изискващи се за оси
гуряване на адекватна одитна пътека относно
направените разходи и плащания, са записани,
съхранени в електронен вид и са налични, сис
темата за контрол е изградена и проверките/
верификациите, а също така и одитите на опе
рациите са извършени.
Член 37
Системата за контрол трябва да осигуря
ва „верифициране на разходите“, което да по
твърждава законосъобразността и редовността
на разходите, декларирани от Водещите/край
ните бенефициери. Потвърждението се издава
от контрольор.
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Член 38
В случай че УО има съмнения относно
ефективното функциониране на системата за
контрол, УО съвместно с НПО следва да пред
приемат необходимите мерки и да намерят
подходящо общо решение.
Член 39
УО гарантира, че всички неуредени въпроси
ще бъдат изцяло изяснени, преди да се прие
мат искания за плащане. Няма да се приемат
искания за плащания и няма да се правят пла
щания към Водещите бенефициери до предста
вянето на пълна и задоволителна информация
за системата за контрол.
Член 40
В съответствие с чл. 103 от Регламент (EО)
№ 718/2007 на Комисията, изменен с Регламент
№ 80/2010, УО и НПО осигуряват поддържане
то и функционирането на подходяща и надежд
на счетоводна система.
СО установява своя счетоводна система и в
частност е отговорен за поддържането на сче
товодни записи в електронен формат относно
заявените разходи пред ЕК.
Член 41
За да се осигури взаимно разбиране на пра
вилата, прилагани за изпълнение и контрол,
участващите държави ще разработят специфич
ни наръчници, включително подробни форму
ляри за проверка.
Раздел 6
Одит
Член 42
Одитите трябва да бъдат извършвани по
начин, който да предоставя разумна увереност
относно ефективното функциониране на систе
мите за управление и контрол на Програмата и
въз основата на подходяща извадка да потвър
дят разходите, декларирани пред ЕК.
Член 43
Одитният орган заедно с Групата на оди
торите гарантират, че одитите се извършват
в съответствие с международните одиторски
стандарти и методологията, осигурена от ЕК.
Член 44
Одитният орган извършва одитната дейност
съгласно одобрен от Одитния орган и от Гру
пата на одиторите годишен одитен план, който
се актуализира при възникнала необходимост
Член 45
Одитният орган представя становище на
Комисията относно ефективното функциони
ране на въведените системи за управление и
контрол. Към годишното становище е прило
жен и годишен контролен доклад, съдържащ
констатациите от извършените одити за съот
ветния период, съгласно чл. 105 от Регламент
(EО) № 718/2007 на Комисията, изменен с Ре
гламент № 80/2010.
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Член 46
Ако единният годишен контролен доклад/
становище не позволява да се предостави не
квалифицирано мнение за годишното стано
вище съгласно Регламент (EО) № 718/2007 на
Комисията), ОО посочва причините и оценява
мащаба на проблема и финансовия ефект от
него в съответствие с чл. 105 (4) на Регламент
(EО) № 718/2007 на Комисията.
Член 47
Одитите установяват дали определени про
блеми са със системен характер. В случай на
системни нередности се правят предложения за
финансови корекции или промени в системите
за управление и контрол като цяло.
Член 48
Одитният орган подготвя и представя декла
рация за приключване, придружена с финален
контролен доклад в съответствие с Регламент
(EО) № 718/2007 на Комисията. Отговорности
те между ОО и Групата на одиторите са поде
лени.
Член 49
Одитния орган, подкрепен от Групата на
одиторите, сътрудничи с Комисията за коор
диниране на одитните планове и одитните ме
тоди и за незабавна обмяна на резултатите от
направените одити.
Раздел 7
Заявление за плащане към Европейската
комисия
Член 50
Основната задача на СО е да изготви и пре
даде на ЕК сертифицираните декларации за
разходите и заявленията за плащане.
Член 51
СО изготвя заверени отчети за разходите.
Въз основа на верифицираните разходи, по
лучени от УО, СО представя заявленията за
плащане в ЕК. Сертифицираните (заверени)
отчети за междинни и крайни разходи, както и
заявленията за плащане, се изготвят в съответ
ната форма съгласно чл. 104 от Регламент (EО)
№ 718/2007 на Комисията, изменен с Регламент
№ 80/2010.
Член 52
Не по-късно от 30 април на всяка година
СО представя на ЕК предварителна прогноза
за вероятните заявления за плащане за текуща
та и за следващата финансова година.
Раздел 8
Нередности и възстановяване на неправомерно
платени средства
Член 53
Всяка участваща държава (чл. 114 от Ре
гламент (EО) № 718/2007 на Комисията) е от
говорна за предотвратяването, откриването и
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отстраняването на нередности и възстановява
нето на неправомерно платени средства (вкл.
лихва за забава) в срок до една година от реги
стрирането на нередността. Те трябва да уведо
мят Комисията за тези нередности и да я ин
формират за напредъка по административните
и правните процедури.
Без значение коя от участващите страни е
отговорна за откриването и отстраняването на
нередностите и за възстановяването на непра
вомерно платените средства УО/НПО трябва
да гарантира, че всяка сума, платена в резултат
на нередност, е възстановена от Водещия бене
фициер. Бенефициерите трябва да възстановят
неправомерно платените средства на Водещия
бенефициер съгласно съществуващото споразу
мение между тях. Ако Водещият бенефициер не
успее да осигури възстановяване на средствата
от бенефициерите в срок 1 година, участващата
държава, от която е съответният бенефициер,
ще възстанови на СО неправомерно платените
средства на бенефициера.
Подробно описание на процедурите по не
редностите ще бъде изготвено в Глава „Неред
ности“ на наръчника по Програмата.
Член 54
Съгласно чл. 138 от Регламент (EO)
№ 718/2007 на Комисията НПО е отговорен за
процедурите за докладване на нередности при
усвояване на средствата от Европейските фон
дове на Водещите бенефициери/бенефициерите
на територията на Република Сърбия.
Член 55
В случаите, когато УО направи разходи за
правни консултации или съдебни такси по вре
ме на процедура по възстановяване на сред
ствата, те ще бъдат възстановени на УО от Во
дещия бенефициер или държавата, в която се
намира въпросният бенефициер, при условие
че страната е била информирана и участва в
процедурата за връщане на средствата (Регла
мент 1828/2006).
Раздел 9
Техническа помощ
Член 56
Финансовите средства за Приоритетна ос
„Техническа помощ“ са в размер 10 % от бю
джета на Програмата.
Член 57
В съответствие с индикативния бюджетен
план, одобрен от СКН, УО в координация с
НПО изготвя годишна подробна разбивка на
дейностите по Приоритетна ос „Техническа по
мощ“, определяща индикативно средствата за
всяка от страните.
Член 58
(1) Бенефициерите по Приоритетна ос „Тех
ническа помощ“ са определени в Програмата
(Раздел 5.4 „Приоритети и мерки“).
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(2) НПО има възможност да изразходва
средства от бюджета по Приоритетна ос „Тех
ническа помощ“ за дейности по техническа по
мощ на територията на Република Сърбия и в
чужбина, когато се отнася до Програмата, от
името на УО и в съответствие с изискванията
на Регламент (EО) № 718/2007 на Комисията и
решенията на СКН.
Член 59
Специфични и детайлни правила за техни
ческата помощ ще бъдат разработени от УО в
координация с НПО в Процедурен наръчник.
Г л а в а

V

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Член 60
Специфичните правила за организиране на
търгове, сключване на договори и изпълнение
на Програмата ще бъдат разработени от участ
ващите страни.
Подробен Наръчник за изпълнението на
Програмата се изготвя от УО в сътрудничество
с НПО.
Член 61
Тръжните процедури за услуги, доставки и
строителни работи в цялата избираема област
на Програмата на територията на Републи
ка България и на територията на Република
Сърбия трябва да са в съответствие с Част 2,
Дял IV, Глава 3 от Регламент (ЕК Евратом)
№ 1605/2002 за Финансовите правила, касаещи
общия бюджет на Европейските общности, и
Част 2, Дял III, Глава 3 от Регламент (ЕК Ев
ратом) № 2342/2002, както и Решение на ЕК
С (2007) 2034 „Правила и процедури за услуги,
доставки и строителни работи, финансирани от
общия бюджет на Европейските общности за
целите на сътрудничеството с трети страни“, с
изключение на Раздел II.8.2.
Член 62
В случай на неясни и/или неуредени въпро
си в този Меморандум за разбирателство двете
страни се споразумяват да намерят приятелско
и взаимно приемливо решение. Ако страните
не успеят да се споразумеят, всички спорове,
възникнали във връзка с този Меморандум, ще
бъдат решавани от Софийския градски съд.
Член 63
Участващите страни ще подпомагат УО,
СО, ОО, НПО, СКН и СТС в техните усилия
да изпълнят задачите съгласно правилата на
Програмата и в съответствие с разпоредбите
на този Меморандум за разбирателство.
Член 64
Всяка писмена кореспонденция между стра
ните, органите и бенефициерите, участващи в
изпълнението на Програмата, се осъществява
на английски език.
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Член 65
Този Меморандум е изготвен и подписан на
18 март 2011 г. в три оригинални екземпляра,
всеки от които на английски език и на офици
алните езици на двете страни – български език
съгласно Конституцията на Република Бълга
рия и сръбски език съгласно Конституцията на
Република Сърбия. Трите текста имат еднаква
сила, а в случай на спор за меродавен ще се
счита текстът на английски език.
Член 66
Меморандумът за разбирателство за изпъл
нението на ИПП Програмата за трансгранично
сътрудничество между България и Сърбия вли
за в сила от датата на получаване на втората
от нотите, с които страните се уведомяват по
дипломатически път, че са изпълнени изисква
нията на съответните им законодателства за
влизането му в сила.
За правителството
на Република България:
Росен Плевнелиев,
министър на
регионалното развитие
и благоустройството
1594

За правителството

на Република Сърбия:

Милица Делевич,
директор на
Сръбския офис за
европейска интеграция

ПРОТОКОЛ

за изменение на Меморандума за разбира
телство между правителството на Република
България, представлявано от министъра на
регионалното развитие и благоустройството,
и правителството на Република Сърбия за
изпълнение на Програмата за трансгранично
сътрудничество България – Сърбия по Ин
струмента за предприсъединителна помощ
№ ССІ: 2007CB16IPO006
(Ратифициран със закон, приет от 41-ото На
родно събрание на 18 октомври 2012 г. – ДВ,
бр. 84 от 2012 г. В сила от 31 януари 2013 г.)
Съгласно:
Регламент (ЕО) № 1085/2006 на Съвета от
17 юли 2006 г. за създаване на Инструмент за
предприсъединителна помощ (ИПП) и Регла
мент (EО) № 718/2007 на Комисията от 12 юни
2007 г. (OJ L 170, 29.06.2007 г., стр. 1 – 66) за
прилагане на Регламент (EО) № 1085/2006 г.
на Съвета за създаване на Инструмент за
предприсъединителна помощ (ИПП) (наричан
по-долу „Регламент за ИПП“), Регламент (EО)
№ 80/2010 на Комисията от 28 януари 2010 г.
за изменение на Регламент (EО) № 718/2007
на Комисията и на основание чл. 118 oт Ре
гламент (EО) № 718/2007 на Комисията от
12 юни 2007 г.,
Рамково споразумение между правителство
то на Република Сърбия и Европейската коми
сия за правилата за сътрудничество, касаещи
финансовата подкрепа на Европейския съюз
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към Република Сърбия в рамките на изпъл
нението на помощта по Инструмента за пред
присъединителна помощ (ИПП), подписано на
29 ноември 2007 г.,
Програмата за трансгранично сътрудничест
во между България и Сърбия (наричана по-до
лу „Програмата“), одобрена от Европейската
комисия на 25.03.2008 г. с програмен референ
тен номер C(2008)1058, изменена с Решение
С (2010) 4142 от 21.06.2010 г.
Член 1
В преамбюла на Меморандума за разбира
телство, подписан между двете участващи стра
ни на 18 март 2011 г., ал. 3 се изменя по след
ния начин: „(3) Средствата се предоставят от
два финансови източника – средства от Евро
пейския фонд за регионално развитие (ЕФРР),
които съответстват (поне) на равностойна сума
от Инструмента за предприсъединителна по
мощ (ИПП). Финансовият пакет от допустими
разходи на Програмата включва: 85 % финан
сиране от ЕС и задължителните 15 % нацио
нално съфинансиране (осигурено от Република
България и Република Сърбия).“
В ал. 5 следният текст: „Искане за отпускане
на финансови средства: официален писмен до
кумент от Управляващия орган до Дирекция
„Национален фонд“ в Министерството на фи
нансите на България (за българското нацио
нално и европейското съфинансиране) и до
Националния партниращ орган/Националния
ръководител (за сръбското национално съфи
нансиране само по Приоритетна ос 3 – Техни
ческа помощ)“, е премахнат.
Член 2
Член 5, ал. 10 се изменя по следния начин:
„(10) За нуждите на техническата оценка
(оценката на качеството) на предложенията
се определят външни независими оценители.
В зависимост от особеностите на обявата за
набиране на предложения УО наема еднакъв/
балансиран брой оценители от двете държави,
които да извършат техническата оценка.“
Член 3
Член 8, буква „б“ се изменя по следния на
чин:
„(б) осигуряване и трансфериране в УО в
МРРБ на Република България на сръбското на
ционално публично съфинансиране за Приори
тетна ос 3 Техническа помощ.“
Член 4
Член 11, ал. 3 се изменя по следния начин:
„(3) Групата от одитори включва еднакъв брой
одитори от всяка държава, участваща в Програ
мата (за Република България – представител/и
от Изпълнителна агенция „Одит на средствата
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от ЕС“ към министъра на финансите, и за Ре
публика Сърбия – представител/и от Дирекция
„Централно хармонизационно звено“ в Минис
терството на финансите на Република Сърбия).
Групата от одитори се сформира в срок три ме
сеца след вземане на решението за одобрение на
трансграничната програма. Тя следва да разрабо
ти собствени правила за работа. Групата от оди
тори се председателства от представител от ОО.“
Член 5
Член 16, ал. 3 се изменя по следния начин:
„(3) Националното съфинансиране на Про
грамата, Приоритетна ос 1 и Приоритетна ос 2,
възлиза на 15 % от стойността є и се осигуря
ва от двете участващи страни в съответствие с
разпределението на средствата между партньо
рите във всеки проект, за българските парт
ньори – национално публично съфинансиране,
и съфинансиране от страна на бенефициентите
за сръбските партньори. Националното съфи
нансиране за Приоритетна ос 3 – Техническа
помощ, възлиза на 15 % от стойността є и се
осигурява от двете участващи страни – 7,5 %
национално публично съфинансиране от Ре
публика България и 7,5 % от Република Сър
бия – национално публично съфинансиране.“
Член 6
Член 17 се изменя по следния начин:
„Член 17
Средствата по Приоритетна ос 3 Техническа
помощ се разходват и отчитат от НПО и УО
съгласно одобрена методология в Процедурен
наръчник в съответствие с приетите от СКН
годишни бюджети. В случай че НПО или УО
са осигурили повече средства, разликата се въз
становява обратно след приемане и одобряване
от Ръководителя на УО на годишния отчет за
извършените разходи.“
Член 7
Член 18, ал. 2 се изменя по следния начин:
„(2) УО получава средствата от ИПП и бъл
гарското национално съфинансиране от СО за
финансиране на дейностите по Програмата в
банкова сметка в евро в търговска банка на
територията на Република България.“
В чл. 18 се създава нова ал. 3:
„(3) За Приоритетна ос 3 – Техническа по
мощ, УО получава необходимите средства от
националното сръбско съфинансиране в специ
ално открита банкова сметка в евро.“
В чл. 18 ал. 3 се променя на ал. 4 и се изме
ня по следния начин:
„(4) За конвертиране на сумите ще се из
ползва месечният счетоводен обменен курс на
Комисията (InforEuro1) (съгласно чл. 127 – 3 (2)
от Регламент (EО) № 718/2007 на Комисията).
http://ec.europa.eu/budget/inforeuro/index.cfm?
fuseaction=home&Search Field=&Period=2 0 09 11&Delim=,&Language=en
1
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Този обменен курс се публикува от Комисията
в електронен вид всеки месец.“
Член 8
Член 25 се изменя по следния начин:
„Член 25
Договорът за финансиране се сключва в
евро (€). Средствата от ИПП и националното
съфинансиране за всички подписани договори
за финансиране съблюдава същото съотноше
ние на средствата от Общността и национално
то съфинансиране, определени в Програмата.“
Член 9
Член 28 се изменя по следния начин:
„Член 28
Плащанията могат да се извършват само ако
Водещият бенефициер представи доказателство
за напредък на дейностите за осъществяване на
проекта и направените разходи са верифици
рани от контрольорите. Водещият бенефициер
представя редовни отчети за напредъка, иска
ния за плащане, oпис на фактури, верифицира
ни в съответствие с изискванията, определени
в Раздел 5. Отчетите за напредъка се състоят
от отчет за дейностите в разказвателен вид и
финансов отчет, включващ таблица, указваща
отчетния период и съответните разходи по вся
ко бюджетно перо. Описът на фактурите трябва
да бъде подписан от контрольора/ите.“
Член 10
Член 30 се изменя по следния начин:
„Член 30
Въз основа на разработени правила между
УО и НПО, съгласно член 59, УО подава искане
за предоставяне на сръбското национално съ
финансиране до НПО, свързано с Приоритетна
ос 3 „Техническа помощ“.“
Член 11
Член 31 се изменя по следния начин:
„Член 31
Авансови плащания се предоставят само за
договори, които са вече подписани от УО и Во
дещите бенефициери, и в рамките на сумите,
определени в тях. Исканията за междинни или
финални плащания се базират на реално на
правени разходи.“
Член 12
Член 51 се изменя по следния начин:
„Член 51
СО изготвя заверени отчети за разходите.
Въз основа на верифицираните разходи, по
лучени от УО, СО представя заявленията за
плащане в ЕК. Сертифицираните (заверени)
отчети, както и заявленията за междинни и
финални плащания се изготвят в съответна
та форма, съгласно чл. 104 от Регламент (EО)
№ 718/2007 на Комисията, изменен с Регла
мент № 80/2010.“
Член 13
Всички останали условия на Меморандума
за разбирателство остават непроменени.
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Член 14
Този Протокол за изменение на Меморанду
ма за разбирателство е изготвен и подписан на
11 юли 2012 г. в три оригинални екземпляра,
всеки от които на английски език и на офици
алните езици на двете страни – български език
съгласно Конституцията на Република Бълга
рия и сръбски език съгласно Конституцията на
Република Сърбия. Трите текста имат еднаква
сила, а в случай на спор за меродавен ще се
счита текстът на английски език.
Член 15
Протоколът за изменение на Меморан
дума за разбирателство за изпълнението на
ИПП – Програмата за трансгранично сътруд
ничество между България и Сърбия, влиза в
сила от датата на получаване на втората от но
тите, с които страните се уведомяват по дипло
матически път, че са изпълнени изискванията
на съответните им законодателства за влизане
то му в сила.
За правителството
на Република България:
Лиляна Павлова,
министър на
регионалното развитие
и благоустройството
1595

За правителството

на Република Сърбия:

Милица Делевич,
директор на
Сръбския офис за
европейска интеграция

МИНИСТЕРСТВО
НА ИКОНОМИКАТА,
ЕНЕРГЕТИКАТА И ТУРИЗМА
ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПРОТОКОЛ

към Договора меж д у правителството на
Република България и правителството на
Кралство Мароко за взаимно насърчаване и
защита на инвестициите
(Ратифициран със закон, приет от 41-ото На
родно събрание на 11 май 2011 г. – ДВ, бр. 39
от 2011 г. В сила от 20 септември 2012 г.)
Представителите на правителството на
Република България и на правителството на
Кралство Мароко,
Отчитайк и намерени ята на Република
България и на Кралство Мароко да изменят
Договора между правителството на Републи
ка България и правителството на Кралство
Мароко за взаимно насърчаване и защита на
инвестициите, подписан в София на 22 май
1996 г. (наричан по-надолу „Договора“) с цел да
спазят задълженията на всяка от Договарящите
се страни, произтичащи от настоящото член
ство на Република България в Европейския
съюз и настоящото или бъдещо членство на
Кралство Мароко в икономически, регионален
или континентален съюз;
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Признавайки, че Република България тряб
ва да отстрани съгласно член 351 от Договора
за функционирането на Европейския съюз не
съответствията между правото на Общността
и всички сключени международни договори,
включително и тези в текста на Договора.
Решени в резултат на това да изменят
Договора и да отстранят съществуващите
несъответствия,
се споразумяха за следното:
Член 1
Алинея 3 на Член 3 на Договора „Третиране
на инвестициите“ се заличава и се замества
от две нови алинеи (3 и 4), както следва:
„3. Разпоредбите на този Член, отнасящи
се до недискриминационното третиране и
третирането на най-облагодетелствана на
ция, няма да се прилагат за привилегиите
и предимствата, предоставени от една от
Договарящите се ст рани във връзка със
задълженията:
а) произтичащи от спогодба за избягване
на двойното данъчно облагане или всяка
друга международна договореност в данъч
ната област;
б) като член на митнически, икономиче
ски или валутен съюз, общ пазар или зона
за свободна търговия.
4. Договарящите се страни признават, че
предимствата, предоставени от една от До
говарящите се страни, произтичащи от ней
ните задължения като член на митнически,
икономически или валутен съюз, общ пазар
или зона за свободна търговия, включват
предимствата, предоставени:
(i) на инвеститорите на страните членки
на този митнически, икономически или ва
лутен съюз, този общ пазар или тази зона за
свободна търговия (ii) на инвеститорите на
трета държава по силата на споразумение
или договор между тази трета държава и
митническия, икономическия или валутния
съюз, общия пазар или зоната за свободна
търговия, към която принадлежи съответната
Договаряща се страна“.
Член 2
Член 6 от Договора „Преводи на плащанията“ се изменя, като в началото на Алинея 1
се добавя следният текст:
„1. Без да се засягат задълженията, про
изтичащи от настоящо или бъдещо участие
или членство в икономически или валутен,
регионален или континентален съюз,…..“.
Член 3
Този Допълнителен протокол е неразделна
част от Договора и ще влезе в сила съгласно
законовите разпоредби на всяка от Догова
рящите се страни.

ВЕСТНИК

С Т Р. 2 3

Член 4
Този Доп ъ лни телен п ро токол влиза в
сила на датата на получаване на второто от
двете писмени уведомления, отнасящи се до
изпълнението от всяка от Договарящите се
страни на вътрешните процедури за неговото
влизане в сила и ще остане в сила за срока
на действие на Договора.
Съставен в гр. Рабат на 28 септември
2010 г. в два оригинални екземпляра, всеки от
които на български, арабски и френски език,
като всички имат еднаква сила. В случай на
различия в тълкуването меродавен е текстът
на френски език.
За правителството на
Република България:
Трайчо Трайков,
министър на
икономиката,
енергетиката
и туризма

За правителството на
Кралство Мароко:
Ахмед Реда Шами,
министър на
индустрията,
търговията
и новите технологии

1542

МИНИСТЕРСТВО
НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА
ПОЛИТИКА
МИНИСТЕРСТВО
НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
МИНИСТЕРСТВО
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
Наредба за изменение и допълнение на На
редба № 18 от 2007 г. за условията и реда за
разпределяне на храни от интервенционни
запаси за най-нуждаещи се лица (обн., ДВ,
бр. 87 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 38 и 104 от
2008 г., бр. 57 от 2011 г.; доп., бр. 51 от 2012 г.)
Параграф единствен. В чл. 7, ал. 1 се правят
следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова т. 2 със следното съ
държание:
„2. лица, на които е отказано отпускане
на целева помощ за отопление за настоящия
отоплителен сезон на основание чл. 2, ал. 4
от Наредба РД-07-5 от 2008 г. за условията и
реда за отпускане на целева помощ за ото
пление, чийто доход не надвишава официално
определената линия на бедност за съответната
година;“.
2. Досегашните т. 2 – 6 стават съответно
т. 3 – 7.
3. Създава се т. 8 със следното съдържание:
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„8. ветерани от войните по смисъла на
Закона за ветераните от войните, чийто доход
не надвишава официално определената линия
на бедност за съответната година.“
Министър на труда и
социалната политика:
Тотю Младенов
Министър на здравеопазването:
Десислава Атанасова
Министър на земеделието и храните:
Мирослав Найденов
1575

МИНИСТЕРСТВО
НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА
ПОЛИТИКА
Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ 5 от 2006 г. за осигуряване на здравословни
и безопасни условия на труд на работниците
по срочно трудово правоотношение или вре
менно трудово правоотношение (ДВ, бр. 43
от 2006 г.)
§ 1. В чл. 2, т. 1 се създават букви „д“ и „е“:
„ д) за работа на длъжност, която се заема
с конкурс;
е) за определен мандат.“
§ 2. В чл. 5 и 6 думата „заетост“ се заменя
с „работа“.
§ 3. В чл. 7 се правят следните изменения
и допълнения:
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1. В т. 1 на ал. 1 и 2 думата „заетост“ се
заменя с „работа“.
2. В т. 2 на ал. 2 думите „договора по на
значаване“ се заменят с „трудовия договор“.
3. Създава се ал. 3:
„(3) Информацията по ал. 1, т. 2 се изпра
ща чрез:
1. интернет с електронен подпис, когато
предприятието ползвател има удостоверение
за универсален електронен подпис, или от
изрично упълномощено лице, притежаващо
удостоверение за универсален електронен
подпис;
2. препоръчано писмо с обратна разписка.“
§ 4. Параграф 1 на допълнителната разпо
редба се изменя така:
„§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. „Предприятие, осигуряващо временна
работа“ е предприятието по § 1, т. 17 от до
пълнителните разпоредби на Кодекса на труда.
2. „Предприятие ползвател“ е предприятие
то по § 1, т. 18 от допълнителните разпоредби
на Кодекса на труда.“
Допълнителна разпоредба
§ 5. Навсякъде в текста на наредбата изра
зът „които ползват работници и служители,
предоставени им от предприятия, осигуряващи
временна заетост“ се заменя с „ползватели
на работници и служители, изпратени от
предприятия, осигуряващи временна работа“.
Министър:
Тотю Младенов
1576
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
ЗАПОВЕД № РД-09-67
от 25 януари 2013 г.
На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за админи
страцията и във връзка с чл. 58, ал. 1, т. 1 и ал. 2
от Закона за сдружения за напояване, предложени
ята на доставчиците на вода и доклад, одобрен от
зам.-министъра на земеделието и храните № 93-991
от 25.01.2013 г. одобрявам цени на услугата „водо
подаване за напояване“ за 2013 г., както следва:
І. На доставчици на вода за напояване – тър
говски дружества със 100 % държавно участие:
1. „Напоителни системи“ – ЕАД, София:
1.1. Гравитачно доставяна вода – 0,240 лв./м3
без ДДС;
в т. ч. за ориз – 0,025 лв./м3 без ДДС;
1.2. Помпено доставяна вода по стъпала:
– I стъпало – 0,44 лв./м3 без ДДС;
– IІ стъпало – 0,54 лв./м3 без ДДС;
– IІІ стъпало – 0,62 лв./м3 без ДДС;
– IV стъпало – 0,70 лв./м3 без ДДС;
в т. ч. за ориз – 0,030 лв./м3 без ДДС.
1.3. Цените по т. 1.1 и 1.2 са образувани при
условията на чл. 58, ал. 2 от Закона за сдружения
за напояване, както следва:
а) размер на предвидените поливни пло
щи – 316 517 дка,
в т.ч. за отглеждане на ориз – 102 100 дка;
б) съобразно местонахождението на прогнозните
поливни площи;
в) п ро г н о з н и к о л и ч е с т в а н а д о с т а в я н а
вода – общо 281 416 000 м3,
в т.ч. за напояване на ориз – 245 040 000 м3;
г) начин на доставяне на прогнозните водни
маси за напояване – гравитачно и помпено.
1.4. При цени, по-ниски от горецитираните,
доставчиците (клонове на „Напоителни систе
ми“ – ЕАД) извършват услугата „водоподаване за
напояване“ по цени, доказани пред Министерството
на земеделието и храните.
2. „Земинвест“ – ЕАД, София:
2.1. Гравитачно доставяна вода – 0,12 лв./м3
без ДДС.
2.2. Помпено доставяна вода – 0,22 лв./м3 без
ДДС.
2.3. Цените по т. 2.1 и 2.2 са образувани при
условията на чл. 58, ал. 2 от Закона за сдружения
за напояване, както следва:
a) размер на предвидените поливни площи – 5365
дка;
б) съобразно местонахождението на прогнозните
поливни площи;
в) п ро г н о з н и к о л и ч е с т в а н а д о с т а в я н а
вода – общо 1 687 440 м3;
г) начин на доставяне на прогнозните водни
маси за напояване – гравитачно и помпено.
ІІ. На доставчици на вода за напояване – сдру
жения за напояване:

1. За членове на сдруженията за напояване:
1.1. СН „Съединение“, гр. Българово, община
Бургас, прогнозни поливни площи 500 дка, прогноз
ни количества на доставяна вода 195 000 м3 при
гравитачно доставяна вода – 0,065 лв./м3 без ДДС;
1.2. СН „Златна праскова“, с. Драганци, община
Карнобат, прогнозни поливни площи 500 дка, про
гнозни количества на доставяна вода 144 000 м3 при
гравитачно доставяна вода – 0,1113 лв./м3 без ДДС;
1.3. СН „Язлата“, с. Ново Паничарево, община
Приморско, прогнозни поливни площи 100 дка, про
гнозни количества на доставяна вода 30 000 м3 при
гравитачно доставяна вода – 0,18 лв./м3 без ДДС;
1.4. СН „Камчия“, с. Планиница, община Руен,
прогнозни поливни площи 400 дка, прогнозни ко
личества на доставяна вода 219 000 м3 при помпено
доставяна вода – 0,25 лв./м3 без ДДС;
1.5. СН „Момина църква“, с. Момина църква,
община Средец, прогнозни поливни площи 210 дка,
прогнозни количества на доставяна вода 83 500 м3
при гравитачно доставяна вода – 0,09 лв./м3 без ДДС;
1.6. СН „Права река“, с. Грозден, община Сун
гурларе, прогнозни поливни площи 200 дка, про
гнозни количества на доставяна вода 74 800 м3 при
гравитачно доставяна вода – 0,12 лв./м3 без ДДС;
1.7. СН „Карнобатски води“, гр. Карнобат, община
Карнобат, прогнозни поливни площи 119 дка, про
гнозни количества на доставяна вода 35 640 м3 при
гравитачно доставяна вода – 0,07 лв./м3 без ДДС;
1.8. СН „Нептун – 2006“, с. Добротич, община
Вълчи дол, прогнозни поливни площи 300 дка, про
гнозни количества на доставяна вода 36 000 м3 при
гравитачно доставяна вода – 0,056 лв./м3 без ДДС;
1.9. СН „Искър“, с. Искър, община Вълчи дол,
прогнозни поливни площи 50 дка, прогнозни коли
чества на доставяна вода 31 200 м3 при гравитачно
доставяна вода – 0,076 лв./м3 без ДДС;
1.10. СН „Камчийска долина“, гр. Дългопол,
област Варна, прогнозни поливни площи 4000 дка,
прогнозни количества на доставяна вода 720 000 м3
при помпено доставяна вода – 0,308 лв./м3 без ДДС;
1.11. СН „Изворите 2007“, с. Левски, община
Суворово, прогнозни поливни площи 200 дка, про
гнозни количества на доставяна вода 93 600 м3 при
гравитачно доставяна вода – 0,066 лв./м3 без ДДС;
1.12. СН „Акваполи“, с. Брестак, община Вълчи
дол, прогнозни поливни площи 30 дка, прогнозни
количества на доставяна вода 10 500 м3 при гра
витачно доставяна вода – 0,073 лв./м3 без ДДС;
1.13. СН „Николаевка“, с. Николаевка, община
Суворово, прогнозни поливни площи 70 дка, про
гнозни количества на доставяна вода 27 300 м3 при
гравитачно доставяна вода – 0,27 лв./м3 без ДДС;
1.14. СН „Дунав“, гр. Свищов, община Свищов,
прогнозни поливни площи 3200 дка, прогнозни ко
личества на доставяна вода 370 000 м3 при помпено
доставяна вода – 0,103 лв./м3 без ДДС;
1.15. СН „Нивища“, с. Душево, община Севли
ево, прогнозни поливни площи 18 дка, прогнозни
количества на доставяна вода 4380 м3 при помпено
доставяна вода – 0,25 лв./м3 без ДДС;
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1.16. СН „Кастело“, с. Батошево, община Сев
лиево, прогнозни поливни площи 20 дка, прогнозни
количества на доставяна вода 4080 м3 при гравитачно
доставяна вода – 0,13 лв./м3 без ДДС;
1.17. СН „Орехите“, с. Душево, община Севли
ево, прогнозни поливни площи 34 дка, прогнозни
количества на доставяна вода 11 320 м3 при помпено
доставяна вода – 0,246 лв./м3 без ДДС;
1.18. СН „Кръстьо Раковски“, с. Раковски, об
щина Каварна, прогнозни поливни площи 400 дка,
прогнозни количества на доставяна вода 90 000 м3
при помпено доставяна вода – 0,42 лв./м3 без ДДС;
1.19. СН „Лъджа – Каварна – 2“, гр. Каварна,
община Каварна, прогнозни поливни площи 1200 дка,
прогнозни количества на доставяна вода 304 000 м3
при помпено доставяна вода – 0,41 лв./м3 без ДДС;
1.20. СН „Иречек“, с. Иречек, община Каварна,
прогнозни поливни площи 1000 дка, прогнозни ко
личества на доставяна вода 168 000 м3 при помпено
доставяна вода – 0,416 лв./м3 без ДДС;
1.21. СН „Белгун“, с. Белгун, община Каварна,
прогнозни поливни площи 1020 дка, прогнозни ко
личества на доставяна вода 213 840 м3 при помпено
доставяна вода – 0,418 лв./м3 без ДДС;
1.22. СН „Елана“, с. Вранино, община Каварна,
прогнозни поливни площи 1200 дка, прогнозни ко
личества на доставяна вода 317 400 м3 при помпено
доставяна вода – 0,281 лв./м3 без ДДС;
1.23. СН „Шабла – Тюленово“, гр. Шабла, об
щина Шабла, прогнозни поливни площи 1970 дка,
прогнозни количества на доставяна вода 625 200 м3
при помпено доставяна вода – 0,21 лв./м3 без ДДС;
1.24. СН „Ваклино“, с. Крапец, община Шабла,
прогнозни поливни площи 150 дка, прогнозни ко
личества на доставяна вода 67 500 м3 при помпено
доставяна вода – 0,203 лв./м3 без ДДС;
1.25. СН „Чайка – 99“, с. Крапец, община Шабла,
прогнозни поливни площи 550 дка, прогнозни ко
личества на доставяна вода 224 400 м3 при помпено
доставяна вода – 0,1996 лв./м3 без ДДС;
1.26. СН „Дуранкулак“, с. Дуранкулак, община
Шабла, прогнозни поливни площи 180 дка, прогноз
ни количества на доставяна вода 136 080 м3 при
помпено доставяна вода – 0,206 лв./м3 без ДДС;
1.27. СН „Рудина“, гр. Кърджали, община
Кърджали, прогнозни поливни площи 150 дка,
прогнозни количества на доставяна вода 44 500 м3
при помпено доставяна вода – 0,21 лв./м3 без ДДС;
1.28. СН „Лом-север“, гр. Лом, област Монтана,
прогнозни поливни площи 800 дка, прогнозни коли
чества на доставяна вода 160 000 м3 при гравитачно
доставяна вода – 0,488 лв./м3 без ДДС;
1.29. СН „Стара река“, с. Бяга, община Браци
гово, прогнозни поливни площи 1130 дка, прогноз
ни количества на доставяна вода 469 100 м3 при
гравитачно доставяна вода – 0,027 лв./м3 без ДДС;
1.30. СН „Успех – 2004“, с. Цар Асен, община
Пазарджик, прогнозни поливни площи 380 дка, про
гнозни количества на доставяна вода 149 200 м3 при
гравитачно доставяна вода – 0,063 лв./м3 без ДДС;
1.31. СН „Борец“, с. Борец, община Брезово,
прогнозни поливни площи 700 дка, прогнозни коли
чества на доставяна вода 252 000 м3 при гравитачно
доставяна вода – 0,061 лв./м3 без ДДС;
1.32. СН „Урожай“, с. Стрелци, община Брезово,
прогнозни поливни площи 1588 дка, прогнозни
количества на доставяна вода 451 840 м3 при гра
витачно доставяна вода – 0,076 лв./м3 без ДДС;
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1.33. СН „Чоба“, с. Чоба, община Брезово,
прогнозни поливни площи 1550 дка, прогнозни
количества на доставяна вода 372 000 м3 при гра
витачно доставяна вода – 0,055 лв./м3 без ДДС;
1.34. СН „Воден рай“, с. Пъдарско, община
Брезово, прогнозни поливни площи 1100 дка, про
гнозни количества на доставяна вода 264 000 м3 при
гравитачно доставяна вода – 0,06 лв./м3 без ДДС;
1.35. СН „Липа“, с. Православен, община Пър
вомай, прогнозни поливни площи 240 дка, про
гнозни количества на доставяна вода 56 000 м3 при
гравитачно доставяна вода – 0,080 лв./м3 без ДДС;
1.36. СН „Искра“, с. Искра, община Първомай,
прогнозни поливни площи 650 дка, прогнозни коли
чества на доставяна вода 255 600 м3 при гравитачно
доставяна вода – 0,07 лв./м3 без ДДС;
1.37. СН „Старосел“, с. Старосел, община Хиса
ря, прогнозни поливни площи 1800 дка, прогнозни
количества на доставяна вода 315 900 м 3 при гра
витачно доставяна вода – 0,061 лв./м 3 без ДДС;
1.38. СН „Изгрев“, с. Белица, община Тутракан,
прогнозни поливни площи 4500 дка, прогнозни ко
личества на доставяна вода 562 000 м3 при помпено
доставяна вода – 0,086 лв./м3 без ДДС;
1.39. СН „Агробим“, с. Омарчево, община Нова
Загора, прогнозни поливни площи 500 дка, прогноз
ни количества на доставяна вода 100 000 м3 при
гравитачно доставяна вода – 0,088 лв./м3 без ДДС;
1.40. СН „Водата е живот“, с. Млекарево, община
Нова Загора, прогнозни поливни площи 700 дка,
прогнозни количества на доставяна вода 163 000 м3
при гравитачно доставяна вода – 0,10 лв./м3 без
ДДС;
1.41. СН „Блягорница – ОРИ“, с. Оризари, об
щина Твърдица, прогнозни поливни площи 500 дка,
прогнозни количества на доставяна вода 213 250 м3
при гравитачно доставяна вода – 0,061 лв./м 3
без ДДС;
1.42. СН „Сърцево“, с. Сърцево, община Твър
дица, прогнозни поливни площи 370 дка, прогноз
ни количества на доставяна вода 115 500 м3 при
гравитачно доставяна вода – 0,09 лв./м3 без ДДС;
1.43. СН „Роса – М“, с. Марково, община Братя
Даскалови, прогнозни поливни площи 500 дка,
прогнозни количества на доставяна вода 120 000 м3
при гравитачно доставяна вода – 0,057 лв./м 3
без ДДС;
1.44. СН „Ержа“, с. Плодовитово, община Братя
Даскалови, прогнозни поливни площи 500 дка,
прогнозни количества на доставяна вода 120 000 м3
при гравитачно доставяна вода – 0,057 лв./м3 без
ДДС;
1.45. СН „Сърневец“, с. Сърневец, община Братя
Даскалови, прогнозни поливни площи 600 дка,
прогнозни количества на доставяна вода 144 000 м3
при гравитачно доставяна вода – 0,054 лв./м 3
без ДДС;
1.46. СН „Конаре“, с. Конаре, община Гурково,
прогнозни поливни площи 500 дка, прогнозни коли
чества на доставяна вода 120 000 м3 при гравитачно
доставяна вода – 0,057 лв./м3 без ДДС;
1.47. СН „Поречие Тунджа 02“, гр. Павел
баня, община Павел баня, прогнозни поливни
площи 3000 дка, прогнозни количества на доста
вяна вода 525 000 м3 при гравитачно доставяна
вода – 0,07 лв./м3 без ДДС;
1.48. СН „Земя – вода“, с. Маца, община Радне
во, прогнозни поливни площи 1030 дка, прогнозни
количества на доставяна вода 123 600 м3 при гра
витачно доставяна вода – 0,068 лв./м3 без ДДС;
1.49. СН „Сокол“, с. Яздач, община Чирпан,
прогнозни поливни площи 1000 дка, прогнозни
количества на доставяна вода 120 000 м3 при гра
витачно доставяна вода – 0,057 лв./м3 без ДДС;
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1.50. СН „Кравино – 2008“, с. Кравино, община
Опан, прогнозни поливни площи 900 дка, прогноз
ни количества на доставяна вода 164 000 м3 при
гравитачно доставяна вода – 0,051 лв./м3 без ДДС;
1.51. СН „Медово – 2007“, с. Медово, община
Братя Даскалови, прогнозни поливни площи 370 дка,
прогнозни количества на доставяна вода 133 200 м3
при гравитачно доставяна вода – 0,051 лв./м3 без
ДДС;
1.52. СН „Руец“, с. Руец, община Търговище,
прогнозни поливни площи 139 дка, прогнозни коли
чества на доставяна вода 38 940 м3 при гравитачно
доставяна вода – 0,11 лв./м3 без ДДС;
1.53. СН „Герлово“, гр. Търговище, община Търго
вище, прогнозни поливни площи 800 дка, прогнозни
количества на доставяна вода 230 000 м3 при грави
тачно доставяна вода – 0,11 лв./м3 без ДДС;
1.54. СН „Копрец 2004“, с. Копрец, община
Търговище, прогнозни поливни площи 70 дка,
прогнозни количества на доставяна вода 18 500 м3
при гравитачно доставяна вода – 0,11644 лв./м3
без ДДС;
1.55. СН „Воден“, с. Воден, община Димитров
град, прогнозни поливни площи 100 дка, прогнозни
количества на доставяна вода 48 000 м3 при гра
витачно доставяна вода – 0,067 лв./м3 без ДДС;
1.56. СН „Герена – 2001“, с. Долно Войво
диново, община Хасково, прогнозни поливни
площи 360 дка, прогнозни количества на доста
вяна вода 108 800 м3 при гравитачно доставяна
вода – 0,06 лв./м3 без ДДС;
1.57. СН „Въртопа“, с. Писарево, община Нови
пазар, прогнозни поливни площи 60 дка, прогноз
ни количества на доставяна вода 24 155 м3 при
гравитачно доставяна вода – 0,120 лв./м3 без ДДС.
2. За водоползватели, които не са членове на
сдруженията за напояване, цената на услугата
„водоподаване за напояване“ е до 0,05 лв./м3 без
ДДС над определената.
Контрола по изпълнение на заповедта възлагам
на заместник-министъра на земеделието и храните
д-р Цветан Димитров.
Министър:
М. Найденов
1430

МИНИСТЕРСТВО
НА ИКОНОМИКАТА,
ЕНЕРГЕТИКАТА И ТУРИЗМА
ЗАПОВЕД № РД-16-189
от 8 февруари 2013 г.
На основание чл. 7, ал. 2, т. 7 и чл. 43, ал. 3 от
Закона за подземните богатства нареждам:
1. Да се проведе търг с тайно наддаване за
предоставяне на Разрешение за проучване на
строителни материали, подземни богатства по
чл. 2, ал. 1, т. 5 ЗПБ, в площ „Мезара“, с размер
0,77 кв. км, разположена на територията на общинa
Каспичан, област Шумен, с координати на харак
терните гранични точки съгласно приложение № 1.
2. Определям срок на разрешението: до 1 го
дина от датата на влизане в сила на договора за
проучване.
3. Одобрявам минимална работна програма,
задължителна за изпълнение от определения титу
ляр на разрешението, съгласно приложение № 2.
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4. Определям срок за провеждане на търга: до
90 дни от датата на обнародване на заповедта в
„Държавен вестник“.
5. Определям срок за закупуване на тръжните
книжа: до 17,30 ч. на 25-ия ден от обнародване на
заповедта в „Държавен вестник“. Тръжните доку
менти се получават в стая 904 на Министерството
на икономиката, енергетиката и туризма, София,
ул. Триадица 8, тел. 02/9263 249, 02/ 9263 217, след
представяне на следните документи:
– копие от платежно нареждане за закупуване
на тръжните книжа на стойност 3000 лв. (без
включен ДДС), внесени по сметка на Министер
ството на икономиката, енергетиката и туризма
при БНБ – ЦУ, IBAN BG79BNBG96613000102601,
BIC BNBGBGSD;
– документ за самоличност на кандидата – физи
ческо лице, на лицето, което представлява кандидата
по търговска регистрация или съгласно договор за
обединение, или на представляващия кандидата по
издадено за целта изрично нотариално заверено
пълномощно;
– декларация за ЕИК или удостоверение за
актуално състояние на кандидата – търговец; за
кандидати – обединения на търговци, тези докумен
ти следва да се представят за всички участници в
обединението заедно с копие от договора за обеди
нение; пълномощниците на кандидатите представят
нотариално заверено пълномощно.
В платежното нареждане следва да бъде записа
но: „За тръжни книжа за площ „Мезара“. Лицето,
представляващо кандидата, подписва и декларация
за опазване тайната на сведенията, които се съ
държат в тръжните книжа.
6. Определям срок за приемане на заявленията
за участие в търга: до 17,30 ч. на 35-ия ден от обна
родване на заповедта в „Държавен вестник“, канди
датите подават в деловодството на Министерството
на икономиката, енергетиката и туризма – София,
ул. Триадица 8, писмено заявление на български
език за участие в търга и приложенията към него,
изискуеми съгласно българското законодателство и
тръжните книжа, включително документ за внесена
такса в размер 1450 лв. съгласно Тарифата за таксите,
които се събират в системата на Министерството
на икономиката, енергетиката и туризма по Закона
за подземните богатства, одобрена с ПМС № 284
от 2011 г. Таксата се внася по сметка на Минис
терството на икономиката, енергетиката и туризма
при БНБ – ЦУ, IBAN BG79BNBG96613000102601,
BIC BNBGBGSD. В платежното нареждане следва
да бъде записано: „Такса за участие в търг за площ
„Мезара“.
7. Определям депозит за участие – парична
вноска в размер 5000 лв., който следва да бъде
внесен към датата на подаване на заявлението
за участие в търга, по сметка на Министерство
то на икономиката, енергетиката и туризма при
БНБ – ЦУ, IBAN BG17BNBG96613300102601, BIC
BNBGBGSD. В платежното нареждане следва да
бъде записано: „Депозит за участие в търг за площ
„Мезара“. Същото се прилага към заявлението за
участие в търга.
8. Определям срок за внасяне на ценовите
предложения: до 17,30 ч. на 55-ия ден от обнарод
ване на заповедта в „Държавен вестник“. Цено
вите предложения се подават в деловодството на
Министерството на икономиката, енергетиката и
туризма – София, ул. Триадица 8.
9. Определям първоначална цена на правото
да се проучва в площта в размер 65 000 лв. (без
включен ДДС).
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10. Когато двама или повече участници предло
жат еднаква най-висока цена, да се проведе явен
търг между тях, при който наддаването да започ
не от предложената еднаква най-висока цена със
стъпка на наддаване 3000 лв. (без включен ДДС).
11. Търгът да се проведе и когато има само
един допуснат кандидат.
12. Контрола по изпълнение на заповедта възла
гам на Евгения Харитонова – заместник-министър
на икономиката, енергетиката и туризма.
13. Заповедта да се публикува и на интернет
страницата на Министерството на икономиката,
енергетиката и туризма.
14. Заповедта подлежи на обжалване в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
пред Върховния административен съд по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.
Министър:
Д. Добрев
Приложение № 1
към т. 1
Списък на координатите на граничните точки,
описващи площ „Мезара“
(Координатна система 1970 г.)
Размер на площта 0,77 km2
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

X (m)
4700800
4700820
4701000
4701090
4701210
4701290
4701370
4701470
4701430
4701360
4701260
4700980
4700950
4700770
4700500
4700700

Y (m)
9569900
9569670
9569680
9569620
9569620
9569680
9569690
9569740
9569890
9570060
9570240
9570680
9571170
9571220
9571050
9570200

Приложение № 2
към т. 3
Работна програма, съдържаща минимални обеми
геологопроучвателни дейности, задължителна за
изпълнение от титуляря на права за проучване
в площ „Мезара“

Ø
Ø

Ø

Ø
Ø

изготвяне на работен проект за проучване
и цялостен проект за рекултивация на
засегнатите земи;
закупуване, анализ и реинтерпретация на
съществуващата документация – включ
ва налична геоложка документация за
района;
ревизионни търсещи геоложки маршру
ти и геоложко картиране в М 1:1000 в
пределите на цялата площ, в подходящи
мащаби – 0,77 кв. км;
топо-геодезични и маркшайдерски рабо
ти – 0,77 кв. км;
сондажни работи не по-малко от 180
л.м – опробвани с не по-малко от 6 броя
ядкови проби за ФМА;
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шурфи и/или канави – 300 куб. м;
документация и опробване на проучва
телните изработки;
анализи, лабораторни и техноложки из
следвания – аналитичните изследвания
следва да включват задължително физикомеханични анализи по БДС – EN – мин.
6 броя, а с техноложките изследвания
да се оценят качествата на различните
фракции – мин. един брой за фракция;
дейности по опазване и възстановяване
на околната среда;
изготвяне на окончателен геоложки док
лад.

МИНИСТЕРСТВО
НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
ЗАПОВЕД № РД-105
от 5 февруари 2013 г.
На основание чл. 62, ал. 2 от Административ
нопроцесуалния кодекс във връзка с констатирана
очевидна фактическа грешка в координатния ре
гистър на координатите на точките, описващи гра
ницата на защитена местност „Беглик таш – Ропо
тамо“ в координатна система 1970 г. – приложение
към т. 2 от Заповед № РД-664 от 22.08.2012 г. на
министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 70
от 2012 г.), издадена на основание § 78, ал. 1 от
преходните и заключителните разпоредби към
Закона за биологичното разнообразие във връзка
с чл. 5, т. 6 от Закона за защитените територии,
за прекатегоризиране на буферната зона на ре
зерват „Ропотамо“, обявена със Заповед № 318 от
7.05.1992 г. (ДВ, бр. 41 от 1992 г.) на министъра
на околната среда в защитена местност „Беглик
таш – Ропотамо“, допускам:
1. Поправка на очевидна фактическа грешка
в приложението към т. 2 на Заповед № РД-664
от 22.08.2012 г. на министъра на околната среда
и водите, представляващо координатен регистър
на координатите на точките, описващи границата
на защитена местност „Беглик таш – Ропотамо“.
Очeвидната фактическа грешка се изразява в
погрешно отразяване на границата на буферната
зона на резерват „Ропотамо“, прекатегоризирана
в защитена местност „Беглик таш – Ропотамо“.
След поправката на очевидната фактическа
грешка границата на защитена местност „Беглик
таш – Ропотамо“ се счита определена съгласно
приложения към тази заповед координатен ре
гистър на координатите на точките, описващи
границата на защитената местност в координатна
система 1970 г.
2. Поправката по т. 1 да се отрази в Държавния
регистър на защитените територии при Минис
терството на околната среда и водите.
3. Тази заповед е неразделна част от Заповед
№ РД-664 от 22.08.2012 г. на министъра на окол
ната среда и водите.
Заповедта може да бъде обжалвана по реда
на Административнопроцесуалния кодекс пред
Върховния административен съд в едномесечен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Н. Караджова
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Приложение
към т. 1
Координатен регистър на координатите на
точките по чупките на границата на защитена
местност „Беглик таш – Ропотамо“
№
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№

X

Y

42

4622559,310

9606863,993

43

4622583,658

9606850,982

44

4622583,872

9606850,868

45

4622602,559

9606854,118

46

4622641,747

9606859,181

47

4622690,185

9606869,554

48

4622723,497

9606877,368

49

4622770,559

9606901,680

50

4622807,685

9606915,805

51

4622830,122

9606925,117

52

4622857,247

9606929,118

53

4622879,747

9606925,181

54

4622897,372

9606914,368

55

4622914,185

9606896,680

56

4622934,185

9606870,305

57

4622950,935

9606843,492

58

4622974,247

9606813,180

59

4622975,069

9606812,303

60

4622996,747

9606789,243

61

4623019,560

9606778,431

62

4623047,247

9606774,931

63

4623078,684

9606763,055

64

4623108,997

9606757,618

65

4623128,962

9606752,421

66

4623146,187

9606747,933

67

4623178,247

9606745,743

68

4623214,496

9606743,624

X

Y

1

4623298,076

9606233,617

2

4623255,952

9606256,546

3

4623088,392

9606324,367

4

4623061,444

9606335,280

5

4623052,137

9606339,118

6

4622546,856

9606547,736

7

4622507,191

9606564,283

8

4622499,996

9606567,283

9

4622481,444

9606574,761

10

4622298,163

9606648,534

11

4622161,903

9606703,387

12

4622161,861

9606707,804

13

4622162,653

9606731,388

14

4622168,090

9606747,922

15

4622174,348

9606756,347

16

4622195,129

9606756,784

17

4622219,424

9606760,571

18

4622244,378

9606763,921

19

4622245,753

9606764,109

20

4622253,340

9606766,450

21

4622256,266

9606770,888

22

4622267,089

9606787,367

23

4622293,194

9606815,243

69

4623224,747

9606744,933

24

4622315,736

9606844,360

70

4623233,807

9606727,302

25

4622330,819

9606857,421

71

4623257,378

9606727,373

26

4622358,954

9606857,679

72

4623279,557

9606737,743

27

4622364,319

9606857,867

73

4623300,307

9606750,623

28

4622378,465

9606858,368

74

4623302,806

9606760,243

29

4622393,839

9606868,137

75

4623312,747

9606762,243

30

4622409,653

9606883,742

76

4623343,307

9606775,743

31

4622425,444

9606903,409

77

4623378,187

9606793,433

32

4622436,753

9606913,388

78

4623414,997

9606813,124

33

4622459,038

9606915,133

79

4623436,937

9606832,243

34

4622473,788

9606908,930

80

4623441,492

9606836,554

35

4622495,090

9606908,368

81

4623463,807

9606857,682

36

4622515,129

9606906,512

82

4623471,187

9606864,874

37

4622523,808

9606905,422

83

4623475,747

9606882,553

38

4622523,810

9606897,867

84

4623475,687

9606888,803

39

4622525,810

9606888,180

85

4623481,378

9606897,624

40

4622530,621

9606884,118

86

4623482,557

9606906,303

41

4622545,247

9606876,993

87

4623482,533

9606910,928

С Т Р.

30

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 19

№

X

Y

№

X

Y

88

4623482,497

9606917,803

134

4624147,693

9606453,170

89

4623487,687

9606932,124

135

4624148,751

9606444,699

90

4623494,878

9606942,624

136

4624149,012

9606434,864

91

4623504,557

9606942,183

137

4624147,467

9606424,065

92

4623514,878

9606941,873

138

4624144,443

9606415,067

93

4623521,687

9606948,123

139

4624139,432

9606402,845

94

4623530,557

9606957,932

140

4624137,539

9606396,897

95

4623539,436

9606968,373

141

4624137,085

9606395,470

96

4623541,389

9606972,390

142

4624134,547

9606385,577

97

4623548,187

9606986,374

143

4624132,760

9606375,163

98

4623558,187

9607006,493

144

4624131,792

9606362,081

99

4623566,747

9607025,053

145

4624135,005

9606353,428

100

4623575,557

9607038,874

146

4624136,415

9606343,814

101

4623588,057

9607058,683

147

4624141,833

9606336,998

102

4623594,996

9607076,243

148

4624151,931

9606334,220

103

4623603,436

9607092,992

149

4624166,125

9606332,726

104

4623608,187

9607099,052

150

4624178,648

9606330,390

105

4623608,186

9607099,126

151

4624189,672

9606329,102

106

4623616,309

9607109,618

152

4624197,397

9606327,266

107

4623627,810

9607140,118

153

4624203,330

9606326,361

108

4623644,434

9607180,867

154

4624210,277

9606324,673

109

4623651,866

9607201,532

155

4624217,681

9606320,956

110

4623660,064

9607226,713

156

4624221,187

9606313,809

111

4623673,297

9607207,762

157

4624231,315

9606307,249

112

4623917,651

9606811,512

158

4624236,095

9606300,197

113

4623951,077

9606757,312

159

4624240,900

9606294,276

114

4623975,237

9606719,063

160

4624244,790

9606287,245

115

4623999,457

9606686,152

161

4624252,483

9606279,867

116

4624011,399

9606672,777

162

4624261,832

9606262,614

117

4624027,467

9606654,781

163

4624267,613

9606254,905

118

4624058,497

9606626,781

164

4624270,242

9606248,285

119

4624082,595

9606608,875

165

4624273,181

9606238,884

120

4624091,427

9606602,312

166

4624275,251

9606225,218

121

4624118,773

9606586,360

167

4624278,429

9606215,182

122

4624121,886

9606578,331

168

4624279,400

9606209,431

123

4624125,317

9606568,289

169

4624281,583

9606196,877

124

4624128,656

9606559,636

170

4624282,088

9606194,039

125

4624130,545

9606553,917

171

4624282,197

9606192,888

126

4624132,472

9606544,669

172

4624282,689

9606187,594

127

4624135,378

9606534,011

173

4624281,767

9606176,275

128

4624136,351

9606517,225

174

4624278,685

9606169,925

129

4624137,477

9606501,444

175

4624273,091

9606162,102

130

4624137,182

9606494,771

176

4624272,058

9606160,987

131

4624137,926

9606491,845

177

4624266,624

9606155,958

132

4624139,725

9606484,753

178

4624264,232

9606152,537

133

4624141,845

9606473,103

179

4624252,781

9606140,174
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№

X

Y

№

X

Y

180

4624251,422

9606138,949

226

4624485,726

9607474,743

181

4624245,163

9606132,683

227

4624494,532

9607451,075

182

4624242,540

9606129,400

228

4624506,644

9607437,233

183

4624223,893

9606109,939

229

4624507,810

9607435,575

184

4624220,549

9606106,591

230

4624515,864

9607432,243

185

4624210,537

9606093,510

231

4624538,749

9607431,614

186

4624205,275

9606076,350

232

4624563,395

9607443,575

187

4624205,142

9606073,529

233

4624570,866

9607446,325

188

4624203,632

9606076,589

234

4624587,143

9607445,493

189

4624186,933

9606101,197

235

4624595,079

9607451,694

190

4624186,642

9606101,691

236

4624610,661

9607466,992

191

4624175,847

9606093,993

237

4624622,538

9607472,701

192

4624151,955

9606066,388

238

4624645,977

9607468,659

193

4624133,913

9606038,281

239

4624664,164

9607457,158

194

4624124,223

9606011,172

240

4624681,532

9607440,450

195

4624115,538

9605979,243

241

4624705,267

9607422,026

196

4624115,472

9605938,680

242

4624733,854

9607412,658

197

4624120,478

9605897,953

243

4624761,907

9607405,743

198

4623943,414

9605970,286

244

4624782,454

9607409,533

199

4623742,483

9606052,412

245

4624790,829

9607420,946

200

4623533,194

9606139,120

246

4624791,232

9607450,954

201

4623442,842

9606176,579

247

4624797,026

9607455,470

202

4623301,943

9606232,370

248

4624807,884

9607451,013

203

4624215,783

9607516,277

249

4624824,508

9607442,658

204

4624265,563

9607521,076

250

4624841,013

9607444,368

205

4624263,745

9607536,534

251

4624858,729

9607460,987

206

4624277,791

9607578,692

252

4624868,531

9607491,610

207

4624290,638

9607598,362

253

4624863,687

9607492,573

208

4624304,372

9607591,534

254

4624877,761

9607516,826

209

4624309,660

9607581,284

255

4624894,554

9607524,158

210

4624328,788

9607584,201

256

4624902,844

9607533,612

211

4624346,274

9607615,826

257

4624898,708

9607549,659

212

4624367,704

9607625,451

258

4624904,411

9607558,152

213

4624382,143

9607620,612

259

4624913,724

9607549,309

214

4624396,667

9607628,559

260

4624931,872

9607550,124

215

4624418,638

9607628,097

261

4624944,047

9607566,332

216

4624423,293

9607621,268

262

4624963,137

9607565,308

217

4624444,552

9607621,326

263

4624976,997

9607549,992

218

4624458,517

9607605,389

264

4624973,300

9607526,352

219

4624458,870

9607589,284

265

4624964,976

9607510,233

220

4624478,972

9607583,743

266

4624977,454

9607511,861

221

4624478,737

9607576,868

267

4624984,596

9607523,691

222

4624473,061

9607564,659

268

4624996,933

9607517,323

223

4624472,697

9607523,032

269

4625009,490

9607495,823

224

4624481,079

9607499,950

270

4625014,492

9607486,691

225

4624483,606

9607492,409

271

4624989,767

9607437,243
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272

4624935,973

9607388,225

318

4624111,807

9606598,979

273

4624856,231

9607323,486

319

4624095,505

9606608,488

274

4624793,193

9607289,533

320

4624064,337

9606631,649

275

4624778,892

9607279,231

321

4624063,533

9606632,756

276

4624734,307

9607259,992

322

4624032,714

9606660,002

277

4624660,418

9607246,565

323

4624005,201

9606690,813

278

4624623,239

9607219,121

324

4623981,344

9606723,231

279

4624587,128

9607126,729

325

4623978,032

9606728,515

280

4624321,976

9607146,783

326

4623957,749

9606760,879

281

4624011,122

9607170,283

327

4623844,925

9606943,812

282

4623975,472

9607084,909

328

4623820,411

9606983,561

283

4623988,016

9607067,117

329

4623798,989

9607018,296

284

4624146,300

9606953,409

330

4623785,830

9607039,630

285

4624217,720

9606901,575

331

4623749,815

9607098,026

286

4624214,376

9606889,243

332

4623735,978

9607120,461

287

4624213,751

9606881,436

333

4623705,757

9607169,456

288

4624213,267

9606875,408

334

4623663,122

9607235,659

289

4624211,310

9606863,366

335

4623640,816

9607278,827

290

4624207,540

9606849,975

336

4623612,388

9607308,790

291

4624207,201

9606836,493

337

4623590,312

9607332,588

292

4624205,265

9606825,201

338

4623572,085

9607350,240

293

4624208,585

9606810,867

339

4623558,247

9607359,993

294

4624215,315

9606800,618

340

4623549,852

9607367,992

295

4624217,696

9606789,114

341

4623534,901

9607381,450

296

4624221,270

9606779,825

342

4623519,704

9607394,658

297

4624222,146

9606769,325

343

4623504,075

9607407,409

298

4624214,601

9606757,309

344

4623487,996

9607419,618

299

4624205,434

9606751,493

345

4623471,537

9607431,284

300

4624196,608

9606744,284

346

4623454,747

9607442,395

301

4624181,024

9606731,070

347

4623437,984

9607453,311

302

4624174,866

9606725,909

348

4623421,075

9607464,147

303

4624169,600

9606721,532

349

4623411,075

9607474,867

304

4624164,161

9606715,743

350

4623397,774

9607484,575

305

4624161,247

9606712,659

351

4623410,317

9607501,722

306

4624152,856

9606702,659

352

4623407,227

9607504,230

307

4624141,935

9606692,743

353

4623403,325

9607507,451

308

4624131,517

9606682,909

354

4623400,067

9607510,813

309

4624125,130

9606676,534

355

4623387,696

9607494,118

310

4624119,747

9606669,743

356

4623380,622

9607495,533

311

4624113,649

9606659,819

357

4623363,355

9607504,109

312

4624112,450

9606647,368

358

4623330,235

9607517,575

313

4624110,686

9606638,076

359

4623304,497

9607526,682

314

4624109,933

9606628,284

360

4623281,656

9607534,063

315

4624107,560

9606614,860

361

4623235,538

9607550,862

316

4624108,522

9606607,780

362

4623204,438

9607560,408

317

4624110,031

9606602,071

363

4623167,317

9607571,901
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364

4623165,579

9607572,492

410

4623857,738

9607646,159

365

4623169,401

9607579,772

411

4623872,163

9607644,102

366

4623179,997

9607599,993

412

4623892,856

9607644,118

367

4623212,413

9607661,993

413

4623933,074

9607647,571

368

4623219,663

9607675,854

414

4623953,412

9607649,950

369

4623233,704

9607702,701

415

4623976,199

9607656,360

370

4623243,746

9607721,743

416

4624001,413

9607665,492

371

4623278,835

9607788,700

417

4624020,704

9607675,641

372

4623300,030

9607829,145

418

4624071,872

9607707,909

373

4623097,997

9608284,993

419

4624081,075

9607718,860

374

4623084,288

9608419,117

420

4624085,231

9607727,274

375

4623099,372

9608438,534

421

4624086,038

9607740,575

376

4623100,538

9608443,993

422

4624083,786

9607751,493

377

4623105,622

9608466,682

423

4624077,828

9607757,243

378

4623117,436

9608477,181

424

4624074,997

9607761,102

379

4623122,121

9608477,682

425

4624076,622

9607769,324

380

4623113,538

9608450,533

426

4624024,981

9607794,102

381

4623117,537

9608415,743

427

4624009,621

9607800,493

382

4623132,372

9608375,681

428

4624014,037

9607809,283

383

4623147,747

9608343,867

429

4624064,436

9607784,867

384

4623176,038

9608300,783

430

4624079,997

9607775,868

385

4623208,038

9608260,432

431

4624105,747

9607764,034

386

4623241,746

9608219,618

432

4624107,936

9607762,534

387

4623278,371

9608180,431

433

4624111,996

9607720,118

388

4623320,788

9608118,681

434

4624118,497

9607656,117

389

4623356,936

9608077,242

435

4624119,468

9607645,909

390

4623389,538

9608042,784

436

4624124,497

9607593,118

391

4623405,438

9608030,368

437

4624126,997

9607569,118

392

4623420,902

9608014,234

438

4624129,934

9607542,303

393

4623450,122

9607971,576

439

4624148,558

9607532,685

394

4623469,579

9607946,282

440

4624171,307

9607523,763

395

4623482,079

9607932,321

441

4620569,354

9606493,622

396

4623490,536

9607922,898

442

4620564,436

9606502,243

397

4623517,317

9607897,283

443

4620551,325

9606522,492

398

4623560,913

9607855,570

444

4620533,950

9606537,493

399

4623614,204

9607803,243

445

4620526,255

9606543,493

400

4623627,567

9607791,074

446

4620513,746

9606557,493

401

4623645,786

9607776,200

447

4620513,724

9606557,868

402

4623699,247

9607738,618

448

4620511,254

9606580,617

403

4623712,913

9607729,735

449

4620388,575

9606693,743

404

4623765,536

9607700,070

450

4620387,505

9606694,743

405

4623775,663

9607692,700

451

4620369,247

9606723,243

406

4623797,786

9607673,281

452

4620358,793

9606759,368

407

4623811,788

9607663,531

453

4620353,653

9606797,368

408

4623828,204

9607656,243

454

4620346,177

9606841,493

409

4623839,953

9607652,118

455

4620342,544

9606880,493
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456

4620339,825

9606890,992

502

4619681,057

9606996,053

457

4620336,341

9606904,493

503

4619657,557

9606967,182

458

4620331,528

9606922,993

504

4619637,687

9606940,743

459

4620327,966

9606984,118

505

4619617,878

9606919,683

460

4620342,255

9607033,243

506

4619597,056

9606903,243

461

4620352,522

9607051,243

507

4619574,187

9606899,123

462

4620362,005

9607067,868

508

4619544,307

9606905,743

463

4620378,566

9607089,117

509

4619517,807

9606916,302

464

4620385,120

9607095,480

510

4619493,247

9606924,493

465

4620378,187

9607107,932

511

4619470,628

9606928,183

466

4620365,187

9607129,553

512

4619454,807

9606925,992

467

4620353,057

9607149,683

513

4619446,307

9606912,373

468

4620328,187

9607189,683

514

4619448,687

9606884,623

469

4620288,877

9607234,182

515

4619460,056

9606859,052

470

4620230,686

9607303,743

516

4619484,437

9606834,933

471

4620211,747

9607350,242

517

4619506,557

9606811,183

472

4620205,996

9607382,874

518

4619523,687

9606790,243

473

4620201,700

9607395,553

519

4619529,307

9606770,433

474

4620199,686

9607401,492

520

4619527,246

9606750,933

475

4620183,747

9607407,683

521

4619519,806

9606733,053

476

4620157,747

9607416,492

522

4619498,747

9606719,624

477

4620145,235

9607419,438

523

4619489,627

9606719,993

478

4620126,686

9607423,802

524

4619473,704

9606720,680

479

4620098,807

9607426,493

525

4619462,057

9606721,181

480

4620061,127

9607422,302

526

4619450,166

9606724,191

481

4620035,306

9607415,242

527

4619446,695

9606725,073

482

4620020,247

9607401,183

528

4619428,746

9606729,623

483

4620018,687

9607378,374

529

4619403,686

9606731,802

484

4620019,557

9607348,553

530

4619367,307

9606728,433

485

4620025,057

9607316,432

531

4619345,127

9606719,302

486

4620031,497

9607289,243

532

4619339,207

9606703,823

487

4620039,436

9607248,303

533

4619337,807

9606700,183

488

4620039,437

9607222,374

534

4619336,557

9606675,053

489

4620034,747

9607197,993

535

4619350,807

9606648,553

490

4620025,306

9607178,183

536

4619371,937

9606621,874

491

4620012,557

9607160,624

537

4619385,946

9606602,093

492

4619999,687

9607153,124

538

4619388,247

9606598,843

493

4619997,937

9607152,123

539

4619389,557

9606596,993

494

4619972,807

9607133,373

540

4619404,807

9606570,742

495

4619942,247

9607113,624

541

4619414,128

9606558,302

496

4619902,497

9607088,053

542

4619419,806

9606550,682

497

4619850,436

9607065,682

543

4619427,937

9606526,492

498

4619811,246

9607057,374

544

4619434,557

9606505,124

499

4619768,128

9607037,493

545

4619438,792

9606499,347

500

4619728,187

9607021,742

546

4619446,990

9606488,167

501

4619707,557

9607014,993

547

4619451,378

9606482,183
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548

4619474,557

9606459,432

594

4619599,878

9606072,682

549

4619496,247

9606452,803

595

4619622,437

9606075,372

550

4619516,437

9606435,123

596

4619654,307

9606077,553

551

4619531,878

9606409,743

597

4619657,366

9606077,343

552

4619540,937

9606387,374

598

4619686,996

9606075,303

553

4619544,497

9606369,803

599

4619688,247

9606074,993

554

4619550,128

9606366,802

600

4619695,057

9606083,553

555

4619554,436

9606361,123

601

4619723,997

9606112,682

556

4619555,945

9606346,492

602

4619737,247

9606135,553

557

4619552,878

9606327,872

603

4619738,436

9606154,372

558

4619549,534

9606316,553

604

4619735,127

9606161,743

559

4619545,437

9606302,682

605

4619733,187

9606165,993

560

4619535,668

9606278,573

606

4619716,807

9606169,873

561

4619533,936

9606274,302

607

4619683,937

9606176,182

562

4619525,807

9606268,803

608

4619654,807

9606178,433

563

4619522,687

9606266,683

609

4619653,628

9606170,303

564

4619512,388

9606268,213

610

4619651,997

9606158,682

565

4619507,987

9606266,953

611

4619648,437

9606142,743

566

4619495,856

9606274,933

612

4619643,128

9606138,623

567

4619490,066

9606279,562

613

4619634,686

9606140,552

568

4619484,057

9606293,553

614

4619613,497

9606146,993

569

4619476,747

9606312,992

615

4619579,746

9606158,992

570

4619470,237

9606335,202

616

4619576,807

9606164,123

571

4619462,936

9606357,302

617

4619577,247

9606166,302

572

4619458,057

9606368,992

618

4619578,627

9606173,053

573

4619451,807

9606372,123

619

4619583,557

9606183,242

574

4619446,746

9606371,183

620

4619584,997

9606198,683

575

4619444,557

9606367,742

621

4619587,628

9606216,433

576

4619443,186

9606356,993

622

4619594,746

9606229,933

577

4619439,437

9606335,553

623

4619606,807

9606238,183

578

4619431,436

9606309,302

624

4619622,877

9606238,803

579

4619429,557

9606283,993

625

4619627,128

9606238,932

580

4619429,937

9606253,623

626

4619631,628

9606238,993

581

4619433,806

9606233,303

627

4619635,996

9606248,053

582

4619445,128

9606215,873

628

4619636,997

9606266,493

583

4619463,378

9606196,433

629

4619636,997

9606271,993

584

4619478,057

9606183,773

630

4619636,999

9606274,807

585

4619478,806

9606183,123

631

4619679,870

9606312,132

586

4619486,377

9606176,623

632

4619892,569

9606361,623

587

4619490,897

9606172,473

633

4619898,405

9606362,998

588

4619496,937

9606166,933

634

4619906,975

9606365,123

589

4619509,497

9606155,373

635

4619910,491

9606365,873

590

4619540,187

9606118,683

636

4620099,538

9606403,498

591

4619551,628

9606102,683

637

4620222,491

9606428,748

592

4619561,687

9606088,873

638

4620230,499

9606430,248

593

4619583,687

9606073,123

639

4620487,277

9606478,271
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640

4620533,887

9606486,988

686

4621260,255

9608932,992

641

4620356,502

9607181,987

687

4621245,544

9608903,492

642

4620344,187

9607201,802

688

4621230,686

9608863,243

643

4620304,878

9607246,302

689

4621225,794

9608812,993

644

4620272,473

9607285,041

690

4621222,224

9608755,118

645

4620247,937

9607314,374

691

4621224,114

9608713,618

646

4620231,246

9607355,493

692

4621230,544

9608643,117

647

4620225,807

9607386,493

693

4621237,739

9608603,118

648

4620233,128

9607385,803

694

4621246,7

9608564,117

649

4620258,187

9607389,873

695

4621250,918

9608521,492

650

4620274,972

9607395,603

696

4621251,138

9608519,368

651

4620281,057

9607397,683

697

4621253,558

9608473,243

652

4620305,997

9607402,803

698

4621253,402

9608431,618

653

4620331,057

9607403,932

699

4621241,474

9608403,617

654

4620362,306

9607399,053

700

4621223,036

9608366,867

655

4620376,187

9607396,302

701

4621204,699

9608317,868

656

4620381,496

9607394,993

702

4621183,786

9608243,617

657

4620385,627

9607391,993

703

4621173,903

9608184,368

658

4620390,496

9607386,053

704

4621170,153

9608148,618

659

4620398,378

9607327,993

705

4621164,653

9608079,617

660

4620403,628

9607281,993

706

4621162,489

9608037,242

661

4620417,747

9607230,743

707

4621146,45

9608014,743

662

4620424,128

9607189,683

708

4621127,38

9607992,743

663

4620433,449

9607151,903

709

4621096,536

9607951,618

664

4620433,997

9607149,682

710

4621067,436

9607914,868

665

4620446,377

9607104,873

711

4621042,699

9607888,742

666

4620454,997

9607068,374

712

4621039,044

9607884,867

667

4620475,437

9607036,683

713

4621013,449

9607853,743

668

4620501,937

9607009,243

714

4620967,13

9607813,243

669

4620526,437

9606992,303

715

4620930,098

9607784,492

670

4620553,996

9606986,682

716

4620900,724

9607761,368

671

4620543,807

9606985,052

717

4620900,38

9607761,118

672

4620521,687

9606987,932

718

4620880,224

9607744,992

673

4620506,378

9606994,552

719

4620850,997

9607723,118

674

4620464,878

9607022,432

720

4620848,114

9607721,367

675

4620444,307

9607043,624

721

4620818,708

9607702,742

676

4620435,695

9607054,816

722

4620774,028

9607678,493

677

4620417,378

9607078,624

723

4620731,614

9607657,618

678

4620399,976

9607109,882

724

4620729,075

9607656,368

679

4620394,937

9607118,932

725

4620708,38

9607644,743

680

4620371,687

9607157,552

726

4620671,402

9607637,492

681

4621421,294

9608920,867

727

4620638,294

9607642,117

682

4621379,224

9608924,118

728

4620628,247

9607643,492

683

4621334,316

9608928,368

729

4620582,075

9607644,368

684

4621308,13

9608937,742

730

4620548,786

9607652,368

685

4621274,519

9608954,368

731

4620537,575

9607658,368
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732

4620517,997

9607663,492

778

4620098,528

9608077,117

733

4620472,755

9607674,743

779

4620099,044

9608079,243

734

4620469,466

9607674,742

780

4620107,591

9608113,992

735

4620454,746

9607674,367

781

4620109,395

9608142,867

736

4620429,091

9607678,868

782

4620118,7

9608165,493

737

4620396,308

9607685,993

783

4620125,317

9608193,993

738

4620341,77

9607687,493

784

4620130,152

9608222,368

739

4620268,473

9607684,992

785

4620129,817

9608258,367

740

4620248,558

9607670,617

786

4620147,52

9608282,118

741

4620241,103

9607663,829

787

4620160,786

9608300,118

742

4620231,95

9607655,493

788

4620168,778

9608320,618

743

4620214,436

9607626,243

789

4620174,363

9608336,907

744

4620196,903

9607598,618

790

4620176,02

9608341,743

745

4620196,398

9607597,14

791

4620176,903

9608361,992

746

4620192,346

9607591,096

792

4620171,698

9608393,515

747

4620191,407

9607591,694

793

4620171,436

9608395,118

748

4620180,957

9607598,395

794

4620165,849

9608421,992

749

4620168,4

9607600,59

795

4620159,591

9608453,368

750

4620145,741

9607604,55

796

4620158,144

9608471,618

751

4620143,787

9607604,867

797

4620175,106

9608483,493

752

4620142,957

9607615,243

798

4620186,997

9608495,243

753

4620139,708

9607645,243

799

4620205,278

9608523,242

754

4620140,958

9607671,368

800

4620211,888

9608537,617

755

4620137,129

9607697,243

801

4620226,864

9608565,493

756

4620129,169

9607710,367

802

4620246,199

9608581,867

757

4620126,02

9607715,618

803

4620246,887

9608582,243

758

4620124,075

9607718,742

804

4620262,864

9608591,743

759

4620114,974

9607734,492

805

4620280,286

9608600,993

760

4620112,966

9607762,618

806

4620301,558

9608612,492

761

4620112,044

9607771,368

807

4620331,63

9608633,368

762

4620110,38

9607786,993

808

4620357,936

9608657,242

763

4620103,949

9607816,993

809

4620392,645

9608695,867

764

4620101,435

9607833,242

810

4620416,468

9608713,9

765

4620101,95

9607865,493

811

4620419,394

9608716,118

766

4620103,629

9607873,493

812

4620441,075

9608722,368

767

4620108,614

9607896,868

813

4620442,606

9608722,618

768

4620108,019

9607919,243

814

4620460,403

9608725,617

769

4620107,161

9607925,876

815

4620474,77

9608733,743

770

4620107,13

9607926,118

816

4620490,45

9608745,118

771

4620102,099

9607941,867

817

4620531,888

9608777,743

772

4620090,817

9607963,118

818

4620583,269

9608813,618

773

4620078,395

9607990,743

819

4620623,104

9608842,255

774

4620071,958

9608013,118

820

4620630,044

9608847,243

775

4620072,144

9608036,742

821

4620650,652

9608864,617

776

4620075,27

9608042,802

822

4620666,45

9608882,367

777

4620081,364

9608054,618

823

4620683,812

9608899,936
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824

4620686,091

9608902,243

870

4620981,13

X

9610233,367

Y

825

4620702,652

9608919,992

871

4620991,669

9610271,118

826

4620722,889

9608944,79

872

4620995,152

9610310,493

827

4620727,544

9608950,493

873

4621000,308

9610345,743

828

4620741,778

9608979,367

874

4621006,888

9610393,243

829

4620759,286

9609007,118

875

4621007,918

9610419,617

830

4620783,419

9609037,368

876

4621003,286

9610438,743

831

4620790,091

9609047,368

877

4621004,138

9610472,243

832

4620802,348

9609065,72

878

4621002,936

9610504,368

833

4620833,973

9609111,742

879

4621006,544

9610532,992

834

4620868,27

9609170,368

880

4621006,794

9610534,992

835

4620906,63

9609215,867

881

4621020,294

9610562,868

836

4620948,349

9609264,743

882

4621033,145

9610601,367

837

4620973,27

9609282,743

883

4621039,106

9610637,867

838

4620994,466

9609301,868

884

4621063,974

9610684,618

839

4620996,989

9609304,118

885

4621076,45

9610735,868

840

4621012,841

9609314,243

886

4621087,255

9610774,618

841

4621007,95

9609322,993

887

4621099,466

9610800,868

842

4621004,02

9609329,993

888

4621111,708

9610830,993

843

4621000,466

9609336,368

889

4621130,653

9610869,993

844

4620989,099

9609355,742

890

4621145,849

9610940,618

845

4620980,137

9609371,118

891

4621145,638

9610994,743

846

4620960,466

9609417,618

892

4621159,067

9611041,618

847

4620937,13

9609479,242

893

4621163,255

9611078,868

848

4620932,841

9609505,117

894

4621163,294

9611079,868

849

4620920,825

9609546,868

895

4621165,458

9611121,368

850

4620919,458

9609587,367

896

4621169,185

9611163,243

851

4620912,325

9609650,492

897

4621172,88

9611226,618

852

4620907,558

9609703,618

898

4621171,308

9611273,118

853

4620903,528

9609759,868

899

4621164,269

9611306,243

854

4620908,63

9609816,242

900

4621142,02

9611340,743

855

4620907,466

9609839,243

901

4621125,724

9611363,492

856

4620907,402

9609840,618

902

4621109,044

9611376,243

857

4620902,091

9609899,117

903

4621104,794

9611379,493

858

4620904,708

9609947,992

904

4621081,177

9611404,868

859

4620905,106

9609954,243

905

4621060,786

9611423,617

860

4620910,88

9609985,867

906

4621047,52

9611442,492

861

4620947,363

9610023,618

907

4621047,808

9611471,743

862

4620953,817

9610047,743

908

4621050,436

9611482,868

863

4620958,418

9610075,243

909

4621056,567

9611508,992

864

4620965,058

9610103,368

910

4621063,747

9611540,618

865

4620965,575

9610107,368

911

4621070,557

9611549,868

866

4620967,739

9610123,992

912

4621073,278

9611553,493

867

4620968,645

9610130,992

913

4621090,395

9611587,618

868

4620969,966

9610161,243

914

4621111,466

9611611,493

869

4620971,591

9610195,368

915

4621116,223

9611618,492
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916

4621128,224

9611636,242

962

4620988,216

9612594,118

917

4621156,786

9611671,992

963

4620981,45

9612593,118

918

4621156,958

9611672,617

964

4620976,846

9612595,369

919

4621163,685

9611700,743

965

4620973,08

9612597,212

920

4621164,177

9611724,867

966

4620967,954

9612599,743

921

4621155,341

9611754,492

967

4620974,372

9612607,451

922

4621138,067

9611780,493

968

4620964,288

9612615,743

923

4621122,474

9611821,367

969

4620960,163

9612621,153

924

4621118,199

9611840,742

970

4620959,7

9612622,033

925

4621116,644

9611847,742

971

4620956,497

9612627,993

926

4621110,88

9611880,617

972

4620932,913

9612615,523

927

4621111,138

9611905,992

973

4620937,997

9612657,743

928

4621113,043

9611943,743

974

4620950,105

9612685,993

929

4621118,239

9611971,368

975

4620957,38

9612703,743

930

4621118,685

9611973,617

976

4620967,864

9612727,118

931

4621131,458

9612005,992

977

4620974,317

9612756,242

932

4621146,567

9612043,493

978

4620967,067

9612776,993

933

4621160,653

9612064,993

979

4620952,528

9612795,743

934

4621163,074

9612068,618

980

4620909,754

9612805,368

935

4621178,786

9612138,118

981

4620868,458

9612820,368

936

4621192,755

9612165,742

982

4620844,989

9612835,368

937

4621192,778

9612168,118

983

4620831,724

9612856,118

938

4621194,349

9612170,743

984

4620826,996

9612864,245

939

4621197,949

9612176,868

985

4620828,935

9612865,373

940

4621204,129

9612184,992

986

4620837,057

9612871,433

941

4621199,489

9612203,993

987

4620843,627

9612877,052

942

4621197,786

9612209,367

988

4620850,556

9612880,433

943

4621185,216

9612249,367

989

4620859,127

9612880,683

944

4621174,973

9612291,618

990

4620866,937

9612878,553

945

4621162,755

9612338,868

991

4620866,187

9612875,433

946

4621152,84

9612387,743

992

4620857,937

9612868,803

947

4621152,379

9612417,242

993

4620855,628

9612862,492

948

4621153,817

9612435,243

994

4620855,247

9612851,933

949

4621131,723

9612459,993

995

4620850,378

9612839,803

950

4621106,716

9612473,743

996

4620853,497

9612834,553

951

4621086,755

9612483,618

997

4620860,687

9612834,183

952

4621082,129

9612502,742

998

4620872,378

9612835,183

953

4621083,419

9612530,618

999

4620877,378

9612834,432

954

4621087,152

9612548,868

1000

4620877,687

9612829,802

955

4621084,856

9612571,743

1001

4620887,128

9612831,374

956

4621075,177

9612594,117

1002

4620896,378

9612835,993

957

4621052,364

9612598,118

1003

4620916,747

9612839,553

958

4621030,285

9612599,993

1004

4620916,997

9612841,183

959

4621013,294

9612597,743

1005

4620931,437

9612845,873

960

4621003,075

9612596,493

1006

4620938,807

9612848,303

961

4620988,587

9612594,177

1007

4620943,746

9612848,992
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1008

4620953,556

9612849,183

1054

4621051,307

9612695,053

1009

4620959,187

9612848,803

1055

4621046,937

9612687,374

1010

4620969,556

9612849,742

1056

4621039,937

9612683,553

1011

4620975,057

9612850,183

1057

4621045,187

9612682,123

1012

4620981,807

9612849,124

1058

4621048,878

9612680,553

1013

4620988,807

9612837,683

1059

4621051,056

9612677,682

1014

4620991,936

9612838,182

1060

4621050,806

9612667,742

1015

4620997,806

9612845,493

1061

4621050,247

9612658,053

1016

4621002,307

9612847,683

1062

4621043,687

9612651,993

1017

4621014,057

9612845,992

1063

4621038,057

9612649,683

1018

4621018,878

9612841,183

1064

4621027,628

9612647,053

1019

4621016,437

9612833,242

1065

4621013,378

9612644,303

1020

4621012,437

9612821,553

1066

4621012,057

9612638,433

1021

4621008,056

9612809,243

1067

4621013,127

9612631,493

1022

4621004,378

9612793,432

1068

4621016,247

9612627,933

1023

4621007,307

9612787,993

1069

4621022,057

9612627,624

1024

4621012,247

9612781,303

1070

4621031,878

9612630,553

1025

4621018,686

9612772,683

1071

4621042,128

9612635,683

1026

4621023,436

9612771,182

1072

4621049,937

9612635,432

1027

4621031,937

9612771,874

1073

4621055,747

9612636,803

1028

4621038,436

9612775,803

1074

4621062,186

9612637,242

1029

4621047,807

9612783,874

1075

4621074,306

9612636,743

1030

4621054,687

9612787,933

1076

4621087,997

9612631,803

1031

4621059,628

9612786,123

1077

4621101,807

9612624,052

1032

4621062,247

9612779,493

1078

4621111,437

9612615,492

1033

4621066,557

9612768,183

1079

4621113,806

9612605,052

1034

4621064,557

9612759,683

1080

4621115,127

9612591,553

1035

4621054,936

9612748,243

1081

4621115,377

9612574,802

1036

4621056,187

9612746,183

1082

4621112,878

9612556,182

1037

4621060,627

9612744,182

1083

4621111,057

9612537,874

1038

4621067,557

9612746,493

1084

4621112,628

9612536,803

1039

4621072,497

9612750,183

1085

4621116,497

9612541,124

1040

4621076,557

9612749,932

1086

4621123,187

9612549,302

1041

4621082,057

9612746,873

1087

4621130,747

9612557,993

1042

4621086,437

9612745,182

1088

4621137,687

9612565,993

1043

4621095,747

9612745,743

1089

4621142,497

9612569,933

1044

4621096,247

9612736,553

1090

4621146,878

9612569,993

1045

4621085,378

9612730,932

1091

4621148,128

9612567,493

1046

4621087,997

9612721,624

1092

4621147,497

9612561,373

1047

4621088,056

9612719,932

1093

4621145,807

9612552,802

1048

4621082,687

9612714,303

1094

4621145,307

9612543,993

1049

4621077,378

9612708,743

1095

4621146,687

9612533,183

1050

4621073,877

9612708,743

1096

4621151,497

9612523,682

1051

4621068,497

9612710,374

1097

4621157,628

9612524,183

1052

4621062,628

9612709,933

1098

4621163,246

9612527,993

1053

4621055,628

9612703,303

1099

4621171,128

9612533,374
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1100

4621178,378

9612535,874

1146

4621485,628

9612118,553

1101

4621182,747

9612535,624

1147

4621489,437

9612113,243

1102

4621188,687

9612534,123

1148

4621496,307

9612104,624

1103

4621195,307

9612528,552

1149

4621500,378

9612092,433

1104

4621203,306

9612520,493

1150

4621497,807

9612077,493

1105

4621216,437

9612514,052

1151

4621496,187

9612059,493

1106

4621236,246

9612504,933

1152

4621493,997

9612037,932

1107

4621254,128

9612487,183

1153

4621488,807

9612014,802

1108

4621258,996

9612481,743

1154

4621479,128

9611989,743

1109

4621262,128

9612469,682

1155

4621469,557

9611969,683

1110

4621267,628

9612451,493

1156

4621460,878

9611953,683

1111

4621285,627

9612429,123

1157

4621449,057

9611950,053

1112

4621303,187

9612406,803

1158

4621438,937

9611945,682

1113

4621307,246

9612387,552

1159

4621443,378

9611932,493

1114

4621307,057

9612376,242

1160

4621440,628

9611923,182

1115

4621297,556

9612364,123

1161

4621442,187

9611912,624

1116

4621281,056

9612359,433

1162

4621439,497

9611899,743

1117

4621256,557

9612349,053

1163

4621437,878

9611888,992

1118

4621239,306

9612340,302

1164

4621440,997

9611875,553

1119

4621229,186

9612325,743

1165

4621450,306

9611868,493

1120

4621226,807

9612313,052

1166

4621466,687

9611868,802

1121

4621230,747

9612310,743

1167

4621477,307

9611867,802

1122

4621245,687

9612313,433

1168

4621481,878

9611863,303

1123

4621284,557

9612324,682

1169

4621482,687

9611854,933

1124

4621304,628

9612325,243

1170

4621485,247

9611845,302

1125

4621317,997

9612318,123

1171

4621494,807

9611843,553

1126

4621324,687

9612305,492

1172

4621501,746

9611838,803

1127

4621325,128

9612296,182

1173

4621502,437

9611829,053

1128

4621320,496

9612286,492

1174

4621497,627

9611817,683

1129

4621308,556

9612280,873

1175

4621483,997

9611794,053

1130

4621290,878

9612277,303

1176

4621472,747

9611779,374

1131

4621280,936

9612269,993

1177

4621466,936

9611767,802

1132

4621275,628

9612261,683

1178

4621470,556

9611763,993

1133

4621295,128

9612267,802

1179

4621477,377

9611764,743

1134

4621327,937

9612266,374

1180

4621480,246

9611759,053

1135

4621341,878

9612265,624

1181

4621480,878

9611748,992

1136

4621359,557

9612266,623

1182

4621486,307

9611746,802

1137

4621378,747

9612261,683

1183

4621496,878

9611754,803

1138

4621400,187

9612248,303

1184

4621508,128

9611760,553

1139

4621424,937

9612228,124

1185

4621516,878

9611754,302

1140

4621447,057

9612206,803

1186

4621525,436

9611745,623

1141

4621464,747

9612190,933

1187

4621531,628

9611737,302

1142

4621471,307

9612180,932

1188

4621528,436

9611726,492

1143

4621471,807

9612158,803

1189

4621517,937

9611716,302

1144

4621472,806

9612136,743

1190

4621506,997

9611710,124

1145

4621479,057

9612117,433

1191

4621506,378

9611691,302
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1192

4621508,877

9611677,803

1238

4621946,247

9611723,932

1193

4621517,627

9611675,683

1239

4621951,807

9611718,803

1194

4621529,628

9611672,682

1240

4621955,687

9611711,552

1195

4621530,056

9611664,932

1241

4621959,937

9611710,932

1196

4621529,936

9611650,683

1242

4621962,997

9611715,183

1197

4621526,747

9611638,433

1243

4621967,936

9611724,683

1198

4621527,437

9611624,933

1244

4621979,557

9611734,493

1199

4621538,057

9611619,183

1245

4621989,628

9611741,242

1200

4621553,378

9611618,124

1246

4621993,937

9611755,374

1201

4621569,628

9611620,993

1247

4621998,807

9611773,492

1202

4621588,307

9611631,243

1248

4622006,497

9611795,053

1203

4621604,377

9611643,303

1249

4622017,186

9611812,373

1204

4621621,247

9611650,933

1250

4622025,807

9611813,624

1205

4621625,378

9611660,124

1251

4622032,937

9611819,052

1206

4621623,807

9611668,993

1252

4622050,307

9611839,553

1207

4621626,628

9611682,623

1253

4622061,747

9611847,553

1208

4621639,306

9611698,243

1254

4622068,996

9611847,743

1209

4621654,687

9611708,373

1255

4622071,997

9611842,933

1210

4621676,937

9611717,682

1256

4622073,246

9611836,993

1211

4621704,807

9611722,303

1257

4622078,247

9611837,493

1212

4621727,557

9611728,433

1258

4622088,687

9611848,624

1213

4621739,307

9611723,803

1259

4622100,307

9611857,623

1214

4621742,926

9611725,651

1260

4622107,687

9611856,182

1215

4621745,187

9611726,803

1261

4622114,128

9611864,053

1216

4621753,687

9611738,433

1262

4622129,186

9611876,743

1217

4621763,557

9611743,373

1263

4622138,747

9611879,182

1218

4621784,747

9611753,303

1264

4622142,057

9611873,183

1219

4621817,628

9611773,742

1265

4622137,497

9611863,743

1220

4621839,497

9611780,624

1266

4622137,747

9611857,243

1221

4621851,497

9611782,124

1267

4622148,807

9611852,374

1222

4621857,746

9611777,243

1268

4622148,746

9611842,874

1223

4621857,247

9611767,683

1269

4622143,937

9611828,493

1224

4621859,378

9611761,743

1270

4622139,877

9611816,493

1225

4621867,747

9611760,492

1271

4622127,997

9611805,182

1226

4621879,378

9611764,874

1272

4622123,247

9611793,492

1227

4621887,128

9611761,874

1273

4622128,936

9611792,124

1228

4621890,557

9611754,433

1274

4622135,057

9611796,743

1229

4621892,128

9611745,993

1275

4622146,437

9611800,802

1230

4621900,128

9611735,243

1276

4622151,877

9611794,124

1231

4621904,128

9611727,803

1277

4622150,687

9611777,874

1232

4621907,377

9611730,182

1278

4622143,878

9611770,682

1233

4621913,628

9611734,124

1279

4622135,247

9611773,874

1234

4621922,128

9611732,303

1280

4622129,307

9611768,874

1235

4621928,627

9611726,182

1281

4622128,186

9611756,432

1236

4621934,187

9611717,053

1282

4622120,377

9611751,993

1237

4621940,557

9611723,432

1283

4622111,187

9611748,992
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1284

4622114,747

9611744,243

1330

4622264,497

9611584,553

1285

4622120,807

9611739,492

1331

4622268,747

9611578,374

1286

4622118,877

9611731,873

1332

4622262,997

9611562,803

1287

4622110,246

9611724,433

1333

4622248,306

9611556,553

1288

4622097,187

9611717,373

1334

4622235,247

9611545,992

1289

4622086,997

9611705,933

1335

4622230,557

9611529,874

1290

4622092,557

9611697,182

1336

4622240,807

9611528,742

1291

4622096,877

9611694,243

1337

4622248,557

9611520,993

1292

4622092,687

9611674,433

1338

4622248,378

9611510,743

1293

4622097,556

9611677,874

1339

4622253,128

9611500,243

1294

4622105,187

9611685,553

1340

4622264,997

9611500,243

1295

4622112,996

9611685,932

1341

4622269,936

9611492,124

1296

4622115,746

9611679,124

1342

4622269,628

9611477,433

1297

4622115,437

9611648,302

1343

4622274,687

9611479,374

1298

4622119,128

9611642,624

1344

4622282,557

9611484,932

1299

4622129,497

9611643,553

1345

4622287,246

9611474,052

1300

4622139,557

9611645,873

1346

4622283,057

9611460,182

1301

4622146,057

9611642,183

1347

4622272,497

9611441,242

1302

4622144,628

9611635,183

1348

4622265,997

9611425,552

1303

4622140,878

9611625,624

1349

4622273,437

9611424,623

1304

4622151,057

9611634,683

1350

4622279,186

9611423,373

1305

4622169,246

9611647,803

1351

4622281,627

9611414,374

1306

4622187,378

9611654,992

1352

4622274,687

9611402,683

1307

4622199,437

9611651,183

1353

4622265,056

9611400,302

1308

4622202,247

9611642,243

1354

4622262,437

9611395,933

1309

4622196,997

9611625,183

1355

4622263,057

9611386,933

1310

4622190,628

9611612,683

1356

4622257,936

9611382,124

1311

4622194,128

9611607,553

1357

4622252,877

9611375,303

1312

4622199,186

9611613,552

1358

4622259,627

9611371,493

1313

4622203,877

9611621,623

1359

4622264,437

9611369,373

1314

4622211,187

9611634,433

1360

4622270,496

9611374,123

1315

4622217,187

9611645,052

1361

4622276,187

9611384,433

1316

4622223,878

9611644,553

1362

4622282,057

9611389,374

1317

4622229,187

9611637,374

1363

4622286,687

9611386,183

1318

4622230,246

9611624,124

1364

4622288,496

9611378,433

1319

4622231,557

9611612,433

1365

4622285,687

9611363,933

1320

4622226,057

9611601,183

1366

4622275,937

9611345,743

1321

4622223,128

9611595,803

1367

4622264,247

9611337,302

1322

4622226,057

9611591,803

1368

4622259,937

9611330,933

1323

4622233,936

9611598,993

1369

4622267,307

9611324,933

1324

4622242,186

9611608,803

1370

4622269,877

9611317,932

1325

4622248,997

9611605,803

1371

4622275,937

9611314,623

1326

4622251,497

9611596,493

1372

4622287,937

9611310,683

1327

4622246,687

9611583,183

1373

4622293,557

9611299,873

1328

4622250,747

9611575,623

1374

4622290,628

9611285,433

1329

4622256,687

9611582,682

1375

4622281,128

9611265,183
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1376

4622277,378

9611245,683

1422

4622265,145

9610432,743

1377

4622284,687

9611235,124

1423

4622286,489

9610408,618

1378

4622284,557

9611224,993

1424

4622308,52

9610376,867

1379

4622276,807

9611214,053

1425

4622321,936

9610346,243

1380

4622268,057

9611194,052

1426

4622317,88

9610294,742

1381

4622257,747

9611182,052

1427

4622318,778

9610294,618

1382

4622258,497

9611171,933

1428

4622345,996

9610288,368

1383

4622264,186

9611156,743

1429

4622376,489

9610264,993

1384

4622270,878

9611140,683

1430

4622397,058

9610239,618

1385

4622281,687

9611143,182

1431

4622416,2

9610223,492

1386

4622286,997

9611138,742

1432

4622425,091

9610219,743

1387

4622287,128

9611124,124

1433

4622440,458

9610213,368

1388

4622290,378

9611104,433

1434

4622455,317

9610201,242

1389

4622283,807

9611083,373

1435

4622479,614

9610166,993

1390

4622279,128

9611062,873

1436

4622480,035

9610152,368

1391

4622283,627

9611044,243

1437

4622480,186

9610147,118

1392

4622291,996

9611029,803

1438

4622482,95

9610117,368

1393

4622296,557

9611019,243

1439

4622481,715

9610095,368

1394

4622329,22

9611014,9

1440

4622490,677

9610082,743

1395

4622328,686

9610993,493

1441

4622490,974

9610082,242

1396

4622319,106

9610973,743

1442

4622496,903

9610077,743

1397

4622304,208

9610949,742

1443

4622502,567

9610073,243

1398

4622302,864

9610947,493

1444

4622535,747

9610038,867

1399

4622285,88

9610922,867

1445

4622559,091

9610010,743

1400

4622269,536

9610886,993

1446

4622574,599

9609998,242

1401

4622261,294

9610848,367

1447

4622562,786

9609998,743

1402

4622241,755

9610821,993

1448

4622522,341

9609988,743

1403

4622239,349

9610809,243

1449

4622511,849

9609987,992

1404

4622237,598

9610807,743

1450

4622508,153

9609987,618

1405

4622222,708

9610794,993

1451

4622477,489

9609960,243

1406

4622217,458

9610776,993

1452

4622451,685

9609926,617

1407

4622236,067

9610758,993

1453

4622434,653

9609902,867

1408

4622255,224

9610745,118

1454

4622429,989

9609899,118

1409

4622274,566

9610724,367

1455

4622418,808

9609889,993

1410

4622286,724

9610695,868

1456

4622395,558

9609883,492

1411

4622288,474

9610685,992

1457

4622350,138

9609891,742

1412

4622291,786

9610667,617

1458

4622317,13

9609899,243

1413

4622294,808

9610639,368

1459

4622281,364

9609903,243

1414

4622296,325

9610612,242

1460

4622259,919

9609893,493

1415

4622294,599

9610590,868

1461

4622236,308

9609868,993

1416

4622289,27

9610564,992

1462

4622194,286

9609835,117

1417

4622287,919

9610554,118

1463

4622176,224

9609813,618

1418

4622284,864

9610529,493

1464

4622146,52

9609791,868

1419

4622276,238

9610477,493

1465

4622112,497

9609770,742

1420

4622263,098

9610431,242

1466

4622082,888

9609765,742

1421

4622263,028

9610430,868

1467

4622068,186

9609765,117
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1468

4622064,395

9609764,993

1469

4622023,855

9609764,368

1470

4621986,325

9609767,367

1471

4621962,465

9609764,993

1472

4621956,419

9609764,367

1473

4621948,598

9609763,492

1474

4621907,936

9609777,117

1475

4621860,185

9609789,368

1476

4621829,473

9609791,117

1477

4621811,239

9609792,242

1478

4621801,105

9609787,618

1479

4621785,239

9609780,618

1480

4621762,106

9609759,118

1481

4621748,38

9609734,617

1482

4621737,747

9609704,618

1483

4621736,294

9609695,243

1484

4621731,974

9609667,243

1485

4621724,769

9609621,868

1486

4621717,755

9609583,493

1487

4621709,936

9609549,992

1488

4621707,849

9609527,993

1489

4621700,95

9609504,743

1490

4621682,536

9609465,368

1491

4621669,13

9609433,992

1492

4621640,605

9609404,742

1493

4621640,224

9609404,368

1494

4621612,63

9609372,243

1495

4621587,52

9609344,368

1496

4621570,686

9609325,993

1497

4621570,45

9609325,743

1498

4621562,307

9609298,493

1499

4621552,473

9609233,243

1500

4621546,129

9609177,617

1501

4621544,341

9609152,368

1502

4621544,091

9609148,743

1503

4621544,841

9609091,993

1504

4621541,724

9609040,243

1505

4621535,841

9609017,617

1506

4621535,807

9609017,242

1507

4621532,637

9608978,242

1508

4621524,005

9608950,493

1509

4621524,044

9608948,992

1510

4621489,63

9608938,118

1511

4621456,785

9608925,618

1512

4621425,144

9608920,493
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МИНИСТЕРСТВО
НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ
И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
ЗАПОВЕД № РД-02-14-176
от 14 февруари 2013 г.
Във връзка с нарасналите обществени изис
квания и нуждата от сигурно електроснабдя
ване на потребителите в курортите и населе
ните места в района Бургас – Варна, писмо на
„НЕК“ – ЕАД – П „Трафоелектроинвест“, с вх.
№ АУ-14-2 от 11.01.2013 г., на основание чл. 134,
ал. 2 във връзка с ал. 1, т. 2, чл. 136, ал. 1, чл. 110,
ал. 1, т. 5, чл. 128, ал. 1, 5, 6 и 12 и чл. 129, ал. 3
ЗУТ, както и обстоятелството, че електропровод
ВЛ 110 kV п/ст „Айтос“ – п/ст „Слънчев брягзапад“ с трасе, преминаващо на територията на
общините Несебър, Айтос, Бургас и Поморие,
област Бургас, е обект с национално значение по
смисъла на § 5 ЗУТ, определен за такъв с Реше
ние № 35 от 20.01.11 г. на Министерския съвет, и
национален обект по смисъла на § 1 от Закона за
държавната собственост (ЗДС), определен за такъв
с Решение № 771 от 21.10.2011 г. на Министерския
съвет, Заповед № РД-02-14-2919 от 6.12.2012 г. на
заместник-министъра на регионалното развитие и
благоустройството за разрешаване изработването
на проект за изменение на ПУП – парцеларен
план за обект „ВЛ 110 kV п/ст „Айтос“ – п/ст
„Слънчев бряг-запад“ в участъка от стълб № 161
до стълб № 163 за поземлени имоти 39164.11.437,
39164.11.438, 39164.11.439, 39164.11.440, 39164.11.461,
39164.11.462, 39164.12.27, 39164.12.33, 39164.12.104,
39164.12.138, 39164.12.638 и 39164.12.639 в землището
на с. Кошарица, община Несебър, област Бургас,
писмо изх. № 3465 от 28.11.2012 г. от Регионална
инспекция по околната среда и водите – Бургас,
към Министерството на околната среда и води
те (МОСВ), Решение № КЗЗ-23 от 19.11.2012 г.
на Комисията за земеделските земи към МЗХ
за утвърждаване на трасе за проектиране на
електропровода и площадки за проектиране на
стъпки на 4 бр. стълбове в земеделски земи,
писмо № 33-НН-45 от 9.01.2013 г. за съгласува
не с Министерството на културата, Решение
№ 365 на Общинския съвет – гр. Несебър, по
протокол № 12 от 14.12.2012 г., съобщаване за
изработения проект за изменение на ПУП – ПП
чрез обявления в „Държавен вестник“, бр. 96 от
6.12.2012 г., и на интернет страницата на Община
Несебър, без постъпили жалби, удостоверено с Акт
от 8.01.2013 г. от Община Несебър, протокол на
Националния експертен съвет по устройство на
територията и регионална политика (НЕСУТРП)
при МРРБ № УТП-01-02-06 от 29.01.2013 г., писмо
с вх. № АУ-14-2 от 8.02.2013 г. на „НЕК“ – ЕАД – П
„Трафоелектроинвест“, за изпълнение на поставе
ните условия в т. 1 от решенията на НЕСУТРП и
Заповед № РД-02-14-3004 от 18.12.2012 г. на минис
търа на регионалното развитие и благоустройството
одобрявам изменение на подробен устройствен
план – парцеларен план за обект „ВЛ 110 kV п/ст
„Айтос“ – п/ст „Слънчев бряг-запад“ в участъка от
стълб № 161 до стълб № 163 за поземлени имоти
39164.11.437, 39164.11.438, 39164.11.439, 39164.11.440,
39164.11.461, 39164.11.462, 39164.11.464, 39164.12.27,
39164.12.33, 39164.12.104, 39164.12.138, 39164.12.638
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и 39164.12.639 в землището на с. Кошарица, об
щина Несебър, област Бургас, съгласно приетата
и одобрена графична част, неразделна част от
заповедта.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ във връзка
с чл. 132, ал. 1 и 2 АПК заповедта подлежи на
обжалване пред Административния съд – Бургас,
в 14-дневен срок от обнародването є чрез МРРБ.

1613

За министър:
Д. Симидчиев

СТОЛИЧНА ОБЩИНА
РЕШЕНИЕ № 663
от 20 декември 2012 г.
В Направление „Архитектура и градоустрой
ство“ на Столична община са постъпили заявле
ния вх. № ГР-70-00-957 от 11.11.2008 г. от „Венчър
България“ – ЕАД, собственик на УПИ III-671, с
искане за даване на съгласие за изработване на
подробен устройствен план.
Към заявлението са приложени: пълномощно,
нотариален акт № 2, том I, рег. № 482, дело № 1
от 18.01.2008 г., скица и мотивирано предложение.
Заявлението с приложените към него доказа
телства е разгледано заедно със становищата на
отделите на НАГ, като е издадено разрешение
№ ГР-70-00-957 от 10.02.2009 г. от главния архитект
на София, с което е допуснато да се изработи
подробен устройствен план – изменение на план
за застрояване и работен устройствен план.
Със заявление вх. № ГР-70-00-957 от 27.04.2009 г.
са внесени проекти за одобряване на ИПРЗ и
РУП за УПИ I – „За жилищно строителство“,
УПИ II-654 и УПИ III-671 – „За жилища, офиси
и магазини“, кв. 86, с обяснителна записка и
извадка от действащия ПУП.
Представени са съгласувани проекти от „ЧЕЗ
Разпределение България“ – АД, на 28.04.2009 г.
и „Софийска вода“ – АД, с писмо № ТУ-2102 от
15.04.2009 г., както и експертна оценка и геодези
ческо заснемане на съществуващата растителност,
заверени от дирекция „Зелена система“ – СО,
на 7.05.2009 г.
Проектът е съобщен по реда на чл. 128, ал. 3
ЗУТ, като съгласно писмо per. № 6602-2186 от
26.06.2009 г. на главния архитект на район „Ви
тоша“ възражения не са постъпили.
Изработеният проект е разгледан от ОЕСУТ
с протокол № ЕС-Г-72 от 7.07.2009 г., т. 48, като
е направено служебно предложение да се преци
зира линията на застрояване към бул. България
съгласно изискванията на чл. 26, ал. 1, т. 2 ЗУТ
и коригираният проект да се обяви по чл. 128,
ал. 10 ЗУТ.
В Направление „Архитектура и градоустрой
ство“ на Столична община са постъпили две
възражения по изработения проект, а именно:
възражение № ГР-70-00-957 от 22.07.2009 г. от
„Евросервиз Тандер“ – ЕООД, като собственик
на УПИ I – „За жилищно строителство“, и въз
ражение № ГР-70-00-957 от 22.07.2009 г. от „Кар
Бенч ТД“ – ЕООД, собственик на УПИ II-654.
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Към възраженията има приложени документи за
собственост, скици и мотивирано предложение
за ИПРЗ.
Възраженията са разгледани и уважени с про
токол на ОЕСУТ № ЕС-Г-92 от 13.10.2009 г., т. 12,
като е направено служебно предложение проектът
да се преработи в съответствие с приложеното
заснемане на дървесната растителност, да се съ
гласува с експлоатационните предприятия и да
се измени уличната регулация на ул. Бяло поле.
Внесен е коригиран проект. Същият е раз
гледан от ОЕСУТ с протокол № ЕС-Г-112 от
1.12.2009 г., т. 37, като е върнат, тъй като не са
изпълнени всички изисквания по предходното
решение на ОЕСУТ.
Допълнително е представен преработен про
ект, който е разгледан от ОЕСУТ с протокол
№ ЕС-Г-14 от 9.02.2010 г., т. 39, като е направено
служебно предложение в УПИ – „За жилищно
строителство“, дълбочината на застрояване да
се ограничи по смисъла на чл. 31, ал. 5 ЗУТ и
след корекции по същото проектът да се обяви
по чл. 128, ал. 10 ЗУТ.
Проектът е коригиран, като отреждането „За
жилищно строителство“ е отпаднало по желание
на всички собственици.
Проектът е съобщен по реда на чл. 128, ал. 10
ЗУТ, като съгласно писмо peг. № 6602-2186 от
13.05.2010 г. на главния архитект на район „Вито
ша“ възражения не са постъпили, но със същото
информира, че за имот № 44, съставляващ УПИ I
от кв. 86, има неприключила преписка за възста
новяване на земеделски имот по Решение № 6411
от 7.06.2001 г. на поземлена комисия – община
„Витоша“, и акт за държавна собственост № 3296
от 30.01.1976 г.
С молба вх. № ГР-70-00-957 от 21.05.2010 г. е
представен препис от влязло в сила на 12.06.2008 г.
определение по гр.д. № 12711/2006 г. на СРС, ГК,
29 състав, с което е прекратено производството
по делото, образувано по отрицателен установи
телен иск.
Проектът е съгласуван от отделите на НАГ,
разгледан е и е приет от ОЕСУТ с протокол № ЕСГ-58 от 15.06.2010 г., т. 14, като е направено слу
жебно предложение в съответствие със становище
на отдел „Комуникации и транспорт“ тротоарът
към кв. 86 на ул. Бяло поле да се увеличи на 1,50
м и се покажат рампите на подземните гаражи.
С решение на ОЕСУТ по протокол № ЕС-Г-54
от 28.06.2011 г., т. 47, е коригирано предходното
решение с оглед направено служебно предло
жение, а именно: да се изпълнят условията на
чл. 201, ал. 3 ЗУТ по отношение на УПИ I и IV,
проектът да се приведе в съответствие с влязлата
в сила кадастрална карта на район „Витоша“; да
се приложат доказателства по изпълнението на
т. 12 от приложението към чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО
по отношение на процента за озеленена площ,
както и да се докажат необходимите паркоместа
съгласно изискванията на чл. 43 ЗУТ, като след
изпълнение на същото проектът да бъде разгле
дан от ОЕСУТ.
С писмо № ГР-70-00-957 от 18.07.2011 г. зая
вителите са уведомени за решението на ОЕСУТ.
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Със заявление вх. № ГР-70-00-957 от 27.04.2009 г.
допълнително е внесен преработен върху влязлата
в сила кадастрална карта и коригиран в съответ
ствие с решението на ОЕСУТ проект.
Коригираният проект е изпратен за обявяване
по реда на чл. 128, ал. 10 ЗУТ след решение на
ОЕСУТ по протокол № ЕС-Г-90 от 8.11.2011 г., т. 19.
Проектът е съобщен по реда на чл. 128, ал. 10
ЗУТ, като съгласно писмо peг. № 66-02-2186/7 от
18.01.2012 г. на главния архитект на район „Ви
тоша“ възражения не са постъпили.
Допълнително са представени: удостоверение
№ 9400-1709 от 18.04.2012 г. от кмета на район
„Витоша“, скици от СГКК за поземлени имоти
с идентификатори 68134.1933.44 и 68134.1933.671,
Заповед № КД-14-22-323 от 21.04.2012 г. на начал
ника на СГКК – София, протокол за трасиране,
означаване и координиране на поземлени имоти
с идентификатори 68134.1933.671 и 68134.1933.2188,
протокол № 41437 от 8.12.2011 г., скица от СГКК за
поземлени имоти с идентификатори 68134.1933.2188
и комбинирана скица за пълна или частична
идентичност.
Проектът е приет от ОЕСУТ по реда на чл. 128,
ал. 7 ЗУТ с решение по протокол № ЕС-Г-57
от 17.07.2012 г., т. 24, допълнено с решение по
протокол № ЕС-Г-79 от 6.11.2012 г., т. 19, като е
предложено да бъде изпратен в СОС за одобряване
на основание чл. 21, ал. 7 ЗОС след изпълнение
на служебното предложение, а именно същият
да се коригира, като отпадне едноетажното за
строяване в северозападната част на УПИ II-654
и УПИ I-44 към улица о.т. 255 – о.т. 266.
Представен е коригиран с лилав цвят проект.
С оглед на горната фактическа обстановка се
установява от правна страна следното:
Настоящото административно производство
е инициирано от заинтересовано лице по смисъла
на чл. 135, ал. 1 във връзка с чл. 131, ал. 1 и ал. 2,
т. 1 ЗУТ, а именно „Венчър България“ – ЕАД,
собственик на УПИ III-671 – предмет на измене
нието, съгласно нотариален акт № 2, том I, peг.
№ 482, дело № 1 от 18.01.2008 г. Въз основа на
същия документ за собственост лицето е вписано
като такова в приложените скици от СГКК за
поземлен имот с идентификатор 68134.1933.671.
С изработения подробен устройствен план се
предвижда изменение на плана за регулация и
застрояване освен на УПИ III-671 – собственост
на заявителя, и на УПИ I – „За жилищно стро
ителство“, и УПИ III-671 – „За жилища, офиси
и магазини“.
Съгласие с исканото изменение от страна на
собствениците на УПИ I – „За жилищно стро
ителство“, и УПИ III-671 – „За жилища, офиси
и магазини“ – „Евросервиз Тандер“ – ЕООД, и
„Кар Бенч ТД“ – ЕООД, е налице, което обсто
ятелство се установява от подадените от същите
лица възражения при съобщаване на проекта с
приложено мотивирано предложение, които са
уважени от ОЕСУТ.
Собствениците на УПИ I – „За жилищно
строителство“, и УПИ III-671 – „За жилища,
офиси и магазини“, са доказали това си качество
с приложените към възраженията документи за
собственост.

ВЕСТНИК

С Т Р. 4 7

Предвид горното „Евросервиз Тандер“ – ЕООД,
и „Кар Бенч ТД“ – ЕООД, са доказали качеството
си на заинтересовани лица по смисъла на чл. 131,
ал. 1 във връзка с ал. 2, т. 1 ЗУТ.
С оглед изложеното е доказано основанието
за одобряване на ИПРЗ по чл. 134, ал. 2, т. 6
ЗУТ – съгласие на всички собственици на имоти
по чл. 131, ал. 2, т. 1 ЗУТ.
Действащият план за регулация на кв. 86, м.
Манастирски ливади – запад – предмет на изме
нението, е одобрен със Заповед № РД-09-50-66
от 10.02.1999 г. на главния архитект на София, а
кадастрална карта за район „Витоша“ е одобрена
със Заповед № РД-18-68 от 2.12.2010 г. на изпъл
нителния директор на АГКК.
Одобряването за първи път на кадастрална
карта за територията и във връзка с изискването
на чл. 115, ал. 1 и 2 ЗУТ ИПР да се изработват
върху действаща такава се обосновава промяна
в устройствените условия, при които е изработен
действащият ПУП, и основание за изменението
му по чл. 134, ал. 2 във връзка с ал. 1, т. 1 ЗУТ.
След започване на административното произ
водство кадастралната карта за поземлен имот
с идентификатор 68134.1933.671 – предмет на
плана, е изменена със Заповед № КД-14-22-323
от 21.04.2012 г. на началника на СГКК – София,
като в границите на УПИ III-671 – „За жилища,
офиси и магазини“, е създаден нов имот с иден
тификатор 68134.1930.2188.
Предвид горното е налице основанието за
одобряване на ИПР по чл. 134, ал. 2, т. 2 ЗУТ – из
менение на кадастрална карта за територията.
Спазени са административнопроизводстве
ните правила при издаване на акта – сезиране
на административния орган от заинтересовани
лица по чл. 131, ал. 2, т. 1 ЗУТ със заявление по
образец и приложено мотивирано предложение,
допуснато е изработването на проект за ИПРЗ
от компетентния за това орган, внесеният про
ект е съобщен на всички заинтересовани лица,
разгледан е и е приет от ОЕСУТ.
Спазени са материалноправните разпоредби
на ЗУЗСО, ЗУТ и актовете по прилагането му.
П ла н ът за рег ула ц и я е израбо т ен върх у
действаща кадастрална карта, с което е спазено
изискването на чл. 115, ал. 1 и 2 ЗУТ.
С предложения проект се предвижда измене
ние на плана за регулация с оглед създаване на
нови УПИ I-44 – „За офиси и магазини“, УПИ II654 – „За офиси и магазини“, и УПИ III-2188 – „За
офиси и магазини“, като същите се урегулират
по имотни граници съобразно влязлата в сила
кадастрална карта за територията в съответствие
с чл. 17, ал. 1 ЗУТ.
Изменението на профила на улица от о.т.
265 до о.т. 1017в се налага с цел спазване на
разпоредбата на чл. 115, ал. 3, т. 5 от Наредба
№ 2 от 2004 г. за планиране и проектиране на
комуникационно-транспортните системи на урба
низираните територии, с което се засягат имоти
частна собственост.
Предвиденото с проекта урегулиране на улица
е мероприятие от публичен характер съгласно
чл. 21, ал. 1 ЗОС, поради което компетентен да
одобри проекта за ИПРЗ и РУП в случая на осно
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вание чл. 21, ал. 7 ЗОС е Столичният общински
съвет. Проектното решение е целесъобразно и
отговаря на изискванията на чл. 108, ал. 5 ЗУТ.
Изменението на действащия план за застроява
не се налага във връзка с настъпили съществени
промени в устройствените условия, при които е
бил съставен същият – действащият ПУП е одо
брен със Заповед № РД-50-09-66 от 10.02.1999 г.
на главния архитект на СО, т.е. при действието
на ЗТСУ и актовете по прилагането му.
Предвид горното е налице основанието за
одобряване на ИПЗ по чл. 134, ал. 2 във връзка
с ал. 1, т. 1 ЗУТ.
Проектът цели осигуряване на законосъобразно
и целесъобразно застрояване в съответствие с
максимално допустимите показатели и допустими
функции съгласно предвижданията на ОУП на СО.
По действащия ОУП на СО имотите – предмет
на плана, попадат в „Смесена многофункционал
на зона“ („Смф“). Предвиденото застрояване в
УПИ I-44, УПИ II-654 и УПИ III-2188 на офиси
и магазини е допустимо в тази устройствена зона
съгласно приложението към чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО.
С горното е спазено изискването на чл. 103,
ал. 4 и чл. 104, ал. 1, изр. 2 ЗУТ.
Работният устройствен план се изработва ед
новременно с ИПЗ на основание чл. 113, ал. 1 и
5 ЗУТ и на основание чл. 113, ал. 2 ЗУТ поради
предвиденото в обхвата на ИПЗ свързаното такова
в повече от два УПИ.
С РУП е определено разположението и очер
танието на сградите в план. Котирани са мини
мално изискуемите разстояния.
Но в о п р ед ви д ен о т о з а с т р о я в а н е в У П И
I-44 – „За офиси и магазини“, УПИ II-654 – „За
офиси и магазини“, и УПИ III-2188 – „За офи
си и магазини“, е свързано на страничната им
регулационна линия, като калканните стени се
покриват изцяло в хоризонтално и вертикално
отношение съгласно изискването на чл. 21, ал. 2,
изр. 1 ЗУТ.
Спазени са изискванията за разстояния.
УПИ II-654 – „За офиси и магазини“, и УПИ
III-2188 – „За офиси и магазини“, са ъглови УПИ
по смисъла на чл. 27, ал. 1 ЗУТ и няма граница
към дъно.
Спазено е изискването по чл. 27, ал. 2 ЗУТ за
отстъпване на линията на застрояване от пресе
чената точка на уличните регулационни линии
на УПИ II-654 – „За офиси и магазини“, и УПИ
III-2188 – „За офиси и магазини“, най-малко на 2 м.
Прилежащата на УПИ I-44 – „За офиси и ма
газини“, и УПИ III-2188 – „За офиси и магазини“,
улица, а именно бул. България, е от първостепен
ната улична мрежа, втори клас, предвид което и
на основание чл. 26, ал. 1, т. 2 ЗУТ застрояването
е на разстояние 5 м от уличната регулационна
линия, с което изискванията на закона са спазени.
Спазени са и изискванията за разстояние от
уличната регулационна линия и по отношение
на УПИ II-654 – „За офиси и магазини“, тъй като
прилежащата му улица, а именно ул. Бяло поле,
е от първостепенната улична мрежа, трети клас,
и застрояването е котираното на разстояние 3 м
от уличната регулационна линия в съответствие
с чл. 26, ал. 1, т. 3 ЗУТ.
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Спазено е изискуемото по чл. 32, ал. 1 и 3
ЗУТ разстояние през улица.
Предвид горното с проекта за план за за
строяване не се допускат намалени разстояния
към съседни имоти и/или сгради, включително
през улица.
Гарирането е осигурено в границите на нови
УПИ I-44 – „За офиси и магазини“, УПИ II654 – „За офиси и магазини“, и УПИ III-2188 – „За
офиси и магазини“ – предвидени са подземни
гаражи, с което е спазено изискването на чл. 43,
ал. 1 ЗУТ.
Проектът е изработен при спазване изисква
нията на Наредба № 8 от 2001 г. за обема и съ
държанието на устройствените схеми и планове.
Изпълнени са изискванията в мотивираното
предписание за съгласуване на проекта с експло
атационните дружества.
Спазено е изискването на чл. 19, ал. 4 ЗУЗСО,
което се установява от представените експертна
оценка и геодезическо заснемане на съществува
щата растителност, заверени от дирекция „Зелена
система“ – СО.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА, чл. 21,
ал. 7 ЗОС, § 124 ПЗР на ЗИДЗУТ, чл. 136, ал. 1
във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 2 и 6 и ал. 1, т. 1,
чл. 113, ал. 2, 4 и 5, чл. 21, ал. 2, изр. 1, чл. 27,
ал. 1, 2 и 3, чл. 32, ал. 1 и 3, чл. 26, ал. 1, т. 2 и 3,
чл. 43, ал. 1, чл. 115, ал. 1 и 2, чл. 17, ал. 1 ЗУТ,
чл. 115, ал. 3, т. 5 от Наредба № 2 от 2004 г. за
планиране и проектиране на комуникационнотранспортните системи на урбанизираните тери
тории, чл. 103, ал. 4 и чл. 104, ал. 1, изр. 2 ЗУТ,
т. 12 от приложението към чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО и
протоколи на ОЕСУТ № ЕС-Г-72 от 7.07.2009 г.,
т. 48, № ЕС-Г-92 от 13.10.2009 г., т. 12, № ЕС-Г112 от 1.12.2009 г., т. 37, № ЕС-Г-14 от 9.02.2010 г.,
т. 39, № ЕС-Г-58 от 15.06.2010 г., т. 14, № ЕС-Г-54
от 28.06.2011 г., т. 47, № ЕС-Г-90 от 8.11.2011 г.,
т. 19, № ЕС-Г-37 от 15.05.2012 г., т. 27, № ЕС-Г-57
от 17.07.2012 г., т. 24, № ЕС-Г-79 от 6.11.2012 г.,
т. 19, Столичният общински съвет реши:
1. Одобрява проект за изменение на плана
за регулация за кв. 86, УПИ I – „За жилищно
строителство“, II-654 – „За жилища, офиси и
магазини“, и III-671 – „За жилища, офиси и ма
газини“, за създаване на нови УПИ I-44 – „За
офиси и магазини“, УПИ II-654 – „За офиси и
магазини“, и УПИ III-2188 – „За офиси и магази
ни“; изменение на улична регулация от о.т. 265 до
о.т. 1017в, местност Манастирски ливади – запад,
по кафявите и зелените линии, цифри и текст
съгласно приложения проект.
2. Одобрява проект за изменение на план за
застрояване на новосъздадени УПИ I-44 – „За
офиси и магазини“, УПИ II-654 – „За офиси и ма
газини“, и УПИ III-2188 – „За офиси и магазини“,
кв. 86, местност Манастирски ливади – запад, с
корекциите с лилав цвят съгласно приложения
проект.
3. Одобрява проект за работен устройствен
план за новосъздадени УПИ I-44 – „За офиси и
магазини“, УПИ II-654 – „За офиси и магазини“,
и УПИ III-2188 – „За офиси и магазини“, кв. 86,
местност Манастирски ливади – запад, с корек
циите с лилав цвят съгласно приложения проект.
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Въз основа на одобрения план за застрояване
не може да се издава виза за проектиране, да се
одобрява (съгласува) инвестиционен проект или
да се издава разрешение за строеж с допускане
на намалени разстояния към съседни имоти и/
или сгради, включително през улица.
Решението да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 130, ал. 1 ЗУТ.
Решението може да бъде обжалвано по реда
на чл. 215 ЗУТ пред Административния съд – Со
фия-град, в 30-дневен срок от обнародването му
в „Държавен вестник“.
Жалбите се подават до район „Витоша“ и се
изпращат в Административния съд – София-град,
от отдел „Правен“ на Направление „Архитектура
и градоустройство“ към Столична община.
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Председател:
Е. Герджиков

РЕШЕНИЕ № 17
от 24 януари 2013 г.
С докладна записка от кмета на район „Крас
но село“ с изх. № УТ-0802-146 от 17.07.2008 г.
е мотивирана необходимост та от възлагане
проектирането на нов ПУП за местности: Бул.
ІХ-ти септември (Бул. Цар Борис III), Красно
село – Плавателен канал, Бул. България – Мо
тописта и Павлово – Бъкстон – Триъгълника в
район „Красно село“.
С покана изх. № ТП-92-00-132 от 6.08.2008 г.
е направено предложение за представяне на
оферти за изработване на ПРЗ в местности на
територията на район „Красно село“. Приложено
е задание за проектиране.
След проведена процед у ра по Наредбата
за възлагане на малки обществени поръчки е
сключен договор № ДАГ-761 от 7.08.2008 г. меж
ду Столична община и „ВИ Арх“ – ЕООД, за
извършване на проектно-проучвателни работи
за обект: „ПРЗ – ж.к. Бъкстон – север“, в гра
ници: бул. Братя Бъкстон, бул. Цар Борис III,
бул. Тодор Каблешков, район „Красно село“, въз
основа на възлагателно писмо № ТП-92-00-132
от 6.08.2008 г.
Със Заповед № РД-09-50-1315 от 26.11.2009 г.
на главния архитект на СО в изпълнение пред
ви ж дани ята на общи я уст ройствен план на
Столична община, програмата за преструктури
ране на жилищните комплекси и на основание
чл. 124, ал. 2 ЗУТ е допуснато изработването на
план за регулация и режими на застрояване за
преструктуриране на жилищен комплекс на м.
Ж.к. Бъкстон – север.
Внесеният проект с обяснителна записка е
приет със забележки от разширен състав на
ОЕСУТ с решение по протокол № ЕС-Г-39 от
23.04.2010 г., т. 3, позиция 2.
Представена е сборна схема на техническата
инфраструктура. Приложени са становищата
на „БТК“ – АД, „ЧЕЗ – Разпределение Бълга
рия“ – АД, „Софийска вода“ – АД, „Топлофика
ция – София“ – ЕАД, както и на отдел „БДПР“
(„Инженерни мрежи“) при дирекция „Територи
ално планиране“ към НАГ.

ВЕСТНИК

С Т Р. 4 9

Представена е оценка на трайната дървесна
растителност, заверена от дирекция „Зелена
система“ при СО на 16.08.2010 г.
С писмо изх. № УТ-0802-544 от 15.09.2010 г. на
кмета на район „Красно село“ са дадени предло
жения по предварителните проекти.
С писмо изх. № ТП-08-00-58 от 15.03.2011 г. е
изпратено обявлението за съобщаване на проекта
до директора на „Държавен вестник“ на основание
чл. 128, ал. 2 ЗУТ, както и до кмета на район
„Красно село“ за провеждане на обществено
обсъждане.
Обявлението е обнародвано в „Държавен
вестник“, бр. 26 от 29.03.2011 г.
Със Заповед № РД-2400-86 от 29.03.2011 г. на
кмета на район „Красно село“ е наредено про
веждане на общественото обсъждане на проекта.
Заповедта е изпратена до всички кметове на
райони в СО и до заинтересованите организации.
С писмо изх. № УТ-6602-345(57) от 20.05.2011 г.
на район „Красно село“ проектът е върнат с постъ
пилите възражения, становищата от общественото
обсъждане и други документи от процедурата по
съобщаването.
С писмо изх. № УТ-6602-345(58) от 6.06.2011 г.
е изпратено становището на кмета на района по
проекта.
Проектът, постъпилите възражения и ста
новища са разгледани от ОЕСУТ – протокол
№ ЕС-Г-46 от 7.06.2011 г., т. 4, с решение: след
корекции по уважените възражения и служеб
ните предложения проектът да се обяви отново
по реда на чл. 128, ал. 10 ЗУТ.
Внесен е коригиран проект.
С писма до „Държавен вестник“ и до района от
23.06.2011 г. са изпратени обявлението и проектът
за изпълнение на процедурите по съобщаването
и общественото обсъждане.
Обявлението е обнародвано в „Държавен
вестник“, бр. 51 от 5.07.2011 г.
Със Заповед № РД-2400-243 от 4.07.2011 г. на
кмета на район „Красно село“ е наредено про
веждане на общественото обсъждане на проекта.
Заповедта е изпратена до всички кметове на ра
йони в СО и до заинтересованите организации с
писмо изх. № УТ-6602-343 от 11.07.2011 г.
С писмо изх. № УТ-6602-345(76) от 13.09.2011 г.
район „Красно село“ връща проекта заедно с
постъпилите възражения, становищата от об
щественото обсъждане, становище на кмета на
района и други документи от процедурата по
съобщаването.
С решение на ОЕСУТ по т. 11 от протокол
№ ЕС-Г-18 от 13.03.2012 г. се изисква възлагане,
разработване и съгласуване на инж. схеми по
смисъла на чл. 108, ал. 2 ЗУТ.
Проектът е разгледан отново от ОЕСУ Т,
като с решение по протокол № ЕС-Г-27 от
10.04.2012 г., т. 4, е решено след корекции по
у ва жените възра жени я, слу жебните предло
жения и становището на отдел „Правен“ при
НАГ – СО проектът да се изпрати в СОС на
основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ.
Представен е коригиран проект за ПРЗ и
преработена сборна схема на инженерната ин
фраструктура.
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С писмо изх. № 08-00-9371 от 6.07.2012 г. е
изпратено решение № СО-31-ЕО от 2012 г. на
директора на РИОСВ – София, да не се извършва
екологична оценка на ПУП.
С решение на ОЕСУТ по протокол № ЕС-Г84 от 27.11.2012 г., т. 18, се коригират предходни
решения, като се приема, че на основание чл. 108,
ал. 3 ЗУТ не е налице необходимост от изработ
ване на план-схеми по чл. 108, ал. 2 ЗУТ.
При горната фактическа обстановка се уста
новява от правна страна следното:
Проектът за ж.к. Бъкстон – север е изработен
като план за регулация и режим на застрояване
за преструктуриране на съществуващия жили
щен комплекс при спазване условията на чл. 22,
ал. 4 – 7 ЗУТ.
Компетентен да одобри ПУП е Столичният
общински съвет, тъй като с плана се предвижда
отчуждаване на недвижими имоти – собственост
на физически и юридически лица по реда на
ЗОС – основание по чл. 21, ал. 7 ЗОС, и терито
риалният обхват на плана е над три квартала,
основание по чл. 129, ал. 1 ЗУТ.
Спазени са административнопроизводствените
правила при издаване на акта.
Изработването на ПУП е възложено от главния
архитект на СО в съответствие с чл. 124, ал. 2 ЗУТ
въз основа на делегираните със Заповед № РД-501335 от 29.05.2008 г. от кмета на СО правомощия
за това по предвидения в закона ред.
Изработен е проект и сборна план-схема на
техническата инфраструктура с обяснителни за
писки към тях. Същите са съобщени с обявление,
обнародвано в „Държавен вестник“ съгласно
чл. 128, ал. 2 ЗУТ, като е дадена възможност за
възражения, предложения и искания в едноме
сечен срок.
С решение № ЕС-Г-46 от 7.06.2011 г., т. 4, про
ектът е върнат за преработка съгласно чл. 128,
ал. 9 ЗУТ, поради което процедурата по обявяване
е повторена съгласно чл. 128, ал. 10 ЗУТ.
Проведено е обществено обсъждане и при
двете обявявания на проекта, с което е спазена
разпоредбата на чл. 121 ЗУТ.
Постъпилите възражения от обявяванията и
обществените обсъждания са частично уважени
или отхвърлени, като при разглеждане на същите
ОЕСУТ се е ръководил от характера на плана,
приоритетна защита на обществения интерес с
оглед създаване на благоприятна среда за жи
веене, запазване и доразвиване на комплексния
характер на територията, балансирана зелена
система и съхраняване на съществуващата така
ва, съхраняване на реализираните междублокови
пространства и при осигурена защита на частния
интерес върху възстановените имоти в случаи
те, когато същият не влиза в противоречие със
защитавания обществен такъв.
В границите на устройствена зона „Смф“,
където са налице влезли в сила ПУП, целта е
максимално запазване на начина и характера на
застрояване, като урегулирането е съобразено с
имотните граници на имотите.
Планът е изработен при спазване изисквани
ята на Наредба № 8 от 14.01.2001 г. за обема и
съдържанието на устройствените схеми и планове.
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В табличен вид на плана е показан балансът
на територията, който е постигнат със същия,
балансът на територията за зона „Жк“, устройстве
ните параметри и тези, постигнати с изработения
план за целия проект и в частта на зона „Жк“.
ПРЗ е приет с протокол на ОЕСУТ № ЕС-Г-27
от 10.04.2012 г., т. 4, и № ЕС-Г-63 от 18.09.2012 г.,
т. 24.
С р еш ен ие по п р о т око л № Е С -Г- 8 4 о т
27.11.2012 г., т. 18, е взето решение, че на основание
чл. 108, ал. 3 ЗУТ за територията не е необходимо
одобряване на план-схеми по чл. 108, ал. 2 ЗУТ.
Спазени са материалноправните разпоредби
на ЗУЗСО, ЗУТ и актовете по прилагането му.
Имотите в обхвата на плана попадат в „Жи
лищна зона с преобладаващо комплексно застро
яване“ („Жк“), „Зона за общественообслужващи
дейности“ („Оо“), „Смесена многофункционална
зона“ („Смф“) и „Терени за озеленяване на ули
ци, реки, дерета, открити канали и сервитути“
(„Тзв“), в които съгласно приложение към чл. 3,
ал. 2 ЗУЗСО, т. 2, 15, 12 и 34, е допустимо УПИ
в обхвата да са с конкретното предназначение,
предвидено в плана. Параметрите на застроява
не, отразени в матриците върху застроителната
част, отговарят на предвидените в ОУП на СО.
За нормативи за плътност и интензивност на
застрояване в терена за детско заведение – УПИ
XIV – за ОДЗ в кв. 299, се приемат изискуемите
по чл. 6, ал. 1 от Наредба № 3 от 5.02.2007 г. за
здравните изисквания към детските градини,
съответно: плътност на застрояване – не повече
от 30% и не по-малко от 50% озеленени площи.
Същите не противоречат на показателите за зона
„Оо“ по ОУП на СО.
С горното е спазено изискването на чл. 103,
ал. 4 и чл. 104, ал. 1, изр. 2 ЗУТ.
П ла н ът за рег ула ц и я е израбо т ен върх у
действащ кадастрален план, с което е спазено
изискването на § 6, ал. 7 ПРЗУТ.
Част от имотите в обхвата на разработката
попадат в жилищна територия с комплексно за
строяване по смисъла на § 5, т. 23 ДРЗУТ.
С оглед на горното е възложено изработването
на план по чл. 110, ал. 4 ЗУТ.
С ПУП се преструктурира съществуващият
жилищен комплекс, като се променя структура
та и застрояването, в т. ч. и чрез образуване на
урегулирани поземлени имоти за съществуващи
и за нови сгради, за обществено озеленяване,
както и за друго предназначение.
Съгласно чл. 17, ал. 1, т. 4 във връзка с чл. 21,
ал. 4 от Наредба № 7 от 2003 г. за правила и
нормативи за устройство на отделните видове
територии и устройствени зони в съществуващия
жилищен комплекс, какъвто е ж.к. Бъкстон – се
вер, следва да се предвидят обществени озеленени
територии, които са най-малко 15% от общата
територия на жилищния комплекс. Съгласно т. 2
по приложението към чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО тези
площи са с режим на „Тго“. В случая предвидени
ят процент зелени площи за широко обществено
ползване с режим на „Тго“ е 26,04% в зона „Жк“
и 14,21% – за цялата територия. Законът не забра
нява на административния орган при одобряване
на подробния устройствен план да предвиди и
по-високи показатели от минимално изискуемите,
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като в това отношение той действа при условията
на оперативна самостоятелност и прави преценка
та си по целесъобразност. Озеленените площи са
предвидени в междублоковите пространства във
всеки един от кварталите в плана за обслужване
на реализираното жилищно строителство и са
неделима част, елемент от едно комплексно по своя
характер мероприятие. Тяхното предназначение
е да обслужват основното мероприятие и те са
елемент от благоустрояването на целия жилищен
комплекс. УПИ, предназначени „за озеленяване с
режим на „Тго“, стават част от зелената система
на СО и попадащите в тях имоти на физически
и юридически лица подлежат на отчуждаване
по реда на ЗОС.
С проекта единствено част от имот № 593
попада в УПИ XV – за озеленяване в режим на
Тго, кв. 299, тъй като за тази част от имота не
може да се предвиди застрояване по правилата
на чл. 22, ал. 6 и 7 ЗУТ.
В ж.к. Бъкстон – север съществува едно обе
динено детско заведение в УПИ XIV – за ОДЗ,
кв. 299.
Площта на УПИ е съобразена с изискването на
чл. 40, ал. 1 от Наредба № 7 от 2003 г. за правила
и нормативи за устройство на отделните видове
територии и устройствени зони и чл. 6, ал. 1 от
Наредба № 3 от 2007 г. за здравните изисквания
към детските градини. Имот № 593 е нанесен
със Заповед № РД-24-00-161 от 24.08.2001 г. на
кмета на район „Красно село“. Имотът е в не
посредствена близост до съществуващото детско
заведение и отнемане от площта му се налага от
необходимостта за формиране на отделен УПИ за
„ОДЗ“, която площ следва да отговаря на горните
нормативни изисквания.
С плана за регулация се създават УПИ, пред
назначени „за комплексно жилищно строителство“
на съществуващите жилищни сгради, застроени
с характер на комплексно застрояване. Приле
жащите площи са определени по правилата на
приложение № 1 към чл. 21 от Наредба № 7 от
2003 г. за правила и нормативи за устройство
на отделните видове територии и устройствени
зони, като е отчитано съществуващото положение
на сградите и терена и съществуващата висока
дървесна растителност.
С горното е спазена разпоредбата на чл. 22,
ал. 7, изр. 1 ЗУТ.
За останалите имоти – частна собственост,
се обособяват самостоятелни УПИ, като същите
се съобразяват максимално с имотните граници
по кадастралния план и се предвиждат с пред
назначение, съответстващо на допустимото за
съответната устройствена зона и при съобразяване
направения анализ на нуждите на живущите в
комплекса от обществено обслужване; предвидено
е и жилищно строителство.
Имотите – частна общинска собственост, са
урегулирани с преобладаващо обществено-об
служваща функция – за улици, наземно парки
ране, „за детска площадка“, „за озеленяване“, „за
топлоцентрала“, частично „за ОДЗ“, като по този
начин планът е по-икономично осъществим и се
решават констатираните от направения анализ
на територията проблеми.
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С проекта проектантският колектив предлага
образуване на УПИ, в които попада повече от
един имот въпреки липсата на сключени догово
ри по чл. 15, ал. 3 или 5 ЗУТ, съответно чл. 17,
ал. 3 или 5 ЗУТ.
УПИ VI-520, 521 и УПИ VII-520, 521 от кв. 255
са образувани в резултат на уважени възражения.
УПИ V-11, 15, 538 от кв. 255 е изключен въ
преки наличието на разрешение за строеж, тъй
като имот с пл. № 538 е нанесен след издаване
на същото. Не се изменят границите на УПИ по
предходен план.
Образуването на УПИ VIII-503, 520 от кв. 255
е по целесъобразност.
УПИ IV-7, 8, 15, 538 от кв. 255а, в който имот
№ 7 и 8 са общинска собственост, се формира
по искане на собственика на имот № 538 с цел
обособяване на УПИ за имот № 538 чрез взаимна
замяна с частите, попадащи в УПИ III – за детска
площадка и озеленяване.
УПИ VIII-25, 601, общ. и УПИ IХ-25, 601, общ.
от кв. 299 са образувани по искане на собстве
ниците и при наличие на висящо производство
по чл. 15, ал. 5 ЗУТ в СО. Проектът съответства
на предходния ПР.
Липсата на договори по чл. 15, ал. 3 или 5
ЗУТ, съответно чл. 17, ал. 3 или 5 ЗУТ за горните
имоти, препятства възможността поради липса
на правно основание за одобряване на тези УПИ
с настоящия план.
Предвид горното план за регулация не се одо
брява за: УПИ V-11, 15, 538, VI-520, 521, VII-520,
521, VIII-503, 520 от кв. 255; УПИ IV-7, 8, 15, 538
от кв. 255а; УПИ VIII-25, 601, общ. и УПИ IХ-25,
601, общ. от кв. 299. УПИ са обозначени върху
графичната част на ПРЗ със сив цвят.
СОС приема решението на проектантския
колектив относно предвиденото застрояване
в горепосочените У ПИ за целесъобразно и
отговарящо на законовите изисквания, поради
което приема, че следва да се одобри проектът
за план за застрояване за тези УПИ, който ще
се приложи след провеждане на процедурите за
одобряване на план за регулация в условията на
чл. 15 или 17 ЗУТ.
От ПР не се изключват тези УПИ в съсоб
ственост, в които има съществуващо застрояване,
реализирано по разрешение за строеж и/или
което е въведено в експлоатация.
Създадени са отделни УПИ за изградените
трансформаторни постове на територията при
спазване изискванията на чл. 60, ал. 3 от На
редба № 7 от 2003 г. за правила и нормативи
за устройство на отделните видове територии и
устройствени зони.
В територията на ж.к. Бъкстон – север в гра
ници: бул. Братя Бъкстон, бул. Цар Борис III,
бул. Тодор Каблешков, район „Красно село“,
предмет на плана, уличната мрежа е частично
изградена. С плана не се предвиждат нови ули
ци. С оглед на горното и на основание чл. 108,
ал. 3 ЗУТ не се изработва и одобрява схема на
уличната мрежа. Предвид горното не е изготвен
и проект за вертикално планиране.
Предвидено е отпадане на улици по уважени
възражения, които улици не са изградени на място.
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Бул. Цар Борис III се привежда в съответствие
с приет ПТКП. Бул. Братя Бъкстон се изменя с
цел постигане на по-добро транспортно-комуни
кационно обслужване на територията.
С плана е предвидено изграждане на наземни
обществени паркинги, които решават проблемите
в комплекса с паркирането; създават се условия
за провеждане на пешеходното движение чрез
изграждане на тротоари и пешеходни алеи; съз
дават се условия за провеждане на велосипедното
движение чрез изграждане на велосипедни алеи.
С горното е спазена нормата на чл. 79 ЗУТ.
В кв. 254, кв. 255, кв. 255а и кв. 256, попадащи
в устройствена зона „Смф“, ИПР се изразява в
привеждане в съответствие на регулационните
с имотните граници предвид неприложената
регулация по предходен план и по-икономично
осъществяване предвижданията на същия.
Планът за регулация и застрояване, по който
е построен жилищният комплекс, е одобрен със
Заповед № 7223 от 30.12.1976 г., като устройствени
зони не са предвидени. Впоследствие са одобрени
и други ПУП за територията. С приемане на
ОУП на СО и неговото изменение с Решение
№ 960 от 16.12.2009 г. на Министерския съвет
са създадени устройствени зони „Смф“, „Жк“,
„Оо“, „Тзв“, в които попадат имотите. Приема
нето на общ устройствен план е промяна в ус
тройствените условия, при които е бил съставен
действащият ПУП.
Предвид горното е налице основание за из
менение на плана за регулация по чл. 134, ал. 2
във връзка с ал. 1, т. 1 ЗУТ – приемане на ОУП
на СО.
С плана за застрояване се потвърж дават
съществуващите жилищни сгради, застроени с
характер на комплексно застрояване. Запазват се
и законно изградените общественообслужващи
сгради.
Новопредвиденото застрояване е свободно
или свързано като начин на застрояване и ниско,
средно или високо като характер на застрояване
с общественообслужваща или жилищна функ
ция, съобразно нуждите от такова застрояване
в комплекса, съобразно направения анализ на
територията.
С проекта е доказано, че новопредвиденото
застрояване не води до надвишаване на показате
лите на плана, по който е създаден комплексът,
нито параметрите на застрояване за устройствена
зона „Жк“ при спазване и на показателите за от
делните квартали, с което е спазено изискването
на чл. 22, ал. 6 ЗУТ.
Застрояването се одобрява при спазване из
искванията за разстояния между новопредвиде
ните и съществуващите сгради по правилата за
комплексно застрояване, определени с наредбата
по чл. 13, ал. 1 ЗУТ – Наредба № 7 от 2003 г. за
правила и нормативи за устройство на отделните
видове територии и устройствени зони, прило
жение № 2 към чл. 81, както и изискванията за
разстояния до границите на УПИ по чл. 31, ал. 1,
2 и 5 и чл. 35 ЗУТ по отношение застрояването
с нежилищно предназначение и изискванията за
разстояния през улица по чл. 32, ал. 1 и 3 ЗУТ.
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По отношение на новопредвиденото застроява
не в зона „Смф“ същото се одобрява при спазване
изискванията за разстояния по чл. 31, ал. 1, 2, 4
и 5, чл. 32 и 35 ЗУТ.
Предвид горното с плана за застрояване не
се допускат намалени разстояния към съседни
имоти и/или сгради, включително през улица.
Конкретното разположение на строежите ще
се определи с виза за проектиране по чл. 140 ЗУТ.
Изработена е сборна план-схема за водо
снабдяване и канализация, за електрификация и
топлоснабдяване, с които са определени видът и
техническите размери на мрежите и съоръжени
ята, с което е спазен чл. 108, ал. 2 ЗУТ.
Проектът е в интерес на Столична община за
развитието на значителна част от територията на
София. Проектната разработка е целесъобразна и
отговаря на изискванията на чл. 108, ал. 5 ЗУТ.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 21, ал. 7 ЗОС и чл. 129, ал. 1 ЗУТ, § 124
ПЗРЗИДЗУТ; чл. 110, ал. 4 ЗУТ, § 6, ал. 7 ПРЗУТ,
т. 2, 12, 15 и 34 от приложението към чл. 3, ал. 2
ЗУЗСО, чл. 134, ал. 2 във връзка с ал. 1, т. 1 ЗУТ,
чл. 22, чл. 31, ал. 1, 2, 4, 5, чл. 32, 33, 35 и 79 ЗУТ,
чл. 21, чл. 60, ал. 3 от Наредба № 7 от 2003 г. за пра
вила и нормативи за устройство на отделните ви
дове територии и устройствени зони (ПНУОВТУЗ),
приложение № 1 към чл. 21 и приложение № 2 към
чл. 81 от Наредба № 7 от 2003 г. за ПНУОВТУЗ,
протоколи на ОЕСУТ № ЕС-Г-46 от 7.06.2011 г.,
т. 4, № ЕС-Г-18 от 13.03.2012 г., т. 11, № ЕС-Г-27
от 10.04.2012 г., т. 4, № ЕС-Г-63 от 18.09.2012 г.,
т. 24, № ЕС-Г-84 от 27.11.2012 г., т. 18, Столичният
общински съвет реши:
1. Одобрява проект за план за регулация на
м. ж.к. Бъкстон-север при граници: бул. Тодор
Каблешков, бул. Цар Борис III и бул. Братя
Бъкстон по сините и червените линии, цифри и
текст с корекциите в зелен и кафяв цвят съгласно
приложения проект, без урегулираните позем
лени имоти, за които е необходимо представяне
на договори по чл. 15 или 17 ЗУТ, както следва:
• УПИ V-11, 15, 538, VI-520, 521, VII-520, 521,
VIII-503, 520 от кв. 255;
• УПИ IV-7, 8, 15, 538 от кв. 255а;
• УПИ VIII-25, 601, общ. и УПИ IХ-25, 601,
общ. от кв. 299.
2. Одобрява проект за план за застрояване за
м. ж.к. Бъкстон-север при граници: бул. Тодор
Каблешков, бул. Цар Борис III и бул. Братя Бъкстон
с корекциите в зелен цвят съгласно приложения
проект и без допускане на намалени разстояния
към съседни имоти и/или сгради, включително
през улица, без реализиране на предвидения
мост, свързващ двете локални платна на ул. Ген.
Суворов през Боянска река.
Планът за застрояване за урегулираните по
землени имоти, които не са одобрени с плана за
регулация, може да се прилага след провеждане
на процедурите по чл. 15, ал. 3 или 5 ЗУТ или
чл. 17, ал. 3 или 5 ЗУТ по отношение на засег
натите имоти.
Въз основа на одобрения план за застрояване
не може да се издава виза за проектиране, да се
одобрява (съгласува) инвестиционен проект или
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да се издава разрешение за строеж с допускане
на намалени разстояния към съседните УПИ и/
или сгради, включително през улица.
Решението да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 129, ал. 1 ЗУТ.
Решението може да бъде обжалвано по реда
на чл. 215, ал. 4 ЗУТ пред А дминистративния
съд – София-град, в 30-дневен срок от съоб
щаването.
Жалбите се подават в район „Красно село“ и се
изпращат в Административния съд – София-град,
от отдел „Правен“ на Направление „Архитектура
и градоустройство“ на Столична община.

1493

Председател:
Е. Герджиков

РЕШЕНИЕ № 25
от 24 януари 2013 г.
На основание чл. 3, ал. 2 и ал. 3, т. 2, чл. 4,
ал. 4, чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3 ЗПСК и чл. 21,
ал. 1, т. 8 ЗМСМА Столичният общински съвет
реши:
1. Открива процедура за приватизация и опре
деля метод за извършване на приватизация чрез
публичен търг за следните обекти: магазин № 6,
София, ж. к. Овча купел, бл. 409, вх. В, ет. 1, об
щински нежилищен имот, стопанисван от район
„Овча купел“, с АОС № 3178 от 25.07.2012 г., със
съответното право на строеж; поземлен имот с
идентификатор 68134.4092.4777 (УПИ IV – общ.,
кв. 13), местност Цариградско шосе, обособена
част от капитала на „Софийски имоти“ – ЕАД,
с АОС № 1849 от 17.09.2012 г.; поземлен имот с
идентификатор 68134.4087.462 (УПИ XXI – общ.,
кв. 12), местност Горубляне, ул. Сърнена гора,
обособена част от капитала на „Софийски имо
ти“ – ЕАД, с АОС № 1848 от 11.09.2012 г.
2. Забранява извършването на разпоредителни
сделки с имуществото на обектите, сключване
на договори за дялово участие, за наем, за съв
местна дейност, обезпечаване на вземания и
сключване на договори за кредити, отнасящи
се до обектите.
3. Възлага на главния изпълнителен директор
на Столичната общинска агенция за приватиза
ция да сключи приватизационните сделки за
обектите.

1408

Председател:
Е. Герджиков

РЕШЕНИЕ № 57
от 14 февруари 2013 г.
Във връзка с предстояща реконструкция на
„Женски пазар“ в участъка между ул. Св. св.
Кирил и Методий и бул. Тодор Александров
възниква необходимостта от изменение на дейст
ващия подробен устройствен план – изменение
на план за регулация на „Женски пазар“ – кв.
142а, кв. 150, кв. 199а от Центъра – Зона Б-2
(„Женски пазар“).
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Изменението на плана за регулация се налага
с цел подобряване на транспортния достъп до
„Женски пазар“, което се определя като възник
нала общинска нужда за обекти, собственост на
Столична община.
С оглед на горното с писмо изх. № ТП-92-00-33
от 21.11.2012 г. на главния архитект на Столична
община е възложено изработване на подробен
устройствен план – изменение на план за регу
лация за „Женски пазар“ – кв. 142а, кв. 150, кв.
150а (нов) от м. Зона Б-2.
Със Заповед № РД-09-50-1059 от 10.12.2012 г. на
главния архитект на Столична община е разрешено
да се изработи проект за изменение на подробния
устройствен план в следния териториален обхват:
кв. 142а, кв. 150, кв. 199а, м. Центъра – Зона Б-2
(„Женски пазар“) в обхват: ул. Св. св. Кирил и
Методий, бул. Стефан Стамболов, ул. Пиротска,
бул. Стефан Стамболов, с указани задължителни
предписания.
С писмо изх. № ТП-92-00-33/2012 от 13.12.2012 г.
на началник-отдел „Подробни устройствени пла
нове“ издадената заповед е изпратена за сведение
и съблюдаване на кмета на район „Възраждане“.
Проектът за ПУП – ИПР в допуснатия обхват
е изработен и внесен в Направление „Архитектура
и градоустройство“ на Столична община заедно
със схемите на техническата инфраструктура,
изискващи се по чл. 108, ал. 2 ЗУТ, които са
неразделна част от него.
С писмо изх. № ТП-92-00-33/2012 от 14.12.2012 г.
до кмета на район „Възраждане“ и до „Държавен
вестник“ проектът е изпратен за съобщаване
по реда на чл. 128, ал. 1 ЗУТ. Обявлението за
изработване на ПУП е обнародвано в бр. 101 от
2012 г. на „Държавен вестник“.
С писмо изх. № СА-2400-195 от 21.01.2013 г.
главният архитект на район „Възраждане“ с
приложено становище на комисия, назначена за
разглеждане на проекта, декларира, че в законо
установения срок не са постъпили възражения
по изработения проект.
Проектът за ИПР е разгледан и приет на
заседание на общинския експертен съвет по
устройство на територията (ОЕСУТ) с протокол
№ ЕС-Г-7 от 29.01.2013 г., т. 12.
При горната фактическа обстановка се уста
новява от правна страна следното:
Налице е основанието за изменение на дейст
ващия ПУП, визирано в разпоредбата на чл. 134,
ал. 2 във връзка с ал. 1, т. 2 ЗУТ, а именно въз
никналата общинска нужда за подобряване на
транспортния достъп до „Женски пазар“ – обект
на общинска собственост.
Компетентен да одобри ПУП е Столичният
общински съвет, тъй като с плана се предвижда
отчуждаване на недвижими имоти – включени в
капитала на „Пазари Възраждане“ – ЕАД.
Спазени са административнопроизводствените
правила при издаване на акта.
Административното производство е започ
нало служебно, а именно от кмета на Столична
община, който съгласно Заповед № РД-09-1423
от 5.12.2012 г. е делегирал компетентността,
произтичаща от чл. 135, ал. 5 ЗУТ, на главния
архитект на Столична община. Изработеният
проект е съобщен по реда на чл. 128, ал. 1 ЗУТ
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чрез обнародване в бр. № 101 от 2012 г. на „Дър
жавен вестник“, разгледан и приет от общинския
експертен съвет по устройство на територията с
протокол № ЕС-Г-7 от 29.01.2013 г., т. 12.
Изпълнено е изискването на чл. 108, ал. 2
ЗУТ – изработени са схеми на техническата ин
фраструктура заедно с проекта за ПУП.
Спазени са материалноправните разпоредби
на ЗУЗСО, ЗУТ и актовете по прилагането му.
С проекта за изменение на план за регулация
за „Женски пазар“ се предвижда заличаване на
УПИ IV – „за подлез и магазини“, и VI – „за
подземни гаражи в 2 нива и обществено обслуж
ване“, от кв. 142а, УПИ XIX – „за обществено
обслужване“, УПИ ХХ – „за подлез и магазини“,
от кв. 150, и УПИ ІІ – „за подземен гараж на
две нива“, от кв. 199а, изменение на границите
на УПИ І – „за обществено обслужване“, УПИ
ІІ – „за озеленяване“, от кв. 142а, създава се нов
кв. 150а с УПИ І – „за обществено обслужване“,
и изменение на улици от о.т. 7 до о.т. 161, от о.т.
153 до о.т. 157, от о.т. 161 до о.т. 157, от о.т. 157 до
о.т. 158, от о.т. 161 до о.т. 159, от о.т. 32 през о.т.
33, 34, 35 до о.т. 43 и от о.т. 35 до о.т. 36.
Съгласно общия устройствен план на Столична
община имотите, предмет на плана, попадат в
следните устройствени зони: „Зона за обществено
обслужване“ (Оо) и „Терени за локални градини и
озеленяване“ (Тго). Съгласно приложението към
чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО конкретното предназначение
на имотите е допустимо в зони „Оо“ и „Тго“.
Предвид което е спазено изискването на чл. 103,
ал. 4 във връзка с чл. 104, ал. 1 ЗУТ.
Проектното решение е целесъобразно и отго
варя на изискванията на чл. 108, ал. 5 ЗУТ.
Проектът е изработен при спазване изисква
нията на Наредба № 8 от 2001 г. на МРРБ за
обема и съдържанието на устройствените схеми
и планове.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона
за местното самоуправление и местната адми
нистрация, чл. 21, ал. 7 ЗОС, чл. 134, ал. 2 във
връзка с ал. 1, т. 2, чл. 136, ал. 1, чл. 110, ал. 1,
т. 2, чл. 108, ал. 2 и чл. 129, ал. 1 ЗУТ, устрой
ствени категории № 15 (Оо), № 33 (Тго), № 33 от
приложението към чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО и протокол
на ОЕСУТ № ЕС-Г-7 от 29.01.2013 г. Столичният
общински съвет реши:
Одобрявам проект за:
1. Изменение на плана за регулация на УПИ
I – за обществено обслужване, ІІ – за озеленяване,
IV – за подлез и магазини, и VI – за подземни
гаражи в 2 нива и обществено обслужване, от кв.
142а; УПИ ХІХ – за обществено обслужване, и
ХХ – за подлез и магазини от кв. 150, и УПИ ІІ – за
подземен гараж в 2 нива, от кв. 199а за създаване
на: УПИ I – за обществено обслужване, и ІІ – за
озеленяване, от кв. 142а и УПИ I – за обществено
обслужване, от кв. 150а (нов), м. Центъра – Зона
Б-2 („Женски пазар“) по зелените и кафявите ли
нии, цифри и букви съгласно приложения проект.
2. Изменение на плана на улична регулация
на улици: от о.т. 7 до о.т. 161, от о.т. 153 до о.т.
157, от о.т. 161 до о.т. 157, от о.т. 157 до о.т. 158, от
о.т. 161 до о.т. 159, от о.т. 32 през о.т. 33, 34, 35 до
о.т. 43 и от о.т. 35 до о.т. 36; създаване на улици
по нови осови точки: от о.т. 154в през о.т. 154а,
156б, 156а до о.т. 20б, от о.т. 20б през о.т. 158б до
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о.т. 32а, от о.т. 20а до о.т. 20б и от о.т. 20а през
о.т. 160б, 160а до о.т. 35а, заедно с план-схеми на
мрежите и съоръженията на техническата ин
фраструктура, м. Центъра – Зона Б-2 („Женски
пазар“) по зелените и кафявите линии, цифри и
букви съгласно приложения проект.
Решението може да бъде обжалвано по реда
на чл. 215, ал. 4 ЗУТ пред Административния
съд – София-град, в 30-дневен срок от съобщаване
то. Жалбите се подават в район „Възраждане“ и се
изпращат в Административния съд – София-град,
от отдел „Правен“ на Направление „Архитектура
и градоустройство“ на Столична община.
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Председател:
Е. Герджиков

РЕШЕНИЕ № 58
от 14 февруари 2013 г.
С решен ие № 354 по п ро т окол № 15 о т
16.06.2012 г. на Столичния общински съвет е
одобрен проект за изменение на план за регула
ция и застрояване на парк „Възраждане“ – кв. 1,
кв. 1а, кв. 1б, кв. 1в, м. Зона Б-5-4, в обхват: ул.
Камен Андреев, ул. Българска морава, ул. Пар
тений Нишавски, ул. Ген. Михаил Скобелев, ул.
Добруджански край, и градоустройствено решение
за УПИ II от кв. 1а, м. Парк „Възраждане“, за
нуждите на Съдебната палата – Софийски градски
съд, Софийски административен съд и Софийска
прокуратура, а за УПИ III – отреждането да бъде
за обществен подземен паркинг и озеленяване.
С оглед отпадане на необходимостта от из
граждане на „сграда за Съдебната палата“ в УПИ
II от кв. 1а, м. Парк „Възраждане“, и общинската
нужда от създаване на повече озеленени площи
се налага изменение на плана за регулация и
изменение на плана за застрояване на м. Парк
„Възраждане“ на Столична община.
Изменението на действащия план се обуславя
и с оглед трайно задоволяване на обществени
потребности от създаване на озеленени площи
за широко обществено ползване като средство
за подобряване на микроклимата и хигиенните
условия, както и за организация на отдиха на
жителите в намиращите се в близост до парка
жилищни комплекси в централната част на Сто
лична община.
Със Заповед № РД-09-50-1076 от 12.12.2012 г.
на главния архитект на Столична община е раз
решено да се изработи проект за изменение на
подробния устройствен план в следния територи
ален обхват: кв. 1, кв. 1а, кв. 1б, кв. 1в, м. Парк
„Възраждане“, в обхват: ул. Партений Нишавски,
ул. Ген. Михаил Скобелев, ул. Добруджански
край, ул. Камен Андреев, ул. Българска морава,
с указани задължителни предписания.
С писмо изх. № ТП-92-00-80/2012 от 13.12.2012 г.
на началник-отдел „Подробни устройствени пла
нове“ при НАГ издадената заповед е изпратена
за сведение и съблюдаване на кмета на район
„Възраждане“.
Проектът за ПУП – ИПРЗ в допуснатия обхват
е изработен и внесен в Направление „Архитектура
и градоустройство“ на Столична община.

БРОЙ 19

ДЪРЖАВЕН

С писмо изх. № ГР-92-00-80/2012 от 14.12.2012 г.
до кмета на район „Възраждане“ и до „Държавен
вестник“ проектът е изпратен за съобщаване
по реда на чл. 128, ал. 1 ЗУТ. Обявлението за
изработване на ПУП е обнародвано в бр. 101 от
2012 г. на „Държавен вестник“.
С писмо изх. № СА-2400-196 от 21.01.2013 г.
главният архитект на район „Възраждане“ с
приложено становище на комисия, назначена за
разглеждане на проекта, декларира, че в законо
установения срок не са постъпили възражения по
изработения проект и констатира, че в проекта
не са отразени поземлени имоти (ПИ) с пл. № 75
и № 77, собственост на Национална компания
„Железопътна инфраструктура“.
Проектът за ИПРЗ е разгледан и приет на
заседание на общинския експертен съвет по
устройство на територията (ОЕСУ Т) с про
токол № ЕС-Г-7 от 29.01.2013 г., т. 11, като е
взето решение след изпълнение на служебните
предложения да се нанесат имотите с пл. № 75
и 77, собственост на Национална компания
„Железопътна инфраструктура“, в кадастралната
основа на плана, както и да се нанесе изиску
емият по Наредба № 3 на МОСВ сервитут на
съществуващия в УПИ II, кв. 1а, каптаж на
минерален извор.
Проектът е преработен по решението на
ОЕСУТ и с писмо вх. № ГР-92-00-80 от 2012 г.
е внесен в Направление „Архитектура и гра
доустройство“ на Столична община заедно с
експертна оценка на съществуващата растител
ност, заверена от дирекция „Зелена система“ на
Столична община.
При горната фактическа обстановка се уста
новява от правна страна следното:
Налице е основанието за изменение на дейст
ващия ПУП, визирано в разпоредбата на чл. 134,
ал. 2 във връзка с ал. 1, т. 2 ЗУТ, а именно въз
никване на нови общински нужди за изграждане
на нови озеленени площи в централната част на
Столична община.
На основание чл. 62, ал. 9 ЗУТ компетентен
да приеме ПУП е Столичният общински съвет,
тъй като планът е за парк „Възраждане“.
Спазени са административнопроизводствените
правила при издаване на акта.
Административното производство е започнало
служебно, а именно от кмета на Столична община,
който съгласно Заповед № РД-09-1423 от 5.12.2012 г.
е делегирал компетентността, произтичаща от
чл. 135, ал. 5 ЗУТ, на главния архитект на Сто
лична община. Изработеният проект е съобщен
по реда на чл. 128, ал. 1 ЗУТ чрез обнародване в
бр. № 101 от 2012 г. на „Държавен вестник“, раз
гледан и приет от общинския експертен съвет по
устройство на територията с протокол № ЕС-Г-7
от 29.01.2013 г., т. 11, изпълнени са служебните
предложения на ОЕСУТ.
Спазени са материалноправните разпоредби
на ЗУЗСО, ЗУТ и актовете по прилагането му.
С проекта за ИПРЗ се изменят границите на
кв. 1, УПИ II – „за спортно-рекреационен ком
плекс, парк и инж. инфрастурктура“, от кв. 1в и
на УПИ III – „за паркинг, подз. гараж, озел. и
инж. инфр.“, от кв. 1а, обединяват се квартали
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1а, 1б, 1в, в кв. 1а отпада УПИ II – „за сграда
на Съдебната палата“, като се включва в УПИ
I – „за парк, паркинг и инж. инфр.“.
Урегулирането на УПИ II – „за спортно-рекре
ационен комплекс, парк и инж. инфраструктура“,
е по съществуващите граници на имота – соб
ственост на „Спортна София 2000“ – ЕООД.
Кв. 1 и кв. 1а са разделени от главна алейна
мрежа, която е регулационно обезпечена с оглед
безпрепятственото провеждане на инженерната
инфраструктура.
С проекта се предвижда създаване на урегу
лирани поземлени имоти, за които освен основ
ното предназначение е предвидено и за „инж.
инфраструктура“. С това е гарантирано устрой
ствено прокарване на елементи на техническата
инфраструктура за обслужване на територията,
точното им разположение в урегулираните по
землени имоти поради спецификата на обектите
ще бъде определено с инвестиционния проект в
съответствие с чл. 114 ЗУТ. Предвид горното не
са изработени схеми на инж. инфраструктура,
изискуеми по чл. 108, ал. 2 ЗУТ, и отпада необ
ходимостта от съгласуване с експлоатиращите
предприятия.
Според общия устройствен план на Столична
община имотите в кв. 1, кв. 1а, кв. 1б, кв. 1в, м.
Парк „Възраждане“, са в следните устройствени
зони: „Зона за градски паркове и градини“ (Зп)
и „Зона за спорт и атракции“ (Ca1). Съгласно
приложението към чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО конкрет
ното предназначение на имотите е допустимо в
зони „Зп“ и „Са1“.
Предвид горното е спазено изискването на
чл. 103, ал. 4 във връзка с чл. 104, ал. 1 ЗУТ.
С ПЗ в УПИ II – „за спортно-рекреационен
комплекс, парк и инж. инфраструктура“, се пред
вижда създаване на нови спортни площадки и
разширение на съществуващата обслужваща
сграда.
При изработения план е спазена нормата на
чл. 43, ал. 1 ЗУТ, а именно осигурени са места за
паркиране с предвидените подземни и надземни
паркинги.
Проектното решение е целесъобразно и отго
варя на изискванията на чл. 108, ал. 5 ЗУТ.
Проектът е изработен при спазване изисква
нията на Наредба № 8 от 2001 г. на МРРБ за
обема и съдържанието на устройствените схеми
и планове.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 62, ал. 9, чл. 134, ал. 2 във връзка с ал. 1, т. 2,
чл. 136, ал. 1 и чл. 129, ал. 1 ЗУТ, устройствени
категории № 32 (Зп), № 38 (Са1) от приложението
към чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО и протокол на ОЕСУТ
№ ЕС-Г-7 от 29.01.2013 г., т. 11, Столичният об
щински съвет реши:
Одобрява проект за:
1. Изменение на плана за регулация на УПИ
I – за парк, ІІ – за сграда на Съдебната палата, и
ІІІ – за озеленяване и обществен подземен пар
кинг от кв. 1а, УПИ I – за парк от кв. 1б, и УПИ
I – за спортно-рекреационен комплекс и парк от
кв. 1в, за създаване на: УПИ I – за парк, паркинг
и инженерна инфраструктура, ІІ – за спортно-

С Т Р.

56

ДЪРЖАВЕН

рекреационен комплекс, парк и инженерна ин
фраструктура, и ІІІ – за паркинг, подземен гараж,
озеленяване и инженерна инфраструктура от нов
кв. 1а; изменение на регулационните граници
(алея) между квартали 1 и 1а (нов); изменение на
плана за улична регулация на улици: от о.т. 141
до о.т. 13а, от о.т. 13а до о.т. 16а, от о.т. 14а до о.т.
21в, от о.т. 13 до о.т. 21=141 и от о.т. 112 до о.т. 2а,
м. Парк „Възраждане“, Зона Б-5-4, по зелените
и кафявите линии, цифри и букви с корекциите
в оранжев цвят съгласно приложения проект.
2. Изменение на плана за застрояване на
УПИ I – за парк от кв. 1, и УПИ I – за парк,
паркинг и инженерна инфраструктура, ІІ – за
спортно-рекреационен комплекс, парк и инженер
на инфраструктура, и III – за паркинг, подземен
гараж, озеленяване и инженерна инфраструктура
от нов кв. 1а, м. Парк „Възраждане“, Зона Б-5-4,
съгласно приложения проект.
Въз основа на одобрения план за застрояване
не може да се издава виза за проектиране, да се
одобрява или съгласува инвестиционен проект и
да се издава разрешение за строеж с допускане
на намалени разстояния към съседни имоти и/
или сгради, включително през улица.
3. Отменя Решение № 184 по протокол № 10
от 10.04.2008 г. на Столичния общински съвет.
Решението може да бъде обжалвано по реда на
чл. 215, ал. 4 ЗУТ пред Административния съд – Со
фия-град, в 30-дневен срок от съобщаването.
Жалбите се подават в район „Възраждане“ и се
изпращат в Административния съд – София-град,
от отдел „Правен“ на Направление „Архитектура
и градоустройство“ на Столична община.

1655

Председател:
Е. Герджиков

СТОЛИЧНА ОБЩИНСКА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ
РЕШЕНИЕ № 472
от 20 декември 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 26.03.2013 г. от 11 ч. в сградата на агенцията,
пл. Славейков 6, ет. 1, за продажбата на ПИ
586, кв. 72, м. Ломско шосе, ж. к. Надежда, ул.
Свети Климент 43, общински нежилищен имот,
стопанисван от район „Надежда“.
2. Начална тръжна цена – 45 000 лв. (Сделката
се облага с ДДС).
3. Стъпка на наддаване – 3000 лв.
4. Депозитът за участие – 4500 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.
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5. Срок на закупуване на тръжна докумен
тация – до 22.03.2013 г. вкл. в приемното време
на СОАП – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация в размер 240 лв. (с вкл. ДДС) е
платима в брой в сградата на СОАП, пл. Сла
вейков 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.

1409

Председател на Надзорния съвет:
В. Чилова

РЕШЕНИЕ № 477
от 20 декември 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 27.03.2013 г. от 11 ч. в сградата на агенцията,
пл. Славейков 6, ет. 1, за продажбата на ПИ 587,
кв. 72, м. Ломско шосе, ж. к. Надежда, ул. Свети
Климент № 43а, общински нежилищен имот,
стопанисван от район „Надежда“.
2. Начална тръжна цена – 45 000 лв. (Сделката
се облага с ДДС).
3. Стъпка на наддаване – 3000 лв.
4. Депозитът за участие – 4500 лв., се внася
по банковата сметка на Столичната общин
ска агенция за приватизация при „Общинска
банка“ – АД, клон „Врабча“, ул. Врабча 6, Со
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 докумен
тация – до 25.03.2013 г. вкл. в приемното време
на СОАП – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация в размер 240 лв. (с вкл. ДДС) е
платима в брой в сградата на СОАП, пл. Сла
вейков 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.

1410

Председател на Надзорния съвет:
В. Чилова

РЕШЕНИЕ № 468
от 25 януари 2013 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 № 211 от
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29.04.2010 г. на Столичния общински съвет Над
зорният съвет на Столичната общинска агенция
за приватизация реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно надда
ване на 20.03.2013 г. от 11 ч. в сградата на аген
цията, пл. Славейков № 6, ет. 1, за продажбата
на магазин, гр. Банкя, ул. Христо Смирненски
20, общински нежилищен имот, стопанисван от
район „Банкя“, със съответното право на строеж.
2. Начална тръжна цена – 106 000 лв. (Сделката
не се облага с ДДС).
3. Стъпка на наддаване – 3000 лв.
4. Депозитът за участие – 10 600 лв., се внася
по банковата сметка на Столичната общин
ска агенция за приватизация при „Общинска
банка“ – АД, клон „Врабча“, ул. Врабча 6, Со
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 докумен
тация – до 18.03.2013 г. вкл. в приемното време
на СОАП – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация в размер 360 лв. (с вкл. ДДС) е
платима в брой в сградата на СОАП, пл. Сла
вейков 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.

1411

Председател на Надзорния съвет:
В. Чилова

ВЕСТНИК

в М 1:1000 и регистрите към тях на земеделските
земи, предоставени за ползване на граждани въз
основа на актове по § 4 ПЗР на ЗСПЗЗ, в земли
щето на с. Горно Хърсово, община Благоевград,
област Благоевград.
Жалби срещу одобрените планове на новоо
бразуваните имоти могат да се подават от заин
тересуваните лица чрез областния управител на
област с административен център – Благоевград,
пред Районния съд – Благоевград, в 14-дневен
срок от обнародването на заповедта в „Държавен
вестник“.

1530

ЗАПОВЕД № ОА-РР-77
от 11 февруари 2013 г.
На основание чл. 32, ал. 1 ЗА, § 4к, ал. 6 ПЗР
на ЗСПЗЗ във връзка с чл. 28б, ал. 8 ППЗСПЗЗ
одобрявам плановете на новообразуваните имоти
в М 1:1000 и регистрите към тях на земеделски
те земи, предоставени за ползване на граждани
въз основа на актове по § 4 ПЗР на ЗСПЗЗ, в
землището на с. Лешко, община Благоевград,
област Благоевград.
Жалби срещу одобрените планове на новоо
бразуваните имоти могат да се подават от заин
тересуваните лица чрез областния управител на
област с административен център – Благоевград,
пред Районния съд – Благоевград, в 14-дневен
срок от обнародването на заповедта в „Държавен
вестник“.

1529

Областен управител:
К. Хаджигаев

ЗАПОВЕД № ОА-РР-78
от 11 февруари 2013 г.
На основание чл. 32, ал. 1 ЗА, § 4к, ал. 6 ПЗР
на ЗСПЗЗ във връзка с чл. 28б, ал. 8 ППЗСПЗЗ
одобрявам плановете на новообразуваните имоти

Областен управител:
К. Хаджигаев

ЗАПОВЕД № ОА-РР-79
от 11 февруари 2013 г.
На основание чл. 32, ал. 1 ЗА, § 4к, ал. 6 ПЗР
на ЗСПЗЗ във връзка с чл. 28б, ал. 8 ППЗСПЗЗ
одобрявам плановете на новообразуваните имоти
в М 1:1000 и регистрите към тях на земеделски
те земи, предоставени за ползване на граждани
въз основа на актове по § 4 ПЗР на ЗСПЗЗ, в
землището на с. Клисура, община Благоевград,
област Благоевград.
Жалби срещу одобрените планове на новообра
зуваните имоти могат да се подават от заинтересу
ваните лица чрез областния управител на област
с административен център – Благоевград, пред
Районния съд – Благоевград, в 14-дневен срок от
обнародването на заповедта в „Държавен вестник“.

1531

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ
НА ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД

С Т Р. 5 7

Областен управител:
К. Хаджигаев

ЗАПОВЕД № ОА-РР-80
от 11 февруари 2013 г.
На основание чл. 32, ал. 1 ЗА, § 4к, ал. 6 ПЗР
на ЗСПЗЗ във връзка с чл. 28б, ал. 8 ППЗСПЗЗ
одобрявам плановете на новообразуваните имоти
в М 1:1000 и регистрите към тях на земеделски
те земи, предоставени за ползване на граждани
въз основа на актове по § 4 ПЗР на ЗСПЗЗ, в
землището на с. Марулево, община Благоевград,
област Благоевград.
Жалби срещу одобрените планове на новоо
бразуваните имоти могат да се подават от заин
тересуваните лица чрез областния управител на
област с административен център – Благоевград,
пред Районния съд – Благоевград, в 14-дневен
срок от обнародването на заповедта в „Държавен
вестник“.

1532

Областен управител:
К. Хаджигаев

ЗАПОВЕД № ОА-РР-81
от 11 февруари 2013 г.
На основание чл. 32, ал. 1 ЗА, § 4к, ал. 6 ПЗР
на ЗСПЗЗ във връзка с чл. 28б, ал. 8 ППЗСПЗЗ
одобрявам плановете на новообразуваните имоти
в М 1:1000 и регистрите към тях на земеделски
те земи, предоставени за ползване на граждани
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въз основа на актове по § 4 ПЗР на ЗСПЗЗ, в
землището на с. Церово, община Благоевград,
област Благоевград.
Жалби срещу одобрените планове на новоо
бразуваните имоти могат да се подават от заин
тересуваните лица чрез областния управител на
област с административен център – Благоевград,
пред Районния съд – Благоевград, в 14-дневен
срок от обнародването на заповедта в „Държавен
вестник“.
Областен управител:
К. Хаджигаев
1533

ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ
РЕШЕНИЕ № 8
от 31 януари 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Бо
журище, реши:
Одобрява проект за подробен устройствен план
(ПУП), план за регулация и план за застрояване
(ПРЗ) в обхват поземлен имот (ПИ) № 000273
по КВС на с. Гурмазово, община Божурище, с
който се създават:
кв. 12 с УПИ I – 000273, инфраструктура и
озеленяване, УПИ II – 000273, индустриална и
бизнес зона, УПИ III – 000273, индустриална и
бизнес зона, и УПИ IV – 000273, индустриална и
бизнес зона, в устройствена зона „Пп“;
кв. 13 с УПИ I – 000273, КОО, бизнес зона и
озеленяване, в устройствена зона „Смф“, УПИ
II – 000273, индустриална и бизнес зона, в ус
тройствена зона „Пп“, УПИ III – 000273, КОО
и бизнес зона, УПИ IV – 000273, ПСОВ и УПИ
V – 000273, резервоар и ПС, в устройствена зона
„Смф“;
кв. 14 с УПИ I – 000273, индустриална и бизнес
зона и озеленяване, УПИ II – 000273, индустри
ална и бизнес зона и озеленяване, в устройствена
зона „Пп“;
кв. 15 с УПИ I – 000273, инфраструктура и
озеленяване, УПИ II – 000273, индустриална и
бизнес зона, УПИ III – 000273, индустриална и
бизнес зона, в устройствена зона „Пп“;
всички в м. Спорното, с. Гурмазово, община
Божурище.
Председател:
П. Котупанова
1559

ОБЩИНА БОТЕВГРАД
РЕШЕНИЕ № 18
от 31 януари 2013 г.
На основание чл. 20 във връзка с дейностите
по чл. 17, ал. 1, т. 2, чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка с Решение № 10 от
протокол № 1 от 21.01.2013 г. на Общинския екс
пертен съвет по устройство на територията – Бо
тевград, Общинският съвет – Ботевград, реши:
Одобрява проект за подробен устройствен
план (ПУП) – ПЗ на имот „Сметище“, пред
ставляващ съществуващо сметище на община
Ботевград, намиращо се в с. Скравена, община
Ботевград, като за същия се установи устрой
ствена зона – Предимно производствена (ПП),
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с отреждане „Рекултивиране за производствени
и складови дейности“ и за него се предвиди
ниско, разположено свободно застрояване за
производствени и складови дейности със стой
ности на устройствените показатели: Плътност
на застрояване (Пзастр.) – 70%; Коефициент на
интензивност (Кинт.) – 2,4; Минимална озеленена
площ (Позел.) – 25, представляващ съставна част
от комплексен проект за инвестиционна иници
атива по реда на чл. 150, ал. 1 ЗУТ.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Ботевград пред Административния съд – София
област.
Председател:
Й. Лалчева

1522

ОБЩИНА БУРГАС
ЗАПОВЕД № 216
от 24 януари 2013 г.
На основание чл. 25, ал. 2 във връзка с чл. 21,
ал. 3 ЗОС, чл. 205, т. 1 ЗУТ и чл. 60 АПК и като
взех предвид, че са налице важни обществени
интереси, които не могат да бъдат задоволени по
друг начин, нареждам:
I. Отчуждавам 31 кв. м от бивш имот пл. № 27
в кв. 142 по плана на РЦ „Меден рудник“ – гр.
Бургас, за изграждане на улици в Районен център
„Меден рудник“, гр. Бургас, от: Станка Петкова
Петрова, Анастасия Петкова Друмева, Георги
Атанасов Николов, Атанас Георгиев Николов,
Недялка Георгиева Русева.
II. Определям обезщетение за собствениците
на отчуждения имот в размер 1277,82 лв., раз
пределено съобразно квотите на собственост,
както следва:
1. Станка Петкова Петрова – 425,94 лв.;
2. Анастасия Петкова Друмева – 425,94 лв.;
3. Георги Атанасов Николов – 141,98 лв.;
4. Атанас Георгиев Николов – 141,98 лв.;
5. Недялка Георгиева Русева – 141,98 лв.
III. Сумата по т. ІІ да бъде преведена в 14-дне
вен срок след влизане в сила на заповедта по
сметка, открита от Община Бургас в „Общинска
банка“ – АД, клон Бургас.
ІV. Допускам предварително изпълнение на
заповедта при условията на чл. 60 АПК.
V. Имотът да бъде завзет след изплащане на
обезщетението.
Копие от заповедта да се постави на опреде
лените за това места в сградата на общината и
ТД „Възраждане“, на чиято територия се нами
ра имотът, предмет на отчуждаването, и да се
публикува на интернет страницата на общината.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“,
а в частта, с която е допуснато предварително
изпълнение – в 3-дневен срок от обнародването
є в „Държавен вестник“, пред Административния
съд – Бургас.

1465

Кмет:
Д. Николов
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ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО
РЕШЕНИЕ № 523
от 31 януари 2013 г.
На основание чл. 4, ал. 4, чл. 31, ал. 1 и
чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК, чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА,
чл. 45, ал. 5, т. 1 ЗДДС, чл. 5, 6 и чл. 14, ал. 4
от Наредбата за търговете и конкурсите и във
връзка с решения № 334 от 19.07.2012 г. и № 351
от 13.09.2012 г. на Общинския съвет – гр. Велико
Търново, Общинският съвет – гр. Велико Търново:
1. Намалява с 25 на сто приетите с Решение
№ 351 от 13.09.2012 г. на ВТОбС начални цени
и определя нови начални цени за продажба на
общински нежилищни имоти, както следва:
а) за „Незастроен поземлен имот с идентифи
катор 10447.512.109 по КККР на гр. Велико Тър
ново, целият с площ 1370 кв. м, за който имот е
отреден УПИ ХІІ – „За производствени и складови
дейности“ от кв. 170 по ПУП – ПР на гр. Велико
Търново, Гаров район“ – 43 080 лв., в която не е
включена стойността на дължимия ДДС;
б) за „Незастроен поземлен имот с иденти
фикатор 10447.512.110 по КККР на гр. Велико
Търново, целият с площ 6685 кв. м, за който имот
е отреден УПИ VІІІ – „За сервизна работилница
на МВР“ от кв. 170 по ПУП – ПР на гр. Велико
Търново, Гаров район“ – 205 920 лв., в която не
е включена стойността на дължимия ДДС.
Сделките се облагат с ДДС.
2. Определя начин за продажба на посочените
в т. 1 обекти чрез публичен търг с явно надда
ване при стъпка на наддаване, както следва: за
имота по т. 1, буква „а“ – 4000 лв.; за имота по
т. 1, буква „б“ – 20 000 лв.
3. Търговете да се проведат при следните усло
вия: дата на търга – на 21-вия ден след датата на
обнародване на решението в „Държавен вестник“;
начало на търга – 14 ч.; място на търга – в стая
419 на Община Велико Търново.
4. Утвърждава тръжна документация и до
говори за продажба за горепосочените обекти.
Определя цена за продажба на комплект тръжна
документация за отделен обект в размер 300 лв.
(с ДДС). Цената на тръжната документация да се
заплаща по сметка № BG93 SOMB 9130 3224 7614 52
на Общинската агенция за приватизация при
„Общинска банка“ – АД, клон Велико Търново,
BIC код SOMBBGSF. Тръжната документация да
се получава от Общинската агенция за привати
зация – стая 419 на общината, след представяне
в агенцията на документ за извършено плащане.
5. За допускане до участие в търговете канди
датите да внесат депозит, както следва: за имота
по т. 1, буква „а“ – 12 900 лв.; за имота по т. 1,
буква „б“ – 61 000 лв.
Депозитът да бъде внесен до 16 ч. на послед
ния работен ден, предхождащ датата на търга,
по сметка № BG59 SOMB 9130 3324 7614 01 на
Общинската агенция за приватизация при „Об
щинска банка“ – АД, клон Велико Търново, BIC
код SOMBBGSF.
6. Зап лащането на договорени те цени и
сключването на договори за продажба да се из
върши в 30-дневен срок от датата на заповедта за

ВЕСТНИК

С Т Р. 5 9

определяне на купувач. Дължимата сума заедно
с начисления ДДС и представляваща разлика
между договорената цена и внесения депозит да
се заплати в левове по сметка № BG50 SOMB
9130 3224 7614 50 на Общинската агенция за
приватизация при „Общинска банка“ – АД, клон
Велико Търново, BIC код SOMBBGSF. Непарични
платежни средства не се приемат. За обектите
се допуска и разсрочено плащане при условията,
посочени в чл. 3, т. 6 на Методиката за подго
товка на приватизационни сделки, провеждане
на публични търгове и конкурси, сключване на
приватизационни сделки и следприватизационен
контрол в община Велико Търново.
7. Закупуване на тръжна документация – всеки
работен ден до 10 ч. на деня, предхождащ датата
на търга; срок за оглед на обектите – всеки ра
ботен ден до 12 ч. на деня, предхождащ датата
на търга. Срок за подаване на документи за
участие в търга – всеки работен ден до 17 ч. на
деня, предхождащ датата на търга, в стая 419 на
Община Велико Търново.
8. Възлага на ОбАП да организира приватиза
ционните сделки за обектите по установения от
закона ред и взетите решения от ВТОбС.
9. При неявяване на купувачи повторни търгове
за непродадените обекти да се проведат 14 дни след
датата на съответния търг при същите условия.
10. В случай на неявяване на купувачи и
за обявените повторни търгове да се проведат
последващи поредни търгове на 28-ия ден след
обявената датата за съответния повторен търг
при условията на това решение.
Председател:
Н. Ашиков
1419

ОБЩИНА ВРАЦА
РЕШЕНИЕ № 342
от 29 януари 2013 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският
съвет – гр. Враца, одобрява подробен устройствен
план (парцеларен план за елементите на тех
ническата инфраструктура извън границите на
урбанизираните територии) – ел. захранване на
поземлени имоти п.и. 12259.519.62 и п.и. 12259.519.63
(поземлените имоти са обособени от бивш п.и.
12259.519.61) от съществуващ трафопост с иден
тификатор 12259.200.699.1.1 през п.и. 12259.380.19,
п.и. 12259.699.3, п.и. 12259.519.28 и п.и. 12259.519.60
по кадастралната карта на гр. Враца.
Решението може да бъде обжалвано чрез Об
щина Враца пред Административния съд – Враца,
в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“.
Председател:
П. Аврамова
1518
РЕШЕНИЕ № 343
от 29 януари 2013 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският
съвет – гр. Враца, одобрява подробен устрой
ствен план (парцеларен план за елементите на
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техническата инфраструктура извън границите
на урбанизираните територии) – водопровод за
захранване на поземлени имоти п.и. 12259.519.62
и п.и. 12259.519.63 (поземлените имоти са обосо
бени от бивш п.и. 12259.519.61) от п.и. с иденти
фикатор 12259.697.15 през п.и. 12259.697.100 и п.и.
12259.516.60 по кадастралната карта на гр. Враца.
Решението може да бъде обжалвано чрез Об
щина Враца пред Административния съд – Враца,
в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“.
Председател:
П. Аврамова
1519

ОБЩИНА ВЪРБИЦА
РЕШЕНИЕ № 6
от 14 декември 2012 г.
На основание чл. 1, чл. 21, т. 11 и чл. 27, ал. 3
ЗМСМА във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 6 и чл. 129,
ал. 1 ЗУ Т Общинският съвет – гр. Върбица,
одобрява ПУП – ПЗ за ПИ 008017, масив 8, в
землището на с. Нова Бяла река, ЕКАТТЕ 51785,
община Върбица, съгласно приложения проект,
неразделна част от това решение.
Председател:
К. Хасан
1477

ОБЩИНА ГОДЕЧ
РЕШЕНИЕ № 10
от 31 януари 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 ЗМСМА
и чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 1,
§ 8, ал. 2, т. 2 и 3 ЗУТ и предложение № 08-00-58
от 17.01.2013 г. от кмета на община Годеч Общин
ският съвет – гр. Годеч, реши:
Одобрява проект за изменение на действащия
ПУП – план за регулация на с. Разбойще в квар
тали 26 и 27, както следва:
Изменя се регулацията на улица с о.т. № 75 и
76, като се създава нова о.т. с № 76а.
Изменя се регулацията на УПИ (парцел) VІ173 в квартал 26 така, че да се запази границата
на поземлен имот с № 173.
Премахват се УПИ І-172, ІІ-171, ІІІ-170, ІV-178,
V-179, V-170 и VІІ-170 в квартал 27.
Образуват се нови УПИ с № VІІ-172, VІІІ-171,
ІХ-170, Х-178, ХІ-179, ХІІ-170 и ХІІІ-170 в квартал 26.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересуваните лица могат да обжалват ре
шението чрез Община Годеч пред Администра
тивния съд – София област.
Председател:
В. Иванов
1476
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ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА
РЕШЕНИЕ № 378
от 31 януари 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 5
ЗУТ Общинският съвет – гр. Горна Оряховица,
одобрява подробен устройствен план (план за
застрояване и парцеларен план за елементите на
техническата инфраструктура извън границите
на урбанизираните територии) за поземлен имот
№ 098001, с който се определя смесена обслуж
ващопроизводствена зона – Соп, ниско етажно
застрояване – до 10 м височина, коефициент на
интензивност на застрояването – 1,0, плътност
на застрояването – 40 %, минимално озеленена
площ – 30 %, свободно застрояване.
Председател:
Д. Костадинов
1567
РЕШЕНИЕ № 380
от 31 януари 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМ А,
чл. 1, ал. 2, т. 6, чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4
ЗПСК, чл. 12, ал. 2 от Наредбата за анализи
те на правното състояние и приватизационни
оценки и за условията и реда на лицензиране
на оценители, чл. 2, ал. 1, т. 3, чл. 3, ал. 1, т. 1,
чл. 5 и чл. 6, ал. 1 от Наредбата за търговете и
конкурсите, Решение № 298 от протокол № 20
от 25.10.2012 г. Общинският съвет – гр. Горна
Оряховица, реши:
1. Приема актуализация на правен анализ,
приватизационна оценка и информационен мемо
рандум на обект: дворно място със сгради (бивше
училище – Христо Ботев), попадащо в УПИ І – за
училище, в кв. 14 по ПУП на кв. Калтинец, гр.
Горна Оряховица, с площ 8364 кв.м.
2. Продажбата на общинския нежилищен
имот по т. 1 да се извърши чрез публичен търг
с явно наддаване.
3. Търгът ще се проведе при следните условия:
3.1. начална тръжна цена – 242 229 лв. общо, от
които 101 040 лв. – за сградата, и 141 189 лв. – за
земята (с включен ДДС); цената се оферира в
левове и се заплаща съгласно изискванията, съ
държащи се в тръжната докуменция;
3.2. стъпка на наддаване – 3 % от началната
тръжна цена в размер 7266,87 лв.;
3.3. депозитът за участие е парична вноска
в размер 24 222,90 лв. и се превежда по бан
кова сметка на общината по фонд „Привати
заци я“ в банка УниКредит Булбанк – IBA N
BG55UNCR75273243690505, SWIFT BIG код на
УниКредит Булбанк UNICRBGSF, БАЕ код на
УниКредит Булбанк UNCR7527 при УниКредит
Булбанк, клон Горна Оряховица, в срок до 20-ия
ден считано от датата на обнародване на реше
нието в „Държавен вестник“;
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3.4. тръжната документация се получава в
Община Горна Оряховица, пл. Георги Измирлиев
5, стая 213; цената на тръжната документация е
150 лв. без ДДС, 180 лв. с ДДС, и се заплаща в
касата на общината преди получаване на докумен
тацията; лицето, закупуващо тръжна документа
ция, следва да представи документ за самоличност,
а в случаите на представителство – документ,
удостоверяващ представителната му власт;
3.5. срок за закупуване на тръжна докумен
тация – до 15-ия ден считано от датата на обна
родване на решението в „Държавен вестник“;
3.6. срок за подаване на предложенията за
участие в търга – 12 ч. на 24-ия ден считано от
датата на обнародване на решението в „Държа
вен вестник“;
3.7. посещения и огледи на обекта могат да се
извършват всеки работен ден, но не по-късно от
деня, предхождащ търга, в работно време след
закупуване на документация;
3.8. търгът ще се проведе на 24-ия ден счи
тано от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“ в 14 ч. в стая 102 на Община
Горна Оряховица;
3.9. достигнатата тръжна цена на продадения
по т. 1 общински нежилищен имот да се заплати
еднократно или разсрочено в левове; при раз
срочено плащане началната вноска не трябва да
е по-малка от 50 % от определената цена; раз
срочване на дължимата част – до 6 месеца след
датата на подписване на договора; лихвата върху
останалата дължима част е в размер на ОЛП
плюс 10 пункта надбавка – от деня на сключва
нето на договора за продажба до окончателното
изплащане на обекта.
4. Утвърждава тръжна документация и проект
на договор за продажба на имота по т. 1.
5. Възлага на кмета на общината да подготви
търга и да назначи тръжна комисия за провеж
дането му.
6. Упълномощава кмета на община Горна Оря
ховица да одобри протокола от проведения търг,
да определи спечелилия участник със заповед и
да сключи договора за продажба.

1577

Председател:
Д. Костадинов
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ОБЩИНА ИСПЕРИХ
РЕШЕНИЕ № 156
от 22 януари 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Ис
перих, реши:
Одо б ря в а п р о ек т, п рие т о т ОЕС У Т, з а
ПУП – ПЗ на поземлен имот № 37010.62.29 – сто
пански двор, с. Китанчево.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен
срок от обявяването му в „Държавен вестник“пред
Административния съд – Разград, по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.

1506

1534

Председател:
Я. Петрова

Председател:
Г. Хюсмен

ОБЩИНА КАРЛОВО
РЕШЕНИЕ № 760
от 31 януари 2013 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ, чл. 21, ал. 1,
т. 11 ЗМСМА във връзка с чл. 124, ал. 3 (отм.,
ДВ, бр. 82 от 2012 г.) във връзка с § 8, ал. 6 от
преходните разпоредби, чл. 59, ал. 1, чл. 109, ал. 2
и чл. 110, ал. 1, т. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр.
Карлово, одобрява подробен устройствен план
(ПУП) – план за регулация и застрояване (ПРЗ)
за ПИ с идентификатор 36498.11.17 в местността
Беш бунар, землище гр. Карлово, във връзка с
промяна предназначението на земеделска земя.
Подробният устройствен план (ПУП) – план
за регулация и застрояване (ПРЗ) предвижда за
поземлен имот (ПИ) с идентификатор 36498.11.17
по КККР да се образува УПИ 11.17 – жилищно
строителство, както и приложените В и К и ел.
схеми в м. Беш бунар, землище гр. Карлово, и
застрояване в него при спазване на нормативните
изисквания по устройство на територията.
Устройствена зона Жм – жилищна с ниско
застрояване.
Решението подлежи на обжалване по реда на
чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен ред от обнародване
то в „Държавен вестник“ чрез Община Карлово
пред Административния съд – Пловдив.

ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО
РЕШЕНИЕ № 206
от 25 януари 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ и § 124, ал. 1 ПЗР
на ЗИДЗУТ Общинският съвет – гр. Гълъбово,
реши:
Одобрява проект за подробен устройствен
план – план за застрояване за поземлен имот
№ 000528 в землище с. Мъдрец, като имотът се
отрежда за производствени и складови дейности за
изграждане на садково стопанство за интензивно
отглеждане на риба с ниско свободно застрояване.

С Т Р. 6 1

1501

Председател:
Ст. Карагенски

РЕШЕНИЕ № 761
от 31 януари 2013 г.
На основание, чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 124, ал. 3 (отменен,
ДВ, бр. 82 от 2012 г.) във връзка с § 8 от преходните
разпоредби, чл. 59, ал. 1, чл. 109, ал. 2 и чл. 110,
ал. 1, т. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Карлово,
одобрява подробен устройствен план – план за
регулация и застрояване, както и приложената
В и К схема за захранване на ПИ 36498.704.433 в
местност Ени кория, землище гр. Карлово, във
връзка с промяна предназначението на земята.

С Т Р.

62
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Подробният устройствен план предвижда за
ПИ 36498.704.433 да се образува нов урегулиран
поземлен имот 704.433 – жилищно строителство,
в местността Ени кория, землище гр. Карлово,
и застрояване в тях при спазване на норматив
ните изисквания по устройство на територията.
Устройствена зона Жм.
Решението подлежи на обжалване по реда
на чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен срок от обна
родването в „Държавен вестник“ чрез Община
Карлово до Административния съд – Пловдив.

1579

Председател:
Ст. Карагенски

РЕШЕНИЕ № 762
от 31 януари 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 124, ал. 3 (отменен,
ДВ, бр. 82 от 2012 г.) във връзка с § 8 от преходните
разпоредби, чл. 59, ал. 1, чл. 109, ал. 2 и чл. 110,
ал. 1, т. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Карлово,
одобрява подробен устройствен план – план за
регулация и застрояване, както и приложените ел.
и В и К схеми за захранване на ПИ 36498.704.435
в местност Ени кория, землище гр. Карлово, във
връзка с промяна предназначението на земята.
Подробният устройствен план предвижда за
ПИ 36498.704.435 да се образува нов урегулиран
поземлен имот 704.435 – жилищно строителство,
в местността Ени кория, землище гр. Карлово,
и застрояване в тях при спазване на норматив
ните изисквания по устройство на територията.
Устройствена зона Жм.
Решението подлежи на обжалване по реда
на чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен срок от обна
родването в „Държавен вестник“ чрез Община
Карлово до Административния съд – Пловдив.

1580

Председател:
Ст. Карагенски

РЕШЕНИЕ № 763
от 31 януари 2013 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ, чл. 21, ал. 1,
т. 11 ЗМСМА във връзка с чл. 124, ал. 3 (отм.,
ДВ, бр. 82 от 2012 г.) във връзка с § 8, ал. 6 от
преходните разпоредби, чл. 59, ал. 1, чл. 109, ал. 2
и чл. 110, ал. 1, т. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр.
Карлово, одобрява подробен устройствен план
(ПУП) – план за регулация и застрояване (ПРЗ)
за ПИ с идентификатор 36498.16.75, както и при
ложените В и К и ел. схеми в местността Нови
лозя, землище гр. Карлово, във връзка с промяна
предназначението на земеделска земя.
Подробният устройствен план (ПУП) – план
за регулация и застрояване (ПРЗ) предвижда за
поземлен имот (ПИ) с идентификатор 36498.16.75
по КККР да се образува УПИ 16.75 – складова база
с магазин за строителни материали и промишлени
стоки, както и приложените В и К и ел. схеми в
м. Нови лозя, землище гр. Карлово, и застрояване
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в него при спазване на нормативните изисквания
по устройство на територията. Устройствена зона
Пп – предимно производствена.
Решението подлежи на обжалване по реда на
чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен ред от обнародване
то в „Държавен вестник“ чрез Община Карлово
пред Административния съд – Пловдив.
Председател:
Ст. Карагенски
1502
РЕШЕНИЕ № 764
от 31 януари 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка с чл. 124, ал. 3
(отм., ДВ, бр. 82 от 2012 г.) във връзка с § 8,
ал. 6 от преходните разпоредби, чл. 59, ал. 1,
чл. 109, ал. 2 и чл. 110, ал. 1, т. 5 ЗУТ Общин
ският съвет – гр. Карлово, одобрява подробен
устройствен план (ПУП) – парцеларен план за
елементи на техническата инфраструктура – тра
сето за електропровод за захранване на УПИ
706.1311 – жилищно строителство, в местността
Могилата, землище гр. Карлово, да мине през ПИ
36498.706.9502 – полски път – публична общинска
собственост, ПИ 36498.706.9510 – горски трайни
насаждения – публична общинска собственост,
и ПИ 36498.310.719 – второстепенна улица – пуб
лична общинска собственост.
Решението подлежи на обжалване по реда на
чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен ред от обнародване
то в „Държавен вестник“ чрез Община Карлово
пред Административния съд – Пловдив.
Председател:
Ст. Карагенски
1503
РЕШЕНИЕ № 765
от 31 януари 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка с чл. 124, ал. 3
(отм., ДВ, бр. 82 от 2012 г.), § 8, ал. 6, чл. 59, ал. 1,
чл. 109, ал. 2 и чл. 110, ал. 1, т. 5 ЗУТ Общинският
съвет – гр. Карлово, реши:
Одобря ва под робен ус т ройс т вен п ла н
(ПУП) – парцеларен план за елементи на тех
ническата инфраструктура, и предвижда трасето
за електропровод за захранване на УПИ 704.283 и
704.313 по КККР в местността Ени кория, землище
гр. Карлово, да мине през ПИ 36498.704.9624 – пол
ски път – публична общинска собственост, ПИ
36498.704.9625 – полски път – публична общин
ска собственост, и ПИ 36498.704.9626 – полски
път – публична общинска собственост.
Решението подлежи на обжалване по реда на
чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен ред от обнародване
то в „Държавен вестник“ чрез Община Карлово
пред Административния съд – Пловдив.
Председател:
Ст. Карагенски
1528
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РЕШЕНИЕ № 766
от 31 януари 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1, чл. 124, ал. 3 (отменен,
ДВ, бр. 86 от 2012 г.) във връзка с § 8, ал. 6 от
преходните разпоредби, чл. 59, ал. 1, чл. 109, ал. 2
и чл. 110, ал. 1, т. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр.
Карлово, одобрява подробен устройствен план
(ПУП) – план за регулация и застрояване (ПРЗ)
на НУПИ № 064085 в местност Тарла топрак,
землището на с. Ведраре, община Карлово, по
картата на възстановената собственост (КВС) с
начин на трайно ползване „Машинна промиш
леност“.
Подробният устройствен план предвижда за
НУПИ № 064085 да се образува урегулиран поземлен
имот – УПИ 064085 – производствени дейности, в
местност Тарла топрак, землище на с. Ведраре, и
застрояване в него при спазване на нормативните
изисквания по устройство на територията. Устрой
ствена зона Пп – предимно производствена.
Решението подлежи на обжалване по реда
на чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен срок от обна
родването в „Държавен вестник“ чрез Община
Карлово до Административния съд – Пловдив.
Председател:
Ст. Карагенски
1581

ОБЩИНА КАРНОБАТ
ЗАПОВЕД № РД-97
от 15 февруари 2013 г.
На основание чл. 44, ал. 2 ЗМСМА и чл. 25, ал. 2
и 3 ЗОС във връзка с влязъл в сила ПУП – ПП,
одобрен с Решение № 263 от 29.10.2009 г. на
ОбС – гр. Карнобат, и публикувано обявление
по чл. 25, ал. 1 ЗОС отчуждавам:
1. За изграждането на обект от първостепен
но значение – обслужващ път до пречиствател
на станция за отпадни води в поземлен имот
№ 046003 в местността Гюр чешма, землището
на гр. Карнобат:
№
на
имот

Вид
на
имо
та

Место
нахож
дение

Площ Площ
Соб
на
за от стве
имота чужда ници
(дка)
ване
на
(дка) имота

Раз
мер
на
обез
щетение
(лв.)

063007 нива

г р. К ар 10,001
нобат,
мест
ност
Дереджика

0,438

нас280,00
ледни
ци на
Пауна
Йор
данова
Димо
ва

067022 нива

г р. К ар 25,601
нобат,
мест
ност
Дереджика

0,007

Марчо
Не
делчев
Мар
чев

5,00

068001 нива

г р. К ар 4,020
нобат,
мест
ност
Дереджика

0,281

наследни
ци на
Хасан
Беки
ров
Осма
нов

180,00

ВЕСТНИК
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2. Паричните обезщетения по т. 1 да се вне
сат по сметка на община Карнобат в „Търговска
банка Д“ – АД, офис Карнобат, като изплаща
нето по сметка на правоимащите да започне от
04.03.2013 г. след представяне на документ за
собственост на имотите.
3. Копие от заповедта се постави на таблото
за съобщения на общината и да се публикува на
интернет страницата на Община Карнобат.
4. Копие от заповедта да се връчи на Тотка
Георгиева – директор на дирекция „УОС“, и
Нели Янева – директор на дирекция „ОФБС“ за
сведение и изпълнение.
5. На основание чл. 27, ал. 1 ЗОС заповедта
може да се обжалва пред административния съд
по местонахождението на имотите в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“.
Кмет:
Г. Димитров
1599

ОБЩИНА НИКОПОЛ
РЕШЕНИЕ № 263
от 30 януари 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр.
Никопол, реши:
1. Одобрява проект за подробен устройствен
план – парцеларен план (ПП) за електропровод
за захранване на ПИ 257018, землището на с.
Въбел, община Никопол, област Плевен.
2. Разпорежда предварително изпълнение на
одобрения ПУП – ПП по т. 1.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ решението
подлежи на обжалване в 14-дневен срок от об
народването в „Държавен вестник“ чрез Община
Никопол пред Административния съд – Плевен.
Допуснатото разпореждане за предварително
изпълнение на основание чл. 60 АПК подлежи на
обжалване в 3-дневен срок чрез Община Никопол
пред Административния съд – Плевен.
Председател:
М. Сакаджиев
1505

ОБЩИНА ПЕРНИК
РЕШЕНИЕ № 384
от 31 януари 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр.
Перник, одобрява проект за подробен устрой
ствен план парцеларен план за обект: Външно
електрозахранване на поземлен имот № 000307,
попадащ в границите на концесионна площ на
участък „Хидрострой І, контур І, находище „Сту
дена“, собственост на „Аргент“ – АД, София, и
учредяване на право на прокарване на трасе и
сервитут на ел. кабел 20 kV през поземлени имоти
(ПИ) № 0.7, № 0.33, местност Голо бърдо – земи
по чл. 19 ЗСПЗЗ, и ПИ № 0.506, местност Тулбето
местен път, КВС на с. Студена, община Перник.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Перник до Административния съд – Перник.
Председател:
Вл. Караилиев
1600

С Т Р.
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ОБЩИНА ПЛЕВЕН
РЕШЕНИЕ № 431
от 31 януари 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21,
ал. 1, т. 8 и 11 ЗМСМА, чл. 136, ал. 1 във връзка
с чл. 129, ал. 1 ЗУТ, чл. 6 и чл. 8, ал. 1 от Закона
за общинската собственост и чл. 2 от Наредба
№ 7 от 2005 г. на Общинския съвет – гр. Плевен,
Общинският съвет – гр. Плевен, реши:
1. Одобрява проект за изменение на действащия
подробен устройствен план – план за регулация
и застрояване за урегулирани поземлени имоти
ІІ – „За колодрум“, и ІІІ – „За спортна зала“, квартал
839; урегулиран поземлен имот І – „За паркинг“,
квартал 840; урегулирани поземлени имоти І – „За
озеленяване“, УПИ ІІ – „За спортна зала“, и УПИ
ІІІ – „За спортна зала“, квартал 838, и улици по
ок 4129-4130-4127 към ок 4128 и по ок 4127 към
ок 4126 по плана на гр. Плевен.
2. Възлага на кмета на община Плевен да из
върши необходимите правни и фактически действия
по реда на Закона за устройство на територията,
свързани с изпълнение на решението.
Председател:
Д. Ангелов
1740

ОБЩИНА СИЛИСТРА
РЕШЕНИЕ № 462
от 31 януари 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ и Решение № 205 на
ОЕСУТ, взето на заседание с протокол № 22 от
19.12.2012 г., Общинският съвет – гр. Силистра,
реши:
Одобрява следния подробен устройствен план
на територията на община Силистра: „ПУП – план
за регулация и застрояване за ПИ № 00895.126.313
по КК и КР на с. Айдемир, община Силистра“.
Съгласно изискванията на чл. 131, ал. 2 ЗУТ
непосредствено засегнати от предвижданията на
подробния устройствен план са ПИ № 00895.126.313
и ПИ № 00895.126.316 в землището на с. Айдемир,
община Силистра.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ заинтересуваните
лица по смисъла на чл. 131 ЗУТ могат да обжалват
решението в 30-дневен срок от обнародването му
в „Държавен вестник“ чрез Община Силистра до
Административния съд – Силистра.
Председател:
М. Димитрова
1475

ОБЩИНА ТЕРВЕЛ
РЕШЕНИЕ № 10-169
от 19 декември 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Тервел,
одобрява:
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1. ПУП – ПЗ за ПИ 72271.59.17 по КК на гр.
Тервел с отреждане ПСД – „за производство, пре
образуване, пренос и разпределяне на ел. енергия
от ВЕИ за монтиране на 1 бр. ветрогенератор с
мощност до 2,5 M; Н до 150 м; площ на фундамен
та – 525 кв. м; площ на монтажната площадка – 800
кв. м, и площ на обслужващия път – 380,43 кв. м“;
2. ПУП – ПЗ за ПИ 72271.60.29 по КК на гр.
Тервел с отреждане ПСД – „за производство, пре
образуване, пренос и разпределяне на ел. енергия
от ВЕИ за монтиране на 1 бр. ветрогенератор с
мощност до 2,5 M; Н до 150 м; площ на фундамен
та – 525 кв. м; площ на монтажната площадка – 800
кв. м, и площ на обслужващия път – 207 кв. м“;
3. ПУП – ПЗ за ПИ 72271.53.33 по КК на гр.
Тервел с отреждане ПСД – „за производство, пре
образуване, пренос и разпределяне на ел. енергия
от ВЕИ за монтиране на 1 бр. ветрогенератор с
мощност до 2,5 M; Н до 150 м; площ на фундамен
та – 525 кв. м; площ на монтажната площадка – 800
кв. м, и площ на обслужващия път – 1595,50 кв. м“;
4. ПУП – ПЗ за ПИ 72271.59.45 по КК на гр.
Тервел с отреждане ПСД – „за производство, пре
образуване, пренос и разпределяне на ел. енергия
от ВЕИ за монтиране на 1 бр. ветрогенератор с
мощност до 2,5 M; Н до 150 м; площ на фундамен
та – 525 кв. м; площ на монтажната площадка – 800
кв. м, и площ на обслужващия път – 1285,58 кв. м“;
5. ПУП – ПЗ за ПИ 72271.59.69 по КК на гр.
Тервел с отреждане ПСД – „за производство, пре
образуване, пренос и разпределяне на ел. енергия
от ВЕИ за монтиране на 1 бр. ветрогенератор с
мощност до 2,5 M; Н до 150 м; площ на фундамен
та – 525 кв. м; площ на монтажната площадка – 800
кв. м, и площ на обслужващия път – 287 кв. м“;
6. ПУП – ПЗ за ПИ 72271.54.09 по КК на гр.
Тервел с отреждане ПСД – „за производство, пре
образуване, пренос и разпределяне на ел. енергия
от ВЕИ за монтиране на 1 бр. ветрогенератор с
мощност до 2,5 M; Н до 150 м; площ на фундамен
та – 525 кв. м; площ на монтажната площадка – 800
кв. м, и площ на обслужващия път – 31 526 кв. м“;
7. ПУП – ПЗ за ПИ 72271.54.13 по КК на гр.
Тервел с отреждане ПСД – „за производство, пре
образуване, пренос и разпределяне на ел. енергия
от ВЕИ за монтиране на 1 бр. ветрогенератор с
мощност до 2,5 M; Н до 150 м; площ на фундамен
та – 525 кв. м; площ на монтажната площадка – 800
кв. м, и площ на обслужващия път – 361,62 кв. м“;
8. ПУП – ПЗ за ПИ 72271.51.17 по КК на гр.
Тервел с отреждане ПСД – „за производство, пре
образуване, пренос и разпределяне на ел. енергия
от ВЕИ за монтиране на 1 бр. ветрогенератор с
мощност до 2,5 M; Н до 150 м; площ на фундамен
та – 525 кв. м; площ на монтажната площадка – 800
кв. м, и площ на обслужващия път – 359,83 кв. м“;
9. ПУП – ПЗ за ПИ 72271.60.1 по КК на гр. Тервел
с отреждане ПСД – „за производство, преобразува
не, пренос и разпределяне на ел.енергия от ВЕИ
за монтиране на 1 бр. ветрогенератор с мощност
до 2,5 M; Н до 150 м; площ на фундамента – 525
кв. м; площ на монтажната площадка – 800 кв. м,
и площ на обслужващия път – 341,40 кв. м“;
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10. ПУП – ПЗ за ПИ 023038 по КВС на с. Безмер с
отреждане ПСД – „за производство, преобразуване,
пренос и разпределяне на ел. енергия от ВЕИ за
монтиране на 1 бр. ветрогенератор с мощност до
2,5 M; Н до 150 м; площ на фундамента – 525 кв. м;
площ на монтажната площадка – 800 кв. м, и площ
на обслужващия път – 1270 кв. м“;
11. ПУП – ПЗ за ПИ 018013 по КВС на с. Безмер
с отреждане ПСД – „за производство, преобразува
не, пренос и разпределяне на ел. енергия от ВЕИ
за монтиране на 1 бр. ветрогенератор с мощност
до 2,5 M; Н до 150 м; площ на фундамента – 525
кв. м; площ на монтажната площадка – 800 кв. м,
и площ на обслужващия път – 1325,55 кв. м“;
12. ПУП – ПЗ за ПИ 018100 по КВС на с. Безмер
с отреждане ПСД – „за производство, преобразу
ване, пренос и разпределяне на ел.енергия от ВЕИ
за монтиране на 1 бр. ветрогенератор с мощност
до 2,5 M; Н до 150 м; площ на фундамента – 525
кв. м; площ на монтажната площадка – 800 кв. м,
и площ на обслужващия път – 1228 кв. м“;
13. ПУП – ПЗ за ПИ 024028 по КВС на с. Безмер
с отреждане ПСД – „за производство, преобразува
не, пренос и разпределяне на ел. енергия от ВЕИ
за монтиране на 1 бр. ветрогенератор с мощност
до 2,5 M; Н до 150 м; площ на фундамента – 525
кв. м; площ на монтажната площадка – 800 кв. м,
и площ на обслужващия път – 392,92 кв. м“;
14. ПУП – ПЗ за ПИ 023112 по КВС на с. Безмер
с отреждане ПСД – „за производство, преобразува
не, пренос и разпределяне на ел. енергия от ВЕИ
за монтиране на 1 бр. ветрогенератор с мощност
до 2,5 M; Н до 150 м; площ на фундамента – 525
кв. м; площ на монтажната площадка – 800 кв. м,
и площ на обслужващия път – 602 кв. м“;
15. ПУП – ПЗ за ПИ 018066 по КВС на с. Безмер
с отреждане ПСД – „за производство, преобразува
не, пренос и разпределяне на ел. енергия от ВЕИ
за монтиране на 1 бр. ветрогенератор с мощност
до 2,5 M; Н до 150 м; площ на фундамента – 525
кв. м; площ на монтажната площадка – 800 кв. м,
и площ на обслужващия път – 1103,90 кв. м“;
16. ПУП – ПЗ за ПИ 018027 по КВС на с. Безмер
с отреждане ПСД – „за производство, преобразува
не, пренос и разпределяне на ел. енергия от ВЕИ
за монтиране на 1 бр. ветрогенератор с мощност
до 2,5 M; Н до 150 м; площ на фундамента – 525
кв. м; площ на монтажната площадка – 800 кв. м,
и площ на обслужващия път – 1139 кв. м“;
17. ПУП – ПЗ за ПИ 023032 по КВС на с. Безмер
с отреждане „ПСД – „за производство, преобразу
ване, пренос и разпределяне на ел. енергия от ВЕИ
за монтиране на 1 бр. ветрогенератор с мощност до
2,5 M; Н до 150 м; площ на фундамента – 525 кв. м;
площ на монтажната площадка – 800 кв. м, и площ
на обслужващия път – 1314,15 кв. м“;
18. ПУП – ПЗ за ПИ 010036 по КВС на с. Безмер
с отреждане ПСД – „за производство, преобразува
не, пренос и разпределяне на ел. енергия от ВЕИ
за монтиране на 1 бр. ветрогенератор с мощност
до 2,5 M; Н до 150 м; площ на фундамента – 525
кв. м; площ на монтажната площадка – 800 кв. м,
и площ на обслужващия път – 1165,30 кв. м“;
19. ПУП – ПЗ за ПИ 010037 по КВС на с.
Безмер с отреждане ПСД – „за производство,
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преобразуване, пренос и разпределяне на ел.
енергия от ВЕИ за монтиране на 1 бр. ветроге
нератор с мощност до 2,5 M; Н до 150 м; площ
на фундамента – 525 кв. м; площ на монтажната
площадка – 800 кв. м, и площ на обслужващия
път – 1014,40 кв. м“;
20. ПУП – ПЗ за ПИ 024020 по КВС на с. Безмер
с отреждане ПСД – „за производство, преобразува
не, пренос и разпределяне на ел. енергия от ВЕИ
за монтиране на 1 бр. ветрогенератор с мощност
до 2,5 M; Н до 150 м; площ на фундамента – 525
кв. м; площ на монтажната площадка – 800 кв. м,
и площ на обслужващия път – 1203 кв. м“;
21. ПУП – ПЗ за ПИ 024083 по КВС на с. Безмер с
отреждане ПСД – „за производство, преобразуване,
пренос и разпределяне на ел. енергия от ВЕИ за
монтиране на 1 бр. ветрогенератор с мощност до
2,5 M; Н до 150 м; площ на фундамента – 525 кв. м;
площ на монтажната площадка – 800 кв. м, и площ
на обслужващия път – 540,06 кв. м“;
22. ПУП – ПЗ за ПИ 017047 по КВС на с. Безмер
с отреждане ПСД – „за производство, преобразува
не, пренос и разпределяне на ел. енергия от ВЕИ
за монтиране на 1 бр. ветрогенератор с мощност
до 2,5 M; Н до 150 м; площ на фундамента – 525
кв. м; площ на монтажната площадка – 800 кв. м,
и площ на обслужващия път – 285 кв. м“;
23. ПУП – ПЗ за ПИ 024078 по КВС на с. Безмер
с отреждане ПСД – „за производство, преобразува
не, пренос и разпределяне на ел. енергия от ВЕИ
за монтиране на 1 бр. ветрогенератор с мощност
до 2,5 M; Н до 150 м; площ на фундамента – 525
кв. м; площ на монтажната площадка – 800 кв. м,
и площ на обслужващия път – 811,40 кв. м“;
24. ПУП – ПЗ за ПИ 009006 по КВС на с. Безмер
с отреждане ПСД – „за производство, преобразува
не, пренос и разпределяне на ел. енергия от ВЕИ
за монтиране на 1 бр. ветрогенератор с мощност
до 2,5 M; Н до 150 м; площ на фундамента – 525
кв. м; площ на монтажната площадка – 800 кв. м,
и площ на обслужващия път – 783,30 кв. м“;
25. ПУП – ПЗ за ПИ 010069 по КВС на с. Безмер с
отреждане ПСД – „за производство, преобразуване,
пренос и разпределяне на ел. енергия от ВЕИ за
монтиране на 2 бр. ветрогенератори с мощност 2
х 2,5 M; Н до 150 м; площ на фундаментите – 1050
кв. м; площ на монтажните площадки – 1600 кв. м,
и площ на обслужващия път – 2142 кв. м“;
26. ПУП – ПЗ за ПИ 008089 по КВС на с. Мали
Извор с отреждане ПСД – „за производство, пре
образуване, пренос и разпределяне на ел. енергия
от ВЕИ за монтиране на 1 бр. ветрогенератор с
мощност до 2,5 M; Н до 150 м; площ на фундамен
та – 525 кв. м; площ на монтажната площадка – 800
кв. м, и площ на обслужващия път – 236,25 кв. м“.
Възлага на кмета на община Тервел да предпри
еме последващи действия съгласно закона.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Тервел до Административния съд – Добрич.

1507

Председател:
К. Енчев
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ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ
РЕШЕНИЕ № 21
от 31 януари 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА Об
щинският съвет – гр. Търговище, дава съгласие
да се включи в обхвата на подробен устройствен
план – план за застрояване за обект „Регионално
депо за неопасни отпадъци на общините Търго
вище и Попово“ имот № 000022 – полски път, с
площ 1,457 дка – публична общинска собственост,
и 1,705 дка от имот № 000030 – пасище, мера – с
площ 3,640 дка, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
§ 124 от ПЗР ЗИДЗУТ във връзка с чл. 129,
ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Търговище,
одобрява подробен устройствен план – план за
застрояване за ПИ № 000031, 000022, части от
ПИ № 000024, 000025, 000030 (извън регулация)
по картата на възстановената собственост за
землището на с. Пайдушко, община Търговище,
с който имотите се отреждат „за регионално
депо за неопасни отпадъци“, и специализирана
план-схема за елементи на техническата инфра
структура към ПУП.
Председател:
С. Али
1564
РЕШЕНИЕ № 22
от 31 януари 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА, § 124
ПЗР ЗИДЗУТ и чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 59,
ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Търговище,
одобрява подробен устройствен план – план за
застрояване за поземлени имоти № 73626.504.692,
73626.504.693 и 73626.504.694 (извън регулация) по
кадастрална карта за землището на гр. Търговище,
с който имотите се отреждат „за складова база
и фотоволтаична централа“.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Търговище пред Административния съд – Тър
говище.
Председател:
С. Али
1565
РЕШЕНИЕ № 23
от 31 януари 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА, § 124
ПЗР ЗИДЗУТ и чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 59,
ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Търговище,
одобрява подробен устройствен план – план за
застрояване за поземлен имот № 57008.300.1
(извън регулация) по кадастрална карта за зем
лището на с. Подгорица, община Търговище, с
който имотът се отрежда „за жилищни нужди“
и за него се предвижда свободно застрояване с
малка височина.
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На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Търговище пред Административния съд – Тър
говище.

1566

Председател:
С. Али

ОБЩИНА ХАРМАНЛИ
РЕШЕНИЕ № 284
от 30 януари 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Хар
манли, одобрява ПУП – план за застрояване и
парцеларен план за довеждащ водопровод, до
веждащ канал и отвеждащ канал в ПИ 000196,
местност Белите порти, землище на с. Бисер,
община Харманли.
С план за застрояване част от ПИ 000196 с
площ 4526 кв.м се отрежда „За техническа инфра
структура и трафопост БКТП“ с градоустройствени
показатели: начин на застрояване – свободно;
височина – до 10 м; плътност – 70 %; Кинт. – 2,0,
и минимална озеленена площ – 30 %, и се одо
брява парцеларен план за довеждащ водопровод,
довеждащ канал и отвеждащ канал за обект: „Пре
дотвратяване на последствията от наводненията
в с. Бисер, община Харманли, чрез подобряване
на системата за водоснабдяване, изграждане на
мрежа за събиране и отвеждане на отпадъчните
води и ПСОВ на с. Бисер“.
Трасе т о п рем и на ва п рез и мо т и: общ и н
ска публична собственост – (селскостопански
п ът) – 0 02059, д ърж а вна п у бл и ч на собс т ве
ност – (водни площи) – 000687, общинска соб
ственост: 044002 и 000196. Сервитутът на трасето
е с ширина 0,30 м от двете страни на канала
съгласно графичната част на проекта.
Съгласно чл. 215 ЗУТ решението подлежи на
обжалване в 14-дневен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ чрез Община Харманли
пред Хасковския административен съд.

1520

Председател:
П. Делчев

РЕШЕНИЕ № 285
от 30 януари 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Хар
манли, одобрява ПУП – план за застрояване на
ПИ 044002, местност Киризлика, землище на
с. Бисер, община Харманли.
С план за застрояване се определя предназна
чение на имота „За помпена станция“ за изграж
дане на довеждащ водопровод, довеждащ канал
и отвеждащ канал за обект: „Предотвратяване
на последствията от наводненията в с. Бисер,
община Харманли, чрез подобряване на систе
мата за водоснабдяване, изграждане на мрежа
за събиране и отвеждане на отпадъчните води и
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ПСОВ на с. Бисер“, при следните показатели на
застрояване: етажност – до 3 етажа, височина – до
10 м; плътност на застрояване (Пзастр.) – max
70 %; коефициент на интензивност (Кинт.) – max
2,0; минимална озеленена площ – 30 %, начин на
застрояване – свободно – e.
Линиите на застрояване са съгласно графич
ната част на проекта.
Съгласно чл. 215 ЗУТ решението подлежи на
обжалване в 14-дневен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ чрез Община Харманли
пред Хасковския административен съд.

1521

Председател:
П. Делчев

РЕШЕНИЕ № 286
от 30 януари 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Хар
манли, одобрява ПУП – план за регулация на кв.
22 по ПУП на с. Поляново, община Харманли,
с който се обособяват нови улици с о.т.156от.149-о.т.147-о.т.146; о.т.148-о.т.147; о.т.145-о.т.146;
о.т.145-о.т.144-о.т.148-от.149-о.т.141; о.т.143-о.т.144;
о.т.149-о.т.150-о.т.151-о.т.152-о.т.153; о.т.143-о.т.142
и о.т.154-о.т.155, образуват се 4 нови квартала, а
именно: кв. 22, кв. 44, кв. 45 и кв. 46, и съответ
но в кварталите са образувани самостоятелни
УПИ както следва: за кв. 22 – 12 бр. УПИ, за
кв. 44 – 13 бр. УПИ, за кв. 45 – VІІІ бр. УПИ и
за кв. 46 – 3 бр. УПИ, съгласно на графичната
част на проекта.
На основание чл. 215 ЗУТ решението подлежи
на обжалавне в 14-дневен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ чрез Община Харманли
пред Административния съд – Хасково.
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ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ
НА ОБЛАСТ ШУМЕН
ЗАПОВЕД № РД-15-22
от 7 февруари 2013 г.
На основание чл. 129, ал. 3 във връзка с
чл. 59, ал. 2 ЗУТ, становище на Областния екс
пертен съвет по устройство на територията по
протокол № 11 от 22.01.2013 г. и Заповед № РД15-125 от 2.08.2012 г. на областен управител на
област Шумен одобрявам подробен устройствен
план – парцеларен план за обект: „Два подзем
ни електропровода всеки по 33 kV, и оптичен
кабел от ветрогенератори, разположени в ПИ
010001, ПИ 010006, ПИ 010028, ПИ 011073, ПИ
011037, ПИ 011050, ПИ 011061, ПИ 013082, ПИ
013046, ПИ 013094, ПИ 013095, ПИ 015004, ПИ
015029, ПИ 012004, ПИ 012002, ПИ 014035, ПИ
014030, ПИ 014016, ПИ 014057 в землището на
с. Правенци, община Нови пазар, до подстан
ция в ПИ 000085 в землището на с. Върбяне,
община Каспичан“.
Заповедта подлежи на обжалване и контрол
по реда и в сроковете, определени в част пета,
глава деветнадесета ЗУТ.
Областен управител:
Д. Александров
1474
ЗАПОВЕД № РД-15-23
от 8 февруари 2013 г.

ЗАПОВЕД № 224
от 11 февруари 2013 г.
На основание чл. 44, ал. 2 ЗМСМА, чл. 10, ал. 8
от Закона за народната просвета, чл. 15, ал. 1 и
чл. 27, ал. 4 ППЗНП и Решение № 334 от 1.02.2013 г.
на Общинския съвет – гр. Хасково, преобразувам
Целодневна детска градина № 4 „Ежко Бежко“ – гр.
Хасково, в Обединено детско заведение № 4 „Ежко
Бежко“ – гр. Хасково, с адрес: гр. Хасково, ул.
Пловдивска 1, считано от 1.03.2013 г.
Да бъде осигурен бюджет за нормалното
функциониране на яслените групи на обединеното
детско заведение.
Да бъдат осигурени необходимите щатни
бройки (Наредба № 26 от 2008 г. за устройството
и дейността на детските ясли и детските кухни
и здравните изисквания към тях).

На основание § 4к, ал. 6 от ПЗР на Закона
за собствеността и ползването на земеделските
земи (ЗСПЗЗ) и чл. 28б, ал. 8 ППЗСПЗЗ и пред
вид протокол № 6 от 6.02.2013 г. на Комисията
по чл. 28б, ал. 2 от Правилника за прилагане на
Закона за собствеността и ползването на земе
делските земи (ППЗСПЗЗ) одобрявам:
Планове на новообразуваните имоти за мест
ност Дивизионна болница – кадастрален район
655, за местност Новоселски път – кадастрален
район 655, за местност Порек – за част от ка
дастрален район 675, за която се образува нов
кадастрален район 691 и за кадастрален район
10 – само за поземлени имоти № 522 и № 524,
с нови № 1007 и 1008 – всички в землището на
гр. Шумен, както и за местност Старите лозя
от землището на с. Лозево, община Шумен, и
за местност Дервиша – кадастрален район 111
в землището на гр. Велики Преслав.
Жалби срещу заповедта относно така одо
брените планове на новообразуваните имоти
могат да се подават от заинтересуваните лица
до съответния районен съд по местонахождение
на имота чрез областния управител на област
Шумен в 14-дневен срок от обнародването є в
„Държавен вестник“.

Кмет:
Г. Иванов

Областен управител
Д. Александров

1598

Председател:
П. Делчев

ОБЩИНА ХАСКОВО

1597
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14. – Министърът на правосъдието на осно
вание чл. 401, ал. 3 от Закона за съдебната власт
обнародва:
СПИСЪК
на специалистите, утвърдени за вещи лица от
комисията по чл. 401, ал. 1 ЗСВ за съдебен ра
йон на Окръжния съд – Кърджали, и Админи
стративния съд – Кърджали, към Апелативния
съд – Пловдив, за 2013 г.
2. Клас „Съдебномедицински ек спертизи“
Николай Димитров Маринов, съдебна меди
цина.
Дияна Йорданова Ролева, акушерство и ги
некология.
Емилия Иванова Будева, акушерство и ги
некология.
Мая Иванова Кичева, ДНК анализ със съ
временни молекулярнобиологични техники и
идентификация.
Николай Гинчев Тюфекчиев, ДНК анализ със
съвременни молекулярнобиологични техники и
идентификация.
Борис Петров Шахов, молекулярна биология,
ДНК (генетичен) анализ със съвременни моле
кулярнобиологични техники.
2.3. Клас „Съдебномедицинска експертиза за
установяване на родителския произход“
Мая Иванова Кичева, ДНК анализ със съ
временни молекулярнобиологични техники и
идентификация.
Николай Гинчев Тюфекчиев, ДНК анализ със
съвременни молекулярнобиологични техники и
идентификация.
Борис Петров Шахов, молекулярна биология,
ДНК (генетичен) анализ със съвременни моле
кулярнобиологични техники.
2.4. Клас „Съдебномедицинска експертиза за
идентификация на човек“
Мая Иванова Кичева, ДНК анализ със съ
временни молекулярнобиологични техники и
идентификация.
Николай Гинчев Тюфекчиев, ДНК анализ със
съвременни молекулярнобиологични техники и
идентификация.
Борис Петров Шахов, молекулярна биология,
ДНК (генетичен) анализ със съвременни моле
кулярнобиологични техники.
3. Клас „Съдебномедицинска експертиза на психичното състояние“
Георги Пейков Велковски, психиатрия.
Николина Здравкова Узунова, психиатрия.
Татяна Маринова Дикова, психология.
Десислава Красимирова Борисова, психиатрия.
4. Клас „Съдебно-икономически експертизи“
Гергана Делчева Добруджалиева, счетоводна
отчетност; притежава разрешително за достъп до
класифицирана информация с ниво „Секретно“.
Делчо Николов Тенев, счетоводител.
Добринка Атанасова Перчинска, счетоводна
отчетност.
Иван Тодоров Демерджиев, счетоводна отчет
ност, лицензиран оценител на недвижими имоти
и на земеделски земи.
Димитрия Георгиева Чакърова, счетоводна
отчетност.
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Руси Кирилов Виденов, счетоводство и кон
трол; притежава разрешително за достъп до
класифицирана информация с ниво „Секретно“.
Изабела Константинова Николова, икономист.
Дора Златева Милева, Кърджали, икономика
на търговията.
Иван Димов Назъров, Кърджали, икономика
и търговия, лицензиран оценител на недвижими
имоти.
Йорданка Тончева Кавръкова, икономист-сче
товодител, икономика на вътрешната търговия.
Огнян Николов Бюлбюлев, икономист-сче
т овод и т ел, ба н ково дело, експер т- оцен и т ел
на машини и съоръжения, активи – движимо
имущество, методология, проблеми и аспекти;
експерт-оценител на недвижими имоти; оценка
на земеделски земи, подобренията и трайните
насаждения.
Светла Владкова Живанкина, икономика и
управление на селското стопанство, финансов
контрол.
Елена Иванова Мандиева, финанси, МИО и
митническа политика.
К раси м и р Д и мов Грозев, и коном ис т по
транспорта.
5. Клас „Съдебни инженерно-технически експертизи“
5.1. „Съдебна ин женерно-техническа екс
пертиза“
Константин Йорданов Самушев, електрома
шинен инженер, двигатели с вътрешно горене,
минна електромеханика, автоматизация на про
изводството, лицензиран оценител на машини и
съоръжения.
5.2. „Съдебна автотехническа експертиза“
Вълчо Димитров Димитров, Кърджали, ав
томобилен транспорт, трактори и кари, лицен
зиран оценител на недвижими имоти, машини
и съоръжения.
Дончо Стойнов Драганов, машинен инже
нер – двигатели с вътрешно горене, лицензиран
оценител на недвижими имоти и на машини и
съоръжения, автоексперт-оценител.
5.3. „Съдебна инженерно-технологична екс
пертиза“
И н ж. Пен чо Йорда нов С т о ев, ма ш и нен
инженер по технология на машиностроенето,
лицензиран оценител на търговски дружества,
недвижими имоти, машини и съоръжения.
5.4. „Съдебна компютърно-техническа екс
пертиза“
Васил Георгиев Тодоров, компютърен спе
циалист.
5.5. „Съдебна строително-техническа експер
тиза“
Благовеста Ангелова Янева, строителен инже
нер по промишлено и гражданско строителство
(ПГС), лицензиран оценител на недвижими имоти
и на машини и съоръжения.
Веска Вълкова Димитрова, строителен инже
нер по промишлено и гражданско строителство,
лицензиран оценител на недвижими имоти.
Георги Тодоров Илиев, строителен инженер по
промишлено и гражданско строителство (ПГС).
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Инж. Димитрия Иванова Димитрова, стро
ителен инженер по промишлено и гражданско
строителство.
Донка Иванова Андонова, строителен инже
нер – пътно и мостово строителство, лицензиран
оценител на недвижими имоти, експерт-оценител
на земеделски земи и подобренията върху тях.
Илия Запрянов Запрянов, строителен инженер
по водоснабдяване и канализация.
Инж. Румяна Михайлова Видинска, промиш
лено и гражданско строителство – конструкции.
Инж. Димитър Илиев Димитров, инженер по
геодезия, фотограметрия и картография.
Стайко Димитров Стайков, геодезия, фотогра
метрия и картография.
Стефан Георгиев Събев, икономист по стро
ителството; строителен консултант в инвести
ционното проектиране; строителен надзорник
в строителния процес; оценител на търговски
предприятия и вземания; оценител на земеделски
земи и трайни насаждения.
Татяна Ангелова Янева, строителен инже
нер – промишлено и гражданско строителство.
Георги Иванов Карабашев, строителен инженер
по транспортно строителство.
Лиляна Василева Вълчева, строителен инженер
по хидротехническо строителство.
Митко Филипов Колев, строителен инженер
по транспортно строителство.
Емил Атанасов Янев, промишлено и граж
данско строителство – технология, оценител на
недвижими имоти и земеделски земи.
Георги Костов Костов, архитектура.
Инж. Валентина Викторова Стойчева, ПГС,
независим оценител на недвижими имоти.
Иван Тодоров Демерджиев, счетоводна отчет
ност, лицензиран оценител на недвижими имоти
и на земеделски земи.
Инж. Антон Димитров Тонев, строителен
инженер по промишлено и гражданско строител
ство, лицензиран оценител на недвижими имоти.
Митко Георгиев Синабов, строителен инженер
по водоснабдяване и канализация, инженер по
противопожарна охрана и техника.
Елисавета Райнова Вакавлиева-Добрева, ар
хитектура, член на Камарата на архитектите в
България.
Златка Любчова Арсова, икономист в стро
ителството.
5.6. „Съдебна пожаротехническа експертиза“
Митко Георгиев Синабов, строителен инженер
по водоснабдяване и канализация, инженер по
противопожарна охрана и техника.
6. Клас „Съдебно-биологични експертизи“
Мая Иванова Кичева, ДНК анализ със съ
временни молекулярнобиологични техники и
идентификация.
Николай Гинчев Тюфекчиев, ДНК анализ със
съвременни молекулярнобиологични техники и
идентификация.
Борис Петров Шахов, молекулярна биология,
ДНК (генетичен) анализ със съвременни моле
кулярнобиологични техники.
8. Клас „Съдебни селскостопански експертизи“
8.2. „Съдебна агротехническа експертиза“
Иван Тодоров Демерджиев, счетоводна отчет
ност, лицензиран оценител на недвижими имоти
и на земеделски земи.
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10. Клас „Други съдебни експертизи“
Стефан Георгиев Събев, икономист по стро
ителството; професионален бакалавър по разра
ботване на полезни изкопаеми.
Мая Иванова Кичева, ДНК анализ със съ
временни молекулярнобиологични техники и
идентификация.
Николай Гинчев Тюфекчиев, ДНК анализ със
съвременни молекулярнобиологични техники и
идентификация.
1471
114. – Министърът на правосъдието на ос
нование чл. 401, ал. 3 от Закона за съдебната
власт обнародва:
СПИСЪК
на специалистите, утвърдени за вещи лица от
комисията по чл. 401, ал. 1 ЗСВ за съдебен ра
йон на Окръжния съд – Пазарджик, и Админи
стративния съд – Пазарджик, към Апелативния
съд – Пловдив, за 2013 г.
1. Клас „Криминалистични експертизи“
Борис Георгиев Шопов, криминалистика,
графология.
Минко Илиев Първанов, експерт-криминалист,
графолог.
Цанко Спасов Братоев, експерт-криминалист:
почерк, технологично изследване на документи,
дактилоскопия, трасология и балистика.
Георги Борисов Добрев, експерт-кримина
лист – почерк, техн. изследване на документи,
дактилоскопия, трасология и балистика.
Лу чко Пет ров Врагов, експер т -к римина
лист – писмени доказателства.
Николай Стоянов Натов, експерт-кримина
лист – почерк, техн. изследване на документи,
дактилоскопия, трасология и балистика.
Сашо Павлов Атанасов, графолог.
2. Клас „Съдебномедицински експертизи“
Димитър Иванов Попов, ортопедия и трав
матология.
Петко Николов Чолаков, акушер-гинеколог.
Мая Иванова Кичева, ДНК анализ и иден
тификация.
Николай Гинчев Тюфекчиев, ДНК анализ и
идентификация.
Валентин Георгиев Гагов, стоматология.
Димитър Иванов Димитров, хирург.
Атанас Лулчев Ташев, СМЕ – телесни повреди,
СМЕ по писмени данни, СМЕ за телесно здраве.
Борис Петров Шахов, установяване родител
ски произход, съдебномедицинска експертиза за
индентификация на човек – ДНК.
3. Клас „Съдебна експертиза на психичното
състояние“
Емилия Стоянова Калоферова, психолог.
Велина Георгиева Димова, психолог.
Мартина Георгиева Петкова-Иванова, пси
холог.
Мая Иванова Коева, психолог.
Владимир Никифоров Дунчев, психолог.
4. Клас „Съдебно-икономически експертизи“
Йорданка Василева Спасова, счетоводна от
четност.
Невенка Николова Ролева, икономист, сче
товодител.
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Даниела Стефанова Щерева, счетоводна от
четност.
Георги Стоянов Василев, счетоводна отчетност.
Цветана Николова Илиева, икономист, брокер
на недвижими имоти.
Румен Димитров Любенов, счетоводна от
четност.
Михаил Николаев Николов, икономист, сче
товодна отчетност.
Румяна Петкова Митева, икономист.
Георги Йосифов Клисуров, счетоводна от
четност.
Иван Асенов Стоянов, оценка на недвижи
ми имоти, оценка на търговски предприятия и
вземания.
Стойна Илиева Маринова, икономист.
Анна Райкова Божанова, счетоводна отчетност.
Галя Иванова Площакова, икономист.
Александър Дончев Александров, икономист.
Цветанка Христова Ковачка, икономист, екс
перт по съдебно-счетоводни и финансово-ценови
експертизи.
Нина Георгиева Солдатска-Петрова, счето
водна отчетност.
Румяна Димова Александрова, икономист.
Еленка Георгиева Николова, икономист.
Евгени Димитров Георгиев, икономист – фи
нанси и отчетност.
Костадин Темелков Тосков, стоковед.
Георги Стоянов Дамянов, икономист, съдебноикономически експертизи.
Дафинка Ангелова Джурилова, икономист.
Снежана Савова Грозданова, счетоводна от
четност, оценител на земеделски земи.
Любка Георгиева Янева-Таковска, икономист.
Атанас Костадинов Костадинов, счетоводна
отчетност.
Тодор Василев Ушев, счетоводна отчетност.
Зора Кръстева Мацанова, икономист.
Веселина Йорданова Ташева, счетоводна
отчетност.
Лушка Николова Атанасова, съдебно счето
водни експертизи.
Ангел Александров Кацаров, икономист, оце
нител на машини и съоръжения в сферата на елек
тротехническата и електронната промишленост.
Мария Лукова Игнатова, счетоводна отчетност.
Асен Владимиров Мандаджиев, счетоводна
отчетност.
Димитрийка Александрова Шикирова, стоко
вед, лицензиран оценител.
Димитър Любенов Бараков, счетоводна от
четност.
Атанас Георгиев Машев, счетоводна отчетност.
Любомир Стоицев Црънчев, счетоводна от
четност.
Златка Благоева Михайлова, счетоводна от
четност.
Надка Петкова Вачкова, оценка на търговски
предприятия и вземания.
Надка Христова Пиронкова, счетоводна от
четност, данъчен експерт.
Милена Миткова Лавчиева, счетоводна от
четност.
Славка Димитрова Петричанска, икономист.
Димитър Илиев Терзиев, икономист, експерт
по съдебно-счетоводни и финансово-ценови екс
пертизи, оценка и продажба на недвижими имоти
и земеделски земи.
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Таня Стоименова Герова, счетоводна отчет
ност.
София Георгиева Пейчинова, икономист.
Георги Иванов Велков, счетоводна отчетност,
лицензиран оценител.
Петя Михайлова Иванова, счетоводство и
контрол, експерт – оценки и продажби на недви
жими имоти и земеделски земи.
Димитър Иванов Петров, икономист.
Кунка Ганчова Каменска, икономист, ико
номика и организация на вътрешната търговия,
международни счетоводни стандарти.
Василка Димитрова Тотева, счетоводство и
контрол, застраховател, пенсионен осигурител.
Георги Йорданов Коцев, икономист по транс
порта.
Сашка Иванова Дюлгерова, търговия и от
четност в търговията.
Латинка Хараланова Манчорова, счетоводи
тел – икономист.
Ирина Йорданова Петрова, счетоводно-ико
номически експертизи.
Васил Константинов Генчев, икономист по
труда, банки и финанси.
Станислав Александров Златанкев, съдебноикономически експертизи – съдебно-стокови.
Лилия Иванова Попова, икономист.
Красимира Спасова Пейчева, финанси.
Войно Стоянов Начев, счетоводство и контрол.
Меглена Йорданова Александрова, счетовод
ство и контрол.
Нина Тихоновна Сендрева, финанси и кредит.
5. Клас „Съдебни инженерно-технически експертизи“
Слави Тодоров Иванов, водно строителство.
Димитър Иванов Димитров, минен инженер,
геодезия, проектант.
Гинка Иванова Белева, ВиК, оценка на не
движими имоти, техник.
Вергиния Василева Иванова-Вълкова, строите
лен инженер ХМС, оценител недвижими имоти.
Христо Иванов Шондев, машинен инженер.
Стоян Колев Вълков, машинен инженер, екс
плоатация и поддържане на автомобили, оценка
на машини, съоръжения и на оборотни и дълго
трайни активи.
Красимир Ангелов Муртов, машинен инженер,
технология на металите и металообработваща
техника.
Борислав Здравков Генов, архитектура и стро
ителство, експерт-оценител на недвижими имоти.
Га лина Стефанова Пеева, ин женер-земе
устроител, кадастър, геодезия и регулация по
ЗСПЗЗ, ЗУТ, ЗКИР, ЗНО, геодезия, архитектура,
строителство.
Илия Делчев Тухчиев, геодезия и картография.
Славка Григорова Бурова, геодезия, кадастър
и регулация по ЗСПЗЗ, оценка на недвижими
имоти и земеделски земи.
Стела Янкова Павлова, промишлено и граж
данско строителство.
Стоянка Янкова Тодорова, строителство и ре
гулация по ЗОСОИ, оценител недвижими имоти.
Христина Иванова Коцева, геодезия, фотогра
метрия и картография.
Йордан Димитров Гаджев, геодезия, фотогра
метрия, картография, кадастър, експерт-оценител
на оборотни и дълготрайни активи.
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Георги Петров Трендафилов, хидрогеология
и инженерна геология.
Лиляна Георгиева Морунова, геодезия и кар
тография.
Костадин Димитров Милов, експлоатация на
жп транспорт.
Тодор Делков Кошлу ков, ст роителство и
архитектура – техник, експерт-оценител на не
движими имоти.
Иванка Иванова Шулева, строителен техник,
експерт-оценител на недвижими имоти.
Васил Илиев Маджаров, машинен инженер,
ДВГ, оценител на машини и съоръжения.
Маргарита А лександрова Стоянова, елек
троинженер, оценки на машини, оборудване и
съоръжения.
Стефко Николаев Мирчев, безопасност на
движението по пътищата, автоексперт, оценител
на машини и съоръжения, активи.
Петя Михайлова Иванова, инженер ПГС – кон
струкции.
Вера Атанасова Клисурска, строителство и
архитектура, оценка на недвижими имоти.
Атанас А нгелов Димчев, автотехническ и
експертизи, електротехника, експерт-оценител
на инвестиционен проект.
Александър Благов Терзов, машиностроене.
Тодор Маринов Арнаудов, военен инженер
по експлоатация и ремонт на автотранспортна
техника и технология.
Виктория Якова Петрова, електронна техника
и автоматика, финанси, оценка на недвижими
имоти, оценка на машини и съоръжения.
Павел Николов Захов, строителство и архи
тектура.
Георги Костадинов Кръстев, инженер про
мишлено и гражданско строителство с лицензи
за оценка на недвижими имоти и оценка на
машини и съоръжения.
Йордан Георгиев Левичаров, техник по стро
ителство и архитектура, оценител на недвижими
имоти и сгради – паметници на културата.
Николай Ангелов Лупов, архитектура и стро
ителство, оценител на недвижими имоти.
Благовеста Христова Ковачка, експерт-оцени
тел на машини и съоръжения, електроинженер,
електронноизмервателна техника, контролноиз
мервателни прибори и автоматика, енергетик
КИП и А, организатор по ремонта.
Веска Стоянова Иванова, архитектура и стро
ителство, експерт-оценител на недвижими имоти.
Даниела Лазарова Генова, технология на ма
шиностроене и уредостроене, експерт-оценител
на машини и съоръжения, активи – движимо
имущество, автоексперт-оценител.
Васил Димитров Фотев, автомобилен транс
порт – трактори и кари, автоексперт-оценител,
оценка техническо състояние на автомобилите,
председател на комисия за извършване на годишни
технически прегледи.
Васил Николов Милев, ДВГ, транспорт, оцен
ка на машини и съоръжения, автотехническа
експертиза.
Васил Пенчев Пенчев, транспортна техника
и технологии, автомобилна техника.
Цветанка Христова Ковачка, електроинженер,
оценител на машини и съоръжения в сферата
на електротехническата и електронната про
мишленост.
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Симеон Костадинов Георгиев, транспорт, ма
шини и техника, автоексперт- оценител.
Борис Георгиев Шопов, автоексперт, оценка
на недвижими имоти.
Здравко Петров Станков, инженер автотехни
чески, строителни и пътни машини, лиценз
оценка на машини и съоръжения на Агенцията
за приватизация.
Иван Георгиев Пачеръзов, автоексперт.
Иван Асенов Стоянов, инженер промишлено и
гражданско строителство, оценка на миноритар
ни и мажоритарни пакети от дялове и акции от
капитала на предприятие, оценка на капитала на
цяло предприятие, оценка на недвижими имоти.
Пенка Василева Василева, строителен инже
нер ВиК, лицензиран оценител на недвижими
имоти, ЗОСОИ.
Елена Павлова Терзиева, магистър архитект.
Д-р Ивко Пенков Иванов, фрагтография, ме
талография, микроскопия, фрагтодиагностика.
Емил Станоев Михов, строителен техник – ге
одезия и картография.
Милчо Стоянов Кендеров, инженер-химик.
Надка Петкова Вачкова, инженерно-техниче
ски експертизи – оценка на недвижими имоти.
Ради Христов Ганев, инженер-химик.
Дафинка Ангелова Джурилова, строителство,
оценка на недвижими имоти.
Петя Михайлова Иванова, инженер – ПГС
конструкции.
Георги Георгиев Костов, автоексперт и жп
транспорт.
Ивайло Стоилов Пеев, проектант.
Антон Димитров Тонев, съдебни инженернотехнически експертизи, инженерно-технологична,
строително-техническа експертиза.
Тенчо Петров Димов, автоматизация на про
изводството и управлението.
Любомир Димитров Велинов, архитектура и
строителство.
Станислав Александров Златанкев, съдебни
инженерно-технически експертизи, автотехни
чески и технологични експертизи.
Петко Благов Мурджев, строителен инже
нер – хидромелиоративно строителство.
Петър Петров Карабойчев, инженер ПГС – тех
нология на строителството.
Гайтана Стоянова Димитракова, техник по
строителство и архитектура.
Методи Найчев Консулов, инженер по радио
електроника – електронни системи за контрол
и управление.
6. Клас „Съдебно-биологични експертизи“
Марияна Петрова Колева, екология и опазване
на околната среда.
Иван Луканов Иванов, ДНК анализ.
Мая Иванова Кичева, молекулярна биология.
7. Клас „Експертизи на материали, вещества
и изделия“
Милчо Стоянов Кендеров, инженер-химик,
каучук, пластмаси, органичен синтез и багрила.
Ради Христов Ганев, инженер-химик, инженер
по боеприпаси и химия на взривните вещества,
техника и технология на взривните работи.
Стоян Николов Грозданов, инженер-химик,
химия, бедствия и аварии, екология, техника на
каучука и пластмасите.
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Десислава Здравкова Александрова, историк,
археология – антични и средновековни находки,
археологически движими паметници на културата.
8. Клас „Съдебни селскостопански експертизи“
Васил Владимиров Секулов, агроном.
Цветанка Тодорова Ценова, агроном лозароградинар.
Миладин Костадинов Ядков, ветеринарен
лекар.
Иван Петров Иванов, горско стопанство.
Георги Костадинов Овчаров, инженер по горско
стопанство, оценител.
Кирил Тодоров Цанов, инженер по горско
стопанство, лесовъд.
Георги Радославов Георгиев, горско стопанство.
Георги Господинов Делиев, инженер по горско
стопанство.
Илия Димитров Гончев, инженер по горско
стопанство, лесовъд.
Минчо Георгиев Ценов, зооинженер-живот
новъд.
Снежана Савова Грозданова, агроном-полевъд.
Д-р Илия Николаев Хрисчев, ветеринарен
лекар – съдебни ветеринарномедицински екс
пертизи.
Васил Константинов Генчев, агроном.
9. Клас „Съдебно-изкуствоведски експертизи“
Пенка Петрова Николова, история, оценка
на исторически предмети, икони, нумизматика,
антиквариат, скъпоценни камъни и др. произве
дения на изкуството.
Стоилка Георгиева Игнатова, история, оценка
на исторически предмети, икони, нумизматика,
антиквариат, скъпоценни камъни и др. произве
дения на изкуството.
10. Клас „Други съдебни експертизи“
Милан Димитров Геров, учител по практи
ка – дървообработване, мебелист.
Йорданка Николова Кацарова, английска
филология, лингвистика и превод.
1472
11. – Министърът на правосъдието на основа
ние чл. 401, ал. 3 от Закона за съдебната валаст
обнародва:
СПИСЪК
на специалистите, утвърдени за вещи лица от
комисията по чл. 401, ал. 1 ЗСВ за съдебен
район на Окръжния съд – Пловдив, и Админи
стративния съд – Пловдив, към Апелативния
съд – Пловдив, за 2013 г.
1. Клас „Криминалистични експертизи“
Ангел Начев Калайджиев – криминалистични
експертизи.
Валентин Тодоров Кирков – криминалистични
експертизи.
Васко Петров Божев – дактилоскопни, кри
миналистически експертизи.
Веселин Атанасов Бакалов – трасологични
експертизи.
Генадий Раднев Коев – дактилоскопни, кри
миналистически експертизи.
Георги Костадинов Мандов – химични, кри
миналистически експертизи.
Георги Филипов Маровски – дактилоскопни,
криминалистически експертизи.
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Димитър Георгиев Кордев – дактилоскопни,
криминалистически експертизи.
Димитър Запрянов Димитров – експертиза на
веществени доказателства, криминалистически
експертизи.
Емил Тинков Чалмов – почеркови, техн. изсл.
на док., криминалистически експертизи.
Здравко Любенов Лазаров – дактилоскопни,
криминалистически експертизи.
Иван Добрев Ганчев – всички видове крими
налистични експертизи.
Иван Евгениев Александров – криминалис
тични експертизи, съдебно-балистични експер
тизи.
Иван Крумов Димитров – дактилоскопни,
криминалистически експертизи.
Иван Тодоров Драгнев – криминалистични
експертизи.
Ивко Пенков Иванов – фрактодиагностични
и металографически – трасологични експертизи,
графологически – дефектоскопски експертизи.
Иво Бончев Чолаков – почеркови, техн. изсл.
на док., криминалистически експертизи.
Илия Георгиев Ангелинов – всички видове
криминалистични експертизи.
Йовко Георгиев Зенков – криминалистични
експертизи.
Йордан Павлов Иванов – дактилоскопни,
криминалистически експертизи.
Кирил Петров Стоянов – криминалистични
експертизи на писмени доказателства; трасологич
ни експертизи, съдебно-балистични експертизи.
Кръстьо Георгиев Гаджев – графолог, кри
миналистически експертизи, техн. изследване
на документи.
Мариана Николова Николова – криминалис
тични експертизи.
Марин Богданов Тарев – боеприпаси.
Марин Иванов Кръстанов – криминалистични
експертизи.
Мария Стефанова Тимова – дактилоскопични
експертизи.
Милена Йорданова Стойчева – химични, кри
миналистически експертизи.
Мирослав Димитров Саханджиев – почер
кови, техн. изсл. на док., криминалистически
експертизи.
Неделчо Атанасов Шопов – дактилоскопични
експертизи.
Неофит Неофитов Крумов – дактилоскопни,
криминалистически експертизи.
Никола Георгиев Гинов – криминалистични
експертизи.
Николай Георгиев Костадинов – експ. на вещ.
доказателства, криминалистически експертизи.
Николай Илиев Козумов – трасологични екс
пертизи, съдебно-балистични експертизи.
Николай Стоянов Балевски – криминалис
тични експертизи на писмени доказателства,
трасологични експертизи.
Пенчо Иванов Кирилов – химични, кримина
листически експертизи.
Пеньо Николов Пенев – боеприпаси.
Петко Костадинов Ламбрев – дактилоскопни,
криминалистически експертизи.
Петър Йозов Изевков – криминалистични
експертизи.
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Петър Йорданов Стоянов – трасологични,
балистични, криминалистически експертизи.
Петър Лалев Муратев – трасологични екс
пертизи.
Пламен Петров Каназирев – криминалистич
ни експертизи.
Росен Георгиев Генчев – криминалистични
експертизи.
Сава Ангелов Симеонов – почеркови,техн.
изсл. на док., криминалистични експертизи на
писмени доказателства, почеркови, техн. изсл.
на доказателства.
Сашо Павлов Атанасов – криминалистични
експертизи на писмени доказателства; трасологич
ни експертизи; съдебно-балистични експертизи.
Станимир Георгиев Добревски – криминалис
тични експертизи.
Стоимен Георгиев Георгиев – трасологични,
балистични, криминалистически експертизи.
Стойко Росенов Вранчев – дактилоскопни,
криминалистически експертизи.
Стоян Илиев Бонев – химични, криминалис
тически експертизи.
Христо Николов Николов – трасологични
експертизи.
2. Клас „Съдебномедицински експертизи“
Адриана Колева Маджурова – професионални
заболявания и неврология; съдебномедицинска
експертиза за телесно здраве.
Асен Николаев Атанасов – вътрешни болести
и кардиология; съдебномедицинска експертиза за
идентификация на човек.
Атанаска Точева Атанасова – съдебномедицин
ска експертиза на телесни повреди; по писмени
данни.
Бенямин Леон Анави – патологоанатомия;
съдебномедицинска експертиза по писмени данни.
Борис Христов Пеев – съдебномедицинска
експертиза на труп; на телесни повреди; за уста
новяване на родителския произход.
Борис Петров Шахов – спец. молекулярна
биология, съдебномедицинска експертиза за ус
тановяване на родителски произход, съдебноме
дицинска експертиза за идентификация на човек.
Венцислав Александров Бояджиев – пневмо
логия и фтизиатрия; съдебномедицинска експер
тиза за телесно здраве.
Грозданка Куртева Иванова – пневмология и
фтизиатрия; съдебномедицинска експертиза за
установяване на родителския произход.
Димитър Атанасов Мурджев – пневмология
и фтизиатрия; съдебномедицинска експертиза за
телесно здраве.
Елена Димитрова Дякова – кожни и венери
чески болести.
Емил Николов Бъчваров – експертиза на
труп, телесни повреди, идентификация на човек,
експертиза на телесно здраве.
Здравка Христева Ненчева – съдебномедицин
ска експертиза на телесни повреди; по писмени
данни.
Ива Маркова Маркова – съдебна медицина.
Иван Димитров Дойчинов – съдебномеди
цинска експертиза на труп; на телесни повреди.
Иван Христов Даскалов – съдебномедицинска
експертиза на труп; на телесни повреди.
Илия Ангелов Аролски – вътрешни болести
и професионални заболявания.
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Йовко Минчев Шишков – съдебномедицинска
експертиза на труп; на телесни повреди.
Йонка Атанасова Станева – съдебномедицин
ска експертиза на труп; на телесни повреди.
Лена Иванова Павлова – вътрешни болести;
професионални заболявания.
Марин Костадинов Балтов – съдебномеди
цинска експертиза на труп; на телесни повреди.
Мария Георгиева Кумчева – съдебномедицин
ска експертиза по писмени данни; за телесно
здраве.
Мая Иванова Кичева – специалист по молеку
лярна биология, съдебномедицински експертизи
за установяване на родителски произход и меди
цинска експертиза за идентификация на човека.
Милена Панайотова Петкова – кожни и ве
нерически болести.
Николай Гинчев Тюфекчиев – специалист по
молекулярна биология, медицински експертизи
за установяване на родителски произход, експер
тиза за идентификация на човек, при която се
налага използване на ДНК (генетичен) анализ
със съвременни молекулярнобиологични техники.
Петкана Добрева Здравчева – вътрешни бо
лести.
Саша А лександрова Запрянова – съдебно
медицинска експертиза по писмени данни; за
телесно здраве.
Светлозар Спасов Спасов – съдебномедицин
ска експертиза на труп; на телесни повреди.
Тодор Стоянов Добрев – съдебномедицинска
експертиза на труп; на телесни повреди.
Филип Филипов Нухов – кожни и венериче
ски болести.
Янко Тодоров Илиев – съдебномедицинска
експертиза по писмени данни; за телесно здраве;
клинична токсикология и вътрешни болести.
3. Клас „Съдебна експертиза на психичното
състояние“
Александра Янчева Димова – психолог, екс
пертиза на психично здраве.
Ангел Добринов Ангелов – магистър по пси
хология, съдебнопсихологична експертиза.
Антоанета Василева Тричкова – психиатрия.
Величка Събева Петрова – психология.
Владимир Петров Кръстев – съдебнопсихиа
трична и съдебнопсихологична експертиза.
Глория Велиславова Рангелова – съдебно
психологична експертиза; съдебна психологопсихиатрична експертиза; съдебна експертиза на
психичното състояние по писмени данни.
Даниела Атанасова Ковачева – съдебнопси
хиатрична експертиза; психолого-психиатрична
експертиза; експертиза на психичното състояние
по писмени данни.
Елена Михайлова Иванова-Генова – съдебно
психиатрична експертиза; психолого-психиа
трична експертиза; експертиза на психичното
състояние по писмени данни.
Ек ат ери на И ва нова Ви т кова – пси холог,
психолог в областта на възрастовата и фамилна
психология.
Людмила Борисова Шекерева – съдебнопси
хологична експертиза.
Магдалена Асенова Анастасова – психология.
Маргарита Панова Панова – съдебнопсихи
атрична експертиза; психолого-психиатрична
експертиза; експертиза на психичното състояние
по писмени данни.
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Мариана Георгиева Господинова – съдебно
психиатрична експертиза; психолого-психиа
трична експертиза; експертиза на психичното
състояние по писмени данни.
Мария Даткова Гърбучкова – психиатрия.
Милена Ангелова Трендафилова – психиатрия.
Мими Михайлова Тошева-Мазнева – психо
логия.
Надежда Христова Порязова – съдебнопси
хиатрична експертиза; психолого-психиатрична
експертиза; експертиза на психичното състояние
по писмени данни.
Николай А нгелов Шишков – пси хологи я,
приложна психология на детската престъпност.
Олга Валентиновна Димитрова – съдебнопси
хологична експертиза; психолого-психиатрична
експертиза; експертиза на психичното състояние
по писмени данни.
Пламен Ангелов Цоков – психология.
Радка Василева Топалова – съдебна психиатрия
и съдебна психология, психиатрични експертизи.
Райна Цветкова Димитрова – психиатрия.
Теменужка Метева Рангелова – съдебнопси
хиатрична експертиза; психолого-психиатрична
експертиза; експертиза на психичното състояние
по писмени данни.
Теодора Иванова Арабаджиева – психиатрия.
Тинка Иванова Начева – съдебнопсихиатрична
експертиза; психолого-психиатрична експертиза;
експертиза на психичното състояние по писмени
данни.
Юри Любенов Калоянов – психиатрия.
4. Клас „Съдебно-икономически експертизи“
Аксел Яворов Буков – счетоводство и контрол,
съдебно-счетоводни експертизи.
Александра Николова Маринова – стокозна
ние, стоковед-оценител.
Ана Александрова Скерлетова – съдебно-сче
товодна експертиза; финансово-икономическа
експертиза; съдебно-стокова експертиза.
Ана Дончева Желязкова – икономист-счето
водител.
Ангел Димитров Гъров – съдебно-счетоводна
експертиза; финансово-икономическа експертиза.
Андрей Бонев Дочев – счетоводство и контрол,
съдебно-икономически експертизи.
Анелия Желязкова Спиртова – съдебно-сче
товодна експертиза.
Анна Ангелова Цветанова – икономист-сче
товодител, съдебно-икономически, съдебно-сче
товодни експертизи.
Анна А нтонова Карамелова – икономика,
съдебно-счетоводна, финансово-икономическа и
стокова експертиза.
Анна Георгиева Славова – икон. на вътр.
търговия и реклама, съдебно-счетоводна и финан
сово-икономическа експертиза, съдебно-стокова
експертиза.
Анна Сергеевна Лозанова – финанси и кредит.
Блага Романова Димит рова – счетоводни
експертизи.
Богдан Павлов Траков – счетоводна отчетност,
съдебно-счетоводни и съдебно-икономически
експертизи.
Борис Владимиров Арнаудов – макроикономи
ка, съдебно-икономически, съдебно-счетоводни
експертизи.
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Валентин Иванов Иванов – счетоводна от
четност.
Валентина Методиева Шиева – съдебно-сче
товодна експертиза и съдебна финансово-иконо
мическа експертиза.
Валентина Христова Баненкина – съдебносчетоводна експертиза и съдебна финансовоикономическа експертиза.
Валерия Георгиева Дунчева – съдебно-счето
водна експертиза и съдебна финансово-икономи
ческа експертиза.
Вангел Янев Биков – застрахователно дело,
съдебно-счетоводни и финансово-икономически
експертизи.
Ваня Ченкова Смокова – счетоводна отчет
ност, съдебно-счетоводна и финансово-икономи
ческа експертиза.
Василка Велева Рабад ж ийска – И УС, съ
дебно-счетоводна и финансово-икономическа
експертиза.
Велика Георгиева Палевска – съдебно-сче
товодна експертиза; финансово-икономическа
експертиза; съдебно-стокова експертиза.
Велина Цветкова Узу нова – съдебно-сче
товодна експертиза; финансово-икономическа
експертиза; съдебно-стокова експертиза.
Величка Петкова Йорданова – съдебно-сче
товодна експертиза; финансово-икономическа
експертиза.
Величка Цончева Бояджиева – съдебно-сче
товодна експертиза; финансово-икономическа
експертиза.
Венета Йорданова Богданова – ОПОИИ, съ
дебно-счетоводни, финансово-икономически и
съдебно-стокови експертизи.
Венета Петрова Томова – съдебно-счетоводна
експертиза; съдебна финансово-икономическа
експертиза; съдебно-стокова експертиза с разре
шение за достъп до КИ „СС“.
Вера Андреева Гавраилова – съдебно-счето
водна експертиза.
Весела Иванова Добрева – съдебно-счетоводна
експертиза; съдебна финансово-икономическа
експертиза.
Весела Иванова Колева – счетоводство и кон
трол; счетоводство на финансовите предприятия;
международни икономически отношения.
Весела Стоянова Казашка – счетоводство и
контрол.
Веселина Коцева Пейчинова – счетоводна
отчетност, съдебно-икономически, съдебно-сче
товодни експертизи.
Веселка Георгиева Иванова – корпоративни
финанси.
Веска Василева Григорова – счетоводство и
контрол.
Виолета Стоянова Кокова – съдебно-счето
водна експертиза.
Върбинка Николова Рогова – икономика – биз
нес администрация; счетоводство и контрол.
Вяра Ганева Минева – икономист-счетоводи
тел, съдебно-счетоводна експертиза.
Гавраил Димитров Фалков – счетоводна от
четност.
Гено Маринов Маринов – съдебно-счетоводна
експертиза, финансово-икономически експертизи.
Георги Атанасов Хаджийски – съдебно-сче
товодна експертиза.
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Георги Колев Петров – икономист-финансист,
финансово-икономическа експертиза, одитиране.
Георги Колев Траков – счетоводни експертизи
и финансови анализи.
Георги Николаев Мумджиев – съдебно-сче
товодна експертиза; финансово-икономическа
експертиза; съдебно-стокова експертиза.
Данчо Тодоров Коруев – счетоводство и кон
трол, съдебно-икономически експертизи.
Диана Георг иева Дам янова – счет оводна
отчетност, съдебно-счетоводна и финансово-ико
номическа експертиза.
Димитрийка Александрова Шикирова – сто
ковед.
Димитринка Вълкова Беевска – съдебно-сче
товодна експертиза.
Димитър Ангелов Лулчев – четоводна от
четност.
Димитър Георгиев Гаджуров – съдебно-счето
водна експертиза и съдебно-стокова експертиза.
Димитър Георгиев Димитров – съдебно-сче
товодна експертиза и съдебна финансово-иконо
чмическа експертиза.
Димитър Георгиев Йорданов – съдебно-сче
товодна експертиза; финансово-икономическа
експертиза.
Димитър Крумов Стоилов – счетоводна от
четност, съдебно-счетоводни, финансово-иконо
мически експертизи.
Д и м и т ър Лазаров Н и колов – сче т овод на
отчетност, съдебно-счетоводна, финансово-ико
номическа и стокова експертиза.
Димитър Стойчев Хаджиев – съдебна финан
сово-икономическа експертиза; съдебно-стокова
експертиза.
Димка Петрова Казанджиева – икономика и
организация на вътрешната търговия, съдебно-сче
товодни и финансово-икономическа експертизи.
Доброслава Желязкова Сидерова – съдебносчетоводна експертиза.
Донка Иванова Петрова – експерт-счетово
дител.
Донка Иванова Стойчева – съдебно-икономи
чески експертизи.
Дора Димитрова Чипилова – счетоводство и
контрол.
Дора Любенова Гърчева – счетоводство и
контрол, съдебно-счетоводни, съдебни финансо
во-икономически, финанси и кредит, съдебностокови експертизи.
Дочка Петкова Георгиева – счетоводна от
четност.
Екатерина Стоянова Христова – съдебно-сче
товодна експертиза; финансово-икономическа
експертиза; съдебно-стокова експертиза.
Елена Петрова Шишкова – счетоводна отчет
ност, съдебно-икономически, съдебно-счетоводни
експертизи.
Елена Тодорова Диварова – счетоводство и
контрол.
Ели Петрова Иванова – счетоводство и кон
трол, съдебно-счетоводни експертизи.
Елисавета Любомирова Гайдарова – макро
икономика, съдебно-счетоводна, финансово-ико
номическа и стокова експертиза.
Жана Петрова Величкова – икономика; пла
ниране и отчетност на промишлеността и стро
ителството.
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Жечка Пенева Милчева – съдебно-счетоводна
експертиза.
Златка Илиева Николова – счетоводство и
контрол, съдебно-икономически експертизи – сче
товодство и контрол.
Злат ка Янева Минкова – счетоводи тел и
икономист, съдебно-икономически експертизи.
Ива Георгиева Ангелова – счетоводство и
контрол.
Иван Григоров Петрунов – счетоводство и
контрол, съдебно-икономически и съдебно-сче
товодни експертизи.
Иван Тодоров Демерджиев – икономист-счето
водител, оценител на земеделски земи и трайни
насаждения.
Иванка Ангелова Христева – икономист-сче
товодител, съдебно-икономически експeртизи.
Иванка Стоева Генова – съдебно-счетоводна
експертиза; финансово-икономическа експертиза;
съдебно-стокова експертиза.
Илина Георгиева Йоткова – магист ър по
финанси, съдебно-счетоводна, финансово-иконо
мическа и стокова експертиза.
Илия Иванов Попов – икономика на строител
ството, съдебно-счетоводни експертизи в отрасъл
„Строителство“.
Илияна Илиева Иванова – счетоводство и
контрол, съдебно-счетоводни експертизи.
Ирина Николаева Стоянова – икономика и
управление на индустрията; макроикономика.
Йордан Василев Кондов – организация на
производство и упр. в пром., съдебно-икономиче
ски експертизи, оценка на недвижими имоти, на
търговски предприятия и вземания, земеделски
земи; съдебно-стокови експертизи.
Йорданка Петрова Павлова – съдебно-счето
водна експертиза.
Камелия Николова Николова – съдебно-сче
товодна експертиза и съдебна финансово-иконо
мическа експертиза.
К амен К аменов Пех ливанов – ст опанско
управление, съдебно-икономически експертизи.
Карамфил Атанасов Ричев – съдебна финан
сово-икономическа експертиза.
Катя Аргирова Костова – съдебно-счетоводна
експертиза; финансово-икономическа експертиза.
Катя Иванова Димитрова – икономика на
вътрешната търговия.
Катя Лазарова Джонова – икономист-счето
водител, бюджетно-счетоводство, икономика и
управление на строителството, счетоводство и
контрол, съдебно-икономическа и съдебно сче
товодство.
Кети Стефанова Найденова – счетоводство и
контрол, съдебно-счетоводни експертизи.
Кина Кръстева Иванова – съдебно-счетоводна
експертиза; финансово-икономическа експертиза;
съдебно-стокова експертиза.
Лилия Младенова Миланова – счетоводство и
контрол, съдебно-счетоводна, финансово-иконо
мическа и съдебно-стокова експертиза.
Лиляна Йорданова Христева – икономика и
мениджмънт – стоково-оценъчни експертизи.
Любомир Алексиев Баталов – съдебно-иконо
мически експертизи.
Любомир Цветков Йотов – международни
икономически отношения; митническа и въшно-
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търговска дейност; митнически режими и про
цедури; митнически информационни системи,
вътреобщностни доставки и Интрастат.
Людмила Ангелова Арменова – икономист,
счетоводна и финансова дейност.
Маргарита Ангелова Апостолова – съдебносчетоводна експертиза, съдебна финансово-ико
номическа експертиза.
Маргарита Илиева Топузова – счетоводство
и контрол.
Мариана Георгиева Аргирова – съдебно-сче
товодна експертиза; финансово-икономическа
експертиза.
Маринка Йорданова Веселинова – съдебностокова експертиза.
Мария Ангелова Христова – статистика; кор
поративни финанси.
Мария Георгиева Атанасова – счетоводна от
четност, съдебно-счетоводни експертизи.
Мария Георгиева Вълчева – счетоводство,
съдебно-счетоводни експертизи.
Мария Димитрова Ганашева – счетоводство
и контрол, съдебно-счетоводни и съдебно-ико
номически експертизи.
Мария Жорес Димова – съдебно-счетоводна
експертиза; финансово-икономическа експертиза.
Мария Иванова Деянова – счетоводна отчет
ност, съдебно-икономически, съдебно-счетоводни
експертизи.
Мария Иванова Тончева-Чочева – съдебносчетоводна експертиза; финансово-икономическа
експертиза; съдебно-стокова експертиза.
Мария Кръстева Божилова – финанси.
Мария Павлова Гюрова – икономика на стро
ителството, съдебно-счетоводни и финансовоикономически експертизи.
Мария Рашкова Шопова – съдебно-счетоводна
експертиза.
Мария Христова Мърхова – маркетинг и ме
ниджмънт, съдебно-счетоводни и икономически
експертизи.
Мари яна Атанасова Цветилова – съдебна
финансово-икономическа експертиза; съдебностокова експертиза.
Марияна Желязкова Трендафилова – иконо
мика на вътрешната търговия.
Марияна Пенчева Пенчева – икономика и
управление на промишлено предприятие.
Мартин Радославов Райчев – съдебно-счето
водна експертиза.
Мая Матеева Колева – политикономия, съ
дебно-счетоводни и съдебни финансово-иконо
мически експертизи.
Миглена Евгениева Атанасова – икономика и
управление на индустрията, съдебно-счетоводен
експерт.
Милка Енчева Енева – съдебна финансо
во-икономическа експертиза; съдебно-стокова
експертиза.
Мима Петрова Мирчева – съдебно-счетоводна
експертиза; финансово-икономическа експертиза.
Надка Илиева Гюзелева – съдебно-счетоводни
експертизи.
Надка Колева Цинигарова – счетоводство и
контрол; оценки на недвижими имоти и търгов
ски предприятия.
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Наталия Бориславова Петрова – икономика
на транспорта; организация и управление на
производството в транспорта.
Недялка Георгиева Герджикова – съдебносчетоводна експертиза; финансово-икономическа
експертиза; съдебно-стокова експертиза.
Нелияна Илиева Иванова – счетоводство и
анализ, съдебно-икономически експертизи.
Ненка Пенчева Пирянкова – финанси.
Нен чо Пет ров Лазаров – счет оводст во и
контрол.
Николай Митков Николов – икономист-фи
нансист, съдебно-стокова, съдебни финансовоикономически експертизи.
Николай Михайлов Груев – съдебно-счетовод
на експертиза; финансово-икономическа експер
тиза; съдебно-стокова експертиза.
Николай Рангелов Кънчев – съдебно-счето
водна експертиза.
Николай Стефанов Ненков – счетоводна от
четност.
Николай Юриев Андонов – счетоводство и
контрол, съдебно-счетоводни експертизи.
Николинка Енева Имандиева – счетоводна
отчетност, съдебно-икономически, съдебно-сче
товодни експертизи.
Нина Димитрова Атанасова – съдебно-счето
водна експертиза; съдебна финансово-икономи
ческа експертиза.
Огнян Тодоров Кънчев – икономика и упра
вление на промишленото производство.
Пенка Ганчева Петрова – експерт-счетово
дител.
Пенка Димитрова Дженкова – счетоводство
и контрол.
Пенка Стоянова Младенова – счетоводство и
контрол, съдебно-счетоводна и финансово-ико
номическа експертиза.
Пенка Танова Иванова – икономист-счетово
дител, съдебно-икономически експертизи.
Петко Динчев Тороманов – съдебна финан
сово-икономическа експертиза; съдебно-стокова
експертиза; маркетингови проучвания и пазарна
политика, оценка на нематериални дълготрайни
активи.
Петърчо Велизаров Миков – счетоводни и
финансово-ценови експертизи, финансово-ценови
експертизи.
Петя Величкова Койнова – съдебно-счето
водна експерт иза; финансово-икономи ческа
експертиза.
Петя Георгиева Манева – счетоводство и
контрол, счетоводна, финансово-икономическа
и стокова експертиза.
Петя Добрева Налбантова – аграрна иконо
мика.
Пламен Николов Краевски – стоково-оценъч
ни експертизи.
Пламен Петров Пешлеевски – съдебно-сче
товодна експертиза и съдебна финансово-иконо
мическа експертиза.
Радко Стоянов Калапанков – съдебно-сче
товодна експертиза; финансово-икономическа
експертиза; съдебно-стокова експертиза.
Роза Стефанова Анастасова – счетоводство и
контрол, съдебно-счетоводна, финансово-иконо
мическа и стокова експертиза.
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Росица Руменова Димитрова – счетоводство
и контрол, съдебно-счетоводни и финансовоикономически експертизи.
Р у мен М и н ков М и н ков – сво б од на п р о 
фесия – консултант, съдебно-счетоводни, фи
нансово-икономически експертизи, стопанско
управление.
Румен Христов Видев – съдебно-счетоводна
експертиза; финансово-икономическа експертиза;
съдебно-стокова експертиза.
Румяна Тодорова Бъчварова – съдебно-сче
товодна експертиза; финансово-икономическа
експертиза; съдебно-стокова експертиза.
Светлана Илиева Геренска – съдебно-сче
товодна експертиза; финансово-икономическа
експертиза; съдебно-стокова експертиза.
Светослав Юлиев Славов – икономика и ор
ганизация на труда.
Слави Радуилов Николов – съдебна финансо
во-икономическа експертиза; съдебно-стокова екс
пертиза; транспортно-икономическа експертиза.
Станимира Петрова Сакутска – съдебно-сто
кова експертиза; съдебна инженерно-техническа
експертиза.
Станимира Стефанова Дачева – съдебна фи
нансово-икономическа експертиза.
Стефанка Атанасова Балканджиева – счето
водна отчетност.
Стоилка Делова Танчева – съдебно-стокова
експертиза.
Стоян Димитров Кичуков – съдебно-счетовод
на експертиза; съдебна финансово-икономическа
експертиза.
Стоянка Димитрова Топурова – съдебно-сче
товодна експертиза; финансово-икономическа
експертиза; съдебно-стокова експертиза.
Таня Петрова Шопова – счетоводство и кон
трол, съдебно-счетоводни експертизи.
Таня Стоянова Бачовска – съдебна финансо
во-икономическа експертиза; съдебно-стокова
експертиза.
Таня Стоянова Костова – съдебно-счетоводна
експертиза; съдебна финансово-икономическа
експертиза, съдебно-стокова експертиза.
Теменужка Огнянова Балабосова – съдебносчетоводна експертиза; финансово-икономическа
експертиза.
Тенчо Петков Стоев – национална сигурност
и отбрана, съдебно-счетоводни, финансово-ико
номически и съдебно-стокови експертизи.
Тодор Ставрев Балджияйски – счетоводна
отчетност, финансово-икономически експертизи.
Тодора Тодорова Христова – икономика на
търговията – средно образование, съдебно-сче
товодни експертизи.
Тошко Стоилов Райчев – съдебно-счетоводна
експертиза; финансово-икономическа експертиза.
Христина Василева Димитрова – счетоводство
и контрол, съдебно-счетоводна, финансово-ико
номическа и стокова експертиза.
Цветанка Атанасова Тотова – счетоводна
отчетност, съдебно-счетоводна, финансово-ико
номическа и стокова експертиза.
Чавдар Симеонов Пантев – съдебна финан
сово-икономическа експертиза; съдебно-стокова
експертиза, оценки на: недвижими имоти, машини
и съоръжения, земеделски земи и подобренията
върху тях.
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Юлия Здравкова Христева – счетоводство и
контрол, съдебно-счетоводни експертизи.
Яна Емилова Тодорова – счетоводство и кон
трол, съдебно-счетоводна и финансово-икономи
ческа експертиза.
Янко Ангелов Митринжаков – организация на
производството и управление на промишлеността,
съдебно-счетоводни експертизи.
5. Клас „Съдебни инженерно-технически експертизи“
Агоп Крикор Карагьозов – земеустройство,
съдебни строително-технически експертизи.
Александър Иванов Червеняков – геодезия,
фотограметрия и картография, инженерно-тех
нически експертизи.
Ана Аристиева Корбетова – оценка на сто
панско имущество.
Ана Петрова Гинева – техник по геодезия и
картография, инженерно-технически експертизи.
Ана Савова Зайкова – съдебна строително
техническа експертиза; оценител на недвижими
имоти.
Ангел Василев Първанов – съдебна инже
нерно-техническа експертиза; автотехническа;
инженерно-технологична експертиза.
Ангел Петров Петров – строителен инженер,
строително-технически еспертизи.
Анета Спирова Тодорова – съдебна инженер
но-техническа експертиза и съдебна строително
техническа експертиза.
Анна Петрова Видева – инженер-химик, екс
пертизи на материали, вещества и изделия.
Антоанета Иванова Дженева – архитект, съ
дебно-счетоводна, финансово-икономическа и
стокова експертиза.
Антон Димитров Тонев – съдебна инженернотехническа експертиза; инженерно-технологична;
строително-техническа експертиза; оценки на
недвижими имоти, строителен надзор, инвести
торски контрол, техн. ръководство на строежи,
ценообразуване в строителството, обследване
енергийна ефективност и сертифициране на
сгради.
Антон Тенев Нончев – инженер по промиш
лено и гражданско строителство, строителнотехническа експертиза, оценки на строителни
обекти и имоти.
Атанас Иванов Ангелов – строителен инженер.
Атанас Петров Арапов – съдебна инженер
но-техническа експертиза; автотехническа екс
пертиза.
Белчо Минчев Георгиев – геодезия, фотогра
метрия и картография, инженерно-техническа,
строително-техническа, земеразделяне, приложна
геодезия, кадастър.
Бина Иванова Калчева-Христова – архитект,
съдебни инженерно-технически и строителнотехнически експертизи.
Блага Романова Димитрова – оценки на не
движими имоти.
Борис Владимиров Арнаудов – електротехни
ка, съдебна инженерно-техническа експертиза.
Борис Кирилов Гиздаков – оценител на не
движими имоти.
Боряна Константинова Неделчева – оценка
на недвижими имоти.
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Валентин Ивайлов Стоянов – електроинженер,
електроснабдяване на промишлени предприятия.
Ванюх Ставрев Пеев – промишлена топлотех
ника, топлотехника.
Ваня Георгиева Ризова – оценител на недви
жими имоти.
Васил Анатолиев Герасимов – съдебна инже
нерно-техническа експертиза.
Васил Василев Папучаров – строителство на
сгради и съоръжения, инженерно-технически
експертизи, строително-технически експертизи.
Васил Иванов Шарков – инж. топлотехника,
съдебна инженерно-техническа – машинен ин
женер по топлотехника, енергийна ефективност.
Васил Томов Димов – съдебна пожаро-техни
ческа експертиза.
Василка Тенева Станева – инженер-геодезист,
съдебна инженерно-техническа експертиза; оце
нител на недвижими имоти и земеделски земи.
Вела Ботева Именова – съдебна строителнотехническа експертиза; оценител на недвижими
имоти.
Величка Василева Христозова – съдебна инже
нерно-техническа експертиза; съдебна строител
но-техническа експертиза; оценки на недвижими
имоти, цени и ценообразуване в строителството.
Величка Георгиева Кушева – съдебна стро
ително-тех ническа експертиза; оценител на
недвижими имоти.
Величко Тодоров Колев – авиационна техника.
Велко Стоянов Ендаров – инженерна противо
пожарна техника и безопасност, специалист В и
К, инженерно-технически, съдебни пожаротехни
чески, противопожарна техника и безопасност,
специалист В и К.
Венцислав Борисов Ненов – съдебна инже
нерно-техническа експертиза; инженерно-техно
логична експертиза; пазарни оценки на движимо
имущество.
Веса Костадинова Ризова – съдебна строител
но-техническа експертиза; оценител на недвижими
имоти и земеделски земи, определяне на наеми.
Весела Иванова Колева – технология на ме
талите и металообработваща техника.
Веселин Янков Хаджиев – инженер по озе
леняване.
Веселина Борисова Запрянова – съдебна инже
нерно-техническа експертиза; строително-техни
ческа експертиза; оценки на материални активи,
оценител на недвижими имоти и земеделски земи.
Виолета Михайлова Русинова-Калчева – съ
дебна инженерно-техническа експертиза.
Виолета Николова Кумчева – съдебна ин
женерно-техническа, геодезия и картография,
строително-техническа експертиза.
Виолета Тодорова Хаджиева – ПГС, инже
нерно-техническа, инженерно-технологична и
строително-техническа, цени и ценообразуване
в строителството, оценка на недвижими имоти.
Владислав Георгиев Самоходов – съдебноавтотехнически експертизи при ПТП, оценки
на автомобили, кари и щети по тях, инженер
верижни и колесни машини – машинен инженер,
автомобилен транспорт.
Гаврил Георгиев Костов – съдебна автотехни
ческа експертиза.
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Галина Ангелова Драголова – съдебна стро
ително-техническа експертиза, оценка на пред
приятия.
Галина Тодорова Бакалска – съдебна инже
нерно-техническа експертиза.
Георги Атанасов Генчев – съдебна инженернотехническа експертиза; автотехническа експерти
за; инженернотехнологична експертиза.
Георги Боянов Попов – ДВГ, автотехнически
и технически експертизи.
Георги Василев Чобанов – съдебна автотехни
ческа експертиза.
Георги Гаврилов Костов – съдебна автотехни
ческа експертиза.
Георги Иванов Вълчев – промишлена топло
техника, промишлена топлотехника и топло
техника.
Георги Иванов Генов – съдебна автотехниче
ска експертиза; оценки на строително-монтажни
машини, автомобили и съоръжения.
Георги Николов Камбуров – земеустройство,
оценка на земеделски земи и недвижими имоти.
Георги Николов Разслабенов – геодезия, фо
тограметрия и картография, кадастрално-регу
лационни, земеразделителни, гороразделителни
и всички свързани с геодезията.
Георги Нончев Бейнов – технология на маши
ните и металите, пожаротехнически експертизи
и противопожарна техника и безопасност.
Георги Христозов Христозов – геодезия, фо
тограметрия и картография, оценки на недвижими
имоти, определяне наемни цени за тях.
Гергана Иванова Кривошапкова – съдебна
строително-техническа експертиза, транспортно
пътно строителство, проектиране на улици, пъ
тища, транспортни планове.
Гри г ор Н и колов С у ба шев – д ви гат ел и с
вътрешно горене, автотехнически експертизи.
Даниела Ангелова Брущилска – оценка на
недвижими имоти.
Дело Спасов Спасов – автотехнически екс
пертизи.
Деян Атанасов Гогалчев – геодезически екс
пертизи и по ЗСПЗЗ.
Диляна Недялкова Танева – съдебна строител
но-техническа експертиза; оценки на недвижими
имоти.
Димитрийка Иванова Маринова – съдебна
строително-техническа експертиза; оценител на
недвижими имоти.
Димитър Бонев Димитров – инженерно-тех
нически експертизи на ракетноартилерийско
въоръжение.
Димитър Ботев Спасов – макроикономика,
оценител на недвижими имоти.
Дим и т ър Дел ков Дим и т ров – ин ж. ДВГ,
съдебни инженерно-технически, съдебни авто
технически експертизи.
Димитър Желев Димитров – експертизи за
изг. на пазарни оценки на движими вещи и не
движими имоти, експертизи за изг. на пазарни
оценки на недвижими имоти.
Димит ър Петков Калеков – икономика и
организация на строителство, строително-тех
нически еспертизи.
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Димитър Стойчев Хаджиев – съдебна инже
нерно-техническа експертиза; автотехническа
експертиза; строително-техническа експертиза.
Димитър Тодоров Бришимов – противопо
жарна техника и безопасност, специалист В и К.
Диньо Славов Караславов – съдебна инженер
но-техническа експертиза; строително-техническа
експертиза; оценки на недвижими имоти.
Диян Георгиев Стойчев – строителство на
сгради и съоръжения, инженерно-техническа,
строително-техническа експертиза.
Евгени я Димитрова Лозанова – ин женерземеустроител, съдебни строително-технически
експертизи, кадастър, регулации и вертикално
планиране, строителен контрол, благоустрояване
и екология.
Евгения Кирилова Попова-Петкова – съдебна
инженерно-техническа експертиза, електроснаб
дяване и електрообзавеждане.
Евелина Ценова Панчева – организация на
производството и управление на промишлеността.
Елена Ангелова Ковачева – промишлено и
гражданско строителство.
Елена Георгиева Димитрова – геодезист оце
нител.
Елена Йорданова Георгиева – оценител на
недвижими имоти и земеделски земи; еколо
гия – експерт битови отпадъци, биоразнообразие,
производствени опасни отпадъци.
Еленка Димитрова Иванова – геодези я и
картография.
Емилия Василева Шидерова – геодезия, кар
тография и кадастър.
Запрянка Дякова Райчева – машинен инженер,
оценка на машини и съоръжения на оборотни
и дълготрайни активи, на недвижими имоти,
автоматизация на дискретното производство.
Здравко Георгиев Ранделов – инженерно-тех
нически и строително-технически експертизи.
Златка Йорданова Генова – строителен ин
женер.
Зоя Янева Георгиева – промишлено и граж
данско строителство.
Иван Кирилов Шопов – съдебна инженернотехническа експертиза; инженерно-технологична
експертиза; оценител на недвижими имоти; съ
дебна строително-техническа експертиза.
Иван Любенов Атанасов – машинен инженер
селскостопански машини.
Иван Найденов Генов – електроинженер, ин
женерно-технически и инженерно-технологични
експертизи в областта на електроенергетиката.
Иван Николаев Кузов – бакалавър – електро
енергетика и електрообзавеждане, електробез
опасност за слаботокови инсталации, мрежи и
системи за ниско, средно и високо напрежение,
проектиране.
Иван Пенев Пенев – инженер по радиоелек
троника.
Иван Тодоров Демерджиев – лицензиран оце
нител на недвижими имоти.
Иванка Павлова Атанасова – ст рои телен
инженер по хидромелиоративно строителство.
Иванка Стоева Генова – строително-техниче
ска експертиза; оценка на имоти и определяне
на наеми, оценител на недвижими имоти и зе
меделски земи.
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Ивелин Любенов Бъчваров – електрически
машини и апарати.
Ивко Пенков Иванов – фрактодиагностични
автотехнически, пожаротехнически и строителнотехнически експертизи.
Илия Иванов Въчонов – геодезия, фотограме
трия и картография, оценка на недвижими имоти
и земеделски земи, наеми, наемни цени на недви
жими имоти, аренди на земеделски земи и др.
Йовка Василева Начева – транспортно и жп
строителство, транспортно строителство и стро
ителни конкрукции, контрол на строителството.
Йовка Иванова Гудева – средно образова
ние – строителство и архитектура, съдебна стро
ително-техническа експертиза.
Йорданка Боянова Йорданова – съдебна инже
нерно-техническа експертиза, геодезист, кадастър
и регулация, делба и оценка на недвжими имоти
и движими вещи, оценки на недвижими имоти
и движими вещи.
Йорданка Димитрова А нгелова – съдебна
инженерно-техническа експертиза; строителнотехническа експертиза; технология на строител
ното производство, оценки на недвижими имоти
и движими вещи.
Камен Павлов Гоцев – съдебна инженернотехническа и строително-техническа експертиза.
Кина Кръстева Иванова – оценка на недвижи
ми имоти, на цели предприятия и земеделски земи.
Кольо Тонев Именов – съдебна инженернотехническа експертиза; оценител на недвижими
имоти.
Константин Атанасов Минков – съдебна ав
тотехническа експертиза.
Костадин Иванов Генев – оценител на зе
меделски земи, недвижими имоти, машини и
съоръжения, търговски предприятия и вземания,
инженерно-технически експертизи.
Костадин Тодоров Севрийски – съдебна стро
ително-техническа експертиза.
Красимир Георгиев Панов – съдебна инже
нерно-техническа експертиза.
Красимир Колев Дончев – инженер по про
мишлено и гражданско строителство, строител
но-техническа експертиза, инженер-конструктор.
Красимир Макавеев Цеков – инженер авиа
ционна техника.
Красимира Ненчева Кръшкова – строителнотехническа експертиза.
Красин Димитров Цеков – съдебна инженернотехническа експертиза; строително-техническа
експертиза; оценител на недвижими имоти.
Кремена Пейкова Манова – съдебна инженер
но-техническа експертиза и съдебна строителнотехническа експертиза, цени и ценообразуване в
строителството, пазарни оценки на недвижими
имоти, оценка на недвижими имоти.
Кръстан Борисов Самарджиев – автоматиза
ция на производството.
Кръстьо Атанасов Несторов – оценител на
машини и съоръжения; машинен инженер.
Лиляна Райчева Бейчилова-Терзиева – стро
ителен инженер ПГС, инженерно-технически,
строително-технически, пазарни оценки на недви
жими имоти, ценообразуване в строителството.
Лора Руменова Агопян – съдебни инженернотехнически експертизи, оценител на недвижими
имоти.
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Лусия Йосифова Кесова – патенти, изобрете
ния и полезни модели.
Любенка Иванова Стоянова – средно обра
зование – геодезия и картография, специалистгеодезист, кадастър и регулации.
Любка Иванова Шопова – съдебна инженернотехническа експертиза; инженерно-технологична
експертиза; строително-техническа експертиза;
оценител на недвижими имоти.
Любомир Алексиев Баталов – автомобилен
транспорт; трактори и кари; съдебни инженернотехнически експертизи.
Любомир Антонов Деников – специалист по
изчислителна техника; компютри.
Любомир Панайотов Костов – електрически
централи, мрежи и системи, иженерно-техниче
ски експертизи.
Людмила Методиева Ангелова-Цанова – ар
хитект.
Людмила Христова Лендрова-Енева – строите
лен инженер ПГС, съдебна инженерно-техническа
експертиза; строително-техническа експертиза;
технология на строителното производство, оценки
на недвижими имоти и движими вещи.
Малин Атанасов Ка леников – геодези я и
картография – средно образование, геодезия и
картография.
Маргарита Розалинова Салчева – геодезия,
фотограметрия и картография, експертизи, свър
зани с кадастър и регулация.
Мариа на Пе т кова Б оя нова – с т р ои т елен
инженер ВиК, проектиране и ценообразуване в
строителството – ВиК.
Марийка Апостолова Георгиева – съдебна
строително-техническа експертиза; оценител на
недвижими имоти.
Мария Борисова Рускова – съдебни инженер
но-технически експертизи.
Мария Кирилова Тодорова – инженер-геоде
зист.
Мария Петрова Бойчева-Димитрова – мебелен
инженер.
Мария Петрова Михайлова – съдебна инже
нерно-техническа експертиза; строително-техни
ческа експертиза; оценка на недвижими имоти
и движими вещи, оценка на земеделски земи.
Мая Христева Янакиева – съдебна инженернотехническа експертиза; строително-техническа
експертиза; оценител на недвижими имоти.
Мая Христова Янчева – машинен инженер,
инженерно-техническа експертиза, автооценъчна,
оценка на машини, съоръжения и оборудване,
транспортни средства и недвижими дълготрайни
активи, инженеринг, оценка на недвижими имоти
и търговски предприятия.
Методи Найчев Консулов – ин женер, ин
женерно-технически, компютърно-технически
експертизи.
Милка Енчева Енева – оценка на недвижими
имоти и наемни цени на имоти, на движими вещи
и наемни цени на движими вещи.
М и н чо Н и ко лов М и нев – е лек т ри че с к и
машини и апарати, съдебни инженерно-тех
н и ческ и и и н женерно - т ех нолог и ческ и екс 
пертизи по въпроси на електроенергетиката,
елек т робезопасност та, т оп лоенергет иката и
водоснабдяване.
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Михаил Владимиров Харковски – машинен
инженер, ДВГ, автомобили, трактори, земедел
ска техника, горска техника, пътностроителна
техника, експертизи по ПТП.
Надка Колева Цинигарова – оценки на недви
жими имоти и търговски предприятия.
Надя Ангелова Стефанова – оценки на не
движими имоти.
Недка Петкова Стефанова – строителен тех
ник, геодезист.
Недялко Рашков Рашков – пожарна безопас
ност.
Нейко Гаврилов Ангелов – технолог на само
лето- и вертолетостроенето.
Нели Иванова Сотирова – автоматизация на
производството.
Нелияна Илиева Иванова – електроснабдяване
и електрообзавеждане, инженерно-технически
експертизи, оценка на машини и съоръжения в
сферата на електротехническата промишленост.
Никола Иванов Кирин – архитект, строител
но-техническа експертиза.
Никола Райчев Бадев – земеустройство.
Николай Запрянов Писанов – противопожарна
техника и безопасност, специалист ВиК.
Николай Стоянов Сотиров – инженер-геоде
зист, оценка на недвижими имоти.
Николай Танев Николов – инженер-земеус
троител.
Нина Ганчева Демирева-Иванова – инженер
по промишлено и гражданско строителство, екс
перт по недвижими имоти, ремонт и обследване
за енергийна ефективност на сгради.
Нина Иванова Спасова – пазарни оценки и
наеми на недвижими имоти.
Онник Харутюн Таракчиян – изчислителна
техника.
Панайот Йонков Чепилски – противопожарна
техника и безопасност, специалист ВиК.
Параскева Димитрова Миленкова – архитект,
съдебна строително-техническа експертиза.
Пенка Желязкова Цакова – инженер по про
мишлено и гражданско строителство, съдебна
строително-техническа експертиза, инженернотехнически експертизи.
Петка Георгиева Ангелова – архитект.
Петко Динчев Тороманов – съдебни инженер
но-технологични експертизи, оценка на машини.
Петко Енев Митев – специалист ПГС кон
струкции, инженерно-технически експертизи.
Петко Койчев Семов – съдебна автотехническа
експертиза.
Петър Димитров Димитров – машинен ин
женер.
Петър Любенов Равелов – съдебна инженернотехническа експертиза; инженерно-технологична
експертиза.
Петя Иванова Златкова – съдебна строител
но-техническа експертиза, оценки на недвижими
имоти.
Пеша Станчева Тодорова – техник – геодезия,
картография и мелиорации.
Пламен Димитров Гърбов – военен инженер
по технология на строителството, инженернотехническа и строително-техническа експертиза.
Пламен Желев Желев – съдебна строителнотехническа експертиза, оценки на недвижими
имоти и наеми.
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Пламен Иванов Кривошапков – инженер ПГС,
конструкции на сгради и съоръжения, съдебна
инженерно-техническа експертиза; строителнотехническа експертиза; оценки на недвижими
имоти и определяне на наеми.
Пламен Стефанов Петров – машинен инженер,
съдебни инженерно-технически, автотехнически,
инженерно-технологични експертизи.
Поля Петрова Любенова – строителен ин
женер.
Ради Христов Ганев – техника и технология на
взривните работи, пожаротехнически и взривни
работи, бойни припаси и оръжия.
Радка Ангелова Палазова – съдебна инженер
но-техническа експертиза; строително-техническа
експертиза, оценител на недвижими имоти.
Радка Станилова Димитрова – двигатели с
вътрешно горене.
Радко Стоянов Калапанков – съдебно-стокова
експертиза; строително-техническа експертиза;
оценка на земеделски земи и подобрения върху тях.
Райна Борисова Паунова – съдебна инженер
но-техническа експертиза.
Росица Славчева Манова – съдебна инженер
но-техническа експертиза; строително-техническа
експертиза; оценител на недвижими имоти.
Румен Любенов Мишков – автоматизация на
производството.
Румен Николов Лемберов – съдебна инженер
но-техническа експертиза; съдебна строителнотехническа експертиза и оценител на недвижими
имоти, цени и ценообразуване в строителството.
Румен Николов Спасов – ПГС, инженернотехнически експертизи.
Румяна Ангелова Иванова-Николова – архи
тект-оценител на недвижими имоти.
Румяна Богданова Кирова – съдебна инже
нерно-техническа експертиза; строително-техни
ческа експертиза – транспортна инфраструктура
и комуникации; оценка на недвижими имоти и
наем; оценка на цели предприятия; цени и це
нообразуване в строителството.
Румяна Тодорова Бъчварова – инженернотехническа експертиза; инженерно-технологична
експертиза.
Румяна Христова Славкова – съдебна инженер
но-техническа експертиза; оценки на недвижими
имоти, цели предприятия и земеделски земи.
Светослав Иванов Фъсов – архитект.
Светослав Маринов Вълчев – съобщителна
техника.
Свилен Николов Пешев – инженер по пътно
строителство.
Серьожа Лазаров Даскалов – ДВГ, автотехни
чески експертизи на ПТП.
Снежанка Тодорова Алексиева – технология
на машиностроенето, технология на машино
строенето и металорежещи машини.
Станимир Михайлов Карапетков – хидра
влически машини и средства за автоматизация,
съдебна автотехническа експертиза.
Станимира Петрова Сакутска – оценки на не
движими имоти, оценки на машини и съоръжения.
Станислав Александров Златанкев – съдебна
инженерно-техническа експертиза; автотехни
ческ а експер т иза; и н женерно -т ех нолог и ч на
експертиза, съдебно-икономически експертизи,
съдебно-стокови експертизи.
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Стела Цонева Божинова – строителен инже
нер по промишлено и гражданско строителство.
Стефан Каменов Мутафчиев – съдебна инже
нерно-техническа, автотехническа, инженернотехнологична експертиза.
Стефан Петров Жеков – строителен инженер
ПГС, съдебна строително-техническа експертиза;
оценка на недвижими имоти, строително-техни
чески експертизи.
Стефан Савов Варнев – оценка на дълготрайни
материални активи, на машини и съоръжения,
автомобили, инженер ДВГ.
Стефка Стойчева Караманова – архитект, съ
дебна инженерно-техническа експертиза; съдебна
строително-техническа експертиза.
Стоичко Дойчев Дойчев – автотехнически
експертизи.
Стоян Димитров Мишинев – комуникационна
техника и технологии.
Стоян Кирко Кирков – инженер ВиК, съдебна
ин женерно-техническа, съдебна строителнотехническа експертиза – външни улични ВиК
мрежи и съоръжения, помпени станции, хидро
фори, конструктивна част към тях, сградни ВиК
инсталации, пожарозащитни водни спринклерни
и дренчерни системи.
Стоян Манов Стоянов – инженер-геодезист,
ка даст ър, уст ройствени планове геодезично
проектиране.
Стоян Тодоров Василиев – архитект, съдебна
строително-техническа експертиза.
Сукиас Онник Дердерян – оценител на недви
жими имоти и наеми.
Таня Стоянова Бачовска – инженерно-тех
ническ и експертизи; ст роително-техническ и
експертизи, оценка на недвижими имоти, тър
говски предприятия и вземания, на машини и
съоръжения.
Татяна Александрова Яръмова – инженер по
промишлено и гражданско строителство, съдебна
строително-техническа експертиза, инженернотехнически експертизи.
Темен у ж ка Димова Грозева – ст роителен
инженер по хидромелиоративно строителство.
Теменужка Иванова Узунова – строителен
техник.
Тодор Емилов Калев – съдебна автотехническа
експертиза.
Тодор Кръстев Златков – инженер пром. и
гражданско строителство, технически експерти
зи по ЗТСУ, ДРА, оценки на сгради, жилища и
имоти, строително-конструктивни експертизи.
Тодор Павлов Павлов – каростроене и авто
транспортна техника, инженерно-техническа,
автотехническа и инженерно-технологична екс
пертиза.
Трендафил Нед ялков Новаков – машинен
инженер; автотехнически експертизи.
Филип Николов Чукалов – каростроене и
автотранспортна техника, автотехнически и ав
тооценъчни експертизи.
Христина Димитрова Генова – среден техник
водно строителство, в сферата на строител
ство и архитектура – ПУП – РУП, ПУП – ПРЗ,
ПУП – ПР и др.
Христина Йорданова Христозова – архитект,
инженерно-технически, строително-технически
експертизи.
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Христо Аргиров Ставрев – военен инженер по
експлоатация на авиационна техника и технологии.
Христо Георгиев Полонов – промишлено и
гражданско строителство.
Цветан Петков Петков – строителен инженер
по пътно строителство.
Цветанка Ангелова Лефтерова – строителен
ин женер – ПГС и конст ру к ции, ин женернотехническа експертиза, строително-техническа
експертиза.
Чавдар Илиев Косев – инженер земеустроител.
Чавдар Симеонов Пантев – оценка на имоти,
оценка на машини и съоръжения.
Янка Георгиева Добрева – технологи я на
пластмасите.
Янка Николова Ранделова – промишлено и
гражданско строителство – конструкции.
6. Клас „Съдебно-биологични експертизи“
Мая Иванова Кичева – специалист по молеку
лярна биология, съдебно-биологични експертизи.
7. Клас „Експертизи на материали, вещества
и изделия“
Вартан Таквор Апрахамян – специалист по
благородни метали и камъни.
Георги Костадинов Мандов – съдебно-хими
ческа; съдебно-физическа; съдебна физико-хими
ческа експертиза.
Милена Йорданова Стойчева – съдебно-хи
мическа; съдебно-физическа; съдебна физикохимическа експертиза.
Невена Благоева Георгиева – съдебно-хими
ческа експертиза.
Пенчо Иванов Кирилов – съдебно-химическа;
съдебно-физическа; съдебна физико-химическа
експертиза.
Ради Христов Ганев – техника и технология
на взривните работи, експертизи на материали,
вещества и изделия, физико-химическа експертиза.
Стоян Илиев Бонев – съдебно-химическа;
съдебно-физическа; съдебна физико-химическа
експертиза.
8. Клас „Съдебни селскостопански експертизи“
Васил Илиев Михов – съдебна агротехническа
експертиза.
Димитър Иванов Трънгалов – съдебна агро
техническа експертиза, оценка на земи, трайни
насаждения и подобренията в тях.
Донка Нанова Ватева – полевъдство.
Йорданка Запрянова Атанасова – съдебноикономически експертизи, съдебно-стокова екс
пертиза в селското стопанство, селскостопански
експертизи в раздел растениевъдство, аграроико
номика, агрономически експертизи, оценител на
земеделски земи и трайни насаждения.
Любомир Алексиев Баталов – съдебни сел
скостопански експертизи.
Маринка Йорданова Веселинова – съдебностокова експертиза в селското стопанство: раздел
растениевъдство, животновъдство, агроикономи
ка, съдебни агротехнически експертизи, оценител
на земеделски земи и трайни насаждения, агроном
лозаро-градинар.
Мария Иванова Мънгова – технология на
зърносъхранението, мелничарството и хлебопро
изводството, съдебна физико-химична и биохи
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мична експертиза на зърното, зърнени партиди,
продуктите от преработката (брашно, грис, трици)
и тяхното съхранение.
Марчо Стоянов Дулев – съдебна ветеринар
номедицинска експертиза.
Мая Сергеева Тимофеева – растителна защита.
Никола Стефанов Кирков – лозаро-градинар
ство, съдебна агротехническа експертиза.
Николай Симеонов Кисьов – промишлено
рибарство, рибарство и аквакултури.
Цветана Димитрова Гогалчева – съдебна аг
ротехническа експертиза.
Цветанка Хараланова Ковачева – съдебна аг
ротехническа експертиза; оценител на земеделски
земи и трайни насаждения.
Чавдар Симеонов Пантев – съдебна агротех
ническа експертиза и агроекология.
9. Клас „Съдебно-изкуствоведски експертизи“
Бистра Ангелова Колева – археолог.
Веселин Иванов Василев – музикална педа
гогика.
Жени Ангелова Танкова – археолог.
Иво Симеонов Топалилов – археолог.
Костадин Атанасов Кисьов – археология и
нумизматика.
Мая Мартинова Кютова – археолог.
Славка Стефанова Чернева – антично изку
ство.
10. Клас „Други съдебни експертизи“
Анастасия Щерева Атанасова – педагог.
Валентин Ивайлов Стоянов – експерт, здраво
словни и безопасни условия на труд, безопасност
в строителството.
Ваньо Кирилов Сугарев – експлоатация на
жп транспорт.
Виктория Георгиева Ангелова – фармация.
Гергана Иванова Каукова – технология на
виното и пивото.
Евгения Иванова Ацалова – обществено хра
нене и хранителни продукти.
Ивайло Георгиев Йотков – биолог-еколог, еко
логия и опазване на околната среда, разрешителни
и лицензионни режими във връзка с прилагане
на екологичното законодателство.
Калинка Илиева Илиева – електротехника.
Маргарита Иванова Добрева – текстил и
плетиво.
Мишо Иванов Мацанков – електротехника.
Моник Оник Кюркчиян – патентно право, па
тентно право, автоматизация на производството,
оценител на нематериални активи.
Натали Ивановна Кънева – технология на
микробиологични и ферментационни продукти;
други.
Наталия Феодорова Дрешер – технология на
растителните мазнини и етеричните масла.
Недялка Петрова Гарова – сурдопедагог.
Недялка Томова Пенчева – патентен специа
лист, патентен специалист търговски марки, про
мишлен дизайн, патенти, лицензии; художествени
произведения, оценител на нематериални активи.
Цветелин К ирилов Иванов – митническ и
режими и процедури, мерки на търговската по
литика „Инкотермс 2000“.
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СЪДИЛИЩА
13. – Върховният касационен съд, гражданска
и търговска колегия, на основание чл. 289 ГПК
съобщава на интересуващите се страни, че в от
крито съдебно заседание през април 2013 г. ще се
разгледат посочените по-долу дела по отделения
и дати, както следва:
НА 1.04.2013 Г. ОТ 9 Ч.
Второ гражданско отделение
Второ гражданско отделение, 819/2012, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
785/2011 по описа на Апелативен съд София,
подадена от „Профилактика, рехабилитация и
отдих“ – ЕАД, София, кв. Изгрев, ул. 172 № 11,
срещу Йордана Иванова Рускова, Банско, ул.
Княз Борис Първи 34; Димитър Георгиев Русков,
Банско, ул. Княз Борис Първи 34; Милена Геор
гиева Кюлева, Банско, ул. Княз Борис Първи 34;
Николай Радков Русков, София, ул. Раковска 178.
Второ гражданско отделение, 857/2012, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
16915/2011 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Мария Благоева Великин чрез адво
кат Албена Милетиева, София, ул. Кърниградска
7, ет. 1, ап. 7; Рачо Благоев Петров чрез адвокат
Ирен Цановска, София, ул. Цар Самуил 37, ет. 2,
офис 4; Елеонора Благоева Шейкова чрез адво
кат Ирен Цановска, София, ул. Цар Самуил 37,
ет. 2, офис 4, срещу Столична община, София,
ул. Московска 33; „Тенис клуб Банкя“, София,
ул. Георги Сава Раковски 23.
Второ гражданско отделение, 912/2012, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2513/2006 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Бойчо Кръстанов Спасов чрез адвокат
Капка Кръстева, София, бул. Янко Сакъзов 32,
ет. 1, ап. 2; Лидия Страшимирова МилушеваПельова чрез адвокат Капка Кръстева, София,
бул. Янко Сакъзов 32, ет. 1, ап. 2; Пейчо Стра
шимиров Спасов чрез адвокат Капка Кръсте
ва, София, бул. Янко Сакъзов 32, ет. 1, ап. 2;
Славка Горянова Спасова чрез адвокат Капка
Кръстева, София, бул. Янко Сакъзов 32, ет. 1,
ап. 2; Стефка Кирилова Георгиева чрез адвокат
Капка Кръстева, София, бул. Янко Сакъзов 32,
ет. 1, ап. 2; Соня Кирилова Василева чрез адво
кат Капка Кръстева, София, бул. Янко Сакъзов
32, ет. 1, ап. 2; Виолета Любенова Спасова чрез
адвокат Капка Кръстева, София, бул. Янко Са
къзов 32, ет. 1, ап. 2; Евгени Величков Спасов
чрез адвокат Капка Кръстева, София, бул. Янко
Сакъзов 32, ет. 1, ап. 2; Христина Величкова Йо
това чрез адвокат Капка Кръстева, София, бул.
Янко Сакъзов 32, ет. 1, ап. 2, срещу „БКС Иван
Иванов“ – ЕООД, чрез адвокат Виктор Тодоров,
София, ул. Проф. Н. Михайлов 7, вх. Б, ет. 1,
ап. 2; „БКС – Христо Нанев“ – ЕООД, София,
ж.к. Люлин, ул. 722 № 2, ет. 2; „БКС – Люлин
97“ – АД, София, ж.к. Люлин, ул. 722 № 2, ет. 2.
Второ гражданско отделение, 960/2012, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
3455/2006 по описа на Софийски градски съд, по
дадена от Николета Георгиева Войнеску-Петрова,
София, ул. Стефан Караджа 7, вх. 1; Красимира
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Николова Пейчева, София, ул. Стефан Караджа
7, вх. А, срещу „Искра Силатроник“ – АД, София,
ул. Първа Българска армия 2.
Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 215/2012, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2527/2011 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Иван Добрев Димитров чрез адвокат
Николай Николов, София, ул. Алабин 50а, ет. 3,
срещу „Буларко“ – АД, чрез адвокат Светлана
Петрунова, София, бул. Г. М. Димитров, бл. 60,
вх. Б, ап. 36.
Четвърто гражданско отделение, 272/2012, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
461/2011 по описа на Окръжен съд Сливен, пода
дена от Григорий Димитров Кисьов, Сливен, ул.
Николай Петрини 13, срещу Мария Димитрова
Петкова чрез адвокат Даниел Петров, Сливен,
ул. Добри Чинтулов 6.
Четвърто гражданско отделение, 675/2012, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
199/2008 по описа на Софийски градски съд, по
дадена от Росен Богомилов Пенчев чрез адвокат
Красимира Иванова, София, бул. Драган Цанков
23, вх. А, ет. 2; „Данон Сердика“ – АД, чрез ад
вокат Ива Папазова, София, ул. Шипка 36, ет. 3.
Четвърто гражданско отделение, 837/2012,
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 49/2012 по описа на Окръжен съд Хасково,
подадена от „Сибанк“ – ЕАД, чрез процесуален
представител Соня Илиева, София, ул. Тунджа
12А, срещу Георги Цветков Милев, Хасково, ул.
Белмекен 6, вх. А, ет. 4, ап. 17.
Четвърто гражданско отделение, 964/2012, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
801/2012 по описа на Софийски градски съд, по
дадена от Цветомир Георгиев Бенов чрез адвокат
Николай Григоров Налбантов, София, ул. Кузман
Шапкарев 4, ет. 1, срещу „Шрак Техник“ – ЕООД,
чрез адвокат Полина Сашева Панайотова, София,
бул. Цар Освободител 8А, ет. 4.
НА 2.04.2013 Г. ОТ 9 Ч.
Първо гражданско отделение
Първо гражданско отделение, 370/2011, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1150/2010 по описа на Окръжен съд Варна, по
дадена от Илия Георгиев Божков чрез адвокат
Коста дин Коста динов, Варна, ул. Пари ж ка
комуна, бл. 1, вх. В, ет. 2, ап. 5; Иван Петров
Илиев чрез адвокат Владимир Данев, Варна, ул.
Страхил Войвода 14; Лиляна Тодорова Илиева
чрез адвокат Владимир Данев, Варна, ул. Стра
хил Войвода 14, срещу Мария Петрова Трънкова
чрез адвокат Мариана Деведжиева, Варна, бул.
Сливница 59Б, ет. 3, ап. 21.
Първо гражданско отделение, 479/2012, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1880/2011 по описа на Окръжен съд Пловдив,
подадена от „Родопи 95“ – АД, чрез адвокат Иван
Демерджиев, Пловдив, ул. Хъшовска 5, ет. 3,
срещу „Агроасу“ – ЕАД, чрез адвокат Силвия
Цветкова, София, бул. Васил Левски 41, ет. 2.
Първо гражданско отделение, 571/2012, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
424/2012 по описа на Окръжен съд Варна, подадена
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от Христо Златев Стоянов чрез адвокат Лиляна
Чакърова, Варна, ул. Н. Бозвели 3, офис 15, сре
щу Илияна Панайотова Стоянова чрез адвокат
Дора Митева, Варна, ул. Авксентий Велешки 16.
Първо гражданско отделение, 588/2012, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
83/2012 по описа на Окръжен съд Благоевград,
подадена от Елена Александрова Думанова чрез
адвокат Сашка Христова, Луковит, ул. Г. С. Раков
ски 2А, срещу Георги Костадинов Пиришанчин
чрез адвокат Пламен Щерянов, Разлог, ул. Охрид
17; Костадин Георгиев Пиришанчин чрез адвокат
Пламен Щерянов, Разлог, ул. Охрид 17; Здравка
Александрова Пиришанчина чрез адвокат Пламен
Щерянов, Разлог, ул. Охрид 17.
Първо гражданско отделение, 809/2012, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
13899/2010 по описа на Софийски градски съд,
подадена от „Билдкомс“ – ЕООД, представлявано
от управителя Марин Генчов Иванов, чрез адвокат
Ива Йосифова, София, бул. Македония 12; Петьо
Петьов Блъсков чрез адвокат Ива Йосифова,
София, бул. Македония 12; Евгения Маринова
Блъскова чрез адвокат Ива Йосифова, София,
бул. Македония 12; Петьо Христов Блъсков чрез
адвокат Ива Йосифова, София, бул. Македония
12, срещу Любомир Василев Ангелов чрез адвокат
Йорданка Панчовска, София, ул. Позитано 7, ет. 6,
офис 23 – 24; Петя Иванова Игнатова-Ангелова
чрез адвокат Йорданка Панчовска, София, ул.
Позитано 7, ет. 6, офис 23 – 24.
Първо гражданско отделение, 829/2012, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
970/2010 по описа на Софийски окръжен съд,
подадена от Мария Константинова Тодорова чрез
адвокат Людмила Тришкан, София, ул. Ангел
Кънчев 29, вх. Б, партер, срещу Божидар Бо
риславов Григоров чрез адвокат Христо Николов,
Костинброд, ул. Дунав 10; Костадин Бориславов
Григоров чрез адвокат Христо Николов, Кос
тинброд, ул. Дунав 10; Йонко Петков Терзиев,
София, ул. Братя Пешеви 1, ет. 1, ап. 1; Златин
Йонков Терзиев, София, ж.к. Младост 4, бл. 444,
вх. 3, ет. 2, ап. 49; Симеон Йонков Терзиев, Со
фия, ж.к. Младост 4, бл. 444, вх. 3, ет. 2, ап. 49;
Мария Симеонова Тиганчева, гр. Гоце Делчев, ул.
Петър Сарафов 30; Иванка Цветанова Иванова,
София, ж.к. Света Троица, бл. 357, вх. 1, ет. 10;
Методи Иванов Гешев, София, ж.к. Света Троица,
бл. 357, вх. 1, ет. 10.
Второ гражданско отделение
Второ гражданско отделение, 327/2012, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1923/2011 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Виолета Славева Георгиева, София,
ж.к. Банишора, ул. Круша планина, бл. 56, вх. В,
ет. 6, ап. 50, срещу Борислава Цвяткова Славова
чрез адвокат Цветелина Петкова, София, ул. Цар
Асен 61, ет. 1, ап. 2.
Второ гражданско отделение, 776/2012, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
668/2012 по описа на Окръжен съд Русе, подаде
на от Стефан Йорданов Димитров чрез адвокат
Стефан Стефанов, Русе, ул. Тулча 8, бл. Шабла,
вх. Д, ет. 1, срещу Нели Веселинова Тодорова,
Русе, ул. Тунджа 16, бл. Секвоя, вх. А, ет. 1, ап. 5.
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Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 357/2012,
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 1384/2011 по описа на Окръжен съд Варна,
подадена от „Джемини 31“ – ЕАД, чрез адвокат
Нели Спасова Павлова, Варна, бул. Варненчик 90,
ап. 26, срещу „Боляри“ – ЕАД, чрез представля
ващ Стефан Асенов Косев чрез адвокат Тодорка
Рачева, Варна, бул. Сливница 98, вх. 2, ет. 1.
Четвърто гражданско отделение, 526/2012,
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 507/2011 по описа на Окръжен съд Варна,
подадена от Анелия Стефанова Илиева чрез
адвокат пълномощник Искра Иванова Желева,
Добрич, бул. 25 септември 56, вх. Б,ет. 1; Диан
Христов Илиев чрез адвокат Емилия Христова
Стефанова, Варна, ул. Тодор Димов 35, ет. 1, ап. 6
и контролираща страна дирекция „Социално
подпомагане“ – Варна, ул. Георги Раковски 62.
Четвърто гражданско отделение, 616/2012, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
11136/2010 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Светослав Ангелов Горанов, София,
ул. Бисер 15, срещу Руслан Любомиров Кенаров,
София, ул. Хубавка 8, ап. 2.
Четвърто гражданско отделение, 783/2012,
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 53/2012 по описа на Окръжен съд Сливен,
подадена от Стоян Иванов Гочев чрез адвокат
Сиво Петров Сивов, Сливен, к-с Печ, ул. Алек
сандър Стамболийски 1, ет. 3, офис 312; Пенка
Василева Гочева чрез адвокат Сиво Петров Сивов,
Сливен, к-с Печ, ул. Александър Стамболийски
1, ет. 3, офис 312, срещу Стоян Иванов Стоянов
чрез адвокат Иван Благоев Благоев, Сливен, ул.
Георги Сава Раковски 23.
Четвърто гражданско отделение, 832/2012, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
54/2012 по описа на Окръжен съд Габрово, пода
дена от Любов Борисова Чолакова чрез адвокат
Николай Савов Стойнов, Габрово, ул. Найден
Геров 22, срещу Сдружение „Ловно-рибарско
дружество „Чардафон“ чрез адвокат Детелин
Цонев, Габрово, ул. Успех 1, ет. 2.
НА 3.04.2013 Г. ОТ 9 Ч.
Първо гражданско отделение
Първо гражданско отделение, 616/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
607/2009 по описа на Окръжен съд Пазарджик,
подадена от Министерството на земеделието
и храните, София бул. Христо Ботев 55, срещу
Айше Мустафа Кестенджиева, гр. Сърница, об
щина Велинград, ул. Свобода 5; Айше Рахманова
Качанова, гр. Сърница, община Велинград, ул.
Бреза 12; Алиосман Ахмед Кехая, гр. Сърница,
община Велинград, ул. Бреза 12; Ахмед Ахмед
Кехая, гр. Сърница, община Велинград, област
Пазарджик; Ахмед Салихов Мусов, гр. Сърница,
община Велинград, област Пазарджик; Ахмед
Халил Бозов, гр. Сърница, община Велинград,
ул. Васил Левски 13; Байрям Ахмед Байрям, гр.
Сърница, община Велинград, област Пазарджик;
Гюлфизе Халилова Османджиева, гр. Сърница,
община Велинград, област Пазарджик; Джемиле
Джамалова Заимова, с. Любча, област Смо
лян, община гр. Доспат; Къдри Небиев Бозов,
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гр. Сърница, община Велинград, област Пазар
джик; Милен Дамянов Танев, гр. Доспат, област
Смолян; Михаил Дамянов Танев, гр. Доспат, ул.
Спартак 1, подн. Б; Мустафа Халил Бозов, гр.
Сърница, община Велинград, област Пазарджик;
Регионална дирекция по горите – Пазарджик;
Реджеб Неби Боза, гр. Сърница, община Ве
линград, област Пазарджик; Реджеп Салихов
Мусов, гр. Сърница, община Велинград, област
Пазарджик; Салих Неби Боза, гр. Сърница, община
Велинград, област Пазарджик; Стоян Дамянов
Танев, гр. Доспат, област Смолян; Фатме Неби
Трампова, гр. Сърница, община Велинград, област
Пазарджик; Халил Ахмед Кехая, гр. Сърница,
община Велинград, област Пазарджик; Халил
Рахманов Бозов, гр. Сърница, община Велинград,
област Пазарджик; Халил Салих Муса, гр. Сър
ница, община Велинград, област Пазарджик.
Първо гражданско отделение, 1535/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2244/2008 по описа на Окръжен съд Варна, по
дадена от Васил Костов Скотунов, София, ул.
Чаталджа 28, срещу държавата чрез министъра
на регионалното развитие и благоустройството,
София, ул. Св. св. Кирил и Методий 17; държавата
чрез министъра на финансите, София, ул. Георги
Сава Раковски 102.
Първо гражданско отделение, 651/2012, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
407/2011 по описа на Окръжен съд Хасково, по
дадена от Никола Манолов Янков чрез адвокат
Меглена Гунчева, Хасково, бул. България 142-А-1,
срещу Ирена Йорданова Манолова чрез адвокат
Маргарита Раева, Хасково, ул. Враня 2; Милен
Янков Манолов чрез адвокат Маргарита Раева,
Хасково, ул. Враня 2; Йордан Янков Манолов чрез
адвокат Маргарита Раева, Хасково, ул. Враня 2;
Даниела Атанасова Недева, Хасково, ул. Одрин
14, вх. А, ап. 4; Румен Тенев Манолов, София, ул.
Вихрен (Петър Тонев) 10; Нестор Тенев Манолов,
София, ул. Фредерик Жолио-Кюри 66, бл. 312,
ет. 1, ап. 4; Яна Атанасова Недева, Хасково, ул.
Одрин 14, вх. А, ап. 4.
Първо гражданско отделение, 743/2012, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
726/2012 по описа на Окръжен съд Варна, подаде
на от Венета Панайотова Николова чрез адвокат
Боян Жеков, Варна, ул. Сан Стефано 10, срещу
Кирил Пенев Калов чрез адвокат Димитър Петров,
Варна, ул. Цар Симеон Първи 6А, ет. 1; Корнелия
Кирилова Калова чрез адвокат Димитър Петров,
Варна, ул. Цар Симеон Първи 6А, ет. 1.
Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 475/2012, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
658/2011 по описа на Окръжен съд Кюстендил,
подадена от Стойне Лазаров Николов, Дупница,
ул. Венелин 144А и Б; Ваньо Стоянов Лазаров,
Дупница, ул. Венелин 144А и Б, срещу Добринчо
Филипов Йорданов, Дупница, ул. Венелин 144, и
трета страна Водка Минева Малинова, Дупница,
ул. Венелин 144; Анна Христова Янева, Дупница,
ул. Венелин 144.
Четвърто гражданско отделение, 603/2012, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
485/2011 по описа на Апелативен съд Велико Тър
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ново, подадена от Комисията за установяване на
имущество, придобито от престъпна дейност – ТД,
Велико Търново, пл. Център 2, областна адми
нистрация, ет. 2, стая 211А, срещу Светослав
Якимов Христов чрез адвокат Руска Маречкова,
Велико Търново, бул. България 10Б; Десислава
Михайлова Бюлер, Германия, Некарзулмер щрасе
42, 74076; Хайнц Бюлер, Германия, Франкфуртер
Щрасе 3, 74072, и страна Прокуратура на Репуб
лика България, София, бул. Витоша 2.
Четвърто гражданско отделение, 726/2012,
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 225/2012 по описа на Окръжен съд Плевен,
подадена от Районната здравноосигурителна
каса – Плевен, ул. Княз Александър І Батенберг
7, срещу Александър Самуилов Ивов, Плевен, ул.
Битоля 1, вх. В, ет. 5, ап. 24.
Четвърто гражданско отделение, 1/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
13353/2011 по описа на Софийски градски съд,
подадена от „България Ер“ – АД, София, Летище
София, бул. Брюксел 1, срещу Владислав Димит
ров Атанасов чрез адвокат Николай Николов,
София, ул. Алабин 50а, ет. 3.
НА 4.04.2013 Г. ОТ 9 Ч.
Първо гражданско отделение
Първо гражданско отделение, 439/2012, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
3287/2011 по описа на Софийски градски съд, по
дадена от Светослав Иванов Влаев чрез адвокат
Михайловска, София, ул. Света София 8, ет. 3;
Иван Веселинов Влаев чрез адвокат Михайлов
ска, София, ул. Света София 8, ет. 3; Екатерина
Христова Дочева чрез адвокат Михайловска,
София, ул. Света София 8, ет. 3; Илка Тодорова
Влаева чрез адвокат Михайловска, София, ул.
Света София 8, ет. 3, срещу Юлиян Живков Зарев
чрез адвокат Тодорова, София, бул. В. Левски 23,
ет. 3, ап. 6; Георги Маринов Цветков чрез адво
кат Мусорлиев, София, ул. Нишава 111, ап. 15;
Светлана Любомирова Българанова, София, бул.
Евлоги Георгиев 51.
Първо гражданско отделение, 645/2012, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
92/2012 по описа на Окръжен съд Кърджали,
подадена от Ахмед Хабил Ахмед чрез адвокат
Христо Божидаров Кавракиров, Кърджали, ул.
Републиканска 47, читалище „Обединение“, ет. 4,
срещу Фикри Хасан Ахмед чрез адвокат Васил
Василев, Кърджали, ул. Отец Паисий 11, офис 1;
Мелиха Хасан Ахмед чрез адвокат Васил Василев,
Кърджали, ул. Отец Пайсий 11, офис 1.
Първо гражданско отделение, 681/2012, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
106/2012 по описа на Окръжен съд Бургас, пода
дена от „Конфирма“ – АД, чрез адвокат Христина
Миленкова, София, ул. Граф Игнатиев 7а, ет. 2,
срещу Гинка Димитрова Шивачева чрез адвокат
Мартин Богдев, Бургас, ул. Сердика 2Б; Димитър
Костадинов Георгиев, Бургас, ж.к. Меден рудник,
бл. 421, вх. Д, ет. 5; Събка Костова Шивачева,
Бургас, ж.к. Лазур, бл. 13, ет. 1; Росица Георгиева
Шивачева, Бургас, ж.к. Лазур, бл. 13, ет. 1; Диляна
Георгиева Шивачева-Николова, Бургас, ж.к. Лазур,
бл. 13, ет. 1; Паунка Димитрова Шивачева чрез
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адвокат Дичев и адвокат Добрев, Бургас, ул. Цар
Асен 26; Мара Петкова Шивачева – с. Абланица,
бул. Стефан Стамболов 60, вх. А, ет. 5.
Първо гражданско отделение, 783/2012, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
518/2012 по описа на Окръжен съд Велико Търново,
подадена от Всестранна кооперация „Съгласие“
чрез адвокат Чокойски, Велико Търново, ул.
България 6А, срещу Николай Василев Аврамов
чрез адвокат Станчев, Велико Търново, ул. Христо
Ботев 2, вх. А.
Първо гражданско отделение, 825/2012, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
7969/2010 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Иван Петров Въжаров чрез адвокат
Михайловска, София, ул. Света София 8, ет. 3;
Константин Петров Въжаров чрез адвокат Ми
хайловска, София, ул. Света София 8, ет. 3; Вера
Тодорова Въжарова чрез адвокат Михайловска,
София, ул. Света София 8, ет. 3; Жива Иванова
Фикова чрез адвокат Михайловска, София, ул.
Света София 8, ет. 3; Мария Петрова КаназирскаВасилева чрез адвокат Михайловска, София, ул.
Света София 8, ет. 3; Люля Андреева Шишкова
чрез адвокат Михайловска, София, ул. Света
София 8, ет. 3; Мирна Барбара Алкалай чрез
адвокат Михайловска, София, ул. Света София 8,
ет. 3; Андреа Алкалай чрез адвокат Михайловска,
София, ул. Света София 8, ет. 3; Йосиф Алкалай
чрез адвокат Михайловска, София, ул. Света Со
фия 8, ет. 3; Цанко Стефанов Хаджистойчев чрез
адвокат Михайловска, София, ул. Света София
8, ет. 3, срещу Министерството на регионалното
развитие и благоустройството, София, ул. Св. св.
Кирил и Методий 17 – 19; Столична община,
София, ул. Московска 33.
Първо гражданско отделение, 866/2012, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1512/2012 по описа на Окръжен съд Варна, подаде
на от Иван Добрев Николов чрез адвокат Фанка
Димитрова, Варна, бул. Съборни 23; Милена Бон
чева Николова чрез адвокат Фанка Димитрова,
Варна, бул. Съборни 23, срещу Таня Пламенова
Танкова чрез адвокат Теменужка Друмева, Варна,
ул. Баба Тонка 14Б; Никол Пламенова Танкова
чрез адвокат Теменужка Друмева, Варна, ул.
Баба Тонка 14Б; Даниела Николаева Танкова,
Варна, ул. Константин Доганов 14; Бранимир
Николаев Добрев, Варна, ж.к. Вл. Варненчик
408, вх. 12, ап. 14.
Второ гражданско отделение
Второ гражданско отделение, 509/2012, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
566/2011 по описа на Софийски окръжен съд,
подадена от Ненка Манасиева Андреева чрез
адвокат Деница Димитрова, гр. Нови Искър, ул.
Вечерница 21; Цветан Георгиев Андреев чрез
адвокат Деница Димитрова, гр. Нови Искър, ул.
Вечерница 21, срещу Милка Атанасова Гьоше
ва, Ихтиман, ул. Патриарх Евтимий 1; Кирил
Стоичков Гьошев, Ихтиман, ул. Св. св. Кирил
и Методий 1.
Второ гражданско отделение, 662/2012, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2988/2006 по описа на Софийски градски съд, по
дадена от Веселина Ботева Грънчарова-Челиева,
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София, ул. Нишава, бл. 6-Б, вх. А, ет. 7, ап. 34;
Стефан Василев Челиев, София, ул. Нишава,
бл. 6-Б, вх. А, ет. 7, ап. 34, срещу Иван Пенков
Иванов, Златоград, ул. Миньорска 8, вх. В, ет. 2,
ап. 4; Георги Стефанов Василев, с. Брест, област
Плевен, ул. Рила 5; Кирил Стефанов Бебенов чрез
адвокат Лорита Костова, София, ул. Алабин 42,
ет. 3, ап. 10.
Второ гражданско отделение, 878/2012, по каса
ционна жалба срещу решението по гр. дело 153/2012
по описа на Апелативен съд Бургас, подадена от
Златка Димитрова Димова чрез адвокат Атанас
Тасков, Бургас, ул. Сливница 31, ет. 1; Димитър
Димов Димов чрез адвокат Атанас Тасков, Бургас,
ул. Сливница 31, ет. 1; Димо Иванов Димов чрез
адвокат Атанас Тасков, Бургас, ул. Сливница 31,
ет. 1, срещу Райко Димитров Стоянов, Бургас, ул.
Ивайло 87; Мария Георгиева Милева, Бургас, ул.
Гурко 21, ет. 3; Киро Георгиев Киров, Бургас, ул.
Емил де Лавеле 6а, ет. 2; Руска Илиева Кирова,
Бургас, ул. Емил де Лавеле 6а, ет. 2.
Второ гражданско отделение, 883/2012, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
3614/2005 по описа на Софийски градски съд, по
дадена от Антоанета Петрова Цонева чрез адвокат
Катерина Михайловска, София, ул. Света София
8, ет. 3; Василка Петрова Димитрова чрез адвокат
Катерина Михайловска, София, ул. Света София
8, ет. 3; Емилия Спасова Димитрова чрез адвокат
Катерина Михайловска, София, ул. Света София
8, ет. 3; Румен Спасов Димитров чрез адвокат
Катерина Михайловска, София, ул. Света София
8, ет. 3; Красимир Кръстанов Димитров чрез ад
вокат Катерина Михайловска, София, ул. Света
София 8, ет. 3; Любомир Кръстанов Димитров
чрез адвокат Катерина Михайловска, София, ул.
Света София 8, ет. 3; Сафина Иванова Димитрова
чрез адвокат Катерина Михайловска, София, ул.
Света София 8, ет. 3; Иван Георгиев Димитров чрез
адвокат Катерина Михайловска, София, ул. Света
София 8, ет. 3; Ангел Георгиев Димитров чрез
адвокат Катерина Михайловска, София, ул. Света
София 8, ет. 3; Десислава Николаева Димитрова
чрез адвокат Катерина Михайловска, София, ул.
Света София 8, ет. 3; Деяна Николаева Георгака
чрез адвокат Катерина Михайловска, София, ул.
Света София 8, ет. 3; Найден Георгиев Димитров
чрез адвокат Катерина Михайловска, София, ул.
Света София 8, ет. 3, срещу Орлин Йорданов
Тонев чрез адвокат Ралица Негенцова, София,
бул. Александър Стамболийски 104, ет. 4, ап. 24;
Валентина Иванова Тонева чрез адвокат Богдана
Паликарска, София, ул. Екзарх Йосиф 28; Роза
Борисова Войникова, София, ж.к. Люлин, бл. 418,
вх. А, ет. 7, ап. 18; Борис Иванов Борисов, София,
ж.к. Обеля 2, бл. 270, вх. Г, ет. 5, ап. 75; Иван
Иванов Борисов, София, ж.к. Обеля 2, бл. 270,
вх. Г, ет. 5, ап. 75; Светлана Иванова Борисова,
София, ж.к. Обеля 2, бл. 270, вх. Г, ет. 5, ап. 75.
Второ гражданско отделение, 892/2012, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
4902/2009 по описа на Софийски градски съд,
подадена от „МОЗ – 77“ – ЕАД, чрез адвокат
Елза Костова, София, бул. Арсеналски 49; Газуан
Ахмед Шараф чрез адвокат Елза Костова, София,
бул. Арсеналски 49, срещу Емилия Константинова
Иванова чрез адвокат Весела Стойкова, София,
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ж. к. Красна поляна – 3 част, бл. 37В, вх. А, ет. 6,
ап. 12; Калина Константинова Благоева чрез
адвокат Весела Стойкова, София, ж. к. Красна
поляна – 3 част, бл. 37В, вх. А, ет. 6, ап. 12.
Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 535/2012,
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 495/2011 по описа на Окръжен съд Стара
Загора, подадена от Татяна Нанева Цветкова
чрез адвокат Александър Цоков Желязков, Стара
Загора, ул. Цар Иван Шишман 81А, ет. 1, вход
юг, срещу Йордан Христозов Господинов чрез
адвокат Румен Киров Русев, Стара Загора, ул.
Захари Княжески 73, ет. 1, ап. 1.
Четвърто гражданско отделение, 709/2012,
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 25/2012 по описа на Окръжен съд Видин,
подадена от „Випом“ – АД, чрез адвокат Рени
Христова Дръгнекова, Видин, ул. 6 септември
5, срещу Анушка Йорданова Георгиева, Видин,
ул. Батак 14.
Четвърто гражданско отделение, 839/2012,
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 90/2012 по описа на Окръжен съд Добрич,
подадена от „Янк – 100“ – ЕООД, чрез адвокат
Георги Николов, Добрич, бул. Добруджа 28, ст.
101, срещу Иван Димитров Иванов, гр. Тервел,
ул. Хан Аспару х (Д. Благоев), бл. 27, вх. А,
ет. 1, ап. 2.
НА 8.04.2013 Г. ОТ 9 Ч.
Трето гражданско отделение
Трето гражданско отделение, 538/2012, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
6579/2010 по описа на Софийски градски съд,
подадена от „Ехаст“ – ЕООД, София, ул. Лю
бляна 23, магазин „Хубав дом“, срещу Стани
мир Николаев Василев, Банкя, ул. Александър
Стамболийски 48.
Трето гражданско отделение, 795/2012, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
721/2012 по описа на Окръжен съд Пловдив, по
дадена от Костадин Иванов Марков чрез адвокат
Надежда Семерджиева, Пловдив, пл. Съединение
3, ет. 3, стая 305, срещу Галина Благоева Пеева
чрез адвокат Любомир Мандраджиев, Пловдив,
ул. Христо Дюкмеджиев 5.
Трето гражданско отделение, 876/2012, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1152/2012 по описа на Окръжен съд Пловдив,
подадена от Рангел Вълков Мутафчийски чрез
адвокат Жельо Маринов, Пловдив, ул. Опълченска
10, срещу „Секдоор“ – ЕООД, чрез адвокат Георги
Димитров Баев, Пловдив, ул. Хъшовска 5, ет. 3.
Трето гражданско отделение, 968/2012, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
4208/2011 по описа на Апелативен съд София,
подадена от „СБАЛАГ – Майчин дом“ – ЕАД,
Софи я, ул. Зд раве 2, срещ у Ли ди я Ми лева
Димитрова чрез адвокат Сирма Владимирова,
София, ул. Позитано 34, ет. 3, и трета страна
„Асансьор – МБ-97“ – ООД, София, бул. Гоце
Делчев 7, ет. 1, ап. 2.
Трето гражданско отделение, 1064/2013, по
касационна жалба срещу решение изх. № 42
от 15.01.2013 г. по описа на Висшия адвокатски
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съвет, подадена от Йонко Любомиров Пенчев,
Пловдив, ул. Ибър 21, срещу Висшия адвокатски
съвет, София, ул. Цар Калоян 1-а.
Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 468/2012, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2319/2011 по описа на Апелативен съд София, по
дадена от Красимир Георгиев Циков чрез адвокат
Петко Илчев, София, бул. Патриарх Евтимий 75,
ап. 12, срещу Надежда Илева Стаменова чрез ад
вокат Станислав Христов, София, бул. Патриарх
Евтимий 66, вх. Б, ап. 18; Павлина Тодорова Ста
менова чрез адвокат Станислав Христов, София,
бул. Патриарх Евтимий 66, вх. Б, ап. 18; Марко
Ганчев Ганчев чрез адвокат Станислав Христов,
София, бул. Патриарх Евтимий 66, вх. Б, ап. 18;
Димитра Тодорова Гигова чрез адвокат Колева,
София, Търговски дом, вх. 1, ет. 1, ап. 146, и трета
страна Даниела Георгиева Гигова, София, ж.к.
Младост 1, бл. 89, вх. Г, ап. 72.
Четвърто гражданско отделение, 637/2012, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1182/2011 по описа на Окръжен съд Пловдив,
подадена от Николай Иванов Шахънов чрез ад
вокат Снежана Христова Стефанова, Пловдив,
ул. Хан Кубрат 2, ет. 3, срещу Прокуратура на
Република България, София, бул. Витоша 2; Ра
йонен съд – Пловдив, бул. Шести септември 167.
Четвърто гражданско отделение, 947/2012, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
169/2012 по описа на Апелативен съд Пловдив,
подадена от Пена Денева Тасева чрез адвокат
Милена Стоянова, Стара Загора, бул. Методи
Кусев 38, партер, срещу Господин Христов Колев
чрез адвокат Марияна Кисьовска, Стара Загора,
ул. К. Ганчев 64; Христина Димитрова Колева
чрез адвокат Марияна Кисьовска, Стара Загора,
ул. К. Ганчев 64.
НА 9.04.2013 Г. ОТ 9 Ч.
Първо гражданско отделение
Първо гражданско отделение, 829/2011, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
532/2011 по описа на Окръжен съд Пловдив, по
дадена от Държавно горско стопанство „Хисар“,
Хасково, ул. Стряма 2, срещу Община Хисар, гр.
Хисаря, ул. Ген. Гурко 14, и трета страна държа
вата чрез министъра на регионалното развитие и
благоустройството, София, ул. Кирил и Методий
17 – 19; Регионално управление на горите – Плов
див, бул. Санкт Петербург 57.
Първо гражданско отделение, 391/2012, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
12202/2010 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Маргарита Костадинова Симеонова
чрез адвокат Вяра Мукова, София, ул. Марко Ба
лабанов 4а, вх. Б, ет. 4, срещу Павлина Деянова
Радованова чрез адвокат Владимир Григоров,
гр. Нови Искър, ул. Летец, бл. 10, ет. 2, ап. 8,
31 Мед. център; Симеон Деянов Добрев чрез
адвокат Владимир Григоров, гр. Нови Искър, ул.
Летец, бл. 10, ет. 2, ап. 8, 31 Мед. център; Райна
Костадинова Пешева чрез адвокат Владимир
Григоров, гр. Нови Искър, ул. Летец, бл. 10, ет. 2,
ап. 8, 31 Мед. център; Снежанка Йорданова Асова
чрез адвокат Васил Лазаров, София, ул. Алабин
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33, вх. А, ет. 3, стая 325; Галина Лазарова Асова
чрез адвокат Васил Лазаров, София, ул. Алабин
33, вх. А, ет. 3, стая 325; Мирчо Стойков Асов
чрез адвокат Васил Лазаров, София, ул. Алабин
33, вх. А, ет. 3, стая 325; Георги Димитров Га
зибаров чрез адвокат Васил Лазаров, София, ул.
Алабин 33, вх. А, ет. 3, стая 325; Серги Димитров
Стоименов чрез адвокат Васил Лазаров, София,
ул. Алабин 33, вх. А, ет. 3, стая 325; Александър
Костадинов Асов, с. Лозен, ул. Студен кладенец
12; Виолета Костадинова Такева, София, ж.к.
Дианабад, бл. 43, вх. В, ет. 5, ап. 41; Йордан Бо
рисов Асов, с. Горни Лозен, ул. Студен кладенец
8; Григорка Костадинова Матейна чрез адвокат
Цветанка Богданова, София, ул. Св. св. Кирил и
Методий 75; Добрена Божилова Асова чрез адвокат
Петър Гунев, София, ул. Петър Парчевич 37Б,
ет. 3, ап. 9; Милка Тончева Асова чрез адвокат
Петър Гунев, София, ул. Петър Парчевич 37Б,
ет. 3, ап. 9; Стефка Тончева Асова чрез адвокат
Петър Гунев, София, ул. Петър Парчевич 37Б,
ет. 3, ап. 9; Стефан Анастасов Хаджиниколов
чрез адвокат Петър Гунев, София, ул. Петър
Парчевич 37Б, ет. 3, ап. 9; Анастасия Стефанова
Хаджиниколова чрез адвокат Петър Гунев, Со
фия, ул. Петър Парчевич 37Б, ет. 3, ап. 9; Мартин
Стефанов Хаджиниколов чрез адвокат Петър Гу
нев, София, ул. Петър Парчевич 37Б, ет. 3, ап. 9;
Николина Мирчева Рупчева чрез адвокат Петър
Гунев, София, ул. Петър Парчевич 37Б, ет. 3,
ап. 9; Юлия Мирчева Тороманова чрез адвокат
Петър Гунев, София, ул. Петър Парчевич 37Б,
ет. 3, ап. 9; Денчо Бойчев Янакиев чрез адвокат
Петър Гунев, София, ул. Петър Парчевич 37Б,
ет. 3, ап. 9; Стоимен Бойчев Янакиев чрез адвокат
Петър Гунев, София, ул. Петър Парчевич 37Б,
ет. 3, ап. 9; Петър Кирилов Петров чрез адвокат
Петър Гунев, София, ул. Петър Парчевич 37Б,
ет. 3, ап. 9; Георги Ангелов Георгиев, с. Бусманци,
ул. Владимир Георгиев 11; Иван Ангелов Геор
гиев, София, ж.к. Левски – зона В, бл. 4, вх. А,
ет. 6, ап. 15; Яневка Иванова Вучева, с. Лозен,
ул. Ралица 22; Невена Иванова Панова, с. Лозен,
ул. Ралица 22; Здравка Иванова Николова, с.
Лозен, ул. Ралица 22; Манчо Костадинов Вучев,
с. Лозен, ул. Бор 8; Илия Костадинов Вучев, с.
Лозен, ул. Бор 8.
Първо гражданско отделение, 490/2012, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
3482/2011 по описа на Окръжен съд Пловдив,
подадена от Костадинка Ангелова Костадинова
чрез адвокат Валентин Ройнов, Пловдив, ул.
Стефан Веркович 3, ет. 1, офис 8, срещу Георги
Ангелов Стоименов чрез адвокат Димитър Авра
мов, Асеновград, ул. Трети март 32, ет. 1, ап. 2.
Първо гражданско отделение, 708/2012, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
4193/2007 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Владимир Крумов Ангелов чрез
адвокат Македони Бизов, София, ул. Алабин 33,
ет. 2, кантора 241; Зоя Александрова Ангелова
чрез адвокат Македони Бизов, София, ул. Алабин
33, ет. 2, кантора 241, срещу Нели Недева Денева
чрез адвокат Валентин Бенатов, София, ул. Цар
Асен 25; Цанка Недева Спасова чрез адвокат
Валентин Бенатов, София, ул. Цар Асен 25.
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Първо гражданско отделение, 904/2012, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
6124/2010 по описа на Софийски градски съд,
подадена от „Лира Трейд“ – ЕООД, чрез адвокат
Миглена Пенева, София, ул. П. Парчевич 27, сре
щу „Бизнес иновационен център – Изот“ – АД,
чрез адвокат Николай Митов, София, ул. Лавеле
18А, ет. 6, ап. 17.
Трето гражданско отделение
Т рето гра ж данско отделение, 1020/2011,
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 63/2011 по описа на Окръжен съд Видин,
подадена от „Рослин Капитал Партнърс – Бълга
рия“ – ООД, чрез адвокат Любен Иванов, Видин,
ул. Бдин 24, срещу Васил Ганчев Стоянов, Ви
дин, ж.к. Баба Тонка, бл. 3, вх. А, ап. 10; Георги
Димитров Георгиев, Видин, ж.к. Александър
Стамболийски, бл. 1, вх. Г, ап. 45; Иринка Ганчева
Маркова чрез адвокат Иван Иванов, Видин, ул.
Княз Борис Първи 11А.
Трето гражданско отделение, 1624/2011, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2408/2011 по описа на Софийски градски съд, по
дадена от „Балкан Туризъм София“ – ЕАД, чрез
адвокат Екатерина Димитрова Димчева, София,
ул. Николай В. Гогол 6, срещу Росица Николова
Върбанова чрез адвокат Елена Борисова Велкова,
София, ул. Бистрица 12, ет. 1, ап. 2.
Трето гражданско отделение, 1735/2011, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
6445/2011 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Елка Миленова Иванова, София, ж.к.
Суха река, ул. Капитан Фотинов, бл. 24, вх. А,
ет. 2, ап. 4, срещу „Кремиковци“ – АД, София,
кв. Ботунец.
Трето гражданско отделение, 832/2012, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
88/2012 по описа на Окръжен съд Благоевград,
подадена от Васил Георгиев Аврионов чрез адвокат
Величка Близнакова, гр. Гоце Делчев, ул. Георги
Раковски 7, срещу Мария Димитрова Аврионова
чрез адвокат Диана Башлиева, Благоевград, ул.
Д-р Христо Татарчев 25, ет. 1, и страна дирекция
„Социално подпомагане“ – Пловдив, бул. Руски 13.
Трето гражданско отделение, 916/2012, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
387/2012 по описа на Окръжен съд Русе, пода
дена от „ДДФ Дуним“ – АД, София, ул. Клису
ра, бл. 129, вх. А, ет. 1, ап. 5 – 6, срещу Огнян
Стефанов Илиев чрез адвокат Ралица Борисова
Петрова, Русе, пл. Възрожденци 4, офис 1, партер.
Трето гражданско отделение, 970/2012, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
12710/2011 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Иван Димитров Тенчев чрез адво
кат Христо Томов, София, бул. Витоша 10, ет. 2,
ап. 8, срещу Прокуратура на Република България,
София, бул. Витоша 2; Столично управление
„Социално осигуряване“, София, ул. Александър
Стамболийски 62 – 64, и трета страна Висшия
съдебен съвет, София, ул. Екзарх Йосиф 12.
Трето гражданско отделение, 1012/2012, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
671/2012 по описа на Окръжен съд Русе, подадена
от Светлозар Димитров Иванов, Русе, ул. Алея
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Лилия 6, вх. 2, ет. 1, ап. 5, срещу Професионална
гимназия по електротехника и електроника „Апос
тол Арнаудов“ чрез адвокат Павлина Иванова,
Русе, ул. Хан Аспарух 31, ет. 2.
Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 926/2012, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
148/2012 по описа на Окръжен съд Враца, подадена
от Мария Георгиева Лазарова, Враца, ж.к. Дъб
ника, бл. 39, вх. Б, ап. 40, срещу Професионална
гимназия „Димитраки Хаджитошин“ – Враца,
чрез адвокат Велислав Крумов Лъжев, Враца,
адвокатска колегия; Министерство на образо
ванието младежта и науката, София, бул. Княз
Дондуков-Корсаков 2А.
НА 10.04.2013 Г. ОТ 9 Ч.
Второ гражданско отделение
Второ гражданско отделение, 683/2012, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
200/2012 по описа на Апелативен съд Варна, по
дадена от Община Варна, бул. Осми приморски
полк 43, срещу Полина Димитрова Кавръкова,
Варна, ул. Кавала 10, ет. 4, ап. 8, и трета стра
на Диана Иванова Кирова чрез адвокат Ирена
Андреева, Варна, ул. Неофит Бозвели 13, ет. 2,
ап. 8; Николина Росенова Кирова чрез адвокат
Ирена Андреева, Варна, ул. Неофит Бозвели 13,
ет. 2, ап. 8; Тодор Росенов Киров чрез адвокат
Ирена Андреева, Варна, ул. Неофит Бозвели 13,
ет. 2, ап. 8.
Второ гражданско отделение, 815/2012, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
370/2012 по описа на Окръжен съд Враца, пода
дена от Васил Павлинов Йорданов, Мездра, ул.
Георги Кирков 30; Павел Йорданов Чолашки, с.
Попица, област Враца, ул. Бачо Киро 8, срещу
Златан Славчев Енчев чрез особен представител
Румен Христов Геормезовски, област Враца, с.
Борован, ул. Тодор Каблешков 9.
Второ гражданско отделение, 1068/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
558/2011 по описа на ВКС, 1-во гр. отделение,
подадена от Елена Георгиева Бистрина, Банско,
ул. Глазне 41, срещу Лазар Иванов Калайджиев,
Банско, ул. Пейо Яворов 4; Райна Димитрова
Хаджиева, Банско, ул. Мингьо Тодев 32; Йордан
ка Димитрова Бръдешкова, Банско, ул. Мингьо
Тодев 32; Пиринка Михайлова Янева, Банско, ул.
Мингьо Тодев 32; Костадин Георгиев Калайджиев,
Банско, ул. Мингьо Тодев 32; Елена Георгиева
Калайджиева, Банско, ул. Пейо Яворов 14; Мария
Лазарова Калайджиева, Банско, ул. Пейо Яво
ров 14; Малин Иванов Бистрин, Банско, ул. Яне
Сандански 5, вх. А; Иван Лазаров Калайджиев,
Банско, ул. Пейо Яворов 14; Йордан Михайлов
Сугарев, Банско, ул. Мингьо Тодев 32.
Трето гражданско отделение
Трето гражданско отделение, 797/2012, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
123/2012 по описа на Окръжен съд Видин, подадена
от „Видахим“ – АД, Видин, Южна промишлена
зона, срещу Владимир Михайлов Младенов, Ви
дин, ж.к. Химик, бл. 6, ет. 2, ап. 4.
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Трето гражданско отделение, 826/2012, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
554/2011 по описа на Апелативен съд Велико Тър
ново, подадена от Ценка Костова Тодорова чрез
адвокат Валентин Атанасов, София, ул. Алабин
48, срещу Конка Иванова Иванова чрез адвокат
Петър Цолов, Ловеч, ул. Търговска 21, „Дом на
красотата“, офис 103; Красимир Кирилов Костов
чрез адвокат Петър Цолов, Ловеч, ул. Търговска
21, „Дом на красотата“, офис 103.
Трето гражданско отделение, 860/2012, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
89/2012 по описа на Окръжен съд Стара Загора,
подадена от Кольо Тишев Колев, Стара Загора,
ул. Братя Жекови 86, вх. В, ап. 70, срещу Тин
ка Господинова Генчева чрез адвокат Даниела
Христова Христова, Стара Загора, ул. Захари
Княжевски 71, ет. 2, стая 7, и страна дирекция
„Социално подпомагане“ – Стара Загора, ул.
Стефан Караджа 8.
Трето гражданско отделение, 868/2012, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
75/2012 по описа на Окръжен съд Хасково, пода
дена от Христо Делчев Георгиев, Димитровград,
ул. Капитан Петко войвода 14, ап. 4, срещу Пе
тър Атанасов Петров, Димитровград, бул. Г. С.
Раковски 34, вх. Б, ап. 10.
Трето гражданско отделение, 1033/2012, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1753/2012 по описа на Софийски градски съд, по
дадена от Димитър Николов Ранков, Шумен, ул.
Княз Борис Първи 18А, срещу Застрахователна
компания „Български имоти“ – АД, чрез Румен
Янчев, София, ул. Балша 8.
Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 419/2012, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
973/2010 по описа на Апелативен съд София,
подадена от „Космо България Мобайл“ – ЕАД,
представлявано от изпълнителния директор За
хариас Коцибос, София, ж.к. Младост 4, Бизнес
парк София, сграда 6, срещу Панайот Петров
Панайотов чрез адвокат Красимир Стоянов,
София, ул. Три уши 1, ет. 1, ляво, и трета страна
Румен Иванов Спиров, София, ж.к. Суха река,
бл. 85, вх. Е, ет. 5, и страна „МДМ-С“ – ООД,
Пловдив, бул. България 15, ет. 1, ап. 2.
Четвърто гражданско отделение, 485/2012, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
937/2011 по описа на Окръжен съд Бургас, пода
дена от „Летище Пловдив“ – ЕАД, с. Крумово,
област Пловдив, Летище Пловдив; Снежинка
Георгиева Костадинова, Бургас, кв. Сарафово, ул.
Антон Иванов 44А, срещу „Фрапорт Туин Стар
Еърпорт Мениджмънт“ – АД, Бургас, Летище
Бургас, „Фрапорт Тсем“ – АД, Правен отдел.
Четвърто гражданско отделение, 777/2012, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
169/2012 по описа на Окръжен съд Пловдив, по
дадена от Стойчо Кръстев Ангелов, Пловдив, ж.к.
Тракия, бл. 54, ет. 5, ап. 17, срещу Ина Траянова
Ангелова чрез адвокат Витка Дърмонска-Гичева,
Пловдив, ул. Райко Даскалов 53, дом Левски,
ет. 1, стая 8.

С Т Р.

90

ДЪРЖАВЕН

Четвърто гражданско отделение, 811/2012,
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 56/2012 по описа на Окръжен съд Габрово,
подадена от Генчо Иванов Петров чрез адвокат
Диана Даначева, Габрово, ул. Скобелевска 8, ет. 2,
ап. 5, срещу „Български пощи“ – ЕАД, София,
ул. Акад. Младенов 1, бл. 31.
НА 11.04.2013 Г. ОТ 9 Ч.
Първо гражданско отделение
Първо гражданско отделение, 599/2011, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1770/2010 по описа на Окръжен съд Пловдив, по
дадена от Община „Марица“, Пловдив, ул. Марица
57, срещу Държавно горско стопанство – Плов
див, бул. Шести септември 93, и трета страна
Регионално управление на горите – Пловдив,
бул. Санкт Петербург 57; Държавната агенция
по горите, София, бул. Христо Ботев 57.
Първо гражданско отделение, 485/2012, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1994/2011 по описа на Окръжен съд Бургас,
подадена от Кирил Александров Янев чрез ад
вокат Банков, Карлово, ул. Криволак 1, срещу
Изпълнителна агенция „Военни клубове и воен
но-почивно дело“, Бургас, ул. Христо Ботев 48;
„Топливо“ – АД, чрез адвокат Стойков, Бургас,
ул. Отец Паисий 11, ет. 3.
Първо гражданско отделение, 810/2012, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
573/2012 по описа на Окръжен съд Пловдив,
подадена от Цоко Василев Иванов чрез адвокат
Ангелов, Пловдив, ул. Й. Груев 38, ет. 2; Дими
тър Костадинов Шишков чрез адвокат Ангелов,
Пловдив, ул. Й. Груев 38, ет. 2; Стоян Павлов
Грозлеков чрез адвокат Ангелов, Пловдив, ул. Й.
Груев 38, ет. 2; Маргарита Василева Грозлекова
чрез адвокат Ангелов, Пловдив, ул. Й. Груев 38,
ет. 2, срещу Тотка Симеонова Трифонова чрез
адвокат Чолакова, София, бул. Витоша 1А, Тър
говски дом, ет. 3, кантора 341; Симеон Ангелов
Трифонов чрез адвокат Кучева, София, бул. Ви
тоша 4, ет. 3; Пенка Андонова Левкова, Пловдив,
ул. Антим Първи 26; Петър Ангелов Трифонов,
Пловдив, ул. Александър Екзарх 5.
Първо гражданско отделение, 814/2012, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
314/2012 по описа на Окръжен съд Пазарджик,
подадена от Анна Григорова Стаматова чрез
адвокат Демерджиев, Пловдив, ул. Хъшовска 5,
ет. 3; Лидия Григорова Панекова чрез адвокат
Демерджиев, Пловдив, ул. Хъшовска 5, ет. 3; Юлия
Ваник Лади-Шойлева чрез адвокат Демерджиев,
Пловдив, ул. Хъшовска 5, ет. 3; Лилия Павлова
Радева чрез адвокат Демерджиев, Пловдив, ул.
Хъшовска 5, ет. 3; Радослав Павлов Радев чрез
адвокат Демерджиев, Пловдив, ул. Хъшовска 5,
ет. 3; Маня Павлова Радева чрез адвокат Демер
джиев, Пловдив, ул. Хъшовска 5, ет. 3; Мария
Атанасова Ташева чрез адвокат Демерджиев,
Пловдив, ул. Хъшовска 5, ет. 3; Димитър Георгиев
Ташев чрез адвокат Демерджиев, Пловдив, ул.
Хъшовска 5, ет. 3; Атанас Георгиев Ташев чрез
адвокат Демерджиев, Пловдив, ул. Хъшовска 5,
ет. 3, срещу „Механика“ – АД, чрез адвокат То
тев, София, ул. Стефан Караджа 22, ет. 2, ап. 9.
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Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 620/2012, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2799/2011 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Столична община – район „Сту
дентски“, София, Студентски град, бл. 5, срещу
Иванка Свиленова Йорданова чрез адвокат Георги
Панчов Бешков, София, ул. Алабин 50.
Четвърто гражданско отделение, 880/2012, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
82/2012 по описа на Окръжен съд Варна, подадена
от „Акроман“ – ЕООД, представлявано от Евтим
Минчев Гаджалов чрез адвокат Веселин Димов
Панов, Варна, бул. Хр. Смирненски, бл. 81, ет. 2,
ап. 7, срещу „Е.ОН България – Продажби“ – АД,
чрез представляващ Бойко Димитров Димитрач
ков, Варна, бул. Владислав Варненчик 258, Варна
Тауърс, Кула Г.
Четвърто гражданско отделение, 935/2012, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1542/2012 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Даниела Лазарова Димитрова чрез
адвокат Спас Симеонов Димитров, София, ул. Г.
Раковски 151А, ет. 5, ап. 7, срещу Застрахователна
компания „Уника“ – АД, София, ул. Юнак 11 – 13.
НА 11.04.2013 Г. ОТ 10 Ч.
Трето гражданско отделение
Трето гражданско отделение, 1301/2012, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1076/2012 по описа на Окръжен съд Бургас, по
дадена от Община Поморие чрез адвокат Лиляна
Ангелова, Бургас, ул. Княз Борис І № 10, вх. Б,
ет. 1, срещу Катя Ставрева Крионова, Поморие,
ул. Братя Миладинови 9.
Т рето гра ж данско отделение, 1329/2012,
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 14886/2011 по описа на Софийски градски
съд, подадена от Георги Стефанов Иванов чрез
адвокат Михаела Попова, София, бул. Витоша
1А, Търговски дом, ет. 3, кантора 341, срещу
„Стади“ – ЕООД, с. Горни Лозен, ул. Чемшир 3.
Трето гражданско отделение, 1387/2012, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
840/2012 по описа на Окръжен съд Велико Тър
ново, подадена от Академия на МВР, София, ж.к.
Младост 4, бул. Александър Малинов 1, срещу
Стефан Георгиев Димитров чрез адвокат Жанета
Пондалова, Велико Търново, ул. Възрожденска 1А.
НА 15.04.2013 Г. ОТ 9 Ч.
Второ гражданско отделение
Второ гражданско отделение, 186/2012, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1414/2011 по описа на Окръжен съд Варна, подадена
от Петко Николов Кючуков чрез адвокат Елена
Стратиева, Варна, бул. Владислав 79; Николай
Аврамов Николов чрез адвокат Елена Стратиева,
Варна, бул. Владислав 79; Никола Костадинов
Стоянов чрез адвокат Елена Стратиева, Варна,
бул. Владислав 79; Николай Петров Николов чрез
адвокат Елена Стратиева, Варна, бул. Владислав
79, срещу Драгомир Аврамов Драгнев чрез адво
кат Румяна Йоргова, Варна, ул. Георги Живков
23, ет. 1, ап. 2; Саша Атанасова Драгнева, Варна,
ул. Отец Паисий 46, ет. 4, ап. 11.
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Второ гражданско отделение, 33/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
10475/2010 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Столична община, район „Младост”,
София, ул. Московска 33; РПК „Младост“, чрез
адвокат Милен Банковски, София, ул. Врабча 14.
НА 17.04.2013 Г. ОТ 9 Ч.
Трето гражданско отделение
Трето гражданско отделение, 1328/2012, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2425/2011 по описа на Софийски градски съд, пода
дена от Ивайло Николаев Кабакчиев чрез адвокат
Павел Смолички, София, ул. Позитано 9, вх. А,
ет. 3, офис 9; Ива Павлова Василева чрез адвокат
Павел Смолички, София, ул. Позитано 9, вх. А,
ет. 3, офис 9; Богданка Цветкова Петрова чрез
адвокат Павел Смолички, София, ул. Позитано 9,
вх. А, ет. 3, офис 9; Пламен Василев Кабакчиев
чрез настойник Богданка Цветкова Петрова чрез
адвокат Павел Смолички, София, ул. Позитано
9, вх. А, ет. 3, офис 9; Теодор Василев Кабакчиев
чрез настойник Богданка Цветкова Петрова чрез
адвокат Павел Смолички, София, ул. Позитано 9,
вх. А, ет. 3, офис 9, срещу „Теоком Груп“ – АД,
чрез адвокат Павел Димов Найденов, София, бул.
Цариградско шосе 1А, ет. 2, ап. 3.
Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 515/2012, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2161/2011 по описа на Окръжен съд Бургас, по
дадена от Държавно горско стопанство „Средец“
ТП на ЮИДП ДП, представлявано от директора
Димитър Янков, чрез адвокат Росен Диев, Бургас,
ул. Апостол Карамитев 10, срещу Яни Станков
Чиликов чрез адвокат Радостин Пенев, Бургас,
ул. Копривщица 29.
Четвърто гражданско отделение, 647/2012, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
116/2012 по описа на Апелативен съд Пловдив,
подадена от Община Лъки чрез адвокат Вален
тин Александров Ройнов, Пловдив, ул. Стефан
Веркович 3, ет. 1, офис 8, срещу Потребителна
кооперация „Победа“, представлявана от Пана
йот Николов Янчев – председател, гр. Лъки, ул.
Хайдушки поляни 11.
Четвърто гражданско отделение, 765/2012, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
277/2011 по описа на Окръжен съд Разград, пода
дена от Мария Николова Маринова, Разград, ж.к.
Орел, бл. 1, вх. Б, срещу Николай Илиев Крантев
чрез адвокат Светозар Стоянов Арнаудов, София,
бул. Цар Борис Трети 19, вх. В, ет. 1, ап. 7.
НА 18.04.2013 Г. ОТ 9 Ч.
Трето гражданско отделение
Трето гражданско отделение, 1715/2011, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
582/2011 по описа на Окръжен съд Пазарджик,
подадена от Стефка Николова Мандова чрез
адвокат Николай Руневски, София, ул. Аксаков
28, ет. 2, ап. 3, срещу Община Велинград, област
Пазарджик, бул. Хан Аспарух 35.
Трето гражданско отделение, 1005/2012, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1304/2012 по описа на Окръжен съд Пловдив,

ВЕСТНИК

С Т Р. 9 1

подадена от Константин Стоянов Панайотов чрез
адвокат Никола Георгиев, Пловдив, бул. Шести
септември 173, ет. 4; Лилия Петева Панайотова
чрез адвокат Никола Георгиев, Пловдив, бул.
Шести септември 173, ет. 4, срещу Величка Йор
данова Калудена чрез адвокат Кръстьо Симеонов
Дуков, Пловдив, ул. Опълченска 24, ет. 4.
Трето гражданско отделение, 1074/2012, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
94/2012 по описа на Апелативен съд Бургас, пода
дена от Комисията за установяване на имущество,
придобито от престъпна дейност, Пловдив, бул.
Санкт Петербург 55, срещу Талеб Ахмед Сабуни
чрез адвокат Борислав Найденов, София, ул.
Будапеща 36, вх. А, ет. 1; „АРАС“ – ЕООД, с.
Овчеполци, област Пазарджик, ул. Тридесет и
седма 6; Сара Талеб Сабуни със съгласието на
своя законен представител Талеб Сабуни чрез
адвокат Борислав Найденов, София, ул. Будапеща
36, вх. А, ет. 1; Върховна касационна прокуратура,
София, бул. Витоша 2.
Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 574/2012,
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 2043/2011 по описа на Окръжен съд Варна,
подадена от Атанас Георгиев Гайдов чрез адвокат
Кремена Маринова, Варна, ул. Драгоман 43, срещу
Еленка Иванова Петрова чрез особен представител
Невена Кирилова Стефанова, Варна, ул. Шейно
во 4, ет. 1, ап. 3; Христо Симеонов Петров чрез
особен представител Томина Николова Томова,
Варна, ул. Фр. Шопен 10, ет. 2, ап. 2.
НА 22.04.2013 Г. ОТ 9 Ч.
Първо търговско отделение
Първо търговско отделение, 1150/2011, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1481/2011 по описа на Апелативен съд София,
подадена от „Макантъни Риълти Интернешънъл
Кънстръкшън 2“ – ЕООД, с управител Димка
Кънчева, София, ул. Г. С. Раковски 130, ет. 1,
ап. 4, срещу Даниел Джон Парсънс, гражданин
на Обединено кралство Великобритания, чрез
адвокат Велислав Драмов, София, ул. Славянска
18А, вх. 1, ет. 1, ап. 6; Никола Джейн Крокер,
гражданка на Обединено кралство Великобрита
ния, чрез адвокат Велислав Драмов, София, ул.
Славянска 18А, ет. 1, вх. 1, ап. 6, и трета страна
„Лийгал Индепенданс – България“, София, ул.
Московска 17, ет. 3.
Първо търговско отделение, 1186/2011, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
562/2011 по описа на Апелативен съд Пловдив,
подадена от „Мануела“ – АД, в несъстоятелност,
с изпълнителен директор Иван Тянков чрез ад
вокат Митко Цветков, Хасково, ул. Преслав 24;
Национална агенция за приходите, София, бул.
Дондуков 52, срещу „Мануела“ – АД, в несъсто
ятелност със синдик Николай Димитров Вълков,
Свиленград, бул. България 2А.
Първо търговско отделение, 1201/2011, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
10322/2010 по описа на Софийски градски съд,
подадена от „Дженерали застраховане“ – АД,
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София, бул. Княз Ал. Дондуков 68, срещу ЗД „Бул
Инс“ – АД, чрез адвокат Мариан Гочев, София,
бул. Джеймс Баучер 87.
Първо т ърговско отделение, 29/2012, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
140/2011 по описа на Апелативен съд София,
подадена от „Макантъни Риълти Интернешънъл
Кънстракшън 1“ – ЕООД, с управител Димка
Кънчева, чрез адвокат Стефан Гугушев, София,
ул. Георги Сава Раковски 130, срещу „Тейлър
Бридж Дивелъпмънтс Лтд.“, Англия, чрез ад
вокат Велислав Драмов, София, ул. Славянска
18А, ет. 1, и трета страна „Лийгал Индепен
данс – България“ – ЕООД, с управител Сантяго
Лопес, София, ул. Московска 17, ет. 3.
Първо търговско отделение, 148/2012, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
991/2011 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Диана Цветанова Станкулова чрез
адвокат Павлина Манчева, София, ул. Ами Буе
10, вх. А, ет. 2, ап. 5, срещу Народно читалище
„Васил Друмев“, чрез адвокат Красимир Иванов
Апостолов, София, ул. Шести септември 33, ет. 1.
НА 22.04.2013 Г. ОТ 10,30 Ч.
Първо търговско отделение
Първо търговско отделение, 1133/2011, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
432/2010 по описа на Апелативен съд София, пода
дена от „Тимекс БГ“ – ООД, София, бул. Прага 5,
ет. 5, ап. 10, срещу Министерството на вътрешните
работи, София, ул. Шести септември 29.
Първо т ърговско отделение, 94/2012, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
833/2011 по описа на Апелативен съд Пловдив,
подадена от „Арон“ – ООД, с управител Миро
слав Димитров Праматаров, Пловдив, ул. Георги
Измирлиев 61, ет. 4, ап. 7, срещу „ЛМ“ – ООД, с
управител Лазар Иванов Милушев, Пазарджик,
ул. Граф Игнатиев 32.
Първо търговско отделение, 134/2012, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1111/2011 по описа на Апелативен съд Пловдив,
подадена от „М и Т Пройчеви“ – ООД, с управи
тели Мила Тилкова Пройчева и Трайко Георгиев
Пройчев, Велинград, ул. Захари Стоянов 1, срещу
Красимира Христова Павлова чрез адвокат Чор
баджиев, Велинград, ул. Гоце Делчев 21.
Първо търговско отделение, 457/2012, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
792/2011 по описа на Апелативен съд София,
подадена от „Термосистемс Комплект“ – АД, в
несъстоятелност, със синдик Веселин Луканов
Банков, София, ул. Ивайло 23, ап. 3, срещу „Тер
мосистемс Комплект“ – АД, в несъстоятелност,
София, ж.к. Славия, бл. 6, вх. А, ет. 4, ап. 16;
„УниКредит Булбанк“ – АД, представлявана от
Левон Карекин Хампарцумян, София, пл. Света
Неделя 7.
Първо търговско отделение, 838/2012, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
87/2011 по описа на Апелативен съд София, пода
дена от „Кремиковци“ – АД, в несъстоятелност,
София, кв. Ботунец; Цветан Стефанов Банков,
синдик на „Кремиковци“ – АД, в несъстоятелност,
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София, кв. Ботунец 1, срещу „Ню Сий Лоджи
стикс“ – ЕАД, чрез адвокат Желимир Ялнъзов,
Варна, ул. Граф Игнатиев 17.
Първо търговско отделение, 904/2012, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
521/2010 по описа на Апелативен съд София, по
дадена от „Фентъзи 33“ – АД, в несъстоятелност
със синдик Димитър Владимиров Богданов чрез
адвокат Огнян Мутев, София, ул. Граф Игнатиев
6, срещу ДА „Държавен резерв и военновременни
запаси“, София, ул. Московска 3; Министерството
на икономиката, енергетиката и туризма, София,
ул. Славянска 8.
НА 23.04.2013 Г. ОТ 9 Ч.
Второ търговско отделение
Второ търговско отделение, 925/2011, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
45/2011 по описа на Апелативен съд Велико Тър
ново, подадена от „Зърнени храни“ – АД, чрез
адвокат Веселин Димитров Вангелов, София, ж.к.
Гоце Делчев, ул. Деян Белишки 54, ет. 4, ап. 13;
„Слънчеви лъчи трейд“ – ЕООД, София, бул.
Княз Александър Батенберг 1, срещу държавата
чрез министъра на регионалното развитие и
благоустройството, представлявана от областен
управител на област Велико Търново, пл. Цен
тър 2; ДА „Държавен резерв и военновременни
запаси“ чрез Териториална дирекция „Държавен
резерв“ – Велико Търново, ул. Христо Ботев 86.
Второ търговско отделение, 964/2011, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
778/2010 по описа на Апелативен съд София, по
дадена от Елиф Мюмюн Али чрез адвокат Галина
Петрова Чомпалова, София, бул. Скобелев 35,
ет. 4, ап. 19; Мердан Емин Юзеир чрез адвокат
Галина Петрова Чомпалова, София, бул. Скобе
лев 35, ет. 4, ап. 19, срещу ЗД „Евро Инс“ – АД,
София, бул. Христофор Колумб 43.
Второ търговско отделение, 1028/2011, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
560/2011 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Бойчо Георгиев Лукаров чрез адво
кат Александър Гонев, София, бул. Скобелев 26,
ет. 1; Снежана Гаврилова Лукарова чрез адвокат
Александър Гонев, София, бул. Скобелев 26, ет. 1,
срещу Гаранционен фонд, София, ул. Граф Иг
натиев 2, ет. 4, и трета страна Цветан Димитров
Цветанов, с. Джерман, ул. Рила 23.
Второ търговско отделение, 1150/2011, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
10006/2010 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Константин Стефанов Фъртунков чрез
адвокат Павел Смолички, София, ул. Позитано
9, вх. А, ет. 3, офис 9, срещу „Евроинс“ – АД,
София, бул. Христофор Колумб 43.
Второ търговско отделение, 1244/2011, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1524/2011 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Румен Методиев Паунов чрез адвокат
Кирил Илиев Николов, София, бул. Македония
13, ет. 3, срещу ЗК „Лев Инс“ – АД, София, бул.
Черни връх 51Д.
Второ търговско отделение, 24/2012, по касаци
онна жалба срещу решението по гр. дело 194/2011
по описа на Апелативен съд Бургас, подадена от
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„Автотрафик – 96“ – ООД, чрез адвокат Атанас
Пройчев Тасков, Бургас, пл. Баба Ганка 5, ет. 3,
срещу „Автомагистрали Черно море“ – АД, чрез
адвокат Светозар Георгиев Петков, Шумен, ул.
Съединение 68, вх. Б, ет. 1, ап. 20.
Второ т ърг овско отде ление, 35/2012 , по
касац ионна жалба срещу решението по гр. дело
262/2011 по описа на Окръжен съд Стара Загора,
подадена от ТПК „Колектив – 2“ (в ликвидация),
чрез адвокат Александър Желязков, Стара Загора,
ул. Цар Шишман 81, ет. 1, срещу Дарина Радева
Руканова чрез адвокат Вълчо Цанков Вълчев,
Стара Загора, бул. Цар Симеон Велики 98, ет. 3,
офис 308.
Второ търговско отделение, 111/2012, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
660/2011 по описа на Апелативен съд София, по
дадена от Елена Георгиева Илчова чрез адвокат
Иванка Стефанова, Самоков, пл. Захари Зограф
1, ет. 2, стая 11, срещу „ДЗИ – Общо застрахо
ване“ – ЕАД, София, ул. Георги Бенковски 3.
Второ търговско отделение, 490/2012, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
4408/2011 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Светла Иванова Атанасова чрез ад
вокат Любомир Георгиев, София, ж.к. Люлин 10,
бл. 109П, ет. 7, ап. 21; Петко Тодоров Атанасов чрез
адвокат Любомир Георгиев, София, ж.к. Люлин
10, бл. 109П, ет. 7, ап. 21, срещу Застрахователна
компания „Уника“ – АД, София, район „Красно
село“, ул. Юнак 11 – 13.
НА 23.04.2013 Г. ОТ 10,30 Ч.
Второ търговско отделение
Второ търговско отделение, 27/2012, по касаци
онна жалба срещу решението по гр. дело 205/2011
по описа на Апелативен съд Бургас, подадена от
„Райфайзен Лизинг България“ – ООД, София,
ул. Н. В. Гогол 18 – 20; ЕТ Димитър Андонов
Кюмурджиев с фирма „Формозо – Димитър Кю
мурджиев“ чрез адвокат Атанас Пройчев Тасков,
Бургас, пл. Баба Ганка 5, ет. 3.
Второ търговско отделение, 143/2012, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
145/2011 по описа на Окръжен съд Русе, пода
дена от „Екобулпак“ – АД, София, ж.к. Борово,
ул. Дечко Йорданов 64, срещу Община Русе, пл.
Свобода 6.
Второ търговско отделение, 965/2012, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1484/2012 по описа на Апелативен съд София,
подадена от „Ново Химко“ – ЕАД, Враца, „Раз
град инженеринг“ – ЕООД, София, ж.к. Военна
рампа, бул. Илиянци 48, Бизнес сграда Галчев
Холдинг, срещу „Химко“ – АД, в несъстоятелност,
изпълнителен директор Васил Георгиев Стоев,
София, кв. Бояна, ул. Беловодски път 15 – 17, ет. 3;
„Булгаргаз“ – ЕАД, София, ул. Петър Парчевич
47; „Национална електрическа компания“ – ЕАД,
София, ул. Триадица 8.
НА 24.04.2013 Г. ОТ 9 Ч.
Второ търговско отделение
Второ търговско отделение, 1300/2011, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
15064/2010 по описа на Софийски градски съд,
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подадена от „Стил комодитис“ – АД, София, бул.
Н. Й. Вапцаров 53А, срещу „Холдинг Български
държавни железници“ – ЕАД, София, ул. Иван
Вазов 3.
Второ търговско отделение, 101/2012, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2190/2011 по описа на Окръжен съд Пловдив,
подадена от „Агросистема – 01“ – ЕООД, Плов
див, ул. Апостол Узунов 3, срещу Иван Атанасов
Червениванов, Баня, ул. Байкал 15.
Второ търговско отделение, 139/2012, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1028/2011 по описа на Апелативен съд Пловдив,
подадена от Валери Венцислав Ненчев, Пловдив,
ул. Стоян Михайловски 42, срещу „М КАР“ – ООД,
Пловдив, ул. Нестор Абаджиев 37, ет. 2.
Второ търговско отделение, 296/2012, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
8467/2011 по описа на Софийски градски съд,
подадена от „Централни хали“ – АД, София, ул.
Московска 9, срещу „Витта Фуудс“ – ООД (в не
състоятелност), Свиленград, ул. Д-р Страшимир
Дочков 20А.
Второ търговско отделение, 374/2012, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1384/2011 по описа на Апелативен съд Пловдив,
подадена от Петър Христов Христов чрез адвокат
Александър Александров, Пловдив, бул. Христо
Ботев 105, ет. 1, офис 1, срещу Атанас Динков
Димов, Пловдив, ул. Пнтелей Генов 6.
Второ търговско отделение, 431/2012, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2768/2011 по описа на Окръжен съд Пловдив,
подадена от „Техно рент“ – ООД, чрез адвокат
Веселин Бояджиев, Пловдив, ул. В. Юго 14а, ет. 3,
срещу „Молкерай“ – ООД, чрез адвокат Мая
Чернева-Благова, Пловдив, бул. Шести септември
152, Логис център, ет. 2, офис 2 – 3А.
НА 29.04.2013 Г. ОТ 9 Ч.
Първо търговско отделение
Първо търговско отделение, 1197/2011, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1178/2011 по описа на Апелативен съд София,
подадена от „Ай Пи Ен България“ – ООД, с
управител Илия Петров Атанасов, София, ул.
Хемус 28, бл. 26, вх. А, ет. 5, ап. 15, срещу Канон
Кабушики Кайша чрез адвокат Милена Любенова
Георгиева-Табакова, София, ул. Ами Буе 18, вх. В.
Първо търговско отделение, 842/2012, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
13094/2011 по описа на Софийски градски съд,
подадена от „Софтрейд – 2“ – ЕООД, с управител
Николай Любев Димитров, София, ж.к. Левски,
Зона Г, бл. 30, вх. А, ет. 9, ап. 34, срещу „Мега
музика“ – ЕООД, с управител Дора Блек-Хемп
лер, София, ул. Кърниградска 7 – 11, ет. 6, ап. 15.
1445
Върховният административен съд на основание
чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 АПК съобщава, че
е постъпило оспорване от „Бурденис – 93“ – ООД,
Свиленград, „Веникс – БГ“ – ЕООД, София,
„Вланел“ – ЕООД, Перник, „Гала – М“ – ООД,
Монтана, ЕТ „Гетико – Галин Вичев“, Търговище,
„Гивис“ – ООД, София, „Ем Ви Ем – 3“ – ООД,
С офи я, „Ек ват ор“ – ЕООД , С офи я, На н юк
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Интернешънъл“ – ООД, Стара Загора, „Прима
Фуудс“ – АД, София, „Риал България“ – ООД,
София, ЕТ „Слави Данев“, Нова Загора, „Тане
ва“ – ЕООД, Казанлък, „Тони Кас“ – ООД, София,
„Търговско дружество Момчеви и Сие“ – ООД,
С л и вен, „ Хе л ио с – 2 0 0 2“ – ООД , П ловд и в,
„Чикън Груп“ – ООД, Бургас, „Щерн енд Ко
Груп“ – ЕООД, с. Горни Богров, и „Асоциация
на месопреработвателите в България“ (АМБ),
София, срещу Наредба № 32 от 23.03.2006 г. за
окачествяваве, съхраняване и предлагане на
пазара на месо и черен дроб от домашни птици,
изменена и допълнена с Наредба за изменение
и допълнение на Наредба № 32 от 23.03.2006 г.
за окачествяване, съхраняване и предлагане на
пазара на месо и черен дроб от домашни птици
на министъра на земеделието и храните, по което
е образувано адм.д. № 1668/2013 г. по описа на
ВАС, второ отделение.
1323
Върховният административен съд на основа
ние чл. 181, ал. 1 АПК съобщава, че е постъпило
оспорване от Теменуга Янкова Стефанова от
Бургас на § 4б от преходните и заключителните
разпоредби на Наредбата за пенсиите и осигурител
ния стаж, създадена с § 36, т. 1 от Постановление
№ 33 на Министерския съвет от 16.02.2012 г. за
изменение и допълнение на Наредбата за пенсиите
и осигурителния стаж, приета с Постановление
№ 30 от 2000 г. на Министерския съвет, по което
е образувано адм.д. № 1215/2013 г. по описа на
Върховния административен съд.
1469
Върховният административен съд на основа
ние чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 АПК
съобщава, че е постъпило оспорване от Калин
Атанасов Гавраков от Пловдив на Наредба № 3 от
1 април 2004 г. за класификация на отпадъците,
издадена от Министерството на околната среда
и водите и Министерството на здравеопазването
(обн., ДВ, бр. 44 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 23
от 2012 г.), по което е образувано адм. дело
№ 1821/2013 г. по описа на Върховния админи
стративен съд, трето отделение.
1470
Върховният административен съд на основа
ние чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 АПК
съобщава, че е постъпила жалба от д-р Рали Петров
Димитров, действащ като ЕТ „Д-р Рали Дими
тров – Амбулатория за индивидуална практика
за извънболнична специализирана психиатрична
помощ“ – София, и д-р Гергана Костадинова
Прокопиева, действаща като ЕТ „Хела – Д-р Гер
гана Прокопиева – АИИСПП“ – София, срещу:
Наредба № 39 от 16.11.2004 г. на министъра на
здравеопазването за профилактичните прегледи
и диспансеризацията (обн., ДВ, бр. 106 от 2004 г.;
изменена с § 13, т. 1 от ПЗР на Наредбата за из
менение и допълнение на Наредба № 40 от 2004 г.
на министъра на здравеопазването за определяне
на основния пакет на здравни дейности, гаранти
рани от бюджета на НЗОК, ДВ, бр. 100 от 2012 г.)
в частта на разпоредбата на чл. 2,ал. 5 (нова,
обн., ДВ, бр. 100 от 2012 г., в сила от 1.01.2013 г.)
и Наредба № 40 от 24.11.2004 г. на министъра
на здравеопазването за определяне на основния
пакет на здравни дейности, гарантирани от бю
джета на НЗОК (ДВ, бр. 112 от 2004 г.) в частта:
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на т. 5 от приложение № 8а към разпоредбата на
член единствен (нова, приета с § 8 на Наредбата
за изменение и допълнение на Наредба № 40
от 2004 г. на министъра на здравеопазването за
определяне на основния пакет на здравни дей
ности, гарантирани от бюджета на НЗОК – ДВ,
бр. 99 от 2012 г., в сила от 1.01.2013 г.) и в частта
на т. 5 от приложение № 9а (нова, приета с § 10
на Наредбата за изменение и допълнение на
Наредба № 40 от 2004 г. на министъра на здра
веопазването за определяне на основния пакет
на здравни дейности, гарантирани от бюджета на
НЗОК, ДВ, бр. 99 от 2012 г., в сила от 1.01.2013 г.),
към разпоредбата на член единствен (изм. с § 1
от същата наредба за изменение и допълнение).
Делото е насрочено за 2.04.2013 г.
1497
Административният съд – Благоевград, обя
вява, че по жалба на Екатерина Димитрова
Илиева и Здравко Живков Илиев и двамата с
адрес гр. Сандански, ул. Крайречна, бл. 3, ет. 5,
ап. 9, против Комплексен проект за инвестици
онна инициатива, включващ Заповед № АБ-49
от 10.07.2012 г. на кмета на община Сандански
за одобряване на РУП за обект „Сграда със
смесено предназначение – жилища, магазини,
кафе, офиси и гаражи“ в УПИ ІІ, кв. 99 по плана
на гр. Сандански, Разрешение за строеж № 130
от 10.07.2012 г. на главния архитект на община
Сандански и одобрен на 10.07.2012 г. инвестици
онен проект е образувано адм. д. № 713/2012 г.,
насрочено за разглеждане в открито съдебно
заседание на 27.03.2013 г. в 10 ч. в зала 002. За
интересуваните лица могат да се конституират
като ответници в производството пред съда в
едномесечен срок от обявяване на оспорването в
„Държавен вестник“ чрез подаване на заявление
до съда, което трябва да съдържа: трите имена и
адреса, телефон, факс и електронен адрес, ако има
такъв – за българските граждани; трите имена
и личния номер за чужденец и адреса, заявен
в съответната администрация, телефон, факс и
електронен адрес, ако има такъв; фирмата на
търговеца или наименованието на юридическото
лице, изписани и на български език, седалището
и последния посочен в съответния регистър адрес
на управление и електронния му адрес; номер на
делото; акта, който се оспорва, и органа, който
го е издал; изявление, че заинтересуваното лице
желае да бъде конституирано в производството
като ответник; подпис на заявителя. Към заявле
нието се прилагат писмени доказателства, удос
товеряващи качеството на заинтересувано лице
на заявителя. Със заявлението е недопустимо да
се правят искания за отмяна на индивидуалния
административен акт, както и за присъединяване
към подадени жалби в законоустановения срок.
1624
Административният съд – Варна, на основа
ние чл. 218, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е образувано
адм. дело № 478/2013 г. по описа на ХVІ състав
по жалба от Филко Неделчев Михайлов против
Решение № 552-6 от 26 и 27.07.2012 г. на Общин
ския съвет – гр. Варна, за одобряване на план за
улична регулация на улици и поземлени имоти
за обекти – публична собственост, на кв. Изгрев,
в частта му за ПИ № 1526. Съдът указва на за
интересованите лица, че в срок 1 месец от обна
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родването на обявлението в „Държавен вестник“
могат да подадат заявление до Административния
съд – Варна, със съдържание съобразно чл. 218,
ал. 4, т. 1 – 7 ЗУТ за конституирането им като
ответници в производството.
1625
Административният съд – Варна, ХХІІ състав,
на основание чл. 218, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е
образувано адм. дело № 4554/2012 г. с предмет на
обжалване Решение № 552-6 от 26 и 27.07.2012 г.
на Общинския съвет – гр. Варна, с което е одо
брен на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 16, ал. 7 и чл. 129, ал. 1 ЗУТ и по
предложение на кмета на община Варна план за
улична регулация на улици и поземлени имоти
за обекти – публична собственост – ПУП – ПУР
на кв. Изгрев, включващ: м. Изгрев, м. Франга
дере и м. Кокарджа, в т. ч. и схеми: водоснабдя
ване и канализация, електрозахранване, идейна
план-схема за вертикално планиране, комуника
ционно-транспортна схема, в частта на имот с
идентификатор 10135.2552.1692, по оспорване на
Бонка Симеонова Иванова. Заинтересуваните
лица могат да се конституират като ответници в
производството в едномесечен срок от обнародва
нето на съобщението в „Държавен вестник“ чрез
подаване на заявление до съда, което да съдържа:
трите имена и адреса, телефон, факс и електронен
адрес, ако има такъв – за българските гражда
ни; трите имена и личния номер за чужденец
и адреса, заявен в съответната администрация,
телефон, факс и електронен адрес, ако има такъв;
фирмата на търговеца или наименованието на
юридическото лице, изписани и на български език,
седалището и последния посочен в съответния
регистър адрес на управление и електронния му
адрес; номер на делото; акта, който се оспорва,
и органа, който го е издал; изявление, че заин
тересуваното лице желае да бъде конституирано
в производството като ответник; подпис на зая
вителя. Към заявлението да приложат писмени
доказателства, удостоверяващи качеството на за
интересувано лице на заявителя. Със заявлението
е недопустимо да се правят искания за отмяна
на индивидуалния административен акт, както
и за присъединяване към подадената жалба от
Бонка Симеонова Иванова.
1718
Административният съд – Варна, ХХІІ състав,
на основание чл. 218, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е
образувано адм. дело № 4408/2012 г. с предмет
на обжалване Решение № 551-6 от 26 и 27 юли
2012 г. на Общинския съвет – гр. Варна, с което е
одобрен на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА
във връзка чл. 16, ал. 7 и чл. 129, ал. 1 ЗУТ и по
предложение на кмета на община Варна план за
улична регулация на улици и поземлени имоти
за обекти – публична собственост – ПУП – ПУР
на СО „Ваялар“, СО „Траката“ и СО „Горна
Трака“, в това число и схеми: за електронни и
съобщителни мрежи и съоръжения, за електро
снабдяване, за водоснабдяване и канализация,
за газоснабдяване, сборна схема на техническа
та инфраструктура, за вертикално планиране и
транспортно-комуникационна схема, в частта
на имот с идентификатор 3225, съгласно оспо
рения ПУП по оспорване на Златина Христова
Димова-Саманлиева и Венцислав Любомиров
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Саманлиев. Заинтересуваните лица могат да се
конституират като ответници в производството в
едномесечен срок от обнародване на съобщението
в „Държавен вестник“ чрез подаване на заявление
до съда, което да съдържа: трите имена и адре
са, телефон, факс и електронен адрес, ако има
такъв – за българските граждани; трите имена
и личния номер за чужденец и адреса, заявен
в съответната администрация, телефон, факс и
електронен адрес, ако има такъв; фирмата на
търговеца или наименованието на юридическото
лице, изписани и на български език, седалището
и последния посочен в съответния регистър адрес
на управление и електронния му адрес; номер на
делото; акта, който се оспорва, и органа, който
го е издал; изявление, че заинтересуваното лице
желае да бъде конституирано в производството
като ответник; подпис на заявителя. Към заявле
нието да приложат писмени доказателства, удос
товеряващи качеството на заинтересувано лице
на заявителя. Със заявлението е недопустимо да
се правят искания за отмяна на индивидуалния
административен акт, както и за присъединява
не към подадената жалба от Златина Христова
Димова-Саманлиева и Венцислав Любомиров
Саманлиев.
1719
Административният съд – Варна, ХVІІ със
тав, съобщава за направено оспорване от Цвятко
Алексиев Найденов и Венка Димитрова Найде
нова на Решение № 551-6 от 26 и 27.07.2012 г. на
Общинския съвет – гр. Варна, с което е одобрен
ПУП – ПУР на СО „Ваялар“, СО „Траката“ и СО
„Горна Трака“, гр. Варна, и съответните схеми,
в частта на предвижданията, зясягащи ПИ 178 в
кв. 70. Заинтересованите лица могат да подадат
заявление за конституирането им като ответници
по адм. дело № 4067/2012 г. в едномесечен срок от
обнародване на съобщението в „Държавен вест
ник“, което да съдържа реквизитите по чл. 218,
ал. 5 ЗУТ, като приложат писмени доказателства,
удостоверяващи качеството им на заинтересова
ни лица. Със заявлението е недопустимо да се
правят искания за отмяна на обжалвания адми
нистративен акт, както и за присъединяване към
подадената жалба.
1720
Административният съд – Варна, ХVІІ със
тав, на основание чл. 218, ал. 3 ЗУТ съобщава
за направено оспорване от Севдалина Стоянова
Касабова от Варна на Решение № 552-6 от 26 и
27.07.2012 г. на Общинския съвет – гр. Варна, с
което е одобрен ПУП – ПУР на кв. Изгрев и
съответните схеми, в частта на предвижданията,
засягащи ПИ 10135.2552.2428 в кв. Изгрев. Заин
тересованите лица могат да подадат заявление до
АС – Варна за конституирането им като ответници
по адм. дело № 4511/2012 г. в едномесечен срок
от деня на обнародване на съобщението в „Дър
жавен вестник“, което да съдържа реквизитите
по чл. 218, ал. 5 ЗУТ, като приложат писмени
доказателства, удостоверяващи качеството им
на заинтересовани лица. Със заявлението е не
допустимо да се правят искания за отмяна на
обжалвания административен акт, както и за
присъединяване към подадената жалба.
1721
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Административният съд – Варна, ХVІІ състав,
съобщава за направено оспорване от „ЕДА – Илия
Данев“ – ЕООД, Варна, на Решение № 551-6 от 26
и 27.07.2012 г. на Общинския съвет – гр. Варна, с
което е одобрен ПУП – ПУР на СО „Траката“, гр.
Варна, и съответните схеми, в частта на улицата
между о.т. 442 – 443, попадаща в източната част
на ПИ 5043 в кв. 120. Заинтересованите лица
могат да подадат заявление за конституирането
им като ответници по адм. дело № 4209/2012 г.
в едномесечен срок от обнародване на съобще
нието в „Държавен вестник“, което да съдържа
реквизитите по чл. 218, ал. 5 ЗУТ, като приложат
писмени доказателства, удостоверяващи качество
то им на заинтересовани лица. Със заявлението
е недопустимо да се правят искания за отмяна
на обжалвания административен акт, както и за
присъединяване към подадената жалба.
1722
Административният съд – Варна, ХVІІ състав,
на основание чл. 218, ал. 3 ЗУТ съобщава за на
правено оспорване от Йосиф Матеев Матеев от
Варна на Решение № 552-6 от 26 и 27.07.2012 г. на
Общинския съвет – гр. Варна, с което е одобрен
ПУП – ПУР на кв. Изгрев и съответните схеми,
в частта, засягаща ПИ 2537, кв. 259. Заинтере
сованите лица могат да подадат заявление до
АС – Варна, за конституирането им като ответ
ници по адм. дело № 4250/2012 г. в едномесечен
срок от деня на обнародване на съобщението в
„Държавен вестник“, което да съдържа реквизи
тите по чл. 218, ал. 5 ЗУТ, като приложат пис
мени доказателства, удостоверяващи качеството
им на заинтересовани лица. Със заявлението е
недопустимо да се правят искания за отмяна на
обжалвания административен акт, както и за
присъединяване към подадената жалба.
1723
Административният съд – Варна, на осно
вание чл. 218, ал. 2, т. 1 – 3 ЗУТ съобщава, че е
образувано адм. д. № 95/2013 г. по описа на Ад
министративния съд – Варна, по жалба на Ивайло
Йорданов Георгиев и Венера Нубарова Георгиева
срещу Решение № 550-6 от 26 и 27.07.2012 г. на
Общинския съвет – гр. Варна, в частта относно
имот 2522.149 по ПУП – ПУР на с.о. Акчелар
(УПИ ХХ-2313, кв. 19 по КП на м. Акчелар,
гр. Варна), с което е одобрен ПУП – ПУР на
улици и поземлени имоти за обекти – публична
собственост, на с.о. Акчелар, като от обхвата на
разработката се изключат поземлени имоти за
обекти публична собственост, квартали: 42, 43,
44, 45, 46, 49 и частта от кв. 24, западно от УПИ
III-9520 – „За озеленяване и инженерна инфра
структура“, в т. ч. и схеми: схема за електронни
и съобщителни мрежи и съоръжения, схема
за електроснабдяване, схема за ВиК, схема за
газоснабдяване, сборна схема на техническата
инфраструктура, схема за вертикално планиране
и транспортно-комуникационна схема. Съдът
указва на заинтересованите лица, че в срок един
месец от обнародването на обявлението в „Дър
жавен вестник“ могат да подадат заявление до
Административния съд – Варна, със съдържание
съобразно чл. 218, ал. 5, т. 1 – 7 ЗУТ за консти
туирането им като ответници в производството.
1748
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Административният съд – Варна, на осно
вание чл. 218, ал. 2, т. 1 – 3 ЗУТ съобщава, че
е образувано адм. д. № 4450/2012 г. по описа на
Административния съд – Варна, по жалба на
Йорданка Иванова Янева срещу Решение № 5516 от 26 и 27.07.2012 г. на Общинския съвет – гр.
Варна, в частта за имоти № 618 и № 6207 по
ПУП – ПУР на с.о. Траката (имоти № 618 и
№ 6207 по ПНИ на с.о. Траката), с което е одо
брен ПУП – ПУР на улици и поземлени имоти
за обекти – публична собственост, ПУР на с.о.
Ваялар, с.о. Траката и с.о. Горна Трака, в т. ч. и
схеми: схема за електронни и съобщителни мре
жи и съоръжения, схема за електроснабдяване,
схема за водоснабдяване и канализация, схема
за газоснабдяване, сборна схема на техническата
инфраструктура, схема за вертикално планиране
и транспортно-комуникационна схема. Съдът
указва на заинтересованите лица, че в срок един
месец от обнародването на обявлението в „Дър
жавен вестник“ могат да подадат заявление до
Административния съд – Варна, със съдържание
съобразно чл. 218, ал. 5, т. 1 – 7 ЗУТ за консти
туирането им като ответници в производството.
1749
Административният съд – Варна, ХІХ състав,
съобщава за направено оспорване от Недялка
Филчева Стоянова на Решение № 551-6 по про
токол № 10 от 26 и 27.07.2012 г. на Общинския
съвет – гр. Варна (ДВ, бр. 71 от 2012 г.), с кое
то е одобрен план за улична регулация на с.о.
„Ваялар“, с.о. „Траката“ и с.о. „Горна Трака“ в
частта на имот 1829. Заинтересованите лица
могат да се конституират като ответници по
адм.д. № 4375/2012 г. в едномесечен срок от деня
на обнародване на съобщението в „Държавен
вестник“ чрез подаване на заявление до съда,
което да съдържа реквизитите по чл. 218, ал. 5
ЗУТ, като приложат доказателства, удостоверя
ващи качеството им на заинтересовани лица.
Към заявлението е недопустимо да се правят
искания за отмяна на обжалвания акт, както и
за присъединяване към подадената от Недялка
Филчева Стоянова жалба.
1235
Административният съд – Варна, ХХХІІІ със
тав, на основание чл. 218, ал. 2 ЗУТ съобщава, че
е образувано адм. дело № 4467/2012 г. по оспор
ване, предявено от Марийка Йосифова Великова
срещу Решение № 552-6 от 26 и 27.07.2012 г. на
ОбС – Варна, за одобряване на ПУП – ПУР на кв.
Изгрев за поземлен имот № 2494 по обжалвания
ПУП – ПУР на кв. Изгрев, съответстващ на имот
№ 4108 по КК. Заинтересованите страни имат
право да подадат заявление за конституиране като
ответник в едномесечен срок от обнародване на
съобщението в „Държавен вестник“, като предста
вят заявление до Административния съд – Варна,
което следва да съдържа: трите имена и адреса,
телефон, факс и електронен адрес, ако има та
къв – за българските граждани; трите имена и
личния номер за чужденец и адреса, заявен в
съответната администрация, телефон, факс и
електронен адрес, ако има такъв; фирмата на
търговеца или наименованието на юридическото
лице, изписани и на български език, седалището
и последния посочен в съответния регистър адрес
на управление и електронния му адрес; номер на
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делото; акта, който се оспорва, и органа, който
го е издал; изявление, че заинтересуваното лице
желае да бъде конституирано в производството
като ответник; подпис на заявителя. Към заяв
лението следва да се приложат писмени доказа
телства, удостоверяващи качеството на заявителя
като заинтересовано лице. Със заявлението е
недопустимо да се правят искания за отмяна
на индивидуалния административен акт, както
и за присъединяване към подадената жалба от
Марийка Йосифова Великова.
1273
Административният съд – Варна, ХІІІ състав,
на основание чл. 218, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е
образувано адм. дело № 111/2013 г. по оспорва
не, предявено от Маргарита Маринова Стойчева
срещу Решение № 550-6 от 26 и 27.07.2012 г. на
Общинския съвет – гр. Варна, за одобряване на
ПУП – ПУР на СО Акчелар (ДВ, бр. 70 от 2012 г.),
досежно ПИ с идентификатор 10135. 2522. 403 по
КК на гр. Варна, район „Приморски“, местност
Акчелар. Заинтересованите страни имат право да
подадат заявление за конституиране като ответник
в едномесечен срок от обнародване на съобще
нието в „Държавен вестник“, като представят
заявление до Административния съд – Варна,
което следва да съдържа: трите имена и адре
са, телефон, факс и електронен адрес, ако има
такъв – за българските граждани; трите имена
и личния номер за чужденец и адреса, заявен
в съответната администрация, телефон, факс и
електронен адрес, ако има такъв; фирмата на
търговеца или наименованието на юридическото
лице, изписани и на български език, седалището
и последния посочен в съответния регистър адрес
на управление и електронния му адрес; номер на
делото; акта, който се оспорва, и органа, който
го е издал; изявление, че заинтересуваното лице
желае да бъде конституирано в производството
като ответник; подпис на заявителя. Към заяв
лението следва да се приложат писмени доказа
телства, удостоверяващи качеството на заявителя
като заинтересовано лице. Със заявлението е
недопустимо да се правят искания за отмяна
на индивидуалния административен акт, както
и за присъединяване към подадената жалба от
Маргарита Маринова Стойчева.
1274
Административният съд – Варна, ХІІІ състав,
на основание чл. 218, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е
образувано адм.д. № 149/2013 г. по оспорване,
предявено от Елица Георгиева Герова срещу Ре
шение № 550-6 от 26 и 27.07.2012 г. на Общинския
съвет – гр. Варна, за одобряване на ПУП – ПУР
на СО Акчелар (ДВ, бр. 70 от 2012 г.), досежно
ПИ с идентификатор 10135.2521.75 по КК на гр.
Варна, район „Приморски“, местност Акчелар.
Заинтересованите страни имат право да подадат
заявление за конституиране като ответник в
едномесечен срок от обнародване на съобще
нието в „Държавен вестник“, като представят
заявление до Административния съд – Варна,
което следва да съдържа: трите имена и адре
са, телефон, факс и електронен адрес, ако има
такъв – за българските граждани; трите имена
и личния номер за чужденец и адреса, заявен
в съответната администрация, телефон, факс и
електронен адрес, ако има такъв; фирмата на
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търговеца или наименованието на юридическото
лице, изписани и на български език, седалището
и последния посочен в съответния регистър адрес
на управление и електронния му адрес; номер на
делото; акта, който се оспорва, и органа, който
го е издал; изявление, че заинтересуваното лице
желае да бъде конституирано в производството като
ответник; подпис на заявителя. Към заявлението
следва да се приложат писмени доказателства,
удостоверяващи качеството на заявителя като за
интересовано лице. Със заявлението е недопустимо
да се правят искания за отмяна на индивидуалния
административен акт, както и за присъединяване
към подадената жалба от Елица Георгиева Герова.
1275
Административният съд – Варна, на осно
вание чл. 218, ал. 2, т. 1 – 3 ЗУТ съобщава, че е
образувано адм. дело № 127/2013 г. по описа на Ад
министративния съд – Варна, по жалба на Дими
тър Емануилов Манолов срещу Решение № 551-6
от 26 и 27.07.2012 г. на Общинския съвет – гр.
Варна, в частта за имот № 611 по ПУП – ПУР
на с.о. Траката, с което е одобрен ПУП – ПУР
на улици и поземлени имоти за обекти, публична
собственост, ПУР на с.о. Ваялар, с.о. Траката и
с.о. Горна Трака, в това число и схеми: схема за
електронни и съобщителни мрежи и съоръжения,
схема за електроснабдяване, схема за водоснаб
дяване и канализация, схема за газоснабдяване,
сборна схема на техническата инфраструктура,
схема за вертикално планиране и транспортнокомуникационна схема. Съдът указва на заинте
ресованите лица, че в срок един месец от обна
родването на обявлението в „Държавен вестник“
могат да подадат заявление до Административния
съд – Варна, със съдържание съобразно чл. 218,
ал. 5, т. 1 – 7 ЗУТ за конституирането им като
ответници в производството.
1276
Административният съд – Варна, ХХII състав,
на основание чл. 218, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е
образувано адм.д. № 4826/2012 г. с предмет на
обжалване Решение № 552-6/26 от 26 и 27.07.2012 г.
на Общинския съвет – гр. Варна, с което е одо
брен на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА
във връзка с чл. 16, ал. 7 и чл. 129, ал. 1 ЗУТ по
предложение на кмета на община Варна план за
улична регулация на улици и поземлени имоти
за обекти, публична собственост – ПУП – ПУР
на кв. Изгрев, включващ: м. Изгрев, м. Франга
дере и м. Кокарджа, в т. ч. и схеми: водоснабдя
ване и канализация, електрозахранване, идейна
план-схема за вертикално планиране, комуника
ционно-транспортна схема, в частта на имот с
идентификатор 2518 съгласно оспорения ПУП по
оспорване на Пенка Йорданова Иванова.
1277
Административният съд – Варна, на осно
вание чл. 218, ал. 2, т. 1 – 3 ЗУТ съобщава, че е
образувано адм.д. № 131/2013 г. по описа на Ад
министративния съд – Варна, по жалба на Иван
Николов Добрев срещу Решение № 551-6 от 26
и 27.07.2012 г. на Общинския съвет – гр. Варна,
в частта относно имот 289 по ПУП – ПУР на
с.о. Горна Трака (ид. № 10135.2520.289), с което
е одобрен ПУП – ПУР на улици и поземлени
имоти за обекти – публична собственост, ПУР
на с.о. Ваялар, с.о. Траката и с.о. Горна Трака,
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в т. ч. и схеми: схема за електронни и съобщителни
мрежи и съоръжения, схема за електроснабдяване,
схема за водоснабдяване и канализация, схема
за газоснабдяване, сборна схема на техническата
инфраструктура, схема за вертикално планиране
и транспортно-комуникационна схема. Съдът
указва на заинтересованите лица, че в срок един
месец от обнародването на обявлението в „Дър
жавен вестник“ могат да подадат заявление до
Административния съд – Варна, със съдържание
съобразно чл. 218, ал. 5, т. 1 – 7 ЗУТ за консти
туирането им като ответници в производството.
1278
Административният съд – Варна, ХХІІ състав,
на основание чл. 218, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е
образувано адм. дело № 4815/2012 г. с предмет
на обжалване Решение № 552-6/26 от 26 и 27 юли
2012 г. на Общинския съвет – гр. Варна, с което е
одобрен на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА
във връзка чл. 16, ал. 7 и чл. 129, ал. 1 ЗУТ и по
предложение на кмета на община Варна план за
улична регулация на улици и поземлени имоти
за обекти – публична собственост – ПУП – ПУР
на кв. Изгрев, включващ: м. Изгрев, в. Франга
дере и м. Кокарджа, в т. ч. и схеми: водоснабдя
ване и канализация, електрозахранване, идейна
план-схема за вертикално планиране, комуни
кационно-транспортна схема, в частта на имот
с идентификатор 2444 съгласно оспорения ПУП
(имот с идентификатор 10135.2552.3853 съгласно
КК), попадащ в УПИ-І – за спортен център, по
оспорване на Младен Йосифов Паригвоздев.
1279
Административният съд – Варна, ХХ състав,
на основание чл. 218, ал. 3 ЗУТ съобщава, че е
образувано адм. дело № 136/2013 г. по оспорване,
предявено от Рада Радоева Йорданова, на Реше
ние № 550-6 от 26 и 27.07.2012 г. на Общинския
съвет – гр. Варна, за одобряване на ПУП – ПУР
на с.о. „Акчелар“, гр. Варна, в частта относно
имот № 2522.104, кв. 2, между осови точки 315315а-311-310-100, както и относно тупика между
имот № 2522.104 и имот № 2522.833, кв. 2. За
интересуваните лица могат да се конституират
като ответници в производството в едномесечен
срок от обнародване на съобщението в „Дър
жавен вестник“ чрез подаване на заявление до
съда, което да съдържа: трите имена и адреса,
телефон, факс и електронен адрес, ако има та
къв – за българските граждани; трите имена и
личния номер за чужденец и адреса, заявен в
съответната администрация, телефон, факс и
електронен адрес, ако има такъв; фирмата на
търговеца или наименованието на юридическото
лице, изписани и на български език, седалището
и последния посочен в съответния регистър адрес
на управление и електронния му адрес; номер на
делото; акта, който се оспорва, и органа, който
го е издал; изявление, че заинтересуваното лице
желае да бъде конституирано в производството
като ответник; подпис на заявителя. Към заяв
лението да приложат писмени доказателства,
удостоверяващи качеството на заинтересувано
лице на заявителя. Със заявлението е недопус
тимо да се правят искания за отмяна на ин
дивидуалния административен акт, както и за
присъединяване към подадената жалба от Рада
Радоева Йорданова.
1283
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Административният съд – Варна, ХVІІ състав,
на основание чл. 218, ал. 3 ЗУТ съобщава за на
правено оспорване от Янка Димитрова Недева на
Решение № 552-6 от 26 и 27.07.2012 г. на Общинския
съвет – гр. Варна, с което е одобрен ПУП – ПУР
на кв. Изгрев и съответните схеми, в частта на
предвижданията за улиците, засягащи ПИ 2524 в
кв. 260. Заинтересованите лица могат да подадат
заявление до АС – Варна, за конституирането
им като ответници по адм. дело № 4456/2012 г.
в едномесечен срок от деня на обнародване на
съобщението в „Държавен вестник“, което да
съдържа реквизитите по чл. 218, ал. 5 ЗУТ, като
приложат писмени доказателства, удостоверява
щи качеството им на заинтересовани лица. Със
заявлението е недопустимо да се правят искания
за отмяна на обжалвания административен акт,
както и за присъединяване към подадената жалба.
1284
Административният съд – Варна, ХVІІ със
тав, на основание чл. 218, ал. 3 ЗУТ, съобщава
за направено оспорване от Янка Димитрова Не
дева на Решение № 552-6 от 26 и 27.07.2012 г. на
Общинския съвет – гр. Варна, с което е одобрен
ПУП – ПУР на кв. Изгрев и съответните схеми,
в частта на предвижданията за улицата, попа
даща в западния край на ПИ 733 в кв. 148 в кв.
Изгрев. Заинтересованите лица могат да подадат
заявление до АС – Варна, за конституирането
им като ответници по адм. дело № 4472/2012 г.
в едномесечен срок от деня на обнародване на
съобщението в „Държавен вестник“, което да
съдържа реквизитите по чл. 218, ал. 5 ЗУТ, като
приложат писмени доказателства, удостоверява
щи качеството им на заинтересовани лица. Със
заявлението е недопустимо да се правят искания
за отмяна на обжалвания административен акт,
както и за присъединяване към подадената жалба.
1285
Административният съд – Варна, ХVІІ състав,
на основание чл. 218, ал. 3 ЗУТ съобщава за на
правено оспорване от Иванка Великова Минкова
и Емил Милков Минков от Варна на Решение
№ 552-6 от 26 и 27.07.2012 г. на Общинския съ
вет – гр. Варна, с което е одобрен ПУП – ПУР на
кв. Изгрев и схеми, в частта на уличната регулация,
засягаща северната и източната граница на ПИ
896 в кв. 141 (стар ПИ 446 в кв. 46) и сградата
в него. Заинтересованите лица могат да подадат
заявление до АС – Варна, за конституирането
им като ответници по адм. дело № 4576/2012 г.
в едномесечен срок от деня на обнародване на
съобщението в „Държавен вестник“, което да
съдържа реквизитите по чл. 218, ал. 5 ЗУТ, като
приложат писмени доказателства, удостоверява
щи качеството им на заинтересовани лица. Със
заявлението е недопустимо да се правят искания
за отмяна на обжалвания административен акт,
както и за присъединяване към подадената жалба.
1286
Административният съд – Варна, второ от
деление, ХХХІІ състав, на основание чл. 218,
ал. 3 ЗУТ съобщава за направено оспорване
от Маргарита Паисиева Вангелова от Варна на
Решение № 552-6/26 от 26 и 27.07.2012 г. на Об
щинския съвет – гр. Варна, с което е одобрен
ПУП – ПУР на кв. Изгрев, гр. Варна, в частта
за ПИ 10135.2552.2437. Заинтересованите лица
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могат да се конституират като ответници по
адм.д. № 4468/2012 г. в едномесечен срок от деня
на обнародване на съобщението в „Държавен
вестник“ чрез подаване на заявление до съда,
което да съдържа реквизитите по чл. 218, ал. 5
ЗУТ, като приложат доказателства, удостоверя
ващи качеството им на заинтересовани лица.
Към заявлението е недопустимо да се правят
искания за отмяна на обжалвания акт, както и
за присъединяване към подадената от Маргарита
Паисиева Вангелова жалба.
1287
Административният съд – Варна, ХVІІ със
тав, съобщава за направено оспорване от Георги
Атанасов Атанасов и Милена Карова Атанасова
на Решение № 551-6 от 26 и 27.07.2012 г. на Об
щинския съвет – гр. Варна, с което е одобрен
ПУП – ПУР на СО „Ваялар“, СО „Траката“ и СО
„Горна Трака“, гр. Варна, и съответните схеми,
в частта на предвижданията за улици с о.т. 10296; 102-101; 101-99-98-97-96, образуващи кв. 222,
засягащи ПИ с идент. 10135.2723.268, идентичен
на ПИ 1579 в кв. 61 по КП на „Траката“. Заинте
ресованите лица могат да подадат заявление за
конституирането им като ответници по адм. дело
№ 4416/2012 г. в едномесечен срок от обнародване
на съобщението в „Държавен вестник“, което да
съдържа реквизитите по чл. 218, ал. 5 ЗУТ, като
приложат писмени доказателства, удостоверява
щи качеството им на заинтересовани лица. Със
заявлението е недопустимо да се правят искания
за отмяна на обжалвания административен акт,
както и за присъединяване към подадената жалба.
1288
Административният съд – Варна, VІІ състав,
съобщава за направено оспорване от Йорданка
Иванова Миливоева от Варна на Решение № 5526 от 26 и 27.07.2012 г. на Общинския съвет – гр.
Варна, с което е одобрен ПУР на кв. Изгрев,
включващ м. Изгрев, м. Франга дере и м. Ко
карджата, в т.ч. и схеми: водоснабдяване и кана
лизация, електроснабдяване, идеална план-схема
за вертикално планиране и комуникационнотранспортна схема, в частта на ПИ 466, кв. 81.
Заинтересованите лица могат да подадат заявление
за конституирането им като ответници по адм.д.
№ 4090/2012 г. в едномесечен срок от деня на об
народване на съобщението в „Държавен вестник“,
към което да приложат писмени доказателства,
удостоверяващи качеството им на заинтeресова
ни лица. Към заявлението е недопустимо да се
правят искания за отмяна на обжалвания акт,
както и за присъединяване към подадената от
Йорданка Иванова Миливоева жалба.
1326
Административният съд – Варна, VІІ състав,
съобщава за направено оспорване от Иглика
Дамянова Дамянова и Явор Дамянов Дамянов
на Решение № 551-6 по протокол № 10 от 26 и
27.07.2012 г. на Общинския съвет – гр. Варна, с
което е одобрен ПУП – ПУР на с.о. „Ваялар“,
с.о. „Траката“ и с.о. „Горна Трака“, в т.ч. и схеми:
схема за електронни и съобщителни мрежи и
съоръжения, схема за електроснабдяване, схе
ма за водоснабдяване и канализация, схема за
газоснабдяване, сборна схема за техническата
инфраструктура, схема за вертикално планиране
и транспортно-комуникационна схема, в частта за
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ПИ 2047, кв. 121 по ПУР. Заинтересованите лица
могат да подадат заявление за конституирането
им като ответници по адм.дело № 4414/2012 г.
в едномесечен срок от деня на обнародване на
съобщението в „Държавен вестник“, към което
да приложат писмени доказателства, удостове
ряващи качеството им на заинтeресовани лица.
Към заявлението е недопустимо да се правят
искания за отмяна на обжалвания акт, както и
за присъединяване към подадената жалба.
1327
Административният съд – Варна, VІІ състав,
съобщава за направено оспорване от Николай
Иванов Арнаудов, Иван Христов Арнаудов, Светла
Емилиянова Панайотова и Георги Димитров Па
найотов на Решение № 551-6 по протокол № 10 от
26 и 27.07.2012 г. на Общинския съвет – гр. Варна,
с което е одобрен ПУП – ПУР на с.о. „Ваялар“,
с.о. „Траката“ и с.о. „Горна Трака“, в т.ч. и схеми:
за електронни и съобщителни мрежи и съоръ
жения, за електроснабдяване, за водоснабдяване
и канализация, за газоснабдяване, сборна схема
за техническата инфраструктура, схема за верти
кално планиране и транспортно-комуникационна
схема, в частта за ПИ 187. Заинтересованите лица
могат да подадат заявление за конституирането
им като ответници по адм. дело № 4065/2012 г.
в едномесечен срок от деня на обнародване на
съобщението в „Държавен вестник“, към което
да приложат писмени доказателства, удостове
ряващи качеството им на заинтeресовани лица.
Към заявлението е недопустимо да се правят
искания за отмяна на обжалвания акт, както и
за присъединяване към подадената от Николай
Иванов Арнаудов, Иван Христов Арнаудов, Свет
ла Емилиянова Панайотова и Георги Димитров
Панайотов жалба.
1328
Административният съд – Варна, VІІ състав,
съобщава за направено оспорване от Мариана
Христова Михайлова, Живко Георгиев Михай
лов и Христина Георгиева Николова от Варна
на Решение № 551-6 по протокол № 10 от 26 и
27.07.2012 г. на Общинския съвет – гр. Варна, с
което е одобрен ПУП – ПУР на с.о. „Ваялар“, с.о.
„Траката“ и с.о. „Горна Трака“, в т.ч. и схеми: за
електронни и съобщителни мрежи и съоръже
ния, за електроснабдяване, за водоснабдяване и
канализация, за газоснабдяване, сборна схема
за техническата инфраструктура, за вертикално
планиране и транспортно-комуникационна схе
ма, в частта за ПИ 6957 (ПИ 10135.2520.6957 по
КК). Заинтересованите лица могат да подадат
заявление за конституирането им като ответ
ници по адм. дело № 4391/2012 г. в едномесечен
срок от деня на обнародване на съобщението в
„Държавен вестник“, към което да приложат пис
мени доказателства, удостоверяващи качеството
им на заинтeресовани лица. Към заявлението е
недопустимо да се правят искания за отмяна на
обжалвания акт, както и за присъединяване към
подадената от Мариана Христова Михайлова,
Живко Георгиев Михайлов и Христина Георгиева
Николова жалба.
1329
Административният съд – Варна, VІІ състав,
съобщава за направено оспорване от Тодорка
Стоянова Йорданова и Боян Пенев Йорданов от
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Варна на Решение № 552-6 от 26 и 27.07.2012 г.
на Общинския съвет – гр. Варна, с което е одо
брен ПУР на кв. Изгрев, включващ м. Изгрев,
м. Франга дере и м. Кокарджата, в т.ч. и схеми:
водоснабдяване и канализация, електроснабдява
не, идеална план-схема за вертикално планиране
и комуникационно-транспортна схема, в частта
на ПИ 2415, кв. 227 по отношение на улицата,
която го засяга от запад. Заинтересованите лица
могат да подадат заявление за конституирането
им като ответници по адм. дело № 4273/2012 г.
в едномесечен срок от деня на обнародване на
съобщението в „Държавен вестник“, към което да
приложат писмени доказателства, удостоверява
щи качеството им на заинтeресовани лица. Към
заявлението е недопустимо да се правят искания
за отмяна на обжалвания акт, както и за присъ
единяване към подадената от Тодорка Стоянова
Йорданова и Боян Пенев Йорданов жалба.
1330
Административният съд – Варна, VІІ състав,
съобщава за направено оспорване от Бисерка
Кънчева Влахова от Варна на Решение № 551-6 по
протокол № 10 от 26 и 27.07.2012 г. на Общинския
съвет – гр. Варна, с което е одобрен ПУП – ПУР
на с.о. „Ваялар“, с.о. „Траката“ и с.о. „Горна Тра
ка“, в т.ч. и схеми: за електронни и съобщителни
мрежи и съоръжения, за електроснабдяване, за
водоснабдяване и канализация, за газоснабдяване,
сборна схема за техническата инфраструктура,
за вертикално планиране и транспортно-ко
муникационна схема, в частта за ПИ 719 (ПИ
10135.2520.719 по КК). Заинтересованите лица
могат да подадат заявление за конституирането
им като ответници по адм. дело № 4651/2012 г.
в едномесечен срок от деня на обнародване на
съобщението в „Държавен вестник“, към което
да приложат писмени доказателства, удостове
ряващи качеството им на заинтeресовани лица.
Към заявлението е недопустимо да се правят
искания за отмяна на обжалвания акт, както и
за присъединяване към подадената от Бисерка
Кънчева Влахова жалба.
1331
Административният съд – Варна, VІІ състав,
съобщава за направено оспорване от Тодорка
Кирилова Славова на Решение № 550-6 от 26
и 27.07.2012 г. на Общинския съвет – гр. Варна,
с което е одобрен ПУР на с.о. „Акчелар“, като
от обхвата на разработката се изключват ПИ за
обекти – публична собственост, квартали: 42, 43,
44, 45, 46, 49 и част от кв. 24, западно от УПИ ІІІ9520 за озеленяване и инженерна инфраструктура,
в т. ч. и схеми: за електронни и съобщителни
мрежи и съоръжения, за електроснабдяване, за
ВиК, за газоснабдяване, сборна схема на техниче
ската инфраструктура, за вертикално планиране
и транспортно-комуникационна схема, в частта
на ПИ 704 (ПИ 10135.2522.704 по КК). Заинте
ресованите лица могат да подадат заявление за
конституирането им като ответници по адм.д.
№ 4663/2012 г. в едномесечен срок от деня на об
народване на съобщението в „Държавен вестник“,
към което да приложат писмени доказателства,
удостоверяващи качеството им на заинтeресовани
лица. Към заявлението е недопустимо да се правят
искания за отмяна на обжалвания акт, както и
за присъединяване към подадената жалба.
1332
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Административният съд – Варна, VІІ състав,
съобщава за направено оспорване от Красимира
Димитрова Тодорова, Николинка Александрова
Стоянова и Ивайло Петров Петров от Варна на
Решение № 552-6 от 26 и 27.07.2012 г. на Общин
ския съвет – гр. Варна, с което е одобрен ПУР
на кв. Изгрев, включващ м. Изгрев, м. Франга
дере и м. Кокарджата, в т.ч. и схеми: водоснабдя
ване и канализация, електроснабдяване, идеална
план-схема, за вертикално планиране и кому
никационно-транспортна схема, в частта на ПИ
2183, отреден за улица и УПИ І – за озеленяване.
Заинтересованите лица могат да подадат заявле
ние за конституирането им като ответници по
адм. дело № 4477/2012 г. в едномесечен срок от
деня на обнародване на съобщението в „Държа
вен вестник“, към което да приложат писмени
доказателства, удостоверяващи качеството им
на заинтeресовани лица. Към заявлението е
недопустимо да се правят искания за отмяна на
обжалвания акт, както и за присъединяване към
подадената от Красимира Димитрова Тодорова,
Николинка Александрова Стоянова и Ивайло
Петров Петров жалба.
1333
Административният съд – Варна, VІІ състав,
съобщава за направено оспорване от Георги
Йорданов Георгиев, Ивайло Борисов Желязков и
Младен Трайков Йорданов на Решение № 552-6 от
26 и 27.07.2012 г. на Общинския съвет – гр. Варна,
с което е одобрен ПУР на кв. Изгрев, включващ
м. Изгрев, м. Франга дере и м. Кокарджата, в т.ч.
и схеми: водоснабдяване и канализация, електро
снабдяване, идеална план-схема за вертикално
планиране и комуникационно-транспортна схема,
в частта на УПИ І-830, 831, 832, 833, 834, 835, 845,
846 – за училище, спортна зала и трафопост, за
който е отреден ПИ 834. Заинтересованите лица
могат да подадат заявление за конституирането
им като ответници по адм.д. № 4475/2012 г. в
едномесечен срок от деня на обнародване на
съобщението в „Държавен вестник“, към което
да приложат писмени доказателства, удостове
ряващи качеството им на заинтересовани лица.
Към заявлението е недопустимо да се правят
искания за отмяна на обжалвания акт, както
и за присъединяване към подадената от Георги
Йорданов Георгиев, Ивайло Борисов Желязков
и Младен Трайков Йорданов жалба.
1334
Административният съд – Варна, ХV състав,
на основание чл. 218, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е
направено оспорване от Боян Христов Георгиев и
Евгения Крумова Георгиева с предмет законосъ
образността на одобрения с Решение № 552-6 от
26 и 27.07.2012 г. на ОбС – гр. Варна ПУП – ПУР
на кв. Изгрев, включващ местностите Изгрев,
Франга дере и Кокарджа, в частта на плана,
засягаща собствения на жалбоподателите Боян
Христов Георгиев и Евгения Крумова Георги
ева ПИ с идентификатор 10135.2551.2002 в СО
„Франга дере и Кокарджа“, означен по ПУР като
поземлен имот 536, както и изградените в този
имот сгради с идентификатори 10135.2551.2002.1
и 10135.2551.2002.2. Заинтересованите лица мо
гат да подадат заявление по чл. 218, ал. 4 ЗУТ
за конституирането им като ответници по адм.
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дело № 4519/2012 г. в едномесечен срок от деня
на обнародване на съобщението в „Държавен
вестник“, към което да приложат писмени до
казателства, удостоверяващи това им качество.
1335
Административният съд – Варна, ХV със
тав, на основание чл. 218, ал. 2 ЗУТ съобщава,
че е направено оспорване от Георги Атанасов
Панайотов с предмет законосъобразността на
одобрения с Решение № 551-6 от 26 и 27.07.2012 г.
на Общинския съвет – гр. Варна, ПУП – ПУР на
СО „Ваялар“, СО „Траката“ и СО „Горна Трака“
в частта на плана, засягаща с предвидената по
ПУР улица от о.т. 442 до о.т. 443 собствения на
жалбоподателя Георги Атанасов Панайотов ПИ
с идентификатор 10135.2520.1885 в СО „Траката“,
означен по ПУР като поземлен имот 1885. Заин
тересованите лица могат да подадат заявление
по чл. 218, ал. 4 ЗУТ за конституирането им като
ответници по адм.д. № 4396/2012 г. в едномесечен
срок от деня на обнародване на съобщението в
„Държавен вестник“, към което да приложат
писмени доказателства, удостоверяващи това
им качество.
1336
Административният съд – Варна, VІІ състав,
съобщава за направено оспорване от Марина
Вълкова Милева от Варна на Решение № 552-6 от
26 и 27.07.2012 г. на Общинския съвет – гр. Варна,
с което е одобрен ПУР на кв. Изгрев, включващ
м. Изгрев, м. Франга дере и м. Кокарджата, в т.ч.
и схеми: водоснабдяване и канализация, електро
снабдяване, идеална план-схема за вертикално
планиране и комуникационно-транспортна схе
ма, в частта на ПИ 2313 (ПИ 10135.2552.2313 по
КК). Заинтересованите лица могат да подадат
заявление за конституирането им като ответници
по адм.д. № 4487/2012 г. в едномесечен срок от
деня на обнародване на съобщението в „Държа
вен вестник“, към което да приложат писмени
доказателства, удостоверяващи качеството им
на заинтересовани лица. Към заявлението е
недопустимо да се правят искания за отмяна на
обжалвания акт, както и за присъединяване към
подадената от Марина Вълкова Милева жалба.
1385
А дминистративният съд – Варна, Х Х ХІІІ
състав, на основание чл. 218, ал. 2 ЗУТ съоб
щава, че е образувано адм. дело № 4817/2012 г. по
оспорване, предявено от Дамян Димитров Катев
срещу Решение № 552-6 от 26 и 27.07.2012 г. на
ОбС – гр. Варна, за одобряване на ПУП – ПУР
на кв. Изгрев за поземлен имот № 531. Заинтере
сованите страни имат право да подадат заявление
за конституиране като ответници в едномесечен
срок от обнародване на съобщението в „Държавен
вестник“, като представят заявление до Админи
стративния съд – Варна, което да съдържа: трите
имена и адреса, телефон, факс и електронен адрес,
ако има такъв – за българските граждани; трите
имена и личния номер за чужденец и адреса, зая
вен в съответната администрация, телефон, факс
и електронен адрес, ако има такъв; фирмата на
търговеца или наименованието на юридическото
лице, изписани и на български език, седалището
и последния посочен в съответния регистър адрес
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на управление и електронния му адрес; номер на
делото; акта, който се оспорва, и органа, който
го е издал; изявление, че заинтересуваното лице
желае да бъде конституирано в производството
като ответник; подпис на заявителя. Към заяв
лението следва да се приложат писмени доказа
телства, удостоверяващи качеството на заявителя
като заинтересовано лице. Със заявлението е
недопустимо да се правят искания за отмяна на
индивидуалния административен акт, както и за
присъединяване към подадената жалба от Дамян
Димитров Катев.
1386
Административният съд – Варна, ХХХІІІ със
тав, на основание чл. 218, ал. 2 ЗУТ съобщава, че
е образувано адм.д. № 4491/2012 г. по оспорване,
предявено от Киро Стоянов Петров и Румяна
Станкова Петрова срещу Решение № 552-6 от 26
и 27.07.2012 г. на Общинския съвет – гр. Варна,
за одобряване на ПУП – ПУР на кв. Изгрев за
поземлен имот № 1613. Заинтересованите страни
имат право да подадат заявление за конституи
ране като ответник в едномесечен срок от обна
родване на съобщението в „Държавен вестник“,
като представят заявление до Административния
съд – Варна, следва да съдържа: трите имена и
адреса, телефон, факс и електронен адрес, ако има
такъв – за българските граждани; трите имена
и личния номер за чужденец и адреса, заявен
в съответната администрация, телефон, факс и
електронен адрес, ако има такъв; фирмата на
търговеца или наименованието на юридическото
лице, изписани и на български език, седалището
и последния посочен в съответния регистър адрес
на управление и електронния му адрес; номер на
делото; акта, който се оспорва, и органа, който
го е издал; изявление, че заинтересуваното лице
желае да бъде конституирано в производството
като ответник; подпис на заявителя. Към заяв
лението следва да се приложат писмени доказа
телства, удостоверяващи качеството на заявителя
като заинтересовано лице. Със заявлението е
недопустимо да се правят искания за отмяна на
индивидуалния административен акт, както и за
присъединяване към подадената жалба от Киро
Стоянов Петров и Румяна Станкова Петрова.
1387
Административният съд – Варна, на осно
вание чл. 218, ал. 2, т. 1 – 3 ЗУТ съобщава, че
е образувано адм. дело № 4415/2012 г. по описа
на Административния съд – Варна, по жалба на
Георги Атанасов Казаков срещу Решение № 551-6
от 26 и 27.07.2012 г. на Общинския съвет – гр.
Варна, в частта за имот № 34 по ПУП – ПУР на
с.о. „Траката“ (стар № 000487), с което е одобрен
ПУП – ПУР на улици и поземлени имоти за обек
ти – публична собственост, ПУР на с.о. „Ваялар“,
с.о. „Траката“ и с.о. „Горна Трака“, в т.ч. и схеми:
за електронни и съобщителни мрежи и съоръ
жения, за електроснабдяване, за водоснабдяване
и канализация, за газоснабдяване, сборна схема
на техническата инфраструктура, за вертикално
планиране и транспортно-комуникационна схема.
Съдът указва на заинтересованите лица, че в срок
1 месец от обнародването на „Държавен вестник“
могат да подадат заявление до Административния
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съд – Варна, със съдържание, съобразно чл. 218,
ал. 5, т. 1 – 7 ЗУТ, за конституирането им като
ответници в производството.
1388
Административният съд – Варна, ХІХ състав,
съобщава за направено оспорване от Живко
Иванов Жеков от Варна на Решение № 552-6 по
протокол № 10 от 26 и 27.07.2012 г. на Общинския
съвет – гр. Варна (ДВ, бр. 70 от 2012 г.), с което е
одобрен план за улична регулация на кв. Изгрев,
включващ: м. Изгрев, м. Франга дере и м. Ко
карджа, в частта на имот 1187. Заинтересованите
лица могат да се конституират като ответници по
адм. дело № 4095/2012 г. в едномесечен срок от
деня на обнародване на съобщението в ДВ чрез
подаване на заявление до съда, което да съдържа
реквизитите по чл. 218, ал. 5 ЗУТ, като прило
жат доказателства, удостоверяващи качеството
им на заинтересовани лица. Към заявлението
е недопустимо да се правят искания за отмяна
на обжалвания акт, както и за присъединяване
към подадената от Живко Иванов Жеков жалба.
1432
Административният съд – Варна, ХХ състав,
на основание чл. 218, ал. 3 ЗУТ съобщава, че е
образувано адм.д. № 145/2013 г. по оспорване,
предявено от Манук Агоп Бейлерян, на Реше
ние № 550-6 от 26 и 27.07.2012 г. на Общинския
съвет – гр. Варна, за одобряване на ПУП – ПУР
на с.о. Акчелар, гр. Варна, в частта на имот
№ 2522.273, кв. 23, между осови точки 122-367-365.
Заинтересуваните лица могат да се конституират
като ответници в производството в едномесечен
срок от обнародване на съобщението в „Дър
жавен вестник“ чрез подаване на заявление до
съда, което да съдържа: трите имена и адреса,
телефон, факс и електронен адрес, ако има та
къв – за българските граждани; трите имена и
личния номер за чужденец и адреса, заявен в
съответната администрация, телефон, факс и
електронен адрес, ако има такъв; фирмата на
търговеца или наименованието на юридическото
лице, изписани и на български език, седалището
и последния посочен в съответния регистър адрес
на управление и електронния му адрес; номер на
делото; акта, който се оспорва, и органа, който
го е издал; изявление, че заинтересуваното лице
желае да бъде конституирано в производството
като ответник; подпис на заявителя. Към заявле
нието да приложат писмени доказателства, удос
товеряващи качеството на заинтересувано лице
на заявителя. Със заявлението е недопустимо да
се правят искания за отмяна на индивидуалния
административен акт, както и за присъединяване
към подадената жалба от Манук Агоп Бейлерян.
1433
Административният съд – Варна, ХХ състав,
на основание чл. 218, ал. 3 ЗУТ съобщава, че е
образувано адм. дело № 4840/2012 г. по оспор
ване, предявено от „Фокс Вк“, представлявано и
управлявано от Боян Маринов Жеков, на Реше
ние № 552-6 от 26 и 27.07.2012 г. на Общинския
съвет – гр. Варна, за одобряване на ПУП – ПУР
на кв. Изгрев, гр. Варна, в частта на имот №2578,
кв. 258, между осови точки 848-849, както и от
реждането на имота за УПИ І – за спортен цен
тър, кв. 258. Заинтересуваните лица могат да се
конституират като ответници в производството в
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едномесечен срок от обнародване на съобщението
в „Държавен вестник“ чрез подаване на заявление
до съда, което да съдържа: трите имена и адре
са, телефон, факс и електронен адрес, ако има
такъв – за българските граждани; трите имена
и личния номер за чужденец и адреса, заявен
в съответната администрация, телефон, факс и
електронен адрес, ако има такъв; фирмата на
търговеца или наименованието на юридическото
лице, изписани и на български език, седалището
и последния посочен в съответния регистър адрес
на управление и електронния му адрес; номер на
делото; акта, който се оспорва, и органа, който
го е издал; изявление, че заинтересуваното лице
желае да бъде конституирано в производството
като ответник; подпис на заявителя. Към заявле
нието да приложат писмени доказателства, удос
товеряващи качеството на заинтересувано лице
на заявителя. Със заявлението е недопустимо да
се правят искания за отмяна на индивидуалния
административен акт, както и за присъединяване
към подадената жалба от „Фокс Вк“, представля
вано и управлявано от Боян Маринов Жеков.
1434
Административният съд – Варна, ХІІІ състав,
на основание чл. 218, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е
образувано адм.д. № 240/2013 г. по оспорване,
предявено от Благой Красимиров Николов срещу
Решение № 552-6 от 26 и 27.07.2012 г. на Общинския
съвет – гр. Варна, за одобряване на ПУП – ПУР на
кв. Изгрев, включващ: м. Изгрев, м. Франга дере
и м. Кокарджа (ДВ, бр. 70 от 2012 г.) относно ПИ
№ 2389, кв. 220. Заинтересованите страни имат
право да подадат заявление за конституиране като
ответници в едномесечен срок от обнародване на
съобщението в „Държавен вестник“, като предста
вят заявление до Административния съд – Варна,
което следва да съдържа: трите имена и адреса,
телефон, факс и електронен адрес, ако има та
къв – за българските граждани; трите имена и
личния номер за чужденец и адреса, заявен в
съответната администрация, телефон, факс и
електронен адрес, ако има такъв; фирмата на
търговеца или наименованието на юридическото
лице, изписани и на български език, седалището
и последния посочен в съответния регистър адрес
на управление и електронния му адрес; номер на
делото; акта, който се оспорва, и органа, който
го е издал; изявление, че заинтересуваното лице
желае да бъде конституирано в производството
като ответник; подпис на заявителя. Към заяв
лението следва да се приложат писмени доказа
телства, удостоверяващи качеството на заявителя
като заинтересовано лице. Със заявлението е
недопустимо да се правят искания за отмяна на
индивидуалния административен акт, както и за
присъединяване към подадената жалба от Благой
Красимиров Николов.
1435
Административният съд – Варна, ХІІІ със
тав, на основание чл. 218, ал. 2 ЗУТ съобщава,
че е образувано адм.д. № 4542/2012 г. по оспор
ване, предявено от Ивелин Красенов Топалов
срещу Решение № 552-6 от 26 и 27.07.2012 г. на
Общинския съвет – гр. Варна, за одобряване на
ПУП – ПУР на кв. Изгрев (ДВ, бр. 70 от 2012 г.)
относно ПИ № 337, кв. 62 по ПУП – ПУР на СО
Изгрев (ПИ с идентификатор 10135.2552.337 по
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КК на гр. Варна, район „Приморски“, кв. Изгрев).
Заинтересованите страни имат право да подадат
заявление за конституиране като ответници в
едномесечен срок от обнародване на съобще
нието в „Държавен вестник“, като представят
заявление до Административния съд – Варна,
което следва да съдържа: трите имена и адре
са, телефон, факс и електронен адрес, ако има
такъв – за българските граждани; трите имена
и личния номер за чужденец и адреса, заявен
в съответната администрация, телефон, факс и
електронен адрес, ако има такъв; фирмата на
търговеца или наименованието на юридическото
лице, изписани и на български език, седалището
и последния посочен в съответния регистър адрес
на управление и електронния му адрес; номер на
делото; акта, който се оспорва, и органа, който
го е издал; изявление, че заинтересуваното лице
желае да бъде конституирано в производството
като ответник; подпис на заявителя. Към заяв
лението следва да се приложат писмени доказа
телства, удостоверяващи качеството на заявителя
като заинтересовано лице. Със заявлението е
недопустимо да се правят искания за отмяна на
индивидуалния административен акт, както и за
присъединяване към подадената жалба от Ивелин
Красенов Топалов.
1436
Административният съд – Варна, на основа
ние чл. 218, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е направено
оспорване от Тодор Валентинов Тодоров на Ре
шение № 551-6 от 26 и 27.07.2012 г. на Общинския
съвет – гр. Варна, с което е одобрен ПУП – ПУР
на кв. Траката в частта относно ПИ 10135.2012.6.
Заинтересованите лица могат да подадат заяв
ление по чл. 218, ал 4 ЗУТ за конституирането
им като ответници по адм.дело № 4385/2012 г. в
едномесечен срок от деня на обнародване на съ
общението в ДВ, към което да приложат писмени
доказателства, удостоверяващи това им качество.
1513
Административният съд – Варна, ХХ състав,
на основание чл. 218, ал. 3 ЗУТ съобщава, че е
образувано адм. дело № 279/2013 г. по оспорване,
предявено от Станчо Тодоров Станев на Реше
ние № 552-6 от 26 и 27.07.2012 г. на Общинския
съвет – гр. Варна, за одобряване на ПУП – ПУР
на кв. Изгрев, гр. Варна, в частта относно имот
№ 2177, между осови точки 812-813-814 и 843.
Заинтересуваните лица могат да се конституират
като ответници в производството в едномесечен
срок от обнародване на съобщението в „Дър
жавен вестник“ чрез подаване на заявление до
съда, което да съдържа: трите имена и адреса,
телефон, факс и електронен адрес, ако има та
къв – за българските граждани; трите имена и
личния номер за чужденец и адреса, заявен в
съответната администрация, телефон, факс и
електронен адрес, ако има такъв; фирмата на
търговеца или наименованието на юридическото
лице, изписани и на български език, седалището
и последния посочен в съответния регистър адрес
на управление и електронния му адрес; номер на
делото; акта, който се оспорва, и органа, който
го е издал; изявление, че заинтересуваното лице
желае да бъде конституирано в производството
като ответник; подпис на заявителя. Към заявле
нието да приложат писмени доказателства, удос
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товеряващи качеството на заинтересувано лице
на заявителя. Със заявлението е недопустимо да
се правят искания за отмяна на индивидуалния
административен акт, както и за присъединяване
към подадената жалба от Станчо Тодоров Станев.
1514
Административният съд – Варна, VІІ състав,
съобщава за направено оспорване от Надя Ще
рионова Георгиева от Варна на Решение № 467-2
от 04 – 05.07.2012 г. и допълващото го Решение
№ 552-6 от 26 и 27.07.2012 г., двете на Общинския
съвет – Варна, с които е одобрен ПУР на кв.
Изгрев, включващ м. Изгрев, м. Франга дере и
м. Кокарджата, в т. ч. и схеми: ВиК, електро
снабдяване, идеална план-схема за вертикално
планиране и комуникационно-транспортна схема,
в частта на УПИ ІІ-1010, 1011, 1012, 1013, 1014,
1015, 1016, 1017, 1021, 1022, 1023, 847 за админи
стративно-делови център, трафопост и църква
и на улицата в отсечката, попадаща върху ПИ
1013. Заинтересованите лица могат да подадат
заявление за конституирането им като ответни
ци по а.д. № 4096/2012 г. в едномесечен срок от
деня на обнародването в „Държавен вестник“,
към което да приложат писмени доказателства,
удостоверяващи качеството им на заинтересовани
лица. Към заявлението е недопустимо да се правят
искания за отмяна на обжалвания акт, както и
за присъединяване към подадената жалба.
1587
Административният съд – Варна, на осно
вание чл. 218, ал. 2, т. 1 – 3 ЗУТ съобщава, че е
образувано адм. дело № 270/2013 г. по описа на
Административния съд – Варна, по жалба на Пе
тър Георгиев Колев и Константин Георгиев Колев
срещу Решение № 552-6 от 26 и 27.07.2012 г. на
Общинския съвет – Варна, в частта относно имот
с ид. № 10135.2552.1077, кв. Изгрев (имот № 1077 по
ПУП – ПУР, кв. Изгрев), с което е одобрен план за
улична регулация на улици и поземлени имоти за
обекти – публична собственост – ПУП – ПУР на
кв. Изгрев, включващ: м. Изгрев, м. Франга дере
и м. Кокарджа, при граници: път за с. Каменар,
бул. Хр. Смирненски, каменарско землище и с.о.
Сълзица, в т. ч. и схеми: ВиК, електрозахранва
не, идейна план-схема за вертикално планиране
и комуникационно-транспортна схема. Съдът
указва на заинтересованите лица, че в срок 1
месец от обнародването на обявлението в „Дър
жавен вестник“ могат да подадат заявление до
Административния съд – Варна, със съдържание
съобразно чл. 218, ал. 5, т. 1 – 7 ЗУТ за консти
туирането им като ответници в производството.
1588
Административният съд – Варна, ХII състав,
на основание чл. 218, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е
образувано адм.д. № 4471/2012 г. по оспорване,
предявено от Красен Станчев Коев и Николай
Станчев Коев против Решение № 552-6 по про
токол № 10 от 26 и 27.07.2012 г. на Общинския
съвет – гр. Варна, с което е одобрен план за
улична регулация на улици и поземлени имоти
за обекти – публична собственост – ПУП – ПУР
на кв. Изгрев, включващ м. Изгрев, м. Франга
дере и м. Кокарджа, при граници: път за с. Ка
менар, бул. Христо Смирненски, каменарско
землище и СО Сълзица, в т. ч. и схеми: водо
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снабдяване и канализация, електрозахранване,
идейна план-схема за вертикално планиране и
комуникационно-транспортна схема, в частта на
имот № 476. Заинтересуваните лица могат да се
конституират като ответници в производството в
едномесечен срок от обнародване на съобщението
в „Държавен вестник“ чрез подаване на заявление
до съда, което да съдържа: трите имена и адре
са, телефон, факс и електронен адрес, ако има
такъв – за българските граждани; трите имена
и личния номер за чужденец и адреса, заявен
в съответната администрация, телефон, факс и
електронен адрес, ако има такъв; фирмата на
търговеца или наименованието на юридическото
лице, изписани и на български език, седалището
и последния посочен в съответния регистър адрес
на управление и електронния му адрес; номер на
делото; акта, който се оспорва, и органа, който
го е издал; изявление, че заинтересуваното лице
желае да бъде конституирано в производството
като ответник; подпис на заявителя. Към заявле
нието да приложат писмени доказателства, удос
товеряващи качеството на заинтересувано лице
на заявителя. Със заявлението е недопустимо да
се правят искания за отмяна на индивидуалния
административен акт, както и за присъединяване
към подадената жалба от Красен Станчев Коев
и Николой Станчев Коев.
1589
Административният съд – Варна, ХХ състав,
на основание чл. 218, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е
образувано адм. дело № 4682/2012 г. по оспорване,
предявено от Янка Стоянова Георгиева, Вяра
Иванова Кръстева и Теодора Иванова Маноло
ва, на Решение № 552-6 от 26 и 27.07.2012 г. на
Общинския съвет – гр. Варна, за одобряване на
ПУП – ПУР на кв. Изгрев, гр. Варна, в частта
относно имот № 1860, кв. 170, между осови точки
100-101 и 102. Заинтересуваните лица могат да се
конституират като ответници в производството в
едномесечен срок от обнародване на съобщението
в „Държавен вестник“ чрез подаване на заявление
до съда, което да съдържа: трите имена и адре
са, телефон, факс и електронен адрес, ако има
такъв – за българските граждани; трите имена
и личния номер за чужденец и адреса, заявен
в съответната администрация, телефон, факс и
електронен адрес, ако има такъв; фирмата на
търговеца или наименованието на юридическото
лице, изписани и на български език, седалището
и последния посочен в съответния регистър адрес
на управление и електронния му адрес; номер на
делото; акта, който се оспорва, и органа, който
го е издал; изявление, че заинтересуваното лице
желае да бъде конституирано в производството
като ответник; подпис на заявителя.
1590
Административният съд – Варна, на основа
ние чл. 218, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е направено
оспорване от Валентин Александров Трифонов
на Решение № 550-6 от 26 и 27.07.2012 г. на Об
щинския съвет – гр. Варна, с което е одобрен
ПУП – ПУР на СО Акчелар, в т. ч. и схеми:
водоснабдяване, канализация, електрозахранва
не, идейна план-схема за вертикално планиране
и комуникационно-транспортна схема, в частта
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относно имот № 776. Заинтересованите лица
могат да подадат заявление по чл. 218, ал. 4 ЗУТ
за конституирането им като ответници по адм.
дело № 4368/2012 г. в едномесечен срок от деня
на обнародване на съобщението в „Държавен
вестник“, към което да приложат писмени до
казателства, удостоверяващи това им качество.
1591
Административният съд – Варна, ХХХII със
тав, на основание чл. 218, ал. 2 ЗУТ съобщава,
че е направено оспорване от Тодорка Петкова
Тодорова с предмет Решение № 552-6 от 26 и
27.07.2012 г. на Общинския съвет – гр. Варна, с
което е приет на основание чл. 21, ал. 1, т. 11
ЗМСМА във връзка с чл. 16, ал. 7 и чл. 129, ал. 1
ЗУТ и по предложение на кмета на община Варна
ПУП – ПУР на кв. Изгрев, в частта относно ПИ
с идентификатор 10135.2552.240. Заинтересуваните
лица могат да подадат заявление по чл. 218, ал. 4
ЗУТ за конституирането им като ответници по
адм.д. № 4428/2012 г. в едномесечен срок от деня
на обнародване на съобщението в „Държавен
вестник“, към което да приложат писмени до
казателства, удостоверяващи това им качество.
1592
Административният съд – гр. Добрич, ад
министративно отделение, призовава Таня Пав
линова Димитрова с последен адрес община
Добрич-град, гр. Добрич, ул. Любен Каравелов 1,
вх. А, ап. 3, сега с неизвестен адрес, да се яви в
съда на 16.05.2013 г. в 10 ч. като жалбоподател
по адм. дело № 676/2012 г., заведено от Таня П.
Димитрова. Жалбоподателят да посочи съдебен
адрес, в противен случай делото ще се гледа при
условията на чл. 50, ал. 2 ГПК (отм.).
1585
Административният съд – Пазарджик, на ос
нование чл. 218, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е постъ
пила жалба от Георги Асенов Чолаков и Румяна
Славеева Чолакова – двамата от Велинград, ул.
Еленка 5, против Заповед № 1863 от 28.12.2012 г.
на кмета на община Велинград за одобряване на
ПУП за регулация за УПИ № ХVІ-1093 в кв. 271
по действащия план на Велинград. По жалбата
е образувано адм. дело № 78/2013 г. по описа на
Административния съд – Пазарджик. Заинтере
суваните лица имат право да се конституират
като ответници в едномесечен срок от деня на
обнародване на обявлението в „Държавен вестник“
чрез подаване на заявление със съдържанието по
чл. 218, ал. 4 ЗУТ.
1233
Административният съд – Разград, на ос
нование чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2
АПК съобщава, че е постъпило оспорване от
Георги Милков Димитров от Разград против
Решение № 258 по протокол № 20 от 27.12.2012 г.
на Общинския съвет – Разград, с което са одо
брени план-сметките за разходите по третиране
на битовите отпадъци и поддържане чистотата
на териториите за обществено ползване в насе
лените места на община Разград и определяне
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такса битови отпадъци за 2013 г., по което е
образувано адм. дело № 27/2013 г. по описа на
Административния съд – Разград, насрочено за
25.03.2013 г. от 13,30 ч.
1584
Административният съд – София-град, уве
домява, че по описа на съда е образувано адм.
дело № 10787/2012 г. на ІІ отделение, 26 състав,
насрочено за 27.02.2013 г. от 13,30 ч. по жалба на
Върбан Гинев Гужгулов от София срещу Решение
№ 405 по протокол № 21 от 19.07.2012 г. на СОС в
частта относно план за регулация и застрояване
в УПИ I – „за озеленяване и подземни гаражи“,
и УПИ II-283 – за общ. обсл. в кв. 30е, и УПИ
II – за общ. обсл. в кв. 30д, както и под улици от
о.т. 128 – о.т. 130 и о.т. 129 – о.т. 82, ж.к. Люлин
10. В едномесечен срок от деня на обнародване
на съобщението в „Държавен вестник“ заинтере
сованите страни могат да се конституират като
ответници по делото чрез подаване на заявление
до съда. Заинтересованите лица имат право да се
конституират като ответници в производството
пред съда в посочения срок чрез подаване на
заявления до съда със съдържанието, определено
в чл. 218, ал. 4 ЗУТ и приложенията, посочени в
чл. 218, ал. 5 ЗУТ. Със заявлението е недопустимо
да се правят искания за отмяна на индивидуалния
административен акт, както и за присъединяване
към подадени жалби.
1586
Административният съд – София-град, второ
отделение, 40 състав, съобщава, че по жалба от
„Българска хранителна компания“ – ООД, сре
щу Решение № 412 от 19.07.2012 г. на Столичния
общински съвет, с което е одобрен проект за
подробен устройствен план – план за улична ре
гулация, план за регулация, план за застрояване
за преструктуриране на жилищен комплекс за
ж.к. Люлин 3 мр и план-схеми на мрежите и
съоръженията на техническата инфраструктура
за ж.к. Люлин 3 мр, в граници и при условия,
посочени в оспореното решение, в частта, с ко
ято е одобрен проект за подробен устройствен
план – план за регулация и план за застрояване
за преструктуриране на жилищен комплекс за
ж.к. Люлин 3 мр за УПИ ХІ – „за озеленяване
с режим на Тго“, кв. 47б, ж.к. Люлин 3 мр, в
който е включен имотът на жалбоподателя, е
образувано адм. дело № 11248/2012 г. по описа
на съда, насрочено за разглеждане в открито
съдебно заседание на 28.03.2013 г. в 13,30 ч. За
интересованите лица могат да се конституират
като ответници по делото в едномесечен срок от
деня на обнародване на съобщението в „Държавен
вестник“, като подадат заявление със съдържание
и приложения, посочени в чл. 218, ал. 5 и 6 ЗУТ.
1716
А дминистративният съд – София-град, ІІ
отделение, 28 състав, призовава Диана Владова
Грънчарова и Любомир Петров Грънчаров като
заинтересовани страни по административно дело
№ 10570/2012 г., образувано по жалба на Калия
Яворова Калъчева против Заповед № РД-18-38
от 10.07.2012 г. на изпълнителния директор на
Агенцията по геодезия, картография и кадастър,
с която е одобрена кадастралната карта и ка
дастралните регистри за територията на район
„Студентски“. Делото е насрочено за 10.04.2013 г.
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от 9,30 ч. Заинтересованите страни да посочат
съдебен адрес, в противен случай делото ще се
гледа при условията на ГПК.
1717
А дминистративният съд – София-град, ІІ
отделение, 27 състав, призовава Катина Ангело
ва Ленкова и Соня Румил Бадева-Цонева като
заинтересовани страни по адм. д. № 3322/2012 г.,
образувано по жалба на Цветанка Кръстева Табан
джова против Заповед № РД-18-13 от 17.01.2012 г.
на изпълнителния директор на Агенцията по гео
дезия, картография и кадастър, с която е одобрена
кадастралната карта и кадастралните регистри
за територията на район „Банкя“, в частта є от
носно ПИ 02659.2159.981. Делото е насрочено за
12.03.2013 г. от 10 ч. Заинтересованите страни да
посочат съдебен адрес, в противен случай делото
ще се гледа при условията на ГПК.
1750
Административният съд – Шумен, на основа
ние чл. 181, ал. 1 и 2 във връзка с чл. 188 АПК
съобщава, че е постъпило оспорване от Ангел
Кръстев Трайков срещу чл. 28, ал. 1 и чл. 28,
ал. 4 от Наредбата за изменение и допълнение на
Наредбата за определянето и администрирането
на местните такси и цени на услуги на територи
ята на община Шумен, приета с Решение № 165
по протокол № 11 от 28.06.2012 г. на Общинския
съвет – гр. Шумен, по което е образувано адм.д.
№ 37/2013 г. по описа на А дмиинстративния
съд – Шумен, насрочено за 1.04.2013 г. от 10,30 ч.
1515
Видинският окръжен съд, гражданско отделе
ние, уведомява Баджа Дан, роден на 21.12.1958 г.,
гражданин на бивша Република Югославия,
без регистриран постоянен и настоящ адрес в
Република България, че срещу него е заведено
гр.д. № 462/2012 г. по описа на ВОС от Албена
Методиева Дан с правно основание чл. 62, ал. 2
СК – оспорване на бащинство. Исковата молба
и приложенията може да получи в двуседмичен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ от
деловодството на съда – Видин, пл. Бдинци 1. При
неявяването на ответника или упълномощено от
него лице в указания срок съдът ще му назначи
особен представител.
1413
Бургаският районен съд, гражданска колегия,
ІV състав, съобщава на Флора Ернандес Гомес,
родена на 31.03.1978 г., гражданка на Куба, с
последен известен адрес Бургас, к-с Славейков,
бл. 15, вх. 3, ет. 7, ап 21, сега с неизвестен адрес,
че има заведено гр. д. № 8593/2012 г. от Румен
Василев Димитров с адрес: Бургас, ж. к. Меден
рудник, бл. 115, вх. 2, ет. 6, ап. 39, по чл. 49 СК.
Указва на ответницата Флора Ернандес Гомес,
че следва да се яви в съда в Бургас, ул. Алек
сандровска 101, в открито съдебно заседание на
25.04.2013 г. от 10 ч. за връчване на препис от
ИМ и приложенията към нея.
1552
Бургаският районен съд, ХV състав, уведомя
ва Димитър Веселинов Василев с посочен адрес
Република Чехия, че пред Бургаския районен
съд има заведено от Стоянка Владимирова Ни
колова и др. гр. дело с № 10860/2012 г. с правно
основание – иск за делба, по което същият е
ответник. В двуседмичен срок от обнародване на
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съобщението ответникът да се яви в канцелари
ята на съда за получаване на исковата молба и
приложенията за отговор по чл. 131 ГПК, като в
противен случай ще бъде приложена процедурата
по чл. 48, ал. 1 ГПК.
1553
Бургаският районен съд, ХV състав, уведо
мява Борис Веселинов Василев с посочен адрес
Република Чехия, че пред Бургаския районен
съд има заведено от Стоянка Владимирова Ни
колова и др. гр. дело с № 10860/2012 г. с правно
основание – иск за делба, по което същият е
ответник. В двуседмичен срок от обнародване на
съобщението ответникът да се яви в канцелари
ята на съда за получаване на исковата молба и
приложенията за отговор по чл. 131 ГПК, като в
противен случай ще бъде приложена процедурата
по чл. 48, ал. 1 ГПК.
1554
Разградският районен съд призовава Мутлу
Гюлез, роден на 19.03.1978 г., без регистриран
постоянен и настоящ адрес в Република Бъл
гария, да се яви незабавно в качеството си на
ответник в съда, стая № 106, за получаване на
препис от исковата молба и приложенията по
гр.д. № 10/2013 г. Ответникът да посочи съдебен
адрес в Република България. Ако въпреки обна
родването в „Държавен вестник“ Мутлу Гюлез не
се яви в съда, за да получи преписи от исковата
молба и приложенията, съдът ще му назначи
особен представител на разноски на ищеца на
основание чл. 48, ал. 2 ГПК.
1440
Самоковск и ят районен съд съобщава на
Невенка Димитрова Мусини с постоянен адрес
Самоков, ул. Иван Йончев 9, без регистри
ран настоящ адрес в Република България, че
срещу нея и други ответници е заведено гр.д.
№ 699/2012 г. по описа на съда от Весела Ра
дославова Занкова, Николай Крумов Занков и
Иван Крумов Занков по чл. 124, ал. 1 ГПК във
връзка с чл. 53, ал. 2 ЗКИР. В деловодството на
съда се намират препис от исковата молба и
приложенията, които може да получи в двусед
мичен срок от обнародване на съобщението в
„Държавен вестник“. При неявяване на Невенка
Димитрова Мусини в указания двуседмичен
срок съдът ще є назначи особен представител
на основание чл. 48, ал. 2 ГПК.
1517
Софийският районен съд, 63 състав, призовава
Валери Илиев Димитров с последен постоянен
адрес София, ж.к. Стрелбище, бл. 22А, вх. Б, ет. 2,
ап. 38, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда
на 28.05.2013 г. в 11,30 ч. като ответник по гр.д.
№ 12189/2004 г., заведено от Катерина Стефанова
Димитрова Йенер Фон Фергуц и Мариан Ханс
Димитров Йенер Фон Фергуц, за делба. Ответни
кът да посочи съдебен адрес, в противен случай
делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2
ГПК (отм.).
1438
Софийският районен съд, 63 състав, призовава
Светлана Илиева Димитрова с последен постоя
нен адрес София, ж.к. Гоце Делчев, бл. 2Б, вх. Б,
ап. 24, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда
на 28.05.2013 г. в 11,30 ч. като ответница по гр.д.
№ 12189/2004 г., заведено от Катерина Стефанова
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Димитрова Йенер Фон Фергуц и Мариан Ханс
Димитров Йенер Фон Фергуц, за делба. Ответни
цата да посочи съдебен адрес, в противен случай
делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2
ГПК (отм.).
1439
Варненският окръжен съд, търговско отде
ление, на основание чл. 679, ал. 2 ТЗ по т. д.
№ 37/2013 г. насрочва производството в о.с.з. на
6.03.2013 г. в 10 ч. за отмяна на решения на общо
събрание на кредиторите на „Голден Българиан
Девелоперс“ – ЕООД, Варна, от 18.12.2012 г.
1593

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
92. – Управителният съвет на сдружение
„Знам и Мога“ – София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 1.04.2013 г. в
17 ч. в офиса на сдружението на адрес: София,
бул. Евлоги Георгиев 52, при следния дневен ред:
1. отчет за дейността на сдружението за 2012 г.;
2. приемане на нови членове и констатиране
на отпадането на членове на сдружението; 3.
промени в числеността и в състава на управи
телния съвет; избор на председател; 4. промени
в устава на сдружението; 5. разни. Поканват се
всички членове на сдружението да присъстват
лично или чрез писмено упълномощен предста
вител. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе един час
по-късно, на същото място и при същия дневен
ред независимо от броя на явилите се членове.
Материалите по провеждане на общото събрание
се предоставят на всеки член при поискване в
офиса на сдружението.
1639
5. – Управителни ят съвет на Бъ лгарск и
енергиен форум, София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква на 24.04.2013 г. в 16 ч. годиш
но общо събрание на сдружението в сградата
на Научно-техническите съюзи, ул. Раковски
108, заседателна зала № 2, ет. 2, при следния
дневен ред: 1. приемане на отчет за дейността
на сдружението за 2012 г.; 2. приемане на отчет
на контролната комисия за 2012 г.; 3. приемане
на бюджет и план за дейността на сдружението
през 2013 г. При липса на кворум на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание се разпуска и
се свиква повторно в 17 ч.
1603
1. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Балкански-Паница Институт
за научни издирвания“, София, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 23, ал. 1 от устава на сдру
жението свиква общо събрание на сдружението
на 3.04.2013 г. в 14 ч. в София, бул. Никола Вап
царов 53В, офис 12, при следния дневен ред: 1.
отчет за дейността на сдружението (БПИАС) от
създаването му до момента; 2. финансов отчет на
сдружението (БПИАС) за 2012 г.; 3. дискутиране
и приемане на план и проектобюджет за 2013 г.;
4. промени в състава на управителния съвет и
избор на нови членове; 5. промени в устава на
сдружението. Поканват се всички членове на
сдружението. При липса на кворум на основание
чл. 24 от устава на сдружението и чл. 27 ЗЮЛНЦ
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събранието ще се проведе същия ден в 15 ч.,
при същия дневен ред независимо от броя на
присъстващите членове.
1632
2. – Управителният съвет на сдружение „Спор
тен клуб Икономист“, София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдружението на
6.04.2013 г. в 10 ч. в София, район „Студентски“,
Студентски град, бл. 53, вх. Б, ап. 611, при след
ния дневен ред: 1. приемане на нови членове; 2.
промяна на името на сдружението; 3. промени в
устава на сдружението; 4. текущи. 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.
1754
1. – Управителният съвет на Училищното
настоятелство на 107 основно училище „Хан
Крум“, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на членовете на настоя
телството на 16.04.2013 г. в 18 ч. в сградата на
107 ОУ „Хан Крум“, София, район „Лозенец“,
ул. Димитър Димов 13, при следния дневен ред:
1. отчет на дейността на УН на 107 ОУ „Хан
Крум“ за периода 2011 – 2012 г.; 2. приемане на
нови членове на УН; 3. избор на нови членове
на управителния съвет; 4. приемане на програма
на работа за следващата учебна година.
1451
1. – Управителният съвет на Асоциацията на
полицейските началници, София, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 14, ал. 2 от устава на асо
циацията свиква общо събрание на 16.04.2013 г. в
16 ч. в „Експо център“ в София, район „Младост“,
бул. Цариградско шосе 147, при следния дневен
ред: 1. отчет на УС за дейността на АПН през
2012 г.; 2. отчет за финасовото състояние на АПН
през 2012 г.; 3. избор на нов управителен съвет
на Асоциацията на полицейските началници; 4.
разни. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе в 17 ч.,
на същото място и при същия дневен ред.
1452
1. – Управителният съвет на сдружение „Руски
клуб „Съгласие“, София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо отчетно-изборно събрание
на сдружението на 16.04.2013 г. в 12 ч. в София,
ул. Шипка 34, Руски културно-информационен
център, зала 204, при следния ред: 1. избори в
състава на ръководните органи на сдружението;
2. промяна на названието на сдружението; 3.
промяна в устава на сдружението; 4. промяна
на адресна регистрация. 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 независимо от броя на
присъстващите.
1494
1. – Управителният съвет на сдружение „Бъл
гарска асоциация за изолации в строителството“
(БАИС), София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ по
своя инициатива свиква редовно годишно общо
събрание на БАИС на 18.04.2013 г. в 14 ч., което
ще се състои в София, бул. Христо Смирненски
1, Университет по архитектура, строителство и
геодезия (УАСГ), нова сграда. Регистрацията на
членовете за участие в работата на ОС ще се
извърши същия ден от 13 ч. При регистрацията
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участниците следва да се легитимират с лична
карта, а пълномощниците – и с изрично писмено
пълномощно. Общото събрание ще се проведе при
следния дневен ред: 1. отчет на УС за дейността
на БАИС през 2012 г.; проект за решение – ОС
приема за сведение отчета на УС; 2. приемане
на годишния финансов отчет (ГФО) за 2012 г.;
проект за решение – ОС приема ГФО за 2012 г.;
3. приемане на бюджет на БАИС за 2013 г.; про
ект за решение – ОС приема бюджет на БАИС
за 2013 г.; 4. приемане на програма за дейност
на БАИС през 2013 г.; проект за решение – ОС
приема предложената от УС програма за дейност
на БАИС през 2013 г. При липса на кворум на
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ ОС ще се проведе от
15 ч. същия ден, на същото място и при същия
дневен ред и ще се счита за редовно независимо
от броя на присъстващите членове. Материали
те за общото събрание са на разположение на
заинтересованите членове в офиса на БАИС на
адрес: София, бул. Христо Смирненски 1, корпус
„А“, ет. 4, офис 5.
1391
1. – Управителният съвет на сдружение с не
стопанска цел „Родителски алианс „Благополучие
в детската градина 2008“, София, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членовете
на сдружението на 18.04.2013 г. в 17 ч. на адрес:
София, район „Триадица“, ж.к. Гоце Делчев, ул.
Златишки проход 57, при следния дневен ред: 1.
обсъждане и приемане доклад-отчет на УС за
дейността на сдружението през 2012 г.; проект
за решение – ОС приема доклад-отчета на УС
за дейността на сдружението през 2012 г.; 2.
обсъждане и приемане на годишен счетоводен
отчет за дейността на сдружението през 2012 г.;
проект за решение – ОС приема годишния сче
товоден отчет за дейността на сдружението през
2012 г.; 3. освобождаване на управителния съвет
от отговорност за 2012 г.; проект за решение – ОС
освобождава управителния съвет от отговорност
за 2012 г.; 4. обсъждане и приемане проект на
УС за годишна програма за 2013 г. за осъщест
вяване на дейността на сдружението; проект за
решение – ОС приема годишната програма за
осъществяване на дейността на сдружението през
2013 г.; 5. приемане бюджет на сдружението за
2013 г.; проект за решение – ОС приема предложе
нието на УС за бюджет на сдружението за 2013 г.;
6. приемане на решение за персонални промени
по отношение на членовете на управителния
съвет на сдружението; проект за решение – ОС
приема решение за освобождаване от длъжност
на досегашни членове на управителния съвет и
избира нови членове на управителния съвет на
същото сдружение в съответствие с направените
предложения в тази насока; 7. разни. Материалите
за събранието ще бъдат на разположение на чле
новете на сдружението на адреса на управление
в София, район „Триадица“, ж.к. Гоце Делчев, ул.
Златишки проход 57, всеки работен ден от 8 до
18 ч. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в
18 ч., на същото място независимо от броя чле
нове на сдружението, регистрирали се за участие
в общото събрание.
1453
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8. – Управителният съвет на Съюза по хра
нителна промишленост към ФНТС, София, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на 18.04.2013 г. в 11 ч. в Националния дом за
наука и техника, София, ул. Г. С. Раковски 108,
ет. 2, зала № 3, при следния дневен ред: 1. прие
мане отчета на управителния съвет за 2012 г.; 2.
приемане отчета на контролния съвет за 2012 г.;
3. приемане бюджета на съюза за 2013 г.; 4. прие
мане на програма на съюза за 2013 г.; 5. промени
в управителния съвет; 6. избор на делегати за
общо събрание на ФНТС; 7. разни.
1539
1. – Управителният съвет на Асоциацията
на търговците на електродомакински уреди
и аудио-визуална техника – АТЕА, София, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ кани всички членове
на асоциацията да присъстват на общо събрание
на 18.04.2013 г. в 17 ч. на адрес: София, район
„Средец“, ул. Христо Белчев 21, ет. 1, офис 1,
при следния дневен ред: 1. вземане на решение
за прекратяване на асоциацията; 2. определяне
на ликвидатор – Стилиян Георгиев Станев.
1730
1. – Управителният съвет на Младежка ЛГБТ
организация „Действие“, София, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква заседание на общото съ
брание на сдружението на 18.04.2013 г. в 10 ч. в
София, ул. Русалка 25, при дневен ред: изготвяне
и приемане на годишен доклад за дейността и
годишен финансов отчет на сдружението съгласно
чл. 46 във връзка с чл. 40 ЗЮЛНЦ.
1726
1. – Управителният съвет на Асоциацията
на вносителите и търговците на промишлени
и козметични продукти АПРОКО, София, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ кани всички членове
на асоциацията да присъстват на общо събрание
на 18.04.2013 г. в 18 ч. на адрес: София, район
„Средец“, ул. Христо Белчев 21, ет. 1, офис 1,
при следния дневен ред: 1. вземане на решение
за прекратяване на асоциацията; 2. определяне
на ликвидатор – Нансен Алфред Бехар.
1729
9. – Академичният съвет на Българската ака
демия на науките и изкуствата (БАНИ), София,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ поканва всички
академици, дописни членове, член-наблюдатели
и почетни членове на БАНИ да присъстват на
общо събрание на БАНИ на 20.04.2013 г. в 9,30 ч.
в голямата зала на Военномедицинската академия,
ул. Св. Георги Софийски 3, София, при следния
дневен ред: 1. промени в устава; 2. отчетни до
клади по отделения; 3. годишен финансов отчет
за 2012 г.; 4. приемане на нови членове; 5. разни.
При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе с един час по-късно
от обявения.
1143
1. – Управителният съвет на Националното
Българско Дружество по Естетична хирургия
и Естетична медицина – София, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно годишно отчетно
събрание на членовете си на 20.04.2013 г. в 13 ч.
в офиса на дружеството на бул. Витоша 64 при
следния дневен ред: 1. отчет за извършената
дейност през отчетния период; 2. обсъждане на
тематиката на тематичните срещи за членовете
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през следващата година за получаване на точки
от продължителното медицинско обучение; 3.
приемане на тематиката за международните „Дни
на естетичната хирургия в София“; 4. обсъждане
на мерки срещу отменената специалност „коз
метична (естетична) хирургия“; 5. обсъждане на
програмата за честване на 20-ата годишнина от
създаването на НБДЕХЕМ; 6. разни.
1163
11. – Управителният съвет на Българската
федерация скокове батут (БФСБ) на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква отчетно-изборно събра
ние на 20.04.2013 г. в 11 ч. в София, Национална
спортна академия – заседателна зала, ет. 3, при
следния дневен ред: 1. отчетен доклад за дейността
на БФСБ за 2012 г.; 2. финансов отчет за 2012 г.;
3. избор на председател и управителен съвет на
БФСБ; 4. приемане и освобождаване на членове
(спортни клубове) на БФСБ; 5. разни. При липса
на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
ще се проведе същия ден в 12 ч., на същото място
и при същия дневен ред. Писмените материали
по дневния ред са на разположение на клубове
те в офиса на БФСБ и при поискване ще бъдат
предоставени на заинтересованите.
1267
14. – Управителният съвет на БФ „Три
атлон“, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на Българската федерация
„Триатлон“ на 20.04.2013 г. в 11 ч. в София, бул.
Васил Левски 75, ет. 5, при следния дневен ред:
1. отчет за дейността на УС на БФ „Триатлон“
и финансов отчет за 2012 г. и освобождаване
УС от отговорност; 2. приемане Наредба за
спортно-състезателната 2013 г.; 3. приемане
Наредба за оценяване дейността на спортните
клубове – членове на БФ „Триатлон“ през 2013 г.;
4. приемане на нови членове; 5. избор на нов
управителен съвет и председател на федераци
ята; 6. текущи въпроси. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 12 ч., на същото място и
при същия дневен ред.
1422
1. – Управителният съвет на сдружение „При
ятели на Валдорфската педагогика“, София, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на членовете на сдружението на 21.04.2013 г. в
14 ч. в София, ул. Горски пътник 44, при следния
дневен ред: 1. отчет за дейността на УС през
2012 г.; 2. финансов отчет за 2012 г.; 3. разпускане
на стария УС; избор на нов УС и председател
на сдружението; 4. избор на нов финансово-кон
тролен орган; 5. приемане на годишен план за
работата на сдружението; 6. разни. Регистрацията
на членовете ще се извършва от 13 ч. При липса
на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото
събрание ще се проведе същия ден в 15 ч. на
същото място и при същия дневен ред.
1755
1. – Управителният съвет на сдружение „Асо
циация на преподавателите по японски език в
България – Кирил Радев“, София, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква извънредно общо събра
ние (ОС) на 22.04.2013 г. в 10 ч. в София, район
„Възраждане“, бул. Тодор Александров 79, сграда
ЦИЕК, при следния дневен ред: 1. приемане на
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окончателния баланс на сдружението; проект за
решение – ОС приема за сведение окончателния
баланс; 2. приемане на пояснителния доклад към
окончателния баланс и на годишния отчет на лик
видатора на сдружението; проект за решение – ОС
приема пояснителния доклад към окончателния
баланс и годишния отчет на ликвидатора; 3.
освобождаване от отговорност на ликвидатора
Цветелина Бориславова Радева за цялостната є
дейност като ликвидатор на сдружението; проект
за решение – ОС освобождава от отговорност
ликвидатора Цветелина Бориславова Радева за
цялостната є дейност като ликвидатор на сдруже
нието; 4. вземане на решение за разпределяне на
останалото след ликвидацията имущество; проект
за решение – ОС взема решение за разпределяне
на останалото след ликвидацията имущество.
Регистрацията на членовете за участие в работата
на ОС ще се извърши същия ден от 9,30 ч. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
ОС ще се проведе в 12 ч. същия ден, на същото
място и при същия дневен ред и ще се счита за
редовно независимо от броя на присъстващите
членове. Материалите за общото събрание са на
разположение на членовете в канцеларията на
сдружението.
1735
11. – Управителният съвет на сдружение „Бъл
гарска браншова асоциация Пътна безопасност“
(ББАПБ), София, на основание чл. 24, ал. 1 от
устава на сдружението във връзка с чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква редовно общо събрание на членовете на
сдружението на 24.04.2013 г. в 11 ч. в София, в
х-л „Централ Хотел Форум“, зала Централ, при
следния дневен ред: 1. приемане на годишния отчет
на управителния съвет за дейността на сдружени
ето за 2012 г.; 2. приемане на годишния отчет на
контролния съвет за дейността на сдружението
за 2012 г.; 3. приемане на годишния финансов
отчет на сдружението за 2012 г.; 4. приемане на
бюджета на сдружението за 2013 г. по предста
вен от управителния съвет проект за бюджет; 5.
избор на нови членове на управителния съвет
за период 3 години; 6. избор на нови членове на
контролния съвет за период 3 години; 7. вземане
на решение за изменение и допълнение на устава
на сдружението по представен проект; 8. решаване
на други организационни въпроси; 9. овластя
ване на председателя на управителния съвет на
сдружението или упълномощено от него лице да
подаде всички необходими документи за обявя
ване на приетите актове в Централния регистър
на ЮЛНЦ при Министерството на правосъдието.
На събранието членовете – юридически лица, се
представляват от законните ми представители
или от изрично упълномощено от тях лице с
писмено пълномощно (без нотариална заверка).
Представителите на членовете се легитимират
с изрично писмено пълномощно и документ за
самоличност. Писмените материали във връзка
със събранието ще бъдат на разположение на
членовете на сдружението в седалището в Со
фия, ул. Бесарабия 114, и в Регионалния офис в
Пловдив, район „Южен“, Околовръстен път, кв.
Коматево, имот № 15006, и при поискване ще
бъдат представени на всеки член безплатно. При
липса на кворум на основание чл. 25 от устава
на сдружението и чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
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ще се проведе един час по-късно същия ден, на
същото място и при същия дневен ред колкото
и членове да се явят.
1396
1. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Юристи срещу корупцията“,
София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 17 от
устава на сдружението свиква общо събрание на
сдружението на 24.04.2013 г. в 17,30 ч. в София,
кв. Лозенец, ул. Неразделни 16, ет. 1, при следния
дневен ред: 1. приемане на годишния и финансов
отчет на сдружението за 2012 г.; 2. промяна в
устава на сдружението; 3. избор на нов управи
телен съвет – председател и зам.-председател на
сдружението; 4. други. Канят се всички членове
на сдружението да присъстват на събранието. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ и
чл. 18 от устава на сдружението общото събрание
ще се проведе един час по-късно, на същото място
и при същия дневен ред независимо от броя на
присъстващите.
1525
2. – Уп ра ви те лни ят с ъве т на сдру жение
„Национален комитет на България в Световния
енергиен съвет“, София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдружението
на 26.04.2013 г. в 14 ч. в София, ул. Триадица 8,
при следния дневен ред: 1. доклад за дейността
на сдружението през 2012 г.; 2. приемане на
бюджета на сдружението и определяне раз
мера на членския внос за 2013 г.; 3. приемане
на работна програма за 2013 г.; 4. определяне
състава на българската делегация за участие
в Х Х ІІ Световен енергиен конг рес, 13 – 17
октомври 2013 г., Корея; 5. промени в състава
на управителния съвет; 6. разни. Материалите
по дневния ред на събранието ще бъдат на
разположение на членовете на сдру жението
след 10.04.2013 г. всеки работен ден от 9 до
17 ч. в седалището на сдружението в София,
ул. Триадица 8, стая 305. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание
ще се проведе същия ден в 15 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
1365
1. – Управителният съвет и председателят на
фондация „Априлци“, София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ и чл. 18, т. 2 от устава на фондацията
свикват редовно годишно събрание (заседание
на съвета на фондацията) на 29.04.2013 г. в 18 ч.
в гр. Априлци, в заседателната зала на хотел
„Центъра“, при следния дневен ред: 1. отчет за
дейността на фондацията през 2012 г.; 2. годишен
счетоводен отчет за дейността на фондацията
през 2012 г.; 3. приемане на програма за дей
ността на фондацията през 2013 г.; 4. финансов
план (бюджет) на фондацията за 2013 г.; 5. други
въпроси. При липса на кворум на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия
ден в 19 ч.
1205
7. – Управителният съвет на сдружение с не
стопанска цел „Браншово сдружение Български
оптически съюз“, София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 30.04.2013 г.
в 14 ч. в София, бул. Дж. Неру, Силвър център,
ТОБ 80, при дневен ред: вземане на решение за
прекратяване дейността на сдружението. При
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липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 14,30 ч.
на същото място и при същия дневен ред.
1421
2. – Управителният съвет на Националния
клуб за демокрация „Светослав Лучников“, София,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 20 от устава
на клуба свиква общо събрание на сдружението
на 3.06.2013 г. в 17 ч. в София, бул. Витоша 18
(залата на партера, вход от ул. Кърниградска),
при следния дневен ред: 1. отчетен доклад; 2.
финансов отчет; 3. избор на нов управителен
съвет; 4. промени в устава; 5. разни.
1248
1. – Управителният съвет на училищно Нас
тоятелство „Пролет“, Айтос, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 12.04.2013 г.
в 17 ч. в сградата на ОДЗ „Пролет“, ет. 1, при
следния дневен ред: 1. приемане на нови членове
на общото събрание на Настоятелство „Пролет“ и
изключване на членове на настоятелството; 2. из
менение и допълнение на устава на Настоятелство
„Пролет“; 3. вземане на решение за освобождаване
на членовете на съвета на настоятелите и изби
ране на нов съвет на настоятелите и определяне
на числеността му. На основание чл. 16, ал. 1 от
устава на настоятелството общото събрание е
законно, ако присъстват 50 % от всички членове
на настоятелството плюс един. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
се отлага с един час по-късно, на същото място
и при същия дневен ред и се счита за редовно
колкото и членове да се явят.
1394
48. – Управителният съвет на Клуб спорт с
ученици „Алада“ – Ардино, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдружението
на 10.04.2013 г. в 17 ч. в заседателната зала на Об
щинския съвет – гр. Ардино, при следния дневен
ред: 1. приемане на отчет за дейността на клуба;
2. избор на управителен съвет и председател на
управителния съвет; 3. разни.
1169
1. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Футболен клуб „Ахелой“, Ахе
лой, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на сдружението на 18.04.2013 г. в 18 ч. в
гр. Ахелой, ул. Слънчев бряг, ресторант „Хени“,
при следния дневен ред: 1. отчет за дейността
на „Футболен клуб „Ахелой“; освобождаване от
отговорност председателя на УС; 2. освобожда
ване на председателя на УС на сдружението; 3.
освобождаване на членовете на УС; 4. избор на
нов председател и на нов УС; 5. избор на нов
управителен съвет на сдружението; 6. преобразу
ване на „Футболен клуб „Ахелой“ в юридическо
лице с нестопанска цел за осъществяване на
общественополезна дейност; 7. приемане на нов
устав; 8. промяна на седалището и адреса на
управление на клуба. При липса на кворум на
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще
се проведе с един час по-късно от обявения, на
същото място, при същия дневен ред независимо
от явилите се членове.
1393
1. – Уп ра ви т е л н и я т с ъве т н а СК „ Ба л
кан“ – Белоградчик, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
и решение на УС с протокол № 1 от 24.01.2013 г.
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свиква общо събрание на 10.04.2013 г. в 18 ч. в
Младежкия дом – гр. Белоградчик, при следния
дневен ред: 1. отчетен доклад на СК „Балкан“ за
периода 2007 – 2012 г.; 2. финансов отчет на СК
„Балкан“ за периода 2007 – 2012 г.; 3. приемане
бюджет на СК „Балкан“ за 2013 г.; 4. приемане на
нови членове на общото събрание; 5. допълнение
и изменение на устава на СК „Балкан“; 6. избор
на нови ръководни органи на СК „Балкан“ – УС,
председател, секретар; 7. разни. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото
събрание ще се проведе същия ден в 19 ч. и при
същия дневен ред.
1243
3. – Управителният съвет на сдружение „ЛРД
„Средногорец“, гр. Брезово, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдружението
на 19.04.2013 г. в 16 ч. в Ловен дом – гр. Брезо
во, ул. Г. Димитров 8, при следния дневен ред:
1. отчет за дейността на УС на сдружението за
2012 г.; 2. годишен баланс и отчет за приходите
и разходите през 2012 г.; 3. отчет за дейността
на контролния съвет за 2012 г.; 4. приемане на
финансовия план и щатно разписание за 2013 г.; 5.
определяне размера на членския внос за 2014 г.; 6.
промени в устава; 7. разни. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 17 ч., на същото място и
при същия дневен ред.
1348
1. – Управителят на сдружение „Регионално
занаятчийско сдружение на фризьорите в град
Бургас“ на основание чл. 23 от устава и чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 13.04.2013 г. в
10 ч. в Бургас, ул. Батак 4, при следния дневен ред:
1. приемане на нов устав на сдружението (в т.ч.
промяна на наименованието на сдружението); 2.
освобождаване на стария и избор на нов управи
телен орган на сдружението; 3. други. При липса
на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото
събрание ще се проведе един час по-късно, на
същото място и при същия дневен ред и ще се
счита за редовно колкото и членове да се явят.
1558
1. – Управителният съвет на дружество „Бъл
гарски писател“, Бургас, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 19.04.2013 г. в
18 ч. в Бургас, ул. Булаир 10, при следния дневен
ред: 1. приемане отчета за дейността на управи
телния съвет за 2012 г.; 2. вземане на решения за
изменение и допълнение на устава; 3. обсъждане
на промяна в правно-организационната форма на
дружеството; 4. разни – организационни въпроси,
свързани с дейността на сдружението и с евен
туалните промени. Общото събрание е законно,
ако присъстват повече от половината от всички
членове. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе в 19 ч. на
същото място и при същия дневен ред колкото
и членове да се явят.
1606
9. – Управителният съвет на РСНЦ „Диабетни
грижи“, Бургас, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ с
решение на УС с протокол № 2 от 15.02.2013 г.
свиква отчетно-изборно събрание на дружеството
на 20.04.2013 г. в 9 ч. в сградата на Областната
управа на ет. 2 при следния дневен ред: 1. отче
тен доклад за 2012 г.; 2. годишен финансов отчет
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за 2012 г.; 3. проектопрограма на дейностите
2013 г. – 2018 г.; 4. проектобюджет 2013 г.; 5.
промени в устава; 6. избор на комисии за проек
топредложение и преброяване; 7. избор на УС; 8.
разни. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в
10 ч., на същото място и при същия дневен ред
независимо от броя на присъстващите.
1604
2. – Управителният съвет на сдружение клуб
„Стрелба“, Варна, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на членовете на 15.04.2013 г.
в 16 ч. във Варна, ул. Селиолу 39, зали „Простор“,
при следния дневен ред: 1. приемане отчет за
дейността на сдружението през 2012 г.; 2. промяна
в устава на сдружението; 3. избор на управителен
съвет на сдружението; 4. приемане на решение
за участие на сдружение клуб „Стрелба“ в друга
организация. При липса на кворум на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия
ден в 17 ч., на същото място и при същия дневен
ред и ще се счита за редовно независимо от броя
на присъстващите.
1527
1. – Управителният съвет на фондация „Лис
топад на спомените“, Варна, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на фондацията
на редовно заседание на 20.04.2013 г. в 9 ч. в зала
„Огледална“ на Македонски дом – Варна, ул. Со
лун 2, при следния дневен ред: 1. доклад на УС
за отпадналите членове на общото събрание; 2.
одобряване и прием на нови членове на общото
събрание; 3. отчет за дейността на УС на фонда
цията; 4. отчет за финансовата дейност; 5. отчет
на контролния съвет; 6. приемане на промени в
устава; 7. избор на управителен съвет; 8. избор на
контролен съвет; 9. определяне размера на парич
ните вноски от членовете на общото събрание;
10. освобождаване от отговорност председателя,
членовете на УС и контролния съвет; 11. разни.
Писмените материали за заседанието са на раз
положение на участниците в общото събрание
на адрес: Варна, ул. Солун 2.
1538
12. – Управителният съвет на Моряшки про
фесионален съюз, Варна, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 25.04.2013 г.
в 9 ч. в зала 525 на Български Морски квали
фикационен център на адрес: Варна, ул. Васил
Друмев 73, при следния дневен ред: 1. отчет
на председателя; 2. финансов отчет за периода
1 април 2012 г. – 31 март 2013 г.; 3. приемане на
бюджет на Моряшки професионален съюз за пе
риода 1 април 2013 г. – 31 март 2014 г.; 4. избор
на секретар; 5. попълване състава на управител
ния съвет и контролно-ревизионната комисия; 6.
приемане на програма; 7. разни. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
ще се проведе същия ден в 10 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
1237
1. – Управителният съвет на Спортен клуб по
лека атлетика „Атлетик“, Велики Преслав, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на 13.04.2013 г. в 10 ч. в Спортна зала за вдигане
на тежести – ул. Хан Омуртаг 10, при следния
дневен ред: 1. отчет на УС през 2012 г.; 2. прие
мане на финансово-счетоводния отчет за 2012 г.;
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3. избиране на ново ръководство. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
се отлага с един час, след което се провежда на
същото място и при същия дневен ред и се счита
за законно колкото и членове да се явят.
1151
1. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел за осъществяване на обществе
нополезна дейност „Сдружение спортен тенис
клуб – „Ахед“, Ловеч, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква редовно общо събрание на сдружението
на 17.04.2013 г. в 18 ч. на адреса на управление
на сдружението: Ловеч, ул. Бяло море 1, бл. Бяло
море № 1, вх. Г, ет. 6, ап. 17, при следния дне
вен ред: 1. приемане на отчета за дейността на
сдружението за периода 2011 г. – 2012 г.; 2. избор
на управителен съвет и председател на управи
телния съвет на сдружението; 3. приемане на
програма за дейността на сдружението за периода
2013 г. – 2016 г.; 4. приемане на бюджет за 2013 г.;
5. приемане на нови членове; 6. други въпроси.
При липса на кворум в определения ден и час за
провеждане на събранието на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ същото ще се проведе един час по-късно
с явилите се членове съгласно устава.
1536
1 . – Уп р а в и т е л н и я т с ъ в е т н а „ Ро т а р и
клуб – Несебър“, Несебър, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членовете
на сдружението на 4.06.2013 г. в 18,30 ч. в хотел
„Маринер“, к.к. Слънчев бряг, при следния дневен
ред: 1. отчет на УС на клуба за ротарианската
година; 2. освобождаване на УС; 3. избор на нов
УС; 4. разни. При липса на кворум на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе съ
щия ден в 19,30 ч., на същото място, при същия
дневен ред. Материалите за събранието са на
разположение на членовете на клуба ежедневно
в залата за срещи.
1537
1. – Управителният съвет на сдружение с не
стопанска цел „Сдружение „Тарма“, Пловдив, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на членовете на сдружението на 20.04.2013 г. в
10 ч. в Пловдив, ул. Пролет 2, при следния дневен
ред: 1. изключване на членове на сдружението и
приемане на нови членове; 2. освобождаване на
членове на управителния съвет и избор на чле
нове на управителния съвет на сдружението; 3.
отчет за дейността на сдружението през 2012 г.;
4. финансов отчет на сдружението за 2012 г.; 5.
разни. По предложение в дневния ред могат да
се включват за обсъждане и решаване и други
въпроси. Канят се всички членове или писмено
упълномощени техни представители да присъстват
на общото събрание. При липса на кворум на
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще
се проведе същия ден в 11 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
1540
54. – Управителният съвет на „Асоциация за
обучение в транспорта“, Пловдив, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно общо събрание
на членовете на асоциацията на 10.05.2013 г. в
14 ч. в учебен кабинет № 5 на „Трансинг“ – АД,
Пловдив, бул. Христо Ботев 82, при следния
дневен ред: 1. отчет за дейността през 2012 г.; 2.
приемане план за 2013 г.; 3. разни. Регистрацията
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за участие в събранието ще се извършва от 13 ч.
на мястото на провеждане на събранието срещу
лична карта за членовете и лична карта и пълно
мощно за упълномощените. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 17 ч., на същото място и при
същия дневен ред. Материалите за събранието са
на разположение в Пловдив, бул. Христо Ботев
82, офис 612.
1605
1. – Управителният съвет на сдружение с несто
панска цел „Ловно-рибарско дружество – Сокол“,
Харманли, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
редовно общо събрание на 17.05.2013 г. в 10 ч. в
голямата зала на ГВК при следния дневен ред:
1. приемане на отчета на управителния съвет за
дейността на сдружението през отчетния период; 2.
приемане отчета на контролния съвет; 3. приемане
на финансов план на сдружението за 2013 г.; 4.
приемане на размера на членския внос за 2014 г.;
5. приемане на основните насоки и програмата за
дейността на сдружението през следващия отчетен
период; 6. избор на ръководство – управителен
съвет и председател; 7. избор на контролен съвет
и председател; 8. разни. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 11 ч., на същото място по
обявения дневен ред.
1548
1. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Деца и семейства“, Хасково,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно го
дишно общо събрание на 13.04.2013 г. в 10,30 ч. в
седалището на сдружението в Хасково, ул. Шести
септември 10, при следния дневен ред: 1. отчет за
дейността на управителния съвет на сдружението;
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2. приемане на основните насоки за дейността на
сдружението; 3. избиране на нов състав на управи
телния орган; 4. разни. Материалите за събранието
са на разположение в офиса на сдружението. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
общото събрание ще се проведе с един час покъсно, на същото място и при същия дневен ред.
1481
97. – Управителният съвет на сдружение с не
стопанска цел „Фонд за развитие на Летище Плов
див – Южната врата на България“, с. Крумово, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
18.04.2013 г. в 14 ч. в административната сграда на
Нов пътнически терминал при Летище Пловдив на
адрес: област Пловдив, община „Родопи“, с. Кру
мово, Летище Пловдив 4009, при следния дневен
ред: 1. одобрение на годишния финансов отчет на
сдружението за 2012 г.; 2. приемане отчет за дей
ността на УС на сдружението за 2012 г.; 3. избор
на нови членове на управителния съвет на СНЦ
„Фонд за развитие на Летище Пловдив – Южната
врата на България“; 4. приемане на изменения в
устава на сдружението. При липса на кворум на
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ във връзка с чл. 26 от
устава на сдружението събранието ще се проведе
същия ден в 15 ч., на същото място и при същия
дневен ред.
1535
Захарин Кирилов Хаджийски, ликвидатор на
СНЦ „Коалиция за обществени дела Благоевград“,
в ликвидация по ф.д. № 932/2007 г., на основание
чл. 14, ал. 4 ЗЮЛНЦ кани кредиторите на сдру
жението да предявят вземанията си в 6-месечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“.
1347

СЪОБЩЕНИЯ НА РЕДАКЦИЯТА
Съгласно Заповед № 250-05-123 от 29.08.2012 г. на председателя на Народното събрание
(ДВ, бр. 68 от 2012 г.) таксите за обнародване в неофициалния раздел на „Държавен вест
ник“ за 2013 г. са:
1. за призовки на съдилища, обявяване на конкурси, обявления и съобщения на минис
терства, други ведомства на бюджетна издръжка, общини и техни органи:
• с обем до 1/2 стандартна страница – 20 лв.;
• с обем до 1 стандартна страница (30 реда, 60 знака на ред) – 40 лв.;
• с обем, по-голям от 1 стандартна страница – 40 лв., и по 35 лв. за всяка следваща
страница;
2. за покани и други обявления:
• с обем до 1/2 стандартна страница – 35 лв.;
• с обем до 1 стандартна страница (30 реда, 60 знака на ред) – 70 лв.;
• с обем, по-голям от 1 стандартна страница – 70 лв., и по 60 лв. за всяка следваща
страница;
3. за обнародване до 15 дни от датата на постъпването в редакцията на съответния акт
таксите се заплащат в двоен размер;
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