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ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за
морските пространства, вътрешните водни
пътища и пристанищата на Република България (обн., ДВ, бр. 12 от 2000 г.; изм., бр. 111
от 2001 г., бр. 24 и 70 от 2004 г., бр. 11 от
2005 г.; Решение № 5 на Конституционния съд
от 2005 г. – бр. 45 от 2005 г.; изм., бр. 87, 88,
94, 102 и 104 от 2005 г., бр. 30, 36, 43, 65, 99 и
108 от 2006 г., бр. 41, 54 и 109 от 2007 г., бр. 67,
71, 98 и 108 от 2008 г., бр. 47 и 81 от 2009 г.,
бр. 61 и 88 от 2010 г., бр. 23 от 2011 г., бр. 32
и 53 от 2012 г. и бр. 15 от 2013 г.)
§ 1. В чл. 4, ал. 1 накрая се поставя запетая и се добавя „съответно в „Известие до
корабоводителите“, издавано от Изпълнителна
агенция „Морска администрация“.
§ 2. Създават се чл. 52а – 52г:
„Чл. 52а. (1) По предложение на министъра
на транспорта, информационните технологии и съобщенията и на съответния ресорен
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министър, въз основа на одобрен подробен
устройствен план, с решение на Министерския
съвет върху морското дъно и неговите недра
в границите на вътрешните морски води и
териториалното море може да се учреди право
на строеж за изграждане или разширение на
подводни линейни обекти на техническата
инфраструктура.
(2) Правото на строеж по ал. 1 се учредява,
когато това е необходимо за изграждане или
разширение на национален обект по смисъла
на Закона за държавната собственост или за
трайно задоволяване на обществени потребности, както следва:
1. за подводни линейни енергийни обекти – при условията и по реда на Закона за
енергетиката;
2. за други подводни линейни обекти на
техническата инфраструктура извън случаите
по т. 1 – без търг или конкурс, в полза на
община или инвеститор.
(3) Правото на строеж се учредява възмездно, освен когато е в полза на община.
Минист ърът на регионалното развитие и
благоуст ройството или оправомощено от
него длъжностно лице възлага на независим
оценител да изготви оценка на правото на
строеж в срок един месец от влизането в
сила на заповедта за одобряване на подробен
устройствен план по чл. 52б и уведомява заинтересуваните лица за изготвената оценка.
(4) Изграждането или разширението на
подводни линейни обекти на техническата
инфраструктура от държавата чрез нейни ведомства се извършва с решение на Министерския съвет, с което се определя ведомството,
на което се възлага изграждането на обекта.
Чл. 52б. (1) Подробният устройствен план
по чл. 52а, ал. 1 се изработва като парцеларен
план, с който се определят:
1. трасето на подводния линеен обект на
техническата инфраструктура;
2. точката или точките на свързване на
подводния линеен обект към обекти, разположени на сушата;
3. разположението и границите на установената около подводния линеен обект зона за
безопасност.
(2) Изработването на подробните устройствени планове по ал. 1, както и на техните
изменения се разрешава от министъра на
регионалното развитие и благоустройството
или от оправомощени от него длъжностни
лица съгласувано с министъра на транспорта,
информационните технологии и съобщенията, министъра на околната среда и водите,
м и н ис т ъра на о т бра нат а , м и н ис т ъра на
вътрешните работи, министъра на икономиката, енергетиката и туризма и министъра
на културата.
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(3) Проектите на подробни устройствени
планове по ал. 1, както и на техните изменения
се съгласуват с лицата по чл. 8 от Кодекса на
търговското корабоплаване преди внасянето
им за приемане и одобряване.
(4) Проектът на подробен устройствен
план се приема от Националния експертен
съвет по устройство на територията и регионална политика и се одобрява със заповед
на министъра на регионалното развитие и
благоустройството, която се обнародва в
„Държавен вестник“.
Чл. 52в. (1) Обектите по чл. 52а, ал. 1 се
изграждат въз основа на одобрени инвестиционни проекти, без да се променя предназначението на недвижимия имот, в който се
извършва строителството.
(2) Инвестиционните проекти за изграждане
или разширение на подводни линейни обекти
на техническата инфраструктура се одобряват от министъра на регионалното развитие
и благоустройството или от оправомощено
от него длъжностно лице след съгласуване
с лицата по чл. 8 от Кодекса на търговското
корабоплаване.
(3) Разрешението за строеж се издава от
министъра на регионалното развитие и благоустройството или от оправомощено от него
длъжностно лице.
(4) При строителството и поддържането на
обектите по чл. 52а, ал. 1 се прилагат специалните правила на този закон, на Кодекса на
търговското корабоплаване и на подзаконовите
актове по тяхното прилагане относно използваните технически средства, съгласуването
на строителните графици, извършването на
водолазна и всякаква друга подводна дейност
и навигационното осигуряване на зоната на
хидротехническо строителство.
Чл. 52г. (1) Предназначението на обектите
по чл. 52а, ал. 1 не може да се променя.
(2) Когато правото на строеж по чл. 52а,
ал. 1 е учредено в полза на община, изграденият подводен линеен обект на техническата
инфраструктура е публична общинска собственост, която не може да бъде променяна
в частна.“
§ 3. В глава втора в наименованието на
раздел VIII след думата „Безопасност“ се
добавя „и сигурност“.
§ 4. В чл. 60а се правят следните изменения:
1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Министерският съвет по предложение
на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията определя
с наредба условията и реда за постигане
сигурността на корабите, пристанищата и
пристанищните райони.“
2. В ал. 3 думата „упълномощено“ се заменя
с „оправомощено“.
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3. Алинея 4 се изменя така:
„(4) С наредбата по ал. 2 се определят и
условията и редът за работа с информацията,
съдържаща се в оценките на сигурността и
в плановете за сигурност на корабите, пристанищата и пристанищните райони, както
и в док ладите за начина на извършване
оценките на сигурността на пристанищата и
пристанищните райони, както и защитата є
от нерегламентиран достъп.“
§ 5. В чл. 60б в текста преди т. 1 думата
„упълномощено“ се заменя с „оправомощено“.
§ 6. В чл. 61 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се отменя.
2. В ал. 2 предлогът „във“ се заменя с „в
териториалното море“ и накрая се поставя
запетая и се добавя „освен в случаите, в които това е възложено на Министерството на
отбраната“.
§ 7. В чл. 63 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създават се нови ал. 3 и 4:
„(3) Подводните линейни обекти на техническата инфраструктура по чл. 52а, ал. 1 се
изграждат извън акваториите на пристанищата, могат да пресичат признатите и имащи
съществено значение за корабоплаването пътища и зоните, осигуряващи рекреационната
функция на крайбрежието или производството
на аквакултури, при съобразяване с тяхното
местоположение, предназначение и функции.
(4) Около подводните линейни обекти на
техническата инфраструктура по чл. 52а, ал. 1
се установяват зони за безопасност, чиито
граници се определят по реда на ал. 2. Трасетата на обектите и зоните за безопасност
се обозначават с навигационни знаци и се
нанасят на навигационните карти.“
2. Създава се ал. 5:
„(5) В зоните за безопасност по ал. 2 и 4
се забранява:
1. заставане на котва, освен на кораби,
използвани за целите на експлоатацията,
поддържането и контрола на съоръженията
по ал. 1 и 3 и изграждане на нови такива
съоръжения;
2. извършване на риболов;
3. извършване на водолазна и всякаква
друга подводна дейност, освен за целите на
експлоатацията, поддържането и контрола на
съоръженията по ал. 1 и 3 и изграждане на
нови такива съоръжения.“
3. Досегашната ал. 3 става ал. 6 и в нея думите „Държавно предприятие „Пристанищна
инфраструктура“ се заменят с „Изпълнителна
агенция „Морска администрация“.
4. Досегашната ал. 4 става ал. 7 и в нея
в изречение първо думите „Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ се
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заменят с „Изпълнителна агенция „Морска
администрация“ за сметка на лицата по ал. 6“,
а изречение второ се заличава.
§ 8. В чл. 74, ал. 2 накрая думите „от министъра на транспорта, информационните
технологии и съобщенията“ се заменят със
„с наредба на Министерския съвет“.
§ 9. В чл. 75 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създават се ал. 2 – 8:
„(2) По предложение на министъра на
транспорта, информационните технологии и
съобщенията и съответния ресорен министър,
въз основа на одобрен подробен устройствен
план, с решение на Министерския съвет върху
дъното в българския участък и крайбрежната
заливаема ивица на река Дунав може да се
учреди право на строеж за изграждане или
разширение, както и за експлоатация на
подводни линейни обекти на техническата
инфраструктура.
(3) Правото на строеж по ал. 2 се учредява,
когато това е необходимо за изграждане или
разширение на национален обект по смисъла
на Закона за държавната собственост или за
трайно задоволяване на обществени потребности, както следва:
1. за подводни линейни енергийни обекти – при условията и по реда на Закона за
енергетиката;
2. за други подводни линейни обекти на
техническата инфраструктура извън случаите
по т. 1 – без търг или конкурс, в полза на
община или инвеститор.
(4) Правото на строеж по ал. 2 се учредява
възмездно, освен когато е в полза на община.
Оценката на правото на строеж се изготвя и
съобщава по реда и в сроковете, регламентирани в чл. 52а, ал. 3, изречение второ.
(5) Изграждането или разширението на
подводни линейни обекти на техническата
инфраструктура от държавата чрез нейни ведомства се извършва с решение на Министерския съвет, с което се определя ведомството,
на което се възлага изграждането на обекта.
(6) Подробните устройствени планове по
ал. 2 се изработват като парцеларни планове
със съдържанието, предвидено в чл. 52б, ал. 1.
Разрешаването на изработването им, както и
тяхното съгласуване, приемане, одобряване
и изменяне се извършват по реда на чл. 52б,
ал. 2 – 4.
(7) Изработването, съгласуването и одобря ва не т о на и н вес т и ц ион н и т е п р о ек т и
за обек т и т е по а л. 2 , разреша ва не т о на
строителството им и тяхното изграждане и
поддържане се извършват в съответствие с
разпоредбата на чл. 52в.
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(8) Предназначението на обектите по ал. 2
не може да се променя. Когато правото на
строеж е учредено в полза на община, изграденият подводен линеен обект на техническата
инфраструктура е публична общинска собственост, която не може да бъде променяна
в частна.“
§ 10. Член 76 се отменя.
§ 11. В глава трета, раздел II се създава
чл. 76б:
„Чл. 76б. При наличието на данни, че кораб,
намиращ се във вътрешните водни пътища на
Република България, е извършил, извършва
или се подготвя да извърши действия, които
нарушават суверенитета или изключителните
права и юрисдикция по чл. 75, ал. 1, органите
на Министерството на вътрешните работи и
Изпълнителна агенция „Морска администрация“ имат право да го спрат, да извършат
проверка и да вземат необходимите мерки
за предотвратяване на нарушението или да
го задържат за търсене на съответната отговорност от виновните лица.“
§ 12. В глава трета наименованието на
раздел IV се изменя така: „Навигационно
осигуряване на корабоплаването“.
§ 13. Член 82 се изменя така:
„Чл. 82. Корабоплавателният път в участъка
на р. Дунав от километър 845,650 до километър 374,100 се поддържа от компетентните
български и румънски органи в съответствие
с предвиденото в споразумение между правителствата на двете страни.“
§ 14. Член 83 се изменя така:
„Чл. 83. (1) Навигационното осигуряване
на корабоплаването във вътрешните водни
пътища на Република България, с изключение на корабоплавателния път, се извършва
от Държавно предприятие „Пристанищна
инфраструктура“.
(2) Навигационното осигуряване на корабоплаването в българския участък на корабоплавателния път се извършва от Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на
река Дунав“.“
§ 15. Член 84 се изменя така:
„Чл. 84. (1) Подводните линейни обекти на
техническата инфраструктура по чл. 75, ал. 2
се изграждат извън акваториите на пристанищата и могат да пресичат зоните, осигуряващи
рекреационната функция на крайбрежието
или производството на ак вакулт у ри, при
съобразяване с тяхното местоположение,
предназначение и функции.
(2) Около подводните линейни обекти
на техническата инфраструктура по чл. 75,
ал. 2 се установяват зони за безопасност на
разстояние до 200 м от външния им край.
Те включват и водния стълб от водната повърхност до дъното. Зоните могат да бъдат
с по-големи размери, ако това е допустимо
от общоприетите международни стандарти.
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Трасетата на обектите и зоните за безопасност
се обозначават с брегови навигационни знаци
и се нанасят на лоцманските карти.
(3) В зоните за безопасност по ал. 2 се
забранява:
1. заставане на котва, освен на кораби,
използвани за целите на експлоатацията, поддържането и контрола на съоръженията по
ал. 1 и изграждане на нови такива съоръжения;
2. извършване на риболов;
3. извършване на водолазна и всякаква
друга подводна дейност, освен за целите на
експлоатацията, поддържането и контрола на
съоръженията по ал. 1 и изграждане на нови
такива съоръжения.“
§ 16. Член 85 се изменя така:
„Чл. 85. (1) Измененията в навигационната
обстановка и специалните временни предписания за осигуряване безопасността на корабоплаването по вътрешните водни пътища се
оповестяват в „Известия до корабоводителите“,
издавани от Изпълнителна агенция „Морска
администрация“.
(2) Водачите на кораби и състави са длъжни да спазват оповестените в „Известия до
корабоводителите“ габарити на водния път и
да не преминават през критичните участъци
с газене, което надвишава обявеното.
(3) „Известия до корабоводителите“ се
публикуват на електронната страница на
българската система за речни информационни услуги.“
§ 17. Член 89 се изменя така:
„Чл. 89. (1) Изпълнителна агенция „Морска
администрация“ може да спре, да извърши
преглед и да забрани движението на кораб,
в т. ч. транзитно преминаващ, който създава
заплаха за безопасността на корабоплаването
във вътрешните водни пътища на Република
България.
(2) Изпълнителна агенция „Морска администрация“ забранява отплаването на кораб
от дунавско пристанище или рейд, ако техническото му състояние не осигурява спазването
на приетите от Република България норми
и стандарти за предотвратяване и ограничаване замърсяването на речната среда, както
и в случаите по чл. 363, ал. 2 от Кодекса на
търговското корабоплаване.
(3) Забраната за отплаване продължава
до отстраняването на причините, които са я
предизвикали.“
§ 18. В чл. 91, ал. 1 думите „в морските
пространства“ се заменят с „във вътрешните
водни пътища“.
§ 19. В чл. 92 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 5 се изменя така:
„(5) В регистъра по ал. 4 се вписват:
1. регистровият код, наименованието и
видът на пристанището;
2. собственикът на пристанището;
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3. идентификаторите на пристанищните
имоти по кадастралната карта;
4. координатите на граничните точки и
площта на оперативната акватория, зоната
за маневриране на корабите и зоната за подхождане;
5. пристанищните дейности и услуги, предоставяни в пристанището, за извършването на
които се изисква ползването на пристанищна
територия и/или пристанищни съоръжения;
6. операторът или операторите, получили
достъп до пазара на пристанищни дейности
и услуги по т. 5;
7. номерът и датата на издаване на удостоверението за експлоатационна годност;
8. основните параметри – обща дължина
на кейовия фронт, в т. ч. на плаващите хидротехнически съоръжения, служещи за връзка
между кораба и брега; проектни дълбочини
в оперативната акватория; обща площ на
откритите и на покритите складове и общ
обем на складовете за течни товари;
9. регистровият код, наименованието, предназначението, координатите на граничните
точки и площта на територията, както и данните по т. 4 – 8 за всеки от терминалите на
пристанището, в т. ч. за зоните в пристанище
за обществен транспорт, които по своето предназначение отговарят на характеристиките на
пристанищата по чл. 107 – 109;
10. координатите на граничните точки и
площта на територията на зоните за съхранение
на товари, които не се намират непосредствено
на брега; обща площ на откритите и на покритите складове и общ обем на складовете
за течни и насипни товари в тях;
11. актът, с който се постановява временно
преустановяване или ограничаване експлоатацията на пристанището;
12. трайно прикрепените към терена пристанищни приемни съоръжения;
13. промените в обстоятелствата по т. 1 – 12;
14. датата на заличаване на вписването и
основанието за това.“
2. Алинея 6 се изменя така:
„(6) Пристанищата се вписват в регистъра
на пристанищата след издаване на удостоверение за експлоатационна годност.“
3. Създава се нова ал. 8:
„(8) Не се допуска извършване на пристанищни дейности и услуги извън посочените
в регистрацията на пристанището или терминала.“
4. Досегашната ал. 8 става ал. 9.
§ 20. В чл. 94 ал. 2 се изменя така:
„(2) Информацията по ал. 1 е статистическа тайна по смисъла на чл. 25 от Закона за
статистиката.“
§ 21. В чл. 95 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 изречение второ се заличава.
2. В ал. 2 думата „упълномощено“ се заменя
с „оправомощено“.
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§ 22. В чл. 96 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията или
оправомощено от него длъжностно лице със
заповед преустановява временно експлоатацията на пристанище, когато:
1. пристанището в техническо или организационно отношение не отговаря на изискванията за безопасното приемане, обслужване
и обработване на кораби, пътници, товари и
поща, установени с наредбата по чл. 95, ал. 1;
2. на пристанището се извършват пристанищни дейности и услуги в нарушение на
разпоредбата на чл. 92, ал. 8;
3. правото на достъп до пазара на пристанищни услуги на оператора или операторите
по чл. 92, ал. 5, т. 6 е прекратено;
4. в продължение на 12 месеца на пристанището не се предоставят регистрираните
пристанищни услуги и дейности;
5. срокът на валидност на удостоверението
за експлоатационна годност на пристанището
е изтекъл и в продължение на един месец
собственикът му не е предприел действия за
издаване на ново удостоверение.“
2. Създава се нова ал. 3:
„(3) Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията или
оправомощено от него длъжностно лице със
заповед ограничава временно експлоатацията
на пристанище, когато:
1. пристанището в техническо или организационно отношение не отговаря на установените с наредбата по чл. 95, ал. 1 изисквания
за безопасно осъществяване на определен
вид регистрирани пристанищни услуги или
дейности;
2. терминал от пристанището в техническо
или организационно отношение не отговаря
на изискванията за безопасното приемане,
обслужване и обработване на кораби, пътници, товари и поща, установени в наредбата
по чл. 95, ал. 1;
3. на терминал от пристанището се извършват пристанищни дейности и услуги в
нарушение на разпоредбата на чл. 92, ал. 8;
4. срокът на валидност на удостоверението
за експлоатационна годност на терминал от
пристанището е изтекъл и в продължение
на един месец собственикът на пристанището, съответно пристанищният оператор, не
е предприел действия за издаване на ново
удостоверение;
5. отделни пристанищни съоръжения в
техническо отношение не отговарят на установените с наредбата по чл. 95, ал. 1 изисквания
за експлоатационна годност на пристанището.“
3. Създава се ал. 4:
„(4) Заповедите по ал. 2 и 3 подлежат на
предварително изпълнение.“

БРОЙ 28

ДЪРЖАВЕН

4. Досегашната ал. 3 става ал. 5 и в нея
думите „Заповедта по ал. 2 подлежи“ се заменят със „Заповедите по ал. 2 и 3 подлежат“.
5. Създава се ал. 6:
„(6) Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията или
оправомощено от него длъжностно лице със
заповед отменя постановеното по реда на ал. 2
или 3 временно преустановяване или ограничаване експлоатацията на пристанище, когато
отпаднат основанията за налагането му.“
§ 23. В чл. 103а се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 т. 1 и 2 се изменят така:
„1. с национално значение;
2. с регионално значение.“
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Списъците на пристанищата по ал. 1,
т. 1 и 2 и промените в тях се приемат с решение на Министерския съвет по предложение
на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията. Списъците и
промените в тях се обнародват в „Държавен
вестник“.“
3. Създава се ал. 3:
„(3) С решението по ал. 2 се определят и:
1. термина лите на всяко п ристанище,
включително зоните, които по своето предназначение отговарят на характеристиките на
пристанищата по чл. 107 – 109, и зоните за
съхранение на товари, които не се намират
непосредствено на брега;
2. границите на територията на всяко
пристанище;
3. границите на акватори ята на всяко
пристанище и на отделните зони в нея – оперативната акватория, зоната за маневриране
на корабите и зоната за подхождане.“
§ 24. В чл. 103в се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2 думите „докове, басейни, кейове“
се заличават, а думите „драгирането и увеличаването на максималната дълбочина на водата“ се заменят с „поддържане на проектните
дълбочини в акваториите на пристанищата за
обществен транспорт с национално значение
до границата на оперативната акватория“.
2. Алинея 5 се изменя така:
„(5) Държавно предприятие „Пристанищна
инфраструктура“ събира таксите по ал. 1, т. 1, 2
и 4 за корабите, които посещават пристанищата
за обществен транспорт с регионално значение
и пристанищата по чл. 107 – 109, и обезпечава
достъп до тези пристанища чрез поддържане
на средствата за навигационно осигуряване,
каналите и пристанищната акватория до границата на оперативната акватория. Линейните
кейови такси се определят по размер, обявяват
се публично и се събират от собствениците
на пристанищата за обществен транспорт с
регионално значение и от собствениците на
пристанищата по чл. 107 – 109.“
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3. В ал. 6 думата „акваторията“ се заменя с „оперативната акватория“ и се създава
изречение второ: „Ползването по изречение
първо включва и:
1. правото да се поддържат проектните
дълбочини в оперативната акватория;
2. възможността да се разполагат плаващи
хидротехнически съоръжения за връзка между
кораба и брега в оперативната акватория.“
4. В ал. 7 след думите „корабни товари“ се
добавя „се обявяват публично и“.
§ 25. В чл. 104 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се отменя.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Министърът на отбраната и министърът
на вътрешните работи определят с наредби
организацията на работа съответно във военните и граничнополицейските пристанища.“
§ 26. В глава четвърта в наименованието
на раздел III думите „специализирани обекти
за обслужване на риболовните дейности“ се
заменят със „специализирани пристанищни
обекти“.
§ 27. В чл. 107 думата „рибарски“ се заменя
с „риболовни“, а думите „товари и обслужване
на пътници и поща“ се заменят с „товари и
поща и обслужване на пътници“.
§ 28. В чл. 108, изречение първо думите
„и лодки за крайбрежни и международни
плавания по вода, водни спортове, туризъм
и развлекателни програми“ се заменят с „и
други плавателни средства за спорт, туризъм
и развлечение“, а в изречение второ след думата „яхти“ се добавя „и други плавателни
средства за спорт, туризъм и развлечение“.
§ 29. В чл. 111а се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 след думата „Специализирани“
се добавя „пристанищни“, думите „местата
за разтоварване“ се заменят с „пристаните
за разтоварване“ и думата „места“ се заменя
с „местата“.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Пристан за разтоварване на уловите
от прясна риба или други водни организми е
стационарно или плаващо съоръжение, или
комплекс от такива съоръжения на брега
и/или в акваторията на Черно море или р.
Дунав, позволяващ безопасното приставане
и швартоване на риболовни кораби и служещ
единствено за разтоварване на уловите, разпределянето им по видове и за осъществяване
на първа продажба.“
3. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Място за временно укритие на риболовни кораби е част от акваторията на
Черно море, р. Дунав или използваните за
корабоплаване реки, които се вливат в тях,
където по естествен начин или в резултат на
човешка дейност са създадени условия за вре-

С Т Р.

8

ДЪРЖАВЕН

менен престой на риболовни кораби в случай
на лоши хидрометеорологични условия или
форсмажорни обстоятелства.“
4. Алинея 4 се отменя.
§ 30. Създават се чл. 111б и 111в:
„Чл. 111б. (1) Специализирани пристанищни
обекти са и:
1. пристаните за кораби за сезонен превоз
на пътници;
2. пристаните за добиващи кораби, за специални кораби по смисъла на чл. 5 от Кодекса
на търговското корабоплаване и за кораби,
предназначени за спомагателни дейности;
3. зимовниците.
(2) Пристан за кораби за сезонен превоз на
пътници е стационарно или плаващо съоръжение или комплекс от такива съоръжения на
брега и/или в акваторията на Черно море или
р. Дунав, позволяващ безопасното приставане
и швартоване на кораби за сезонен превоз на
пътници и служещ единствено за качване или
слизане на пътниците.
(3) Пристан по ал. 1, т. 2 е стационарно или
плаващо съоръжение или комплекс от такива
съоръжения на брега и/или в акваторията на
Черно море или р. Дунав, позволяващ безопасното приставане, швартоване и краткотрайно
престояване на добиващи кораби, специални
кораби по смисъла на чл. 5 от Кодекса на
търговското корабоплаване и кораби, предназначени за спомагателни дейности.
(4) Зимовник е част от акваторията на р.
Дунав, където по естествен начин или в резултат на човешка дейност са създадени условия
за временен престой на кораби и други плаващи съоръжения с цел предпазването им от
въздействието на стихийни природни явления.
Чл. 111в. (1) Министърът на транспорта,
информационните технологии и съобщенията определя с наредбата по чл. 95, ал. 1
изискванията за експлоатационна годност на
обектите по чл. 111а и 111б, с изключение на
създадените по естествен начин зимовници
и места за укритие на риболовните кораби.
(2) Удостоверенията за експлоатационна
годност на обектите по ал. 1 се издават от
министъра на транспорта, информационните
технологии и съобщенията или от оправомощено от него длъжностно лице.
(3) Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията или
оправомощено от него длъжностно лице със
заповед преустановява временно експлоатацията на специализиран пристанищен обект
по ал. 1, когато:
1. обектът в техническо отношение не отговаря на установените с наредбата по чл. 95,
ал. 1 изисквания за безопасно приставане и
швартоване на кораби и за използването му
по предназначение;
2. съоръжението се използва по начин,
който не съответства на предназначението му;
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3. срокът на валидност на удостоверението
за експлоатационна годност на съоръжението
е изтекъл и в продължение на един месец
собственикът му не е предприел действия за
издаване на ново удостоверение.
(4) Заповедта по ал. 3 подлежи на предварително изпълнение.
(5) Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията или
оправомощеното от него длъжностно лице със
заповед отменя постановеното по реда на ал. 3
временно преустановяване на експлоатацията
на специализирано пристанищно съоръжение
по ал. 1, когато отпаднат основанията за налагането му.“
§ 31. В чл. 112 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 след думите „по чл. 107 – 109“
се добавя „и специализираните пристанищни
обекти“.
2. В ал. 2 думите „чл. 107 и 108“ се заменят
с „чл. 107 – 109“.
3. Алинея 4 се изменя така:
„(4) В регистъра по чл. 92, ал. 4 се вписват
следните данни за изградените специализирани
пристанищни обекти:
1. вид и местоположение;
2. собственик;
3. номер и дата на издаване на удостоверението за експлоатационна годност;
4. дължина на кейовия фронт;
5. актът, с който се постановява временно
преустановяване на експлоатацията на обекта;
6. промените в обстоятелствата по т. 1 – 5;
7. датата на заличаване на вписването и
основанието за това.“
4. В ал. 5 накрая се добавя „или на специализирания пристанищен обект“.
§ 32. В глава четвърта в наименованието на
раздел IV след думата „пристанища“ се добавя
„и специализирани пристанищни обекти“.
§ 33. В чл. 112а се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите „национална програма
по чл. 103а, ал. 2“ се заменят със „Стратегия за развитите на транспортната система
на Република България и Общия генерален
план за транспорта на България“, след думите
„се предхожда от“ се добавя „предварително
(прединвестиционно)“, а думите „за развитие“
се заличават.
2. В ал. 3 думите „за развитие“ се заличават.
3. В ал. 6 думите „за развитие“ се заличават.
4. В ал. 7 думата „опорен“ се заменя с „подробен устройствен“, а накрая се поставя тире
и се добавя „план за регулация и застрояване
за пристанищната територия и парцеларен
план за пристанищната акватория“.
5. Алинея 8 се отменя.
6. Алинея 9 се изменя така:
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„(9) Визата за проектиране на цялото пристанище или на отделни обекти и подобекти
в него представлява извадка от одобрения
генерален план на пристанището.“
§ 34. В чл. 112б се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2, т. 6 след думата „пътни“ се
добавя „и/или железопътни“ и след думата
„връзки“ се добавя „на акватория или отделни
нейни зони“.
2. В ал. 3 думите „одобрената национална програма по чл. 103а, ал. 2“ се заменят с
„документите по чл. 112а, ал. 1“.
§ 35. В чл. 112в се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 1 се отменя.
2. В ал. 2 след думите „или за разширение“
запетаята и думите „реконструкция и рехабилитация“ се заличават, запетаята след думата
„изграждането“ се заменя с „или“ и думите
„реконструкцията или рехабилитацията“ се
заличават.
3. Създава се нова ал. 3:
„(3) Инвестиционните проекти се съгласуват от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и
се одобряват от министъра на регионалното
развитие и благоустройството или от оправомощени от него длъжностни лица, който
издава разрешение за строеж.“
4. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и в нея
след думата „пристанище“ се добавя „или на
нов терминал от съществуващо пристанище“,
а думите „законопроект за допълнение на
приложение № 1“ се заменят с „проект на
решение за допълване списъка на пристанищата по чл. 103а, ал. 1, т. 1“.
§ 36. В чл. 112г се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2, т. 1 думите „т. 1, 2, 3 и 4“ се
заличават.
2. В ал. 3 думите „програмата по чл. 103а,
ал. 2“ се заменят с „документите по чл. 112а,
ал. 1“.
3. Създава се нова ал. 5:
„(5) Инвестиционните проекти се съгласуват от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и
се одобряват от министъра на регионалното
развитие и благоустройството, който издава
разрешение за строеж.“
4. Досегашната ал. 5 става ал. 6 и в нея
след думата „пристанище“ се добавя „или на
нов терминал от съществуващо пристанище“
и думите „законопроект за допълнение на
приложение № 2“ се заменят с „проект на
решение за допълване списъка на пристанищата по чл. 103а, ал. 1, т. 2“.
§ 37. Член 112д се изменя така:
„Чл. 112д. (1) Изграж дането на нови и
разширението на съществуващи пристанища
по чл. 107 – 109 и на специализирани прис-
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танищни обекти по чл. 111а, ал. 1 и чл. 111б,
ал. 1 се извършва въз основа на подробен
устройствен план.
(2) Подробният устройствен план за изграждане на ново или за разширение на съществуващо пристанище по чл. 107 – 109 се
изработва и одобрява като план за регулация
и застрояване за пристанищната територия,
придружен от комуникационно-транспортна
схема, и парцеларен план за пристанищната
акватория. С парцеларния план се определят:
1. разположението на хидротехническите
пристанищни съоръжения – стационарни и/
или плаващи;
2. границите на пристанищната акватория
и на отделните зони в нея;
3. навигационното осигуряване на пристанищната акватория.
(3) Подробният устройствен план за изг ра ж да не на нов и ли за разш и рение на
съществуващ специализиран пристанищен
обект по чл. 111а, ал. 1 или чл. 111б, ал. 1 се
изработва и одобрява като парцеларен план
за акваторията, придружен от специализирана схема. С парцеларния план се определят
разположението на специализирания пристанищен обект и навигационното осигуряване
на акватори ята. Специализираната схема
се изработва на основата на действащите
за п ри лежащата тери тори я под робен устройствен план, кадастралната карта и/или
специализирана карта и на нея се нанасят:
разположението на специализирания пристанищен обект спрямо брега; начинът, по
който се осъществява връзката между специализирания пристанищен обект и брега;
достъпът до специализирания пристанищен
обект откъм сушата.
(4) Изработването на подробния устройствен план по ал. 2 и 3 се възлага на право
способно лице – проектант, от физическо или
юридическо лице, което има инвестиционна
инициатива за изграждане или разширение
на обект по ал. 1.
(5) Подробният устройствен план се съгласува с министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, а за
пристанищата по чл. 107 и за обектите по
чл. 111а, ал. 1 – и с министъра на земеделието
и храните, и се одобрява от министъра на регионалното развитие и благоустройството или
от оправомощено от него длъжностно лице.“
§ 38. В чл. 112е се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 след думата „специализиран“ се
добавя „пристанищен“.
2. В ал. 4 след думите „министъра на регионалното развитие и благоустройството,
който“ се добавя „или от оправомощено от
него длъжностно лице, което“.
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3. Алинея 5 се изменя така:
„(5) Проектът на подробен устройствен план
по ал. 4 се изработва съгласно разпоредбите
на чл. 112д, ал. 2 – 4.“
§ 39. В глава четвърта, раздел IV се създават чл. 112з – 112п:
„Чл. 112з. По предложение на министъра
на транспорта, информационните технологии
и съобщенията с решение на Министерския
съвет върху морското дъно и дъното на българския участък и крайбрежната заливаема
ивица на р. Дунав може да се учреди право
на строеж, когато това е необходимо за:
1. изг ра ж дане или разширение на национален обект по смисъла на Закона за
държавната собственост – пристанище за
обществен транспорт с регионално значение
или пристанище по чл. 107 – 109, в т. ч. на
оперативната акватория;
2. трайно задоволяване на обществени
потребности – изграждане на нов или разширение на съществуващ специализиран обект
по чл. 111а, ал. 1 или чл. 111б, ал. 1.
Чл. 112и. (1) Правото на строеж за разширение на съществуващо пристанище за
обществен транспорт с регионално значение,
на пристанище по чл. 107 – 109 или на специализиран пристанищен обект по чл. 111а,
ал. 1 или чл. 111б, ал. 1 се учредява в полза на
собственика на съществуващото пристанище,
съответно на съществуващия специализиран
пристанищен обект.
(2) Обемът на правото на строеж по ал. 1 се
определя в съответствие с одобрения генерален
план на пристанището за обществен транспорт с регионално значение или одобрения
подробен устройствен план по чл. 112д – във
всички останали случаи.
Чл. 112к. (1) Право на строеж за изграждане
на ново пристанище за обществен транспорт
с регионално значение, на пристанище по
чл. 107 – 109 или на специализиран пристанищен обект по чл. 111а, ал. 1 или чл. 111б, ал. 1
се учредява без търг или конкурс в полза на
лице по чл. 112г, ал. 1, съответно по чл. 112д,
ал. 4, както и в полза на община.
(2) Обемът на правото на строеж по ал. 1
се определя в съответствие с одобрения генерален план на пристанището за обществен
транспорт с регионално значение, съответно
на одобрения подробен устройствен план по
чл. 112д – във всички останали случаи.
Чл. 112л. (1) Правото на строеж за изграждане на ново или за разширение на съществуващо пристанище за обществен транспорт
с регионално значение за предоставяне на
пътнически услуги или на специализиран
пристанищен обект по чл. 111а, ал. 1 или
чл. 111б, ал. 1 се учредява в полза на община
безвъзмездно. Обектите по изречение първо
са публична общинска собственост, която не
може да бъде променяна в частна.
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(2) Във всички останали случаи правото
на строеж по чл. 112з се учредява възмездно.
Чл. 112м. (1) Министърът на регионалното развитие и благоустройството възлага
на независим оценител да изготви оценка
на правото на строеж в срок един месец от
влизането в сила на заповедта по чл. 112а,
ал. 5, съответно на заповедта за одобряване
на подробен устройствен план по чл. 112д.
(2) Министърът на регионалното развитие
и благоустройството уведомява заинтересуваните лица за изготвената оценка по ал. 1.
Чл. 112н. Видът на пристанището, съответно предназначението на специализирания
пристанищен обект, изграден или разширен
в резултат на учредено право на строеж по
чл. 112з, не може да се променя.
Чл. 112о. (1) Решение за реконструкция или
рехабилитация на цяло или на част от съществуващо пристанище за обществен транспорт с
национално значение, с изключение на случаите, когато за пристанището е предоставена
концесия, се приема от управителния съвет
на Държавно предприятие „Пристанищна
инфраструктура“.
(2) И н ве с т и ц ион но т о п р о ек т и ра не за
реконструкция или рехабилитация на цяло
или на част от съществуващо пристанище
за обществен транспорт с национално значение се възлага от Държавно предприятие
„Пристанищна инфраструктура“ или от концесионера – в случаите, когато с договора за
концесия реконструкцията и рехабилитацията
се извършват със средства на концесионера.
(3) Инвестиционните проекти се съгласуват
от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и се одобряват
от министъра на регионалното развитие и
благоустройството, който издава и разрешение за строеж.
Чл. 112п. За неуредените въпроси във връзка
със създаването, съгласуването, съобщаването,
приемането, одобряването и обжалването на
подробните устройствени планове и на техните изменения, както и във връзка с проектирането, одобряването на инвестиционните
проекти, издаването на разрешение за строеж,
изграждането и въвеждането в експлоатация
на строежите по този закон се прилагат съответно разпоредбите на Закона за устройство
на територията и на подзаконовите актове по
прилагането му.“
§ 40. В чл. 115, ал. 3, т. 3 думите „чл. 63,
ал. 4“ се заменят с „чл. 63, ал. 7“.
§ 41. В чл. 115м, ал. 1 се правят следните
изменения и допълнения:
1. В т. 2 думите „и организация на работата“ се заличават.
2. В т. 3 думите „за обществен транспорт
с национално значение“ се заменят с „по
чл. 93, т. 1 – 4“.
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3. В т. 4 след думите „национално значение“ се добавя „както и поддържане на
съществуващите и изграждане на нови под
ходни канали, зони за подхождане и зони за
маневриране, обслужващи пристанищата за
обществен транспорт с регионално значение
и пристанищата по чл. 107 – 109“.
4. В т. 5 предлогът „във“ се заменя с „в
териториалното море“ и се поставя запетая
и накрая се добавя „освен в случаите, в които това е възложено на Министерството на
отбраната“.
5. Точка 7 се отменя.
6. В т. 8 накрая се добавя „на пристанищата за обществен транспорт с национално
значение“.
7. В т. 10 накрая се добавя „за пристанищата за обществен транспорт с национално
значение“.
8. Създава се нова т. 12:
„12. изграждане и поддържане на съоръженията, обслужващи системата за контрол на
движението на корабите и за информация и
българската речна информационна система;“.
9. Досегашните т. 12, 13, 14 и 15 стават
съответно т. 13, 14, 15 и 16.
10. Досегашната т. 16 става т. 17 и в нея
след думите „сигурност на“ се добавя „пристанищните райони, които включват“, а думата
„пристанищата“ се заменя с „пристанище“.
11. Създава се т. 18:
„18. извършване на съпътстващи дейности
по чл. 116а в пристанищата за обществен
транспорт с национално значение.“
§ 42. В чл. 115о, т. 7 думата „дългосрочна“
се заменя със „седемгодишна“.
§ 43. В чл. 115п, ал. 7 се правят следните
изменения и допълнения:
1. В т. 5 думите „национална програма
за развитие на пристанищата за обществен
транспорт по чл. 103а, ал. 2“ се заменят със
„седемгодишна програма за изграждането,
реконструкцията, рехабилитацията, поддържането, развитието и управлението на инфраструктурата на пристанищата за обществен
транспорт с национално значение“.
2. Създава се т. 10:
„10. обсъжда предложенията на генералния
директор за изменение на пристанищните
такси и предлага на министъра на транспорта,
информационните технологии и съобщенията да предприеме необходимите действия за
тяхната промяна.“
§ 44. В чл. 115с се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) точка 2 се отменя;
б) създават се т. 7 и 8:
„7. безвъзмездно предоставени средства
(дарения);
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8. безвъзмездно предоставени средства по
програми на Европейския съюз.“
2. В ал. 2 т. 3 се отменя.
§ 45. В чл. 115у, ал. 1 думите „националната
програма по чл. 103а, ал. 2“ се заменят със
„Стратегията за развитие на транспортната
система на Република България и Общия
генерален план за транспорта на България“
и думата „дългосрочна“ се заменя със „седемгодишна“.
§ 46. В чл. 116 ал. 6 се изменя така:
„(6) Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията или
оправомощено от него длъжностно лице по
предложение на Изпълнителна агенция „Морска администрация“ със заповед преустановява
дейността, която се извършва в нарушение на
ал. 5. Заповедта подлежи на предварително
изпълнение.“
§ 47. В чл. 116а, ал. 4 накрая се поставя
запетая и се добавя „или от Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“.
§ 48. В чл. 117а се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2 след думата „услуги“ се добавя
„по чл. 116, ал. 3, т. 2“, а думите „с договори
за извършване на пристанищни услуги или“
се заличават.
2. В ал. 3 след думата „оператори“ се добавя
„с право да предоставят пристанищни услуги
по чл. 116, ал. 3, т. 2“.
3. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Морско-техническите пристанищни услуги, за извършването на които е необходимо
ползване на пристанищна територия и/или
пристанищни съоръжения в пристанищата по
чл. 107 – 109, се предоставят от собствениците или от лица, сключили договор с тях.“
4. В ал. 5 думите „и чл. 117б, ал. 1, както
и“ се заменят с „или“ и запетаята след думата
„концесия“ се заличава.
5. Създава се ал. 6:
„(6) Достъпът до пазара на пристанищните
услуги по чл. 116, ал. 3, т. 1 се придобива с
вписването в Регистъра на пристанищните
оператори.“
§ 49. Член 117б се изменя така:
„Чл. 117б. (1) В Регистъра на пристанищните
оператори с право да извършва пристанищните
услуги по чл. 116, ал. 3, т. 1, с изключение на
морско-техническата услуга пилотаж, на едно
или повече пристанища, се вписва лице, което:
1. е търговец със седалище в Република
България или в друга държава – членка на
Европейския съюз;
2. не се намира в производство по ликвидация или в подобна процедура съгласно
националното си законодателство;
3. не се намира в производство по обявяване
в несъстоятелност или в подобна процедура
съгласно националното си законодателство;
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4. не е обявено в несъстоятелност;
5. няма задължения по смисъла на чл. 162
от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс
към държавата и към община, установени
с влязъл в сила акт на компетентен орган,
съответно няма задължения за данъци или
вноски за социално осигуряване съгласно
законодателството на държавата, в която е
установено;
6. разполага със:
а) един или повече кораба, които отговарят
на техническите изисквания за безопасност на
корабоплаването и на изискванията на чл. 6
от Кодекса на търговското корабоплаване;
б) достатъчен брой и с необходимата правоспособност морски лица за комплектуване
на корабите с екипаж;
7. поддържа освидетелствана система за
управление на:
а) качеството;
б) безопасната експлоатация на корабите
и предотвратяване на замърсяване от кораби;
8. поддържа в готовност за незабавна
реакция корабите си в съответствие с аварийния план на съответното пристанище и
разпорежданията на съответните длъжностни лица от Изпълнителна агенция „Морска
администрация“.
(2) Освен съответствие на общите изисквания лицата по ал. 1 трябва да докажат,
че отговарят и на посочените в наредбата по
чл. 117 специфични изисквания за извършване на съответната пристанищна услуга по
чл. 116, ал. 3, т. 1.“
§ 50. В чл. 117в, ал. 4 думите „съответната
пристанищна услуга по чл. 116, ал. 2, т. 1“ се
заменят с „морско-техническата услуга приемане и обработване на отпадъци – резултат
от корабоплавателна дейност“.
§ 51. В чл. 122, ал. 3 думите „министъра
на транспорта, информационните технологии
и съобщенията“ се заменят с „изпълнителния
директор на Изпълнителна агенция „Морска
администрация“.
§ 52. В допълнителните разпоредби се
правят следните изменения и допълнения:
1. В § 1а:
а) досегашният текст става ал. 1;
б) създава се ал. 2:
„(2) Плановете по ал. 1 се преразглеждат и
одобряват на всеки три години, както и при
промяна на вида на пристанището, на някой
от операторите на морско-техническата услуга
приемане и обработване на отпадъци – резултат от корабоплавателна дейност, или на
някое от обстоятелствата по чл. 92, ал. 5, т. 2,
3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 и 12.“
2. В § 2:
а) точка 13 се отменя;
б) в т. 14 думите „извън пристанището“
се заменят с „във (вътрешен рейд) или извън
(външен рейд) акваторията на пристанището“;
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в) създава се т. 14а:
„14а. „Котвена стоянка“ е определен район
от река Дунав във или извън акваторията на
пристанището, в който корабите могат да
стоят на котва за изчакване, влизане в пристанище, укриване от лошо време, извършване
на товарно-разтоварна дейност.“;
г) в т. 18 думата „други“ се заменя с „другите“, а думите „обслужване на“ се заличават;
д) в т. 19 накрая се поставя запетая и се
добавя „както и стационарните и плаващите
хидротехнически съоръжения (вълноломи,
молове, пирсове, фериботни гнезда, понтони,
докове и други), които служат за защита на
пристанищната акватория от ветрово или
вълново въздействие или за връзка между
кораба и брега“;
е) в т. 21 накрая се добавя „в морските
пространства на Република България“;
ж) създава се т. 21а:
„21а. „Известие до корабоводителите“ е
бюлетин, съдържащ информация относно
безопасността на корабоплаването по вътрешните водни пътища на Република България.“;
з) създава се т. 22а:
„22а. „Навигационно осигуряване на пристанищната акватория“ е комплекс от наземни
и плаващи навигационни знаци (светещи
или несветещи, излъчващи или неизлъчващи
радиосигнали), създаден с цел ориентиране
на корабите при подхождането или излизането им от пристанищата и за обозначаване
на местата, представляващи навигационна
опасност за корабоплаването.“;
и) точка 24 се отменя;
к) в т. 26 думите „за обществен транспорт“
се заличават;
л) в т. 29 думите „придобити по изкуствен
начин“ се заменят със „създадени в резултат
на човешка дейност“, след думата „безопасно“
се добавя „подхождане“, думите „заставане
на кей“ се заменят с „приставане“ и накрая
се добавя „или пристанищен терминал“ и се
създава изречение второ: „Акваторията на
пристанището включва: зона за подхождане,
зона за маневриране на корабите и оперативна акватория.“;
м) в т. 31 думата „корабособственик“ се
заменя с „корабопритежател“;
н) създават се т. 41 – 50:
„41. „Под воден л и не ен о б ек т на т ехническата инфраструкту ра“ е провод или
мрежа на транспорта (в т. ч. нефтопровод и
продуктопровод), топлоснабдяването, газоснабдяването, водоснабдяването и канализацията, електроснабдяването, електронните
съобщения или управлението на отпадъци,
разположен на морското дъно, на дъното и
крайбрежната заливаема ивица на река Дунав
или в техните недра.
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42. „Пристанищен район“ е географски
обособен район, включващ две или повече
пристанища за обществен транспорт, които използват обща зона за маневриране на
корабите или обща зона за подхождане и
общи рейдове.
43. „Подходен канал“ е хидротехническо
съоръжение – създаден в резултат на човешка дейност и навигационно осигурен воден
път, позволяващ безопасно подхождане на
корабите към пристанищната акватория и
излизане от нея.
44. „Зона за подхождане“ е най-външната
част от пристанищната акватория, свързваща
подходния канал или фарватера със зоната за
маневриране на корабите.
45. „Зона за маневриране на корабите“
е част от пристанищната акватория, която
свързва зоната за подхождане и оперативната
акватория и служи за безопасно извършване
на маневри (в т. ч. разминаване) от корабите
при придвижването им към оперативната
акватория и при излизането им от нея.
46. „Оперативна ак ватори я“ е част от
пристанищната акватория, прилежаща на
съответната кейова стена или друго хидротехническо съоръжение за приставане на кораби
и притежаваща нужните площ и дълбочина
за безопасно маневриране и приставане на
най-големия разчетен кораб.
47. „Вълнолом“ е оградително стационарно
или плаващо хидротехническо съоръжение,
което е изградено или поставено пред пристанищната акватория без непосредствена
връзка с брега и служи за предпазването й
от вълнение, наноси или ледоход.
48. „Мол“ е ог ра дително стационарно
или плаващо хидротехническо съоръжение,
предназначено да предпазва пристанищната
акватория от вълнение и изградено или поставено така, че в единия си край се допира
плътно до брега, а вътрешната му стена може
да бъде използвана за швартоване на кораби
и извършване на товаро-разтоварни операции.
49. „Пирс“ е стационарно хидротехническо
съоръжение, изградено в оперативната акватория под определен ъгъл спрямо брега, което
позволява безопасно приставане, швартоване
и обработване на кораби.
50. „Сезонен превоз на пътници“ е превоз
на пътници с туристическо-развлекателна
цел във вътрешните морски води и териториалното море на Република България с
отдалечаване от брега на разстояние до 5
морски мили или в българския участък на
река Дунав, извършван в периода от 1 май
до 31 октомври с кораби, които не попадат
в обхвата на международните конвенции, по
които Република България е страна.“
§ 53. Приложение № 1 към чл. 103а, ал. 1,
т. 1 се отменя.
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§ 54. Приложение № 2 към чл. 103а, ал. 1,
т. 2 се отменя.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 55. В Кодекса на търговското корабоплаване (обн., ДВ, бр. 55 и 56 от 1970 г.; попр.,
бр. 58 от 1970 г.; изм., бр. 55 от 1975 г., бр. 10
от 1987 г., бр. 30 от 1990 г., бр. 85 от 1998 г.,
бр. 12 от 2000 г., бр. 41 от 2001 г., бр. 113
от 2002 г., бр. 55 от 2004 г., бр. 42, 77, 87, 94
и 104 от 2005 г., бр. 30, 62 и 108 от 2006 г.,
бр. 36, 71 и 98 от 2008 г., бр. 12 и 32 от 2009 г.,
бр. 85 от 2010 г., бр. 92 от 2011 г., бр. 38 и 77
от 2012 г. и бр. 15 от 2013 г.) в чл. 362а, ал. 3
т. 8 се отменя.
§ 56. В Закона за устройство на територията
(обн., ДВ, бр. 1 от 2001 г.; изм., бр. 41 и 111
от 2001 г., бр. 43 от 2002 г., бр. 20, 65 и 107 от
2003 г., бр. 36 и 65 от 2004 г., бр. 28, 76, 77, 88,
94, 95, 103 и 105 от 2005 г., бр. 29, 30, 34, 37,
65, 76, 79, 80, 82, 106 и 108 от 2006 г., бр. 41,
53 и 61 от 2007 г., бр. 33, 43, 54, 69, 98 и 102
от 2008 г., бр. 6, 17, 19, 80, 92 и 93 от 2009 г.,
бр. 15, 41, 50, 54 и 87 от 2010 г., бр. 19, 35, 54
и 80 от 2011 г., бр. 29, 32, 38, 45, 47, 53, 77, 82
и 99 от 2012 г. и бр. 15 от 2013 г.) се правят
следните изменения и допълнения:
1. В чл. 7, ал. 1 след думите „защитени
територии“ съюзът „и“ се заменя със запетая,
а след думите „нарушени територии за възстановяване“ се поставя запетая и се добавя
„територии, заети от води и водни обекти, и
територии на транспорта“.
2. В чл. 8 се създават т. 6 и 7:
„6. в територии, заети от води и водни
обекти – за вътрешните морски води и териториалното море, българския участък на река
Дунав, реките, езерата и язовирите;
7. в територии на транспорта – за републиканските и местните пътища, железопътната
инфраструктура, пристанищата и летищата.“
§ 57. В Закона за устройството на Черноморското крайбрежие (обн., ДВ, бр. 48 от
2007 г.; изм., бр. 36 и 67 от 2008 г., бр. 19, 82 и
92 от 2009 г. и бр. 45 и 82 от 2012 г.) в чл. 22,
ал. 2, т. 4 думите „пристанища и пристанищни
съоръжения“ се заличават.
§ 58. В Закона за електронните съобщения
(обн., ДВ, бр. 41 от 2007 г.; изм., бр. 109 от
2007 г., бр. 36, 43 и 69 от 2008 г., бр. 17, 35,
37 и 42 от 2009 г.; Решение № 3 на Конституционния съд от 2009 г. – бр. 45 от 2009 г.;
изм., бр. 82, 89 и 93 от 2009 г., бр. 12, 17, 27 и
97 от 2010 г., бр. 105 от 2011 г., бр. 38, 44 и 82
от 2012 г. и бр. 15 от 2013 г.) в чл. 281, ал. 1
се създава изречение второ: „При проектирането, изграждането или разширението и
експлоатацията на подводни линейни обекти
на електронните съобщения, разположени
върху морското дъно или в неговите недра в
границите на вътрешните морски води, териториалното море, българския участък и в
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крайбрежната заливаема ивица на река Дунав,
се прилагат и специалните разпоредби на Закона за морските пространства, вътрешните
водни пътища и пристанищата на Република
България.“
§ 59. Разпоредбите на чл. 52а – 52г се
прилагат и за започналите към датата на
влизане в сила на този закон производства
за разрешаване на изработването и за приемане и одобряване на подробни устройствени
планове, както и за изработване и одобряване
на инвестиционни проекти и за издаване на
разрешения за строеж за изграждане или
разширяване на подводни линейни обекти
на техническата инфраструктура в границите
на вътрешните морски води и в териториалното море.
§ 60. (1) Разпоредбите на чл. 63, ал. 3, 4
и 5 се прилагат и за изградените към датата
на влизане в сила на този закон на морското
дъно или в неговите недра в границите на
вътрешните морски води и териториалното
море подводни линейни обекти на техничес
ката инфраструктура.
(2) Лицата, които експлоатират обекти по
ал. 1, предоставят на Изпълнителна агенция „Морска администрация“ координатите
на своите трасета и зони на безопасност в
6-месечен срок след влизането в сила на
този закон.
(3) Изпълнителна агенция „Морска админист раци я“ п редп риема необходими те
действия за оповестяване в „Известие до
мореплавателите“ на координатите на трасетата и зоните за безопасност на обектите по
ал. 1 в 9-месечен срок от влизането в сила
на този закон, ако такова оповестяване не е
било направено по-рано.
(4) Държавно предприятие „Пристанищна
инфраструктура“ осигурява навигационно трасетата и зоните за безопасност на обектите по
ал. 1 в случаите, в които това е необходимо,
в срок три години от влизането в сила на
този закон.
§ 61. Разпоредбите на чл. 75, ал. 2 – 6 се
прилагат и за започналите към датата на
влизане в сила на този закон производства
за разрешаване на изработването и за приемане и одобряване на подробни устройствени
планове, както и за изработване и одобряване
на инвестиционни проекти и за издаване на
разрешения за строеж за изграждане или
разширяване на подводни линейни обекти на
техническата инфраструктура в българския
участък на река Дунав.
§ 62. (1) Разпоредбата на чл. 84 се прилага
и за изградените към датата на влизане в сила
на този закон на дъното или в неговите недра
в българския участък и в крайбрежната заливаема ивица на река Дунав подводни линейни
обекти на техническата инфраструктура.
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(2) Лицата, които експлоатират обекти по
ал. 1, предоставят на Изпълнителна агенция
„Морска администрация“ координатите на
свои те т расета и зони на безопасност в
6-месечен срок след влизането в сила на
този закон.
(3) Изпълнителна агенция „Морска админист раци я“ п редп риема необходими те
действия за оповестяване в „Известие до
корабоводителите“ на координатите на трасетата и зоните за безопасност на обектите
по ал. 1 в 9-месечен срок от влизането в сила
на този закон, ако такова оповестяване не е
било направено по-рано.
(4) Държавно предприятие „Пристанищна
инфраструктура“ осигурява навигационно трасетата и зоните за безопасност на обектите по
ал. 1 в случаите, в които това е необходимо,
в срок три години от влизането в сила на
този закон.
§ 63. Министерският съвет и съответните
министри привеждат подзаконовите нормативни актове в съответствие с този закон в
6-месечен срок от влизането му в сила.
§ 64. (1) Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията внася
в Министерския съвет проект на решение по
чл. 103а, ал. 2 в срок до две години от датата
на влизане в сила на този закон.
(2) Заварените регистрирани пристанища
за обществен транспорт запазват статута си
до приемането на решение по чл. 103а, ал. 2.
(3) В едномесечен срок след приемане на
решението по чл. 103а, ал. 2 Изпълнителна
агенция „Морска администрация“ вписва служебно в регистъра на пристанищата данните
по чл. 92, ал. 5, т. 3, 4, 9 и 10 за заварените
към датата на влизане в сила на този закон
рег ис т ри ра н и п рис та н и ща за общес т вен
транспорт.
§ 65. (1) Собствениците на пристанища
по чл. 107 – 109 предприемат необходимите
действия и заявяват за вписване в регистъра
по чл. 92, ал. 4 данните за територията и
акваторията на съответното пристанище в
срок до две години от датата на влизане в
сила на този закон.
(2) След изтичането на срока по ал. 1
Изпълнителна агенци я „Морска администрация“ служебно заличава пристанище по
чл. 107 – 109, за което не е поискано вписване
на данните по чл. 92, ал. 5, т. 3 и 4 в регистъра
на пристанищата.
§ 66. (1) Производствата по заявления за
инвестиционна инициатива по чл. 112б или
112г, по които към датата на влизане в сила
на този закон няма постановено решение на
междуведомствения експертен съвет, се спират до привеждане на наредбата по чл. 112а,
ал. 6 в съответствие с този закон.
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(2) Внесените проекти на генерални планове на пристанища за обществен транспорт
се привеждат в съответствие с този закон и
с наредбата по чл. 112а, ал. 6 в тримесечен
срок след влизането в сила на наредбата.
§ 67. Заварените производства по съгласуване на подробни устройствени планове по
чл. 112е до влизането в сила на този закон
се довършват по досегашния ред.
§ 68. Собствениците на специализирани
пристанищни обекти по чл. 111а, ал. 1 и
чл. 111б, ал. 1 заявяват правата си за вписване в регистъра по чл. 92, ал. 4 в срок до
една година от датата на влизане в сила на
този закон.
§ 69. Първата седемгодишна програма
по чл. 115у, ал. 1 се изработва за периода от
1 януари 2014 г. до 31 декември 2020 г.
§ 70. Лицата по чл. 117б подават заявления
за вписване в регистъра на пристанищните
оператори в срок до 6 месеца от датата на
влизане в сила на този закон.
Законът е приет от 41-ото Народно събрание
на 6 март 2013 г. и е подпечатан с официалния
печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
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ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за
правната помощ (обн., ДВ, бр. 79 от 2005 г.;
изм., бр. 105 от 2005 г., бр. 17 и 30 от 2006 г.,
бр. 42 от 2009 г., бр. 32, 97 и 99 от 2010 г.,
бр. 9, 82 и 99 от 2011 г., бр. 82 от 2012 г. и
бр. 15 от 2013 г.)
§ 1. В чл. 8 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В т. 1 накрая се поставя запетая и се
добавя „като издава задължителни указания
по прилагането на закона и подзаконовите
нормативни актове“.
2. Точка 10 се изменя така:

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 5

„10. приема решения за вписване, за отказ
за вписване или за заличаване на адвокат от
Националния регистър за правна помощ;“.
3. Създава се нова т. 11:
„11. приема решения за отказ за заплащане
на правна помощ или за възстановяване на
получено възнаграждение при констатирана
недобросъвестно или некомпетентно предоставена правна помощ по конкретния случай;“.
4. Досегашните т. 11 и 12 стават съответно
т. 12 и 13.
§ 2. В чл. 12, изречение второ думите „същия срок“ се заменят със „срок три години“.
§ 3. В чл. 17 се създават т. 9 и 10:
„9. издава решения за определяне размера
на адвокатските възнаграждения по реда на
наредбата по чл. 37, ал. 1;
10. издава решения за възстановяване на
платени възнаграждения в случаите по чл. 37,
ал. 3 или при неправилно или дублирано
плащане.“
§ 4. В чл. 18 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В т. 2 накрая се добавя „и резервните
защитници“.
2. Създава се нова т. 4:
„4. следят за спазването на формата и съдържанието на акта по чл. 25, ал. 3;“.
3. Досегашните т. 4 и 5 стават съответно
т. 5 и 6 и се изменят така:
„5. осъществяват текущ контрол за качеството на предоставената правна помощ
от адвокатите от колегията, като извършват
проверки и констатации и образуват при необходимост дисциплинарни производства, за
което уведомяват НБПП;
6. заверяват отчетите на адвокатите, предоставили правна помощ, и изготвят предложения или мотивирани откази за заплащане
на възнаграждение в съответствие с наредбата
по чл. 37, ал. 1;“.
4. Създават се т. 7, 8 и 9:
„7. осигуряват обучение на служебните
защитници;
8. осигуряват техническото обезпечаване
на правната помощ;
9. съдействат на лицата по чл. 22 за получаване на правна помощ.“
§ 5. В чл. 20 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 след думите „Министерството
на отбраната“ се поставя запетая и се добавя
„с Министерството на финансите“.
2. В ал. 2 след думите „Министерството
на отбраната“ се поставя запетая и се добавя
„от Министерството на финансите“.
3. В ал. 3 думите „органът по чл. 25, ал. 1“
се заменят със „съответният орган по чл. 25,
ал. 1“.
§ 6. В глава втора се създава чл. 20а:
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„Чл. 20а. Националното бюро за правна
помощ и органите по чл. 20 издават съвместни
указания по прилагането на закона.“
§ 7. Член 22 се изменя така:
„Чл. 22. (1) Правната помощ по чл. 21, т. 1
и 2 е безплатна и се предоставя на:
1. лица и семейства, които отговарят на
условията за получаване на месечна помощ
по реда на чл. 9 и 10 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане
(обн., ДВ, бр. 133 от 1998 г.; изм., бр. 38, 42 и
112 от 1999 г., бр. 30, 48 и 98 от 2000 г.; попр.,
бр. 100 от 2000 г.; изм., бр. 19 и 97 от 2001 г.,
бр. 26, 46, 81 и 118 от 2002 г., бр. 40 от 2003 г.,
бр. 115 от 2004 г., бр. 31 и 103 от 2005 г., бр. 54
и 93 от 2006 г., бр. 101 от 2007 г., бр. 26 от
2009 г., бр. 27, 41, 43, 45 и 50 от 2010 г., бр. 63
от 2011 г. и бр. 17 от 2013 г.);
2. лица и семейства, които отговарят на
условията за подпомагане с целева помощ
за отопление за предходния или настоящия
отоплителен сезон;
3. лица, настанени в специализирани институции за предоставяне на социални услуги или
ползващи социална услуга – резидентен тип,
или ползващи социална услуга звено „Майка
и бебе“ съгласно чл. 36 от Правилника за
прилагане на Закона за социално подпомагане;
4. деца, настанени в приемни семейства
или в семейства на роднини или близки по
реда на Закона за закрила на детето;
5. дете в риск по смисъла на Закона за
закрила на детето;
6. лица по чл. 144 от Семейния кодекс и на
лица, ненавършили 21 години, в съответствие
с Регламент (ЕО) № 4 от 2009 г. на Съвета от
18 декември 2008 г. относно компетентността,
приложимото право, признаването и изпълнението на съдебни решения и сътрудничеството по въпроси, свързани със задължения
за издръжка (ОВ, L 7/1 от 10 януари 2009 г.);
7. пострадали от домашно или сексуално
насилие или от трафик на хора, които не
разполагат със средства и желаят да ползват
адвокатска защита;
8. лица, търсещи международна закрила по
реда на Закона за убежището и бежанците,
за които предоставяне на правна помощ не
се дължи на друго правно основание;
9. чужденци, спрямо които е приложена
принудителна административна м ярка, и
чужденци, настанени в специален дом за временно настаняване на чужденци по реда на
Закона за чужденците в Република България,
които не разполагат със средства и желаят да
ползват адвокатска защита.
(2) Фактите и обстоятелствата по ал. 1 се
удостоверяват със съдебни решения или с
документи, издадени от съответните компетентни органи, и с декларация за семейно и
имуществено състояние на лицето.“
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§ 8. В чл. 23 ал. 3 и 4 се изменят така:
„(3) По граждански и административни
дела правна помощ се предоставя в случаите,
когато въз основа на представени доказателства от съответните компетентни органи съдът
прецени, че страната няма средства за заплащане на адвокатско възнаграждение. Съдът
формира преценката си, като взема предвид:
1. доходите на лицето или на неговото
семейство;
2. имущественото състояние, удостоверено
с декларация;
3. семейното положение;
4. здравословното състояние;
5. трудовата заетост;
6. възрастта;
7. други обстоятелства.
(4) По наказателни дела преценката, че
обвиняемият или подсъдимият няма средства
за заплащане на адвокатско възнаграждение,
се извършва от органа, който ръководи процесуалните действия, въз основа на служебно установеното имуществено състояние на
лицето по конкретното дело и на обстоятелствата по ал. 3, т. 1, 3, 4, 5, 6 и 7. За частния
обвинител, гражданския ищец, гражданския
ответник и частния тъжител преценката се
извършва по реда на ал. 3.“
§ 9. В чл. 25 ал. 1 и 2 се изменят така:
„(1) В случаите по чл. 21, т. 3 и 4 решението
за предоставяне на правна помощ се взема
от органа, който ръководи процесуалните
действия, или от съответния полицейски или
митнически орган по молба на заинтересованото лице, или по силата на закона, като на
лицето се разяснява писмено с декларация
по образец, утвърден от НБПП, че в случай
на осъдително решение или присъда лицето дължи възстановяване на разноските за
правна помощ. Отказът за предоставяне на
правна помощ се мотивира и подлежи на
обжалване по съответния ред.
(2) В случаите по чл. 21, т. 1 и 2 решението за предоставяне на правна помощ се
взема от председателя на НБПП в 14-дневен
срок след представяне на заповед, съдебно
решение или удостоверение по чл. 22, ал. 2
от съответния компетентен орган. Отказът
се обжалва по реда на Административно
процесуалния кодекс.“
§ 10. В чл. 26, ал. 2 след думите „особен
представител за всички“ се добавя „фази и“.
§ 11. В чл. 27 ал. 3 се изменя така:
„(3) В случай че лицето не уведоми своевременно за промяна в обстоятелствата по
ал. 1, въз основа на решение по чл. 17, т. 9, то
възстановява на НБПП направените разноски
от момента на промяната.“
§ 12. В глава четвърта се създават чл. 27а
и 27б:
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„Чл. 27а. В определени със закон случаи
лицата, на които е предоставена правна помощ, възстановяват на НБПП направените
разноски.
Чл. 27б. Разноските за правна помощ по
чл. 27, ал. 3 и по чл. 27а са частни държавни вземания и се събират от Националната
агенция за приходите въз основа на издаден
от съда изпълнителен лист.“
§ 13. Наименованието на глава пета се
изменя така: „Дежурни адвокати. Резервни
защитници“.
§ 14. В чл. 28 ал. 1 се изменя така:
„(1) В неотложни случаи по дела за мерки
за процесуална принуда и разпити пред съдия
в досъдебното производство, както и при бързо
и незабавно производство по Наказателнопроцесуалния кодекс и при производство по
Закона за здравето и по Закона за закрила
на детето секретарят на адвокатския съвет
определя дежурен адвокат, ако лицето не си
е упълномощило защитник.“
§ 15. Член 29 се изменя така:
„Чл. 29. (1) За дежурен адвокат и за резервен защитник се определя адвокат от Националния регистър за правна помощ, който е
дал съгласие да бъде включен в списъка на
дежурните адвокати, съответно в списъка на
резервните защитници.
(2) Съгласието по ал. 1 не може да е за
срок, по-кратък от един месец, и изразява
готовността на адвоката да бъде определян за
дежурен адвокат по всяко време на денонощието, включително в празнични и почивни
дни, а за резервен защитник – независимо от
продължителността на процеса.
(3) Адвокатският съвет поддържа месечен
списък на дежурните адвокати и съставя
седмичен график, който предоставя на съответните органи.
(4) Адвокатският съвет изготвя и поддържа
списък на резервните защитници.“
§ 16. Член 30 се изменя така:
„Чл. 30. (1) Искането за определяне на дежурен адвокат в случаите по чл. 28, ал. 1 се
прави от органа, ръководещ процесуалните
действия, а в случаите по чл. 28, ал. 2 – от съответния полицейски/митнически служител до
адвокатския съвет, писмено или по телефона,
не по-късно от три часа преди определения
за съответното производство час.
(2) Органът по чл. 25, ал. 1 незабавно след
задържането или привличането като обвиняем
разяснява на задържания правото му на защита, като му връчва срещу подпис формуляр,
съдържащ правото му на упълномощен или
на служебен адвокат.
(3) Органът по чл. 25, ал. 1 уведомява
а двокатск и я съвет за необходимост та от
назначаване на дежурен адвокат. Избраният
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адвокат незабавно пристъпва към изпълнение на задълженията си по предоставяне на
правна помощ.
(4) Дежурният адвокат продължава да осъществява правната помощ във всички стадии
на процеса.“
§ 17. В чл. 33 се правят следните изменения:
1. Алинеи 5, 6 и 7 се изменят така:
„(5) Националното бюро за правна помощ
мотивирано отказва да впише в регистъра или
заличава вписан адвокат, ако е:
1. наложено дисциплинарно наказание;
2. повдигнато обвинение за умишлено престъпление от общ характер;
3. установено от адвокатския съвет или от
НБПП нарушение по този закон или недоб
росъвестно или некомпетентно извършена
правна помощ;
4. отказал в продължение на 6 месеца да
поеме служебна защита или представителство
без основателни причини.
(6) Националното бюро за правна помощ
заличава от регистъра вписан адвокат:
1. в случаите по ал. 5, т. 1 – за срока на
лишаване от право да упражнява адвокатска
професия, а при по-леко наказание – за срок
три месеца;
2. в случаите по ал. 5, т. 2 – до приключване на производството;
3. в случаите по ал. 5, т. 3 и 4 – за срок
една година, а при повторност – за срок три
години.
(7) Отказът за вписване и заличаването на
адвокат от Националния регистър за правна
помощ се съобщават на заинтересованата
страна и подлежат на оспорване по реда на
Административнопроцесуалния кодекс и се
обявяват на интернет страницата на НБПП.“
2. Алинея 8 се отменя.
§ 18. Член 34 се изменя така:
„Чл. 34. (1) Вписване в Националния регистър за правна помощ се прави два пъти
в рамките на календарната година – до края
на месец март и до края на месец септември.
(2) В изключителни случаи промени в
Национа лни я регист ър за правна помощ
могат да се правят и през годината по реда,
установен за вписване.
(3) Заличаване от Националния регистър
за правна помощ извън случаите по чл. 33,
ал. 5 се извършва:
1. по молба на адвоката;
2. при напускане на адвокатската колегия;
3. при смърт.“
§ 19. Член 36 се изменя така:
„Чл. 36. (1) Адвокатските съвети съставят и
поддържат на хартиен и на електронен носител
списък на адвокатите, които осъществяват
правна помощ. За всяка промяна в списъка
адвокатските съвети уведомяват НБПП.
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(2) Списъкът се изготвя по образец, утвърден от НБПП, и се публикува на видно място
в сградата на съответния адвокатски съвет и
на интернет страницата на НБПП.“
§ 20. В чл. 37 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) За недобросъвестно или некомпетентно
извършена правна помощ и при непредставяне
на отчет в срока по чл. 38, ал. 4, независимо
от други санкции, адвокатът не получава
възнаграждение по конкретния случай.“
2. Създава се ал. 3:
„(3) Когато адвокатът е получил възнаг
раждение, при установена недобросъвестно
или некомпетентно извършена правна помощ,
той връща платеното въз основа на решение
на председателя на НБПП.“
§ 21. В чл. 38 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2 думите „чл. 37“ се заменят с
„чл. 37, ал. 1“.
2. Създават се нова ал. 3 и ал. 4:
„(3) Отчетът се подава за:
1. досъдебно производство по наказателни дела – след приключване на досъдебното
производство с акт на прокурора;
2. съдебните производства – с приключване
на производството пред съответната инстанция.
(4) Адвокатът е длъжен да отчете предоставената от него правна помощ в срок до една
година от преустановяване на участието му
в производството.“
3. Досегашната ал. 3 става ал. 5 и се изменя така:
„(5) На назначения адвокат се възстановяват и средствата за необходими разходи по
защитата за посещение на местата за лишаване
от свобода или за задържане, и по защита в
друго населено място по реда на Наредбата за
командировките в страната (обн., ДВ, бр. 11 от
1987 г.; изм., бр. 21 от 1991 г., бр. 2 от 1994 г.,
бр. 62 от 1995 г., бр. 34 от 1997 г., бр. 40 от
1999 г., бр. 2 от 2008 г. и бр. 2 от 2011 г.).“
§ 22. В чл. 39 накрая се добавя „и решение
на председателя на НБПП“.
§ 23. В чл. 42, ал. 2 думите „чл. 23, ал. 4“
се заменят с „чл. 23, ал. 3“.
§ 24. Член 43 се изменя така:
„Чл. 43. Органът на Република България,
който приема и изпраща молби за предоставяне на правна помощ при международни
спорове от и до компетентните органи на
държави – членки на Европейския съюз, е
Министерството на правосъдието.“
Законът е приет от 41-ото Народно събрание
на 7 март 2013 г. и е подпечатан с официалния
печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
2344
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МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 70
ОТ 12 МАРТ 2013 Г.

за одобряване на целева субсидия за капиталови разходи по бюджетите на община Варна
и на община Русе за 2013 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява целева субсидия за
капиталови разходи в размер до 300 000 лв.
по бюджетите на община Варна и на община
Русе за 2013 г., разпределена, както следва:
1. по бюд жета на общ ина Варна – до
150 000 лв., за финансиране на реконсервация и реставрация на Римските терми на
Одесос – Варна;
2 . по бюд же т а н а о бщ и н а Р ус е – до
150 000 лв., за финансиране на козирка над
официалната ложа на Градския стадион в Русе.
(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят чрез
преструктуриране на разходите по централния
бюджет за 2013 г.
Чл. 2. Министърът на финансите да извърши налагащите се от чл. 1 промени на
бюджетните взаимоотношения на съответната
община с централния бюджет за 2013 г. по
реда на чл. 34, ал. 1 от Закона за устройството
на държавния бюджет.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 28, ал. 1 от Закона за устройството
на държавния бюджет.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на финансите, на кмета
на община Варна и на кмета на община Русе.
§ 3. Постановлението влиза в сила от
12 март 2013 г.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
2495

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 71
ОТ 12 МАРТ 2013 Г.

за предоставяне на допълнителни средства
от централния бюджет по бюджета на Министерството на физическото възпитание и
спорта за 2013 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Министърът на финансите да
предостави от централния бюджет за 2013 г.
средства в размер 1 747 200 лв. по бюджета на
Министерството на физическото възпитание и
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спорта за целево финансиране на държавната
политика за създаване на олимпийски звена
в държавните спортни училища.
(2) Средствата по ал. 1 се разпределят
между училищата пропорционално на броя
на учениците в тях.
(3) Средствата по ал. 1 да се осигурят чрез
преструктуриране на разходите по централния
бюджет за 2013 г.
Чл. 2. Министърът на финансите по предложение на министъра на физическото възпитание и спорта да извърши необходимите
корекции по бюджета на Министерството на
физическото възпитание и спорта за 2013 г. по
реда на чл. 34, ал. 1 от Закона за устройството
на държавния бюджет.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 28, ал. 1 от Закона за устройството
на държавния бюджет.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на финансите и на министъра на физическото възпитание и спорта.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
2461

РЕШЕНИЕ № 166
ОТ 8 МАРТ 2013 Г.

за административно-териториални промени
в община Севлиево, област Габрово
На основание чл. 32, ал. 1 и 4 във връзка
с чл. 19, ал. 2 и чл. 20 от Закона за административно-териториалното устройство на
Република България
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Закрива населеното място с. Дрянът
(23995) от община Севлиево (GAB29), област
Габрово (GAB).
2. Присъединява населените места с. Баева
ливада (02186), с. Българи (07301), с. Малиново (46382), с. Мариновци (47233) и с. Рогулят
(62863) към населеното място с. Млечево
(48742) от община Севлиево (GAB29), област
Габрово (GAB).
3. Присъединява населеното място с. Дялък (24815) към населеното място с. Столът
(69451) от община Севлиево (GAB29), област
Габрово (GAB).
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
2340
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РЕШЕНИЕ № 169
ОТ 8 МАРТ 2013 Г.

за предоставяне на концесия за добив на
подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от
Закона за подземните богатства – скалнооблицовъчни материали – гнайсошисти, от
находище „Кантона“, разположено в землището на с. Черни рид, община Ивайловград,
област Хасково, на ЕТ „Севдин – Шукри
Фейзи“ – Хасково
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
предложение на министъра на икономиката,
енергетиката и туризма
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Предоставя концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона
за подземните богатства – скалнооблицовъчни
материали – гнайсошисти, представляващи
изключителна държавна собственост, от находище „Кантона“, разположено в землището
на с. Черни рид, община Ивайловград, област
Хасково.
2. Определя концесионна площ с размер
22 640 кв. м, индивидуализирана с координатите на точки от № 1 до № 9 в координатна
система „1970 г.“ съгласно приложението. В
тези граници концесионната площ включва:
2.1. Площта на находище „Кантона“ с размер 12 134 кв. м, индивидуализирана с координатите на точки от № 1 до № 10 съгласно
схема и координатен регистър в координатна
система „1970 г.“ – неразделна част от концесионния договор.
2.2. Допълнителни площи, необходими за
осъществяване на дейностите по концесията,
извън добива.
3. Определя срок на концесията 10 години. Началният срок на концесията е датата
на влизане в сила на концесионния договор.
4. Концесионният договор влиза в сила от
датата, на която са изпълнени едновременно
следните условия:
4.1. Влизане в сила на решение, с което
е преценено да не се извършва оценка на
въздействието върху околната среда (ОВОС),
или на положително решение по ОВОС и на
оценка за съвместимост на проекта с предмета и целите на опазване в защитените зони.
4.2. Представяне на издадено от Агенция
„Пътна инфраструктура“ специално разрешение съгласно Наредбата за специално ползване
на пътища.
4.3. Предоставяне на банковата гаранция
по т. 8.1.1.
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5. Определя пряко за концесионер ЕТ „Сев
дин – Шукри Фейзи“ – Хасково – титуляр на
Удостоверение за търговско откритие № 0212
от 15 ноември 2005 г., издадено от министъра
на околната среда и водите.
6. Концесията да се осъществява при следните условия:
6.1. Добивът на подземното богатство по т. 1
се осъществява след съгласуване от министъра
на икономиката, енергетиката и туризма и от
Агенция „Пътна инфраструктура“ на проектите
и плановете по т. 7.2.3, разработени в съответствие с мерките и условията от влязлото
в сила решение, с което е преценено да не се
извършва ОВОС, или на положително решение по ОВОС и на оценка за съвместимост
на проекта с предмета и целите на опазване
в защитените зони. Решението е приложение – неразделна част от административния
акт по съгласуване на проекта по т. 7.2.3.1.
6.2. Правата и задълженията по концесията да не се прехвърлят на трети лица освен
с разрешение на Министерския съвет при
условията и по реда на действащото законодателство.
6.3. При експлоатацията на подземните
богатства да се спазват нормативните изисквания, свързани с опазването на земните
недра, околната среда, водите, човешкото
здраве, защитените със закон територии и
обекти, правата върху горските 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
предоставената концесия в съответствие с
установените техническ и и технологични
стандарти;
6.4.3. да не изграж да сгради и трайни
съоръжения върху земята, на която или под
която е находището на подземни богатства;
6.4.4. да спазва указани ята, давани от
министъра 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.
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6.5. За осъществяване на правата и изпълнение на задълженията по концесията
не се изискват задължителни подобрения в
находището.
6.6. Добивът се извършва с осигурени от
концесионера средства и на негов риск.
6.7. Концесионерът може да упражнява
правата, 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.
6.8. Концесионерът може да осъществява
дейност върху концесионната площ въз основа
на одобрен и влязъл в сила подробен устройствен план, който включва концесионната
площ и пътните връзки между площта на
находището и местни и/или републикански
пътища.
7. Определя основните права и задължения
по концесията, както следва:
7.1. Основни права на концесионера:
7.1.1. да добива гнайсошисти от находището по т. 1;
7.1.2. право на собственост върху добитите за срока на концесията подземни богатства – гнайсошисти;
7.1.3. право на ползване върху минните отпадъци 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,
включително допроучване в границите на
находище „Кантона“, складиране, преработка,
транспорт и продажба на подземните богатства по т. 1;
7.1.5. с допълнително споразумение към
концесионния договор да получи право да
допроучи и за срока на концесията да добива
полезни изкопаеми от минните отпадъци,
получени в резултат на дейностите по концесията; с допълнителното споразумение се
определят размерът, условията и редът за внасяне на концесионното плащане, дължимо за
допълнително добиваните полезни изкопаеми;
7.1.6. да ползва за срока за концесията
съществуващата до момента на подписването на концесионния договор геоложка и
техническа документация 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 решението и по концесионния
договор;
7.2.1.2. разработва находището добросъвестно, като не допуска неправилна изборна
експлоатация, която може да доведе до загуби
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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
околната 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, определени 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 преработка – при възникнала необходимост от това;
за измененията и допълненията в цялостния
проект да се уведоми Регионалната инспекция по околната среда и водите – Хасково, 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 за консервация на миннодобивния
обект и за рекултивация на засегнатите земи,
представляващ неразделна част от проекта по
т. 7.2.3.1; концесионерът представя на министъра на икономиката, енергетиката и туризма
на всеки 5 години от срока на концесията
актуализация на проекта за ликвидация или
за консервация на миннодобивния обект и за
рекултивация на засегнатите земи;
7.2.3.5. годишни работни проекти за ликвидация или за 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
отпадъци;
7.2.4. да уведомява компетентните държавни органи при условия и по ред, определени
с концесионния договор, за всяко обстоятелство, което може да създаде опасност
за земните недра, околната среда, водите,
човешкото здраве, защитените със закон
територии и обекти, правата върху горските
територии и земеделските земи, културните
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ценности, националната сигурност, отбраната
на страната и обществения ред, пътищата и
пътната инфраструктура;
7.2.5. да съставя и води геоложка и техническа документация за дейностите по концесията съгласно изискванията на действащото
законодателство;
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 гнайсошисти и среднопретеглената им продажна
цена за отчетния период, както и отчети за
дължимото концесионно плащане за съответното шестмесечие – до 15 дни след изтичане
на отчетния период;
7.2.6.2. отчет за изпълнението на годишния работен проект за добив и първична
преработка 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 ликвидация на миннодобивния обект
и рекултивация на засегнатите земи;
7.2.7. да осигурява пълен достъп до концесионния обект, съоръженията и документацията, свързани с дейностите по концесията, на
оправомощени 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 Регионалния исторически музей – Хасково;
7.2.9. да не нарушава изискванията на чл. 53,
ал. 1, т. 1 от Закона за пътищата;
7.2.10. да стабилизира на терена граничните
точки по контура на концесионната площ;
7.2.11. да извърши ликвидация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите
земи за своя сметка при условия и в срокове,
определени в съгласувания проект по т. 7.2.3.4;
7.2.12. при прекратяване на концесионния
договор да предаде обекта на концесия по
т. 1 при условия и по ред, определени с концесионния договор.
7.3. Основни права на концедента:
7.3.1. да получава дължимото концесионно
плащане при условия и в срокове, определени
с концесионния договор;
7.3.2. при условия и по ред, определени с
концесионния договор, да контролира изпълнението на задълженията от концесионера,
включително:
7.3.2.1. като изисква от концесионера представянето на документите и информацията
по т. 7.2.6.2;
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7.3.2.2. чрез вземане на проби от всяка
продукция – 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 едностранно концесионния договор при неизпълнение
от страна на концесионера на което и да е от
задълженията по решението 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
банкова гаранция, обезпечаваща изпълнението на всички задължения по концесионния
договор, в т.ч. концесионно плащане, извър
шване на годишна вноска от концесионното
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 6427 лв. с ДДС и
се предоставя не по-късно от 7 дни след датата
на изпълнение на условията по т. 4.1 и 4.2;
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
концеден та до 31 ян уари на съо т вет ната
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 по

ВЕСТНИК

БРОЙ 28

рекултивация 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 неизпълнение или при забавено или неточно
изпълнение на договорните задължения или
при нарушаване на 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 концесията, 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 януари 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 съгласно чл. 1, ал. 1 и 2 от Методиката за определяне на конкретния размер на
концесионното възнаграждение за добив на
строителни и скалнооблицовъчни материали – приложение № 4 към чл. 11 от Наредбата
за принципите и методиката за определяне
на концесионното възнаграждение за добив
на подземни богатства по реда на Закона за
подземните богатства (обн., ДВ, бр. 59 от
1999 г.; изм. и доп., бр. 46 от 2007 г.).
9.4. Концесионното плащане за единица
добито подземно богатство съгласно чл. 1,
а л. 3, т. 2 , бу к ва „в“ о т ме т од и к ат а по
т. 9.3 – гнайсошисти за добив на плочи, не
може да бъде по-ниско от 10,00 лв./куб.м и
по чл. 1, ал. 3, т. 1, буква „а“ – гнайсошисти
за трошени фракции, не може да бъде пониско от 0,30 лв./тон, като тези стойности
се индексират ежегодно с процента на увеличение на цените на строителните и скалнооблицовъчните материали по информация,
предоставена от Националния статистически
институт, при базова статистическа информация за цените за 2005 г.
9.5. Минималният размер на концесионно
плащане за всеки отчетен период (шестмесечие) от срока на концесията не може да
бъде по-нисък от 2018 лв. на шестмесечие и
дължимия към него ДДС, определен на базата
на 30 на сто от предвидения средногодишен
добив за срока на концесията – 555 куб.м на
шестмесечие гнайсошисти, рандеман за плочи
31 на сто и предвидена стойност за единица
добито подземно богатство съгласно т. 9.4.
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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 допълнително споразумение към концесионния
договор при промяна на законодателството,
уреждащо реда за неговото определяне.
9.7. Министърът на икономиката, енергетиката и туризма внася от името и за сметка на
концесионера цялото концесионно плащане
за съответния отчетен период по бюджета на
община Ивайловград при условията и по реда
на чл. 81 от Закона за концесиите.
10. Концесионерът не дължи концесионно плащане за времето на реализиране на
дейностите, предвидени в съгласуван проект
за техническа ликвидация на миннодобивния обект и за рекултивация на засегнатите
земи, при условие че не се извършва добив
на подземни богатства при условия и по ред,
определени с концесионния договор.
11. Оправомощава министъра на икономиката, енергетиката и туризма:
11.1. Да проведе преговори и да сключи
концесионния договор с ЕТ „Севдин – Шукри Фейзи“ – Хасково, 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
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МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ
ПО СИГУРНОСТТА
НА ИНФОРМАЦИЯТА
СПОРАЗУМЕНИЕ

между правителството на Република България
и правителството на Федерална република
Германия за взаимна защита на класифицираната информация
(Утвърдено с Решение № 1043 от 20 декември
2012 г. на Министерския съвет. В сила от
9 януари 2013 г.)

1.

4530685,3

9460631,3

2.

4530815,0

9462548,0

Правителството на Република България
и Правителството на Федерална република
Германия,
с намерението да гарантират сигурността
на цялата класифицирана информация, установена като класифицирана от компетентната служба на една от договарящите страни
или по нейно разпореждане и предоставена
на другата договаряща страна чрез изрично
упълномощените за това служби или организации с цел да отговорят на изискванията
на обществената администрация, или предоставени на другата договаряща страна в
рамките на държавни договори/поръчки с
обществени или частни служби или организации на двете страни,
водени от убеждението, че следва да се
създаде нормативна уредба за взаимна защита
на класифицираната информация, която да се
прилага по отношение на всички споразумения за сътрудничество между договарящите
страни, както и по отношение на възлаганите
поръчки, чието изпълнение налага размяна
на класифицирана информация,
водени от желанието да сключат нов вариант
на подписаното на 29 октомври 1999 г. Споразумение между Правителството на Република
България и Правителството на Федерална
република Германия за взаимна защита на
секретната информация, в съответствие със
съответно действащите национални закони и
правни разпоредби,
се споразумяха за следното:

3.

4530889,0

9462705,0

4.

4530834,7

9462730,8

Определение и съпоставимост

5.

4530838,0

9462759,7

6.

4530849,0

9462790,5

7.

4530810,7

9462760,5

Приложение
към т. 2
Координатен регистър
на граничните точки на концесионната площ
на находище „Кантона“
Координатна система „1970” г.
№

X, m

Y, m

8.

4530748,9

9462703,8

9.

4530689,3

9462638,3

2341

Член 1
(1) Терминът „класифицирана информация“
по смисъла на това споразумение означава:
в Република България:
информация, независимо от нейната форма,
същност или начин на пренасяне, създадена
или в процес на създаване, на която е определено ниво на класификация за сигурност и
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която в интерес на националната сигурност
и в съответствие с националното законодателство изисква защита;
във Федерална република Германия:
факти, предмети или сведения, които в
обществен интерес се нуждаят от защита,
независимо от тяхната форма; нивото на
класификация за сигурност се установява от
държавна служба или по нейно разпореждане
в зависимост от необходимостта от защита.
(2) Договарящите страни установяват, че
съгласно тяхното законодателство е налице
съответствие в съдържанието на следните
нива на класификация за сигурност:
Република България:

Федерална република
Германия:

СТРОГО СЕКРЕТНО

STRENG GEHEIM

СЕКРЕТНО

GEHEIM

ПОВЕРИТЕЛНО

VS-VERTRAULICH

ЗА СЛУЖЕБНО
ПОЛЗВАНЕ

VS-NUR FüR DEN
DIENSTGEBRAUCH

(3) Разпоредбите на чл. 2, ал. 3, чл. 3 и 4,
чл. 7, ал. 1, както и чл. 8 няма да се прилагат
по отношение на класифицирана информация,
за която е установено ниво на класификация
за сигурност ЗА СЛУЖЕБНО ПОЛЗВАНЕ/
VS-NUR FüR DEN DIENSTGEBR AUCH.
Национални мерки
Член 2
(1) Договарящите страни в съответствие
със своето национално законодателство предприемат всички подходящи мерки с оглед
защита на класифицираната информация,
предоставяна при условията и по реда на
това споразумение или която възниква при
изпълнителя във връзка с поръчка с обект
класифицирана информация. По отношение
на такава класифицирана информация те осигуряват най-малко същата степен на защита
на класифицираната информация, която е
установена за работата със собствена информация със съответното ниво на класификация
за сигурност.
(2) Договарящите страни няма да предоставят на трети страни достъп до съответната
класифицирана информация без предварителното съгласие на автора независимо от
националните разпоредби на договарящите
страни относно изменението, респективно
отмяната на нивата на класификация за сигурност. Класифицираната информация се
използва само в съответствие с посоченото
предназначение. Достъп до класифицирана
информация може да се осигурява по-специално само на лица, чиито функции изискват
знанието на тази информация.
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(3) Достъп до класифицирана информация
може да се осигурява само на оправомощените
за това лица. Оправомощаването предполага
предварително провеждане на проучване за надеждност, критериите за което трябва да бъдат
не по-малко строги от установените такива за
достъп до национална информация със съответното ниво на класификация за сигурност.
(4) Договарящите страни осигуряват на
своята територия необходимия контрол за
сигурност и спазването на разпоредбите относно взаимната защита на класифицираната
информация.
Подготовка за възлагане на поръчки с обект
класифицирана информация
Член 3
Ако едната договаряща страна възнамерява
да възложи поръчка с обект класифицирана
информация на изпълнител на територията на
другата договаряща страна или ако възложи
на изпълнител на своята територия да направи това, тя следва да получи предварително
уверение от компетентната служба на другата
договаряща страна за това, че предложеният
изпълнител е бил подложен на проучване за
надеждност в съответствие с адекватното ниво
на класификация за сигурност и че е предприел
подходящи мерки за сигурност, осигуряващи
адекватна защита на класифицираната информация. Тази служба е длъжна да удостовери,
че процедурата за проучване на изпълнителя
на поръчката е проведена в съответствие с
установения от националните разпоредби ред
за опазване на класифицираната информация
и се контролира от правителството.
Изпълнение на поръчки с обект класифицирана информация
Член 4
(1) Компетентната за възложителя служба
е отговорна за определянето на съответното ниво на класификация за сигурност на
всяка к ласифицирана информация, която
се предоставя или възниква в изпълнение
на поръчка. Тя уведомява компетентната за
изпълнителя служба на другата договаряща
страна по нейно искане за определените нива
на класификация за сигурност на съответната
класифицирана информация под формата на
списък (списък на нивата на класификация за
сигурност на информацията). В този случай
тя същевременно известява компетентната
за изпълнителя служба на другата договаряща страна за това, че изпълнителят е поел
към възложителя задължение да приеме за
работата си с поверената му класифицирана
информация разпоредбите на собственото си
правителство относно защитата на класифицираната информация, както и при необходимост
да направи съответно изявление (задължение
за опазване на класифицираната информация)
пред компетентната служба на своята страна.
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(2) Когато компетентната за изпълнителя
служба е направила искане до и съответно е
получила от компетентната за възложителя
служба списък на нивата на класификация за
сигурност на информацията, тя потвърждава
писмено получаването му и препраща списъка
на изпълнителя.
(3) Във всички случаи компетентната за
изпълнителя служба гарантира, че същият се
отнася към частите на поръчката, които се
нуждаят от защита, в съответствие с поетото
задължение за опазване на класифицираната
информация като към класифицирана информация на собствената си държава съобразно
със съответното ниво на класификация за
сигурност, посочено в предоставения му списък на нивата на класификация за сигурност
на информацията.
(4) Разпоредбите на ал. 1 и 3 се прилагат
съответно, когато компетентната служба е
допуснала възлагане на поръчки с обект класифицирана информация на подизпълнители.
(5) Договарящите страни осигуряват възлагането на поръчка с обект класифицирана
информация, респективно започването на
работите по изпълнение на нейни части, нуждаещи се от защита, да става едва след като
изпълнителят е взел мерките, необходими за
опазване на класифицираната информация,
или когато същите могат да бъдат своевременно предприети.
Обозначаване
Член 5
(1) Предоставената к ласифицирана информация се обозначава от компетентната
за нейния получател служба или по нейно
разпореждане съгласно чл. 1, ал. 2.
(2) Задължението за обозначаване важи и
по отношение на класифицирана информация,
която възниква в страната на получателя
във връзка с изпълнение на поръчка с обект
класифицирана информация.
(3) Компетентната служба на държавата по
произход незабавно уведомява компетентната служба на другата договаряща страна за
всяка промяна или премахване на ниво на
класификация за сигурност на информацията. Службата, компетентна за получателя
на съответната класифицирана информация,
незабавно извършва съответната промяна
или премахване.
Унищожаване и връщане на класифицирана
информация
Член 6
(1) Класифицирана информация се унищожава само след предварително писмено
искане или съгласие на компетентната служба
на държавата по произход.
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(2) К ласифи ц и ра на и нформа ц и я, обо з н ач е н а С Т Р ОГ О С Е К РЕ Т НО/S T R E NG
GEHEIM, не се унищожава. Тя се връща на
държавата по произход. Връщането се извър
шва във всеки случай след искане от компетентната служба на държавата по произход.
Предоставяне на класифицирана информация
Член 7
(1) Класифицирана информация се пренася от едната държава в другата поначало от
дипломатическите или военните куриерски
служби. Компетентната служба потвърждава
получаването на класифицираната информация и я препраща на получателя в съответствие с националните разпоредби за защита
на класифицираната информация.
(2) С оглед изпълнение на точно определен
проект компетентните служби могат общо
или при установяване на ограничения да се
договорят, че класифицираната информация
може да бъде пренасяна при условията на
ал. 3 и по друг начин, без да се ползват дип
ломатическите или военните куриери, ако
тяхното използване би могло несъразмерно
да затрудни транспорта или изпълнението.
(3) В посочените в ал. 2 случаи:
– превозвачът трябва да е оправомощен
за достъп до класифицирана информация
със съпоставимо ниво на класификация за
сигурност на информацията;
– при изпращащата служба или организация трябва да се съхранява опис на превозваната класифицирана информация; екземпляр
от описа следва да се връчи на получателя с
цел неговото предоставяне на компетентната
служба;
– класифицираната информация трябва да
бъде опакована при спазване на разпоредбите,
валидни за превоз в страната;
– предаването на класифицираната информация трябва да се извършва срещу удостоверение за нейното получаване;
– превозвачът трябва да носи в себе си
документ, който удостоверява качеството му
на куриер, издаден от службата за сигурност,
компетентна за изпращащата или получаващата служба, или организация.
(4) При транспортиране на класифицирана
информация в голям обем компетентните
служби определят в писмена форма, в конкретния случай начина, маршрута на превоза
и съпроводителната охрана.
(5) Класифицираната информация с ниво
на к ласификаци я за сиг у рност ЗА СЛ УЖ ЕБНО ПОЛЗВА НЕ/ VS-N UR FüR DEN
DIENSTGEBR AUCH може да се изпраща по
пощата до получател на територията на другата договаряща страна.
(6) Електронното предаване на класифицирана информация по принцип трябва да
става шифровано. За средствата на шифроване
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е необходимо съгласието на компетентните
служби, които договарят подробностите за
всеки отделен случай. В отделни случаи и
по изключение може да бъде предавана и
нешифровано класифицирана информация с
установено ниво на класификация за сигурност ЗА СЛУЖЕБНО ПОЛЗВАНЕ/VS-NUR
FüR DEN DIENSTGEBR AUCH, ако между
подателя и получателя няма възможност за
шифроване за необходимия начин на предаване, ако начините на предаване не крият
особени рискове и ако няма конкретни данни
за пряка заплаха. В този случай подателят и
получателят се споразумяват предварително
за възнамеряваното предаване.
Посещения
Член 8
(1) На посетителите от територията на
едната договаряща страна се осигурява достъп
до класифицирана информация, както и до
учреждения, в които се работи с класифицирана информация, намиращи се на територията
на другата договаряща страна, само с предварителното разрешение на компетентната
служба на посещаваната договаряща страна.
Същото се издава само на лица, които са били
оправомощени за достъп до класифицирана
информация след извършване на необходимото
проучване за надеждност.
(2) За посетителите следва да бъде заявено
при компетентната служба на договарящата страна, на чиято територия те влизат,
съгласно разпоредбите, действащи на тази
територия. Компетентните служби на двете страни взаимно се уведомяват относно
подробностите, свързани със за явката, и
гарантират, че ще се спази редът за защита
на личните данни.
Нарушаване на разпоредбите относно взаимната защита на класифицираната информация
Член 9
(1) Когато не може да се изключи или се
предполага, или е установено, че е налице
разгласяване на класифицирана информация,
компетентната служба на съответната договаряща страна следва незабавно да уведоми
за това компетентната служба на другата
договаряща страна.
(2) Нарушенията на разпоредбите за взаимна защита на класифицираната информация
се разследват и преследват от компетентните
служби и съдилища на договарящата страна,
която е компетентна по случая, в съответствие
с правото на тази договаряща страна. Другата договаряща страна по съответно искане
следва да оказва съдействие при провеждане
на разследванията и да бъде известена за
техния резултат.
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Разноск и по провеж дане на мерк и те за
сигурност
Член 10
Разноските, направени от службите на
едната договаряща страна, за провеждане на
мерки за сигурност не подлежат на възстановяване от другата договаряща страна.
Компетентни служби
Член 11
Договарящите страни взаимно се уведомяват за службите, които са компетентни
съобразно националното им законодателство
да изпълняват това споразумение.
Съотношение с други договори
Член 12
(1) Договорите, сключени между договарящите страни до влизането в сила на това
споразумение, с които се урежда защитата на
класифицираната информация, запазват своето
действие, доколкото техните разпоредби не
противоречат на това споразумение.
(2) Правата и задълженията, възникващи в
рамките на това споразумение, не се засягат
от правата и задълженията, произтичащи
от споразумения на договарящите страни с
трети страни.
Консултации
Член 13
(1) Компетентните служби на договарящите
страни се запознават с правната уредба за
опазването на класифицираната информация,
действаща на територията на другата договаряща страна.
(2) За да се осигури тясно взаимодействие
при изпълнението на това споразумение, компетентните служби взаимно се консултират
по молба на една от тях.
(3) Всяка договаряща страна разрешава на
националния орган по сигурността на другата
договаряща страна или на всяка друга служба,
определена по взаимно съгласие, посещения
на техни служители на нейна територия с
цел обсъждане със службите є за сигурност
на нейните процедури и мерки за защита
на класифицираната информация, която є е
предоставена от другата договаряща страна.
Всяка договаряща страна оказва съдействие
на тези служби при установяването дали за
класифицираната информация, предоставена
є от другата договаряща страна, е осигурена
достатъчна защита. Начинът на провеждане на
консултации се договаря между съответните
компетентни служби във всеки отделен случай.
(4) Спорове, свързани с тълкуването и
прилагането на това споразумение, ще се
разрешават чрез консултации между договарящите страни.
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Заключителни разпоредби
Член 14
(1) Това споразумение влиза в сила от
деня, в който правителството на Република
България уведоми правителството на Федерална република Германия, че са изпълнени
вътрешнодържавните изисквания за влизането
му в сила. Меродавен е денят на получаването
на уведомлението.
(2) С влизане в сила на това споразумение
се прекратява действието на Споразумението
между Правителството на Република България
и Правителството на Федерална република
Германия за взаимна защита на секретната
информация, подписано на 29 октомври 1999 г.
(3) Това споразумение ще остане в сила за
неопределено време, освен ако една от договарящите страни уведоми по дипломатически
път другата договаряща страна шест месеца
преди изтичането на съответната календарна
година за неговото прекратяване. В случай на
прекратяване действието на споразумението
класифицираната информация, която е била
предоставена по реда на това споразумение
или е възникнала при изпълнителя на поръчка, продължава да се третира в съответствие
с разпоредбите на това споразумение, докато
държавата по произход освободи другата договаряща страна от това задължение.
(4) Всяка договаряща страна може по всяко
време писмено да поиска изменение на това
споразумение. Ако едната договаряща страна
направи такова искане, започва воденето на
преговори между договарящите страни за
изменение на споразумението.
(5) Регистрацията на това споразумение
в Секретариата на Организацията на обединените нации съгласно чл. 102 от Хартата
на Организацията на обединените нации се
инициира незабавно след влизането му в сила
от договарящата страна на територията, на
която се сключва споразумението. Другата
договаряща страна ще бъде уведомена за
извършената регистрация, щом същата бъде
потвърдена от Секретариата на Организацията на обединените нации, като се посочи
регистрационният номер на Организацията
на обединените нации.
Съставено в София на 29 октомври 2012 г. в
два оригинални екземпляра, всеки на български и немски език, като всеки от текстовете
има еднаква сила.
За правителството на
Република България:
Цвета Маркова,
председател на
Държавната
комисия по
сигурността на
информацията
2305

За правителството на
Федерална република
Германия:
Матиас Хьопфнер,
посланик на
Федерална република
Германия в
Република България
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МИНИСТЕРСТВО
НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ
ПРОГРАМА

между правителството на Република България и Министерския съвет на Република
Албания за сътрудничество в областта на
образованието, науката и културата за периода 2012 – 2014 г.
(Утвърдена с Решение № 1050 от 20 декември
2012 г. на Министерския съвет. В сила от 20
февруари 2013 г.)
Правителството на Република България и
Министерският съвет на Република Албания,
наричани по-долу „Двете страни“,
водени от желанието да развиват и задълбочават сътрудничеството в областта на
образованието, науката и културата,
с цел укрепването и развитието на приятелските връзки между българския и албанския народ,
в изпълнение на Спогодбата между правителството на Република България и Министерския съвет на Република Албания за
културно и научно сътрудничество, подписана
в София на 13 март 1990 г.,
се договориха да подпишат следната Програма за сътрудничество в областта на образованието, науката и културата за периода
2012 – 2014 г.:
I. Образование и наука
Член 1
Двете страни съдействат за установяване
и укрепване на връзките между български
и албански образователни и научни институти, насърчавайки подписването на преки
Споразумения за сътрудничество между тях.
Те подкрепят изпълнението на Спогодбата за
сътрудничество между Софийския университет
„Св. Климент Охридски“ и Тиранския университет, подписана на 23 юли 1998 г. в Тирана.
Член 2
Двете страни обменят информация и документи за структурата и съдържанието на
образованието и науката във всяка страна
с цел по-доброто взаимно запознаване със
системата на образованието и научните изследвания на другата страна.
Член 3
Двете страни ще облекчават и насърчават:
– изучаването на български език и литерат у ра в А лбани я и а лбанск и език и
литература в България в рамките на
съответните образователни системи и
в рамките на образователните инициативи, лансирани и поддържани от съответните културно-просветни дружества
на териториите на двете страни;
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– след ва не т о във висш и у ч и л и ща на
другата страна на базата на националното
законодателство на двете страни, даващо
предимства на албанските граждани,
говорещи български език, и българските
граждани, говорещи албански език;
– обмена на изследователи в рамките на
двустранното научно-техническо сътрудничество.
Член 4
Двете страни ежегодно предоставят реципрочно по:
– две стипендии за пълен срок на обучение
за придобиване на образователно-квалификационна степен (ОКС) „бакалавър“
в държавно висше учебно заведение;
– по една стипендия за пълен срок на
обучение за придобиване на образователно-квалификационна степен (ОКС)
„магистър“ след завършена ОКС „бака лавър“ в държавно висше у чебно
заведение;
– по една стипендия за образователната
и научна степен „доктор“ в държавно
висше учебно заведение;
– 20 месеца на следдипломно обучение и
научни изследвания за период от два до
девет месеца всяка.
Този обмен не включва обучение в медицинските специалности, изкуствата и спорта.
Член 5
Българската страна предоставя ежегодно
по три места за участие в летните езикови
семинари по български език и култура в София
и Велико Търново на албански българисти.
Албанската страна предоставя годишно по три
места за участие в летните езикови семинари по албански език и култура за български
албанисти.
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образованието и науката. Годишната квота
на този обмен е 3 – 4 души за период от 7 до
10 дни всеки.
Член 9
Двете страни осигуряват коректното отразяване на историята, географията, културата
и другите социално-политически и икономически аспекти от живота на съответната
страна в учебните пособия и научни издания
(трактати, енциклопедии, справочници). За
тази цел се извършва обмен на информация,
документи, учебници по история, география
и други.
Член 10
Двете страни ще насърчават обмена на
нау ч н и п у бл и ка ц и и, п рог рам и и у чебн и
средства, научно-технически филми и други
материали с учебна и изследователска цел.
Този обмен се осъществява на основата на
преки контакти между български и албански
учебни заведения, институтите за педагогически изследвания и издателства за учебници
на различни равнища.
Член 11
Двете страни поощряват сътрудничеството
по проблемите на предучилищното образование и в областта на детското възпитание,
включително и извън учебния процес.
Член 12
Двете страни подкрепят изпълнението на
Спогодбата за научно сътрудничество между
БАН и ААН, подписана на 12 октомври 1999 г.
в София, и между други съответни български
и албански научни институти.

Член 6
Двете страни подкрепят работата на лек
торатите по албански език в университетите
в София и Велико Търново и на лекторатите
по български език в университетите в Тирана
и Елбасан.

Член 13
Децата на служителите от дипломатическите представителства се обучават без заплащане
на такси в държавните и общинските средни
училища и в държавните висши училища на
другата страна до изтичане на мандата на
родителите им.
Приемащата страна не изплаща стипендия
и не осигурява общежитие на приетите за
обучение.

Член 7
Двете страни разменят специалисти от
областта на образованието за участие в конференции, симпозиуми и научни сесии от
взаимен интерес. Обемът на тази размяна
и нейната продължителност се определят в
поканите, които се изпращат.

II. Култура и изкуство
Член 14
Двете страни си разменят покани и информация за прояви и фестивали от всички
области на изкуствата с международно участие
(фестивали, конкурси, колоквиуми, симпозиуми и др.), провеждани на тяхна територия.

Член 8
Двете страни осъществяват размяна на
учени и лектори от висшите училища и научните организации в областта на законодателството, организацията и управлението на

Член 15
Двете страни подкрепят сътрудничеството
в областта на театралното изкуство, като:
създават преки контакти между драматични
и куклени театри; приемат специалисти за
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участие в международни театрални прояви
или наблюдатели на театрални прегледи и
фестивали.
Член 16
Двете страни насърчават развитието на
сътрудничеството в областта на музиката и
танца и разменят информация за провеждащи
се на тяхна територия международни фолклорни, балетни и танцови фестивали и конкурси.
Член 17
Двете страни насърчават развитието на
сътрудничеството в областта на изобразителното изкуство и обмена на опит на художници и скулптори чрез участия в изложби,
международни панаири на изобразителните
изкуства и т.н.
Член 18
Двете страни по взаимна договореност
насърчават обмена на творци и представители
от различни области на културата (не повече
от двама души годишно) с цел споделяне на
опит и размяна на творчески пътувания за
общ период не по-голям от десет дни.
Член 19
Двете страни развиват прякото сътрудничество в областта на киното, като: съдействат
за подписването на Споразумение меж ду
своите филмови организации; организират
седмици на българското и албанското кино.
Член 20
Двете страни подкрепят сътрудничеството между професионалните сдружения на
фотографите и съдействат за обмена на фотодокументални изложби и на художествена
фотография.
Член 21
Двете страни насърчават прякото сътрудничество между творческите съюзи, дружества и организации в двете държави, чиято
цел е взаимното опознаване на културата на
другата страна, участие в творчески срещи, в
двустранни или многостранни конференции.
Член 22
Двете страни насърчават обм яната на
опит в сферата на управлението на местни и
национални музеи, като за целта организират
взаимни посещения и обучителни програми
в България и Албания.
– Организиране на съвместни изложби,
като Ден на албанската култура и Ден
на българската култура.
– Установяване на сътрудничество чрез
побратимяване на национални и местни
музеи в двете държави.
Член 23
Двете страни подпомагат инициативите,
подети от институции в сектора на културата
и опазване на културното наследство, както
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и от други организации на територията на
двете страни, които работят за признаването,
разпространението и взаимното уважение на
културното наследство и историческото минало на двата народа, както и разпространението
на информация, свързана с двете държави, и
подписаните от тях споразумения за развитие
на културния обмен.
Член 24
Двете страни насърчават преките връзки между институциите, занимаващи се с
опазване и съхраняване на националното
културно наследство, чрез сътрудничество
в изследването, документирането и опазването на културните паметници на всяка от
страните, намиращи се на територията на
другата страна.
Член 25
Двете страни следва да обменят опит в
областта на съставянето на закони и институционални структури, свързани с проекти за
запазването и поддържането на културното
многообразие, както и по въпросите на тяхното финансиране.
– Взаимно участие в съответни инициативи в рамките на двете държави, които
са свързани с опазването и разбирането
на културното многообразие.
– Организиране на семинари и конференции, на които да се обсъждат най-добрите
практики в областта на опазването на
културното многообразие.
Член 26
Двете страни съдействат за развитието
на обмена и сътрудничеството в областта
на превода, книгоиздаването и книгоразпространението, като: поощряват превода, публикуването и разпространението на автори
на другата страна; насърчават установяването
на преки контакти между сродни асоциации
за книгата и между издателските къщи на
Република България и Република Албания;
разменят информация за организираните на
тяхна територия международни изложби и
панаири на книгата.
Член 27
Двете страни улесняват сътрудничеството
между националните си комисии за ЮНЕСКО.
III. Архиви
Член 28
Двете страни насърчават сътрудничеството между държавните архиви, осигуряват
достъпа до тях, обмяна на опит и размяна на
копия на документи, публикации и специализирана архивна литература в съответствие с
вътрешното законодателство. Те подкрепят
изпълнението на Протокола за сътрудничество в областта на архивите между Главно
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управление на архивите при Министерския
съвет на Република България и Главна дирекция на архивите на Република Албания,
подписан в София на 7 март 2000 г.
IV. Телевизия, радио, печат
Член 29
Двете страни съдействат за активизиране
на връзките и поощряват установяването на
директни контакти в областта на телевизиите
и радиоразпръскването между Българската
национална телевизия и Българското национално радио и Албанската национална
телевизия и радио.
Член 30
Двете страни подкрепят прякото сътрудничество между националните осведомителни
агенции.
V. Младежта и спорта
Член 31
Двете страни поощряват сътрудничеството
и контактите между младежките организации и институции с културна и обществена
дейност.
Двете страни обменят информация и опит
във всички области, свързани с младежта и
имащи за цел укрепване на връзките между
младите хора и допринасящи за мира.
Двете страни координират сътрудничеството между спортните институции с цел повишаването на квалификацията на треньорите,
администраторите и подобряване подготовката
на елитните си спортисти.
Двете страни насърчават сътрудничеството в областта на спортната медицина, на
мерките за предотвратяване на употребата
на допинг, както и по отношение на масовия
спорт и спортните занимания на хората с
увреждания.
Двете страни насърчават размяната на
посещения между своите национални отбори
и спортните клубове.
VI. Общи разпоредби и финансови условия
Член 32
При осъществяване на персонален обмен
изпращащата страна предлага на приемащата
страна най-малко 2 месеца предварително
необходимите данни за кандидатите – професионална квалификация, научни степени, звания
и пр., и работна програма за пребиваването,
а приемащата страна дава своя отговор наймалко 3 седмици преди предвидената дата на
посещението.
Изпращащата страна уведомява приемащата страна за превозното средство и точната
дата на пристигане на лицата най-малко 2
седмици предварително.
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Член 33
На стипендиантите, приети в изпълнение
на тази Програма, приемащата страна осигурява месечна стипендия, чийто размер се
определя в съответствие с действащите разпоредби. Транспортните разходи до мястото на
обучение се поемат от изпращащата страна.
Приемащата страна ще осигурява на стипендиантите, изпратени на основание чл. 4
от тази Програма, обучение без заплащане на
такси и с право на настаняване в студентските
общежития и храна в студентските столове
срещу заплащане съобразно националното
законодателство.
Член 34
Двете страни си изпращат взаимно (не
по-късно от 31 май всяка година за студенти и докторанти) пълната документация на
кандидатите за стипендия, одобрени от другата страна. Приемащата страна уведомява
изпращащата страна до 31 юли всяка година
за кандидатите, одобрени за стипендии, определяйки също така мястото на следването
и датата на започване на обучението.
Член 35
Приемащата страна поема разходите по
време на летните езикови курсове – такса за
участие, настаняване и храна, при условията,
определени от организиращите университети.
Член 36
Изпращането на лектори ще се осъществява п ри следни те услови я: п риемащата
страна осигурява заплата на чуждия лектор
в съответствие с действащото законодателство и съгласно неговата квалификация, а
изпращащата страна поема пътните разноски
на лектора в двете посоки веднъж годишно.
Член 37
Персоналният обмен по тази Програма се
осъществява при следните условия:
а) изпращащата страна или кандидатът
заплаща транспортните разходи на лицата до
столицата на приемащата страна и обратно,
както и техните застраховки; приемащата страна покрива разходите за вътрешен транспорт,
дневните и квартирните разходи съобразно
разпоредбите на местното законодателство;
б) тези условия важат и за размяна на
лица и на камерни състави (до 15 души) от
областта на изпълнителските изкуства.
Размяната на състави над 15 души ще се
осъществява на импресарски начала или съобразно постигнатата по дипломатически път
договореност при всеки конкретен случай.
Член 38
Лицата, които ще бъдат обменяни по тази
Програма, ще получават медицинско обслужване въз основа на медицинска застраховка за
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сметка на изпращащата страна и в съответствие със законодателството на приемащата
държава.
Член 39
При размяна на отделни лица или камерни състави (до 15 души) от изпълнителските
изкуства приемащата страна поема допълнително и разходите по наемането на зала,
отпечатването на афиши и покани, както и
всички останали разходи по рекламата на
спектакъла.
Член 40
При размяната на изложби изпращащата
страна заплаща разходите по транспортирането и застраховката на експонатите до
столицата на страната домакин и обратно, а
приемащата страна поема разходите по вътрешен транспорт, наемане на зала, издаване
на каталог и реклама.
Организирането на музейни изложби, които
представляват особена културно-историческа
ценност, се осъществява по силата на специално подписан договор.
Член 41
Всяка от договарящите се страни освобождава гражданите на другата страна от
заплащане на такси за пребиваването им
или за продължаването на техния престой,
когато същите са свързани с изпълнението
на Програмата.
Изпращаните в изпълнение на тази Програма лица не се нуждаят от разрешения за
работа в приемащата страна.
Член 42
Тази Програма не изключва осъществяването и на други прояви в областта на образованието, науката, културата и спорта чрез
взаимно договаряне по дипломатически път.
Тази програма ще влезе в сила от датата
на последното уведомление на страните, чрез
което се известява, че са изпълнени изискванията на вътрешното законодателство за
влизане в сила на Програмата, и е валидна
до 31 декември 2014 г.
Съставена и подписана в Тирана на 22
октомври 2012 г. в два оригинални екземпляра, всеки от които на български, албански
и английски език, като всичките текстове
имат еднаква сила. В случай на различия в
тълкуването приоритет има текстът на английски език.
За правителството За Министерския съвет
на Република
на Република Албания:
България:
Мючерем Тафай,
Сергей Игнатов,
министър на
министър на
образованието
образованието,
и науката
младежта и науката
2418
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МИНИСТЕРСТВО
НА ОКОЛНАТА СРЕДА
И ВОДИТЕ
ПРАВИЛНИК

за устройството и дейността на дирекциите
на националните паркове
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С този правилник се уреждат функциите, задачите и структурата на дирекциите
на националните паркове (ДНП).
Чл. 2. (1) Дирекциите на националните
паркове са административни структури към
министъра на околната среда и водите, осигуряващи провеждането на държавната политика
за управление и опазване на поверените им
защитени територии.
(2) Дирекциите на националните паркове
са юридически лица на бюджетна издръжка.
(3) Директорите на дирекциите на националните паркове са органи на изпълнителната
власт и второстепенни разпоредители с бюджетни кредити към министъра на околната
среда и водите.
Чл. 3. (1) Дирекциите на националните
паркове осъществяват своята дейност на териториите съгласно приложение № 1.
(2) Дейността на дирекциите на националните паркове се координира от дирекция
„Национална служба за защита на природата“
(НСЗП) при МОСВ.
Чл. 4. Всяка ДНП има собствен печат и
емблема, които може да възпроизвежда върху
своя кореспонденция, транспортни средства
и друго нейно имущество, информационни,
рекламни продукти и други означения на
националния парк.
Г л а в а

в т о р а

ФУНКЦИИ И ЗАДАЧИ НА ДИРЕКЦИЯТА НА НАЦИОНАЛЕН ПАРК
Чл. 5. (1) При провеждане на своята дейност
ДНП осигурява провеждането на държавната политика по опазване и поддържане на
разнообразието от екосистеми и естествените процеси, протичащи в тях, защита на
дивата природа, опазване и поддържане на
биологичното разнообразие и предоставяне
на възможности за развитието на научни,
образователни и рекреационни дейности в
поверените є защитени територии.
(2) Дирекцията има контролни, охранителни, регулиращи и информационни функции.
(3) При осъществяване на функциите по
ал. 2 ДНП изпълнява произтичащите от законовите и подзаконовите нормативни актове
задачи, включително като:
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1. изготвя задания за планове за управление
и ги внася за утвърждаване от министъра на
околната среда и водите;
2. възлага разработването на планове за
управление;
3. прилага плановете за управление;
4. участва в разработването на плановете за
управление и устройствените и техническите
планове и проекти, като:
а) изготвя и внася в МОСВ предложения
за финансирането на планове и проекти;
б) възлага разработването на технически
проекти за осъществяване на поддържащи
или възстановителни дейности, предвидени
в плановете за управление и устройствените
планове;
в) предоставя на личната информаци я,
необходима за разработването на планове и
проекти;
г) подготвя становища по плановете и
проектите и участва в процеса на тяхното
приемане;
5. прилага плановете и проектите по т. 4,
като възлага или контролира изпълнението
на дейности и проекти, свързани със:
а) научноизследователски работи;
б) възстановяване на екосистеми и съобщества и борба с ерозията;
в) поддържане и възобновяване на горите;
г) поддържане и/или възстановяване на
популациите на растителни и животински
видове или условията в техните местообитания;
д) изграждане и поддържане на посетителската инфраструктура – маршрути, маркировки и обозначения, заслони и места за
почивки и др.;
е) издаване на информационни, рекламни,
образователни и други материали за популяризиране на дейността на ДНП;
6. разработва, организира и координира
провеждането на образователни програми за
посетителите и местното население в поверените є защитени територии;
7. организира изграждането и функционирането на посетителски и информационни
центрове;
8. реализира и контролира изпълнението
на противопожарни мероприятия;
9. контролира спазването на нормите,
режимите и условията съгласно Закона за
защитените територии (ЗЗТ), заповедите за
обявяване и плановете за управление;
10. осъществява общ контрол по спазване
на законодателството в областта на опазването
на околната среда, биологичното разнообразие
и защитените територии;
11. издава разрешителни за:
а) паша в националния парк в съответствие
с плановете и проектите по глава четвърта
от ЗЗТ;
б) ползване на дървесина от местното
население в рамките на поддържащите и
възстановителните дейности в горите на тери-
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торията на националния парк в съответствие
с плановете и проектите по глава четвърта
от ЗЗТ;
в) събиране в търговски количества на гъби,
лечебни растения и диворастящи плодове,
които не са лечебни растения, на територията на националния парк в съответствие с
плановете и проектите по глава четвърта от
ЗЗТ и Закона за лечебните растения;
12. контролира съответните органи, организации и лица по спазване на:
а) условията и изпълнението на договори
за възлагане на дейности по т. 5;
б) условията на концесионни договори;
в) условията в разрешителните по т. 11;
г) условията в решения по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС),
екологична оценка (ЕО) и оценка за съвместимост (ОС);
13. охранява поверените є защитени територии, като:
а) организира охраната по сектори, паркови
участъци и охранителни участъци;
б) организира подвижна охрана;
в) осигурява изграждането и функционирането на контролни пунктове и противопожарни депа;
г) осигурява специализирано наблюдение
през пожароопасния сезон;
14. осъществява мониторинг върху:
а) състоянието на природни местообитания,
както и върху състоянието на популациите
на растителни и животински видове;
б) състоянието на други компоненти на
околната среда – води, почви;
в) броя на посетителите;
г) въздействието на посетителския поток
върху състоянието на екосистемите;
15. организира и поддържа база данни
за: горските екосистеми, природните местообитания, растителните и животинските
видове, посетителския поток, културно-историческите обекти, обектите на капиталното
строителство и други обекти и дейности
на територията на поверените є защитени
територии;
16. предоставя информация за поверените
є защитени територии на заинтересовани
организации и лица;
17. изготвя становища във връзка с процедури по ОВОС, ЕО и ОС, по искания за
строителство и други дейности в парковете;
18. санкционира нарушителите в предвидените от закона случаи.
(4) При изпълнение на задълженията си
по контрола и охраната, определени от директора на националния парк, служители на
дирекцията имат право:
1. да извършват проверки, да изискват
справки и писмени обяснения за всички дейности на територията на националния парк,
извършвани от физически и юридически лица;
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2. на свободен достъп до всички обекти на
територията на националния парк във връзка
с извършването на проверки или вземане
на проби за установяване на увреждане или
замърсяване на околната среда;
3. да изискват съдействие от други държавни органи;
4. да носят униформено облекло и огнестрелно оръжие в предвидените от закона случаи.
Г л а в а

т р е т а

УПРАВЛЕНИЕ И СТРУКТУРА
Раздел I
Общи положения
Чл. 6. (1) Дирекцията на национален парк
се ръководи и представлява от директор.
(2) Директорът на ДНП се назначава и
освобождава от длъжност от министъра на
околната среда и водите.
(3) Директорът на ДНП се назначава по
реда на Кодекса на труда от министъра на
околната среда и водите след проведен конкурс.
(4) При изпълнение на правомощията си
директорът на ДНП се подпомага от заместник-директор, както и от обществен консултативен съвет.
(5) Заместник-директорът се назначава
по реда на Кодекса на труда от директора на
ДНП след проведен конкурс.
(6) Председател на комисията за провеждане на конкурса за заместник-директор на
ДНП е представител на МОСВ, определен от
министъра на околната среда и водите.
(7) Служителите на дирекцията се назначават и освобождават от длъжност от директора на ДНП по реда на Закона за държавния
служител и Кодекса на труда.
Чл. 7. (1) Директорът на ДНП организира,
ръководи и контролира цялостната дейност
на ДНП, в т.ч.:
1. осъществява и организира управлението
на поверените му защитени територии;
2. организира разработването на планове
за управление;
3. прилага плановете за управление в поверените му защитени територии;
4. възлага изпълнението на поддържащи,
направляващи, регулиращи или възстановителни дейности, както и дейности за поддържане на инфраструктурата в поверените му
защитени територии;
5. издава годишни разрешителни за паша
и разрешителни за ползване на дървесина от
местното население в рамките на поддържащите и възстановителните дейности в горите
на територията на националния парк в съответствие с утвърдените планове и проекти;
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6. издава разрешителни за събиране с търговски цели на гъби и диворастящи плодове, с
изключение на такива от лечебните растения,
на територията на националния парк в съответствие с утвърдените планове и проекти;
7. контролира дейностите на собствениците или ползвателите на обекти, гори, земи и
водни площи;
8. координира и контролира научноизследователската работа, поддържащите и възстановителните мерки за видове и природни местообитания, просветните и образователните
програми и други природозащитни дейности,
осъществявани от други държавни органи, общини, неправителствени организации и лица;
9. организира мониторинг върху състоянието на природни местообитания, популации
на растителни и животински видове, както
и върху качествата на други компоненти на
околната среда – води, почви, въздух;
10. организира мониторинг върху посетителския поток и въздействието му върху
състоянието на екосистемите;
11. организира функционирането на посетителски центрове;
12. след съгласуване с дирекция „НСЗП“
при МОСВ, ежегодно до 31 януари представя
за утвърждаване от министъра на околната
среда и водите годишен план за оперативната
и контролната дейност на ДНП за настоящата
година, както и до 30 август – план за дейности в защитени територии – изключителна
държавна собственост, за следващата година;
13. ежегодно до 31 януари представя на министъра на околната среда и водите годишни
отчети за изпълнението на годишните планове
за оперативната и контролната дейност и на
годишните планове за дейностите в поверените му защитени територии – изключителна
държавна собственост;
14. осъществява общ контрол по спазване
на екологичното законодателство;
15. организира охраната на поверените му
защитени територии, вкл. опазването им от
пожари, като:
а) организира охраната по сектори, паркови
участъци и охранителни участъци;
б) организира подвижна охрана в определени райони и сезони;
в) осигурява функционирането на контролни пунктове;
г) осигурява специализирано наблюдение
в пожароопасния сезон;
16. координира с други регионални звена
действията си при възникнали пожари и други
аварийни ситуации;
17. предоставя информация в случай на възникнали пожари и други аварийни ситуации;
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18. оправомощава длъжностни лица от ДНП
да съставят предупредителни и констативни
протоколи, както и актове за установяване
на административни нарушения в рамките на
предоставените му компетенции;
19. санкционира нарушители в предвидените случаи чрез издаване на наказателни
постановления за налагане на глоби или имуществени санкции и определя обезщетения;
20. спира дейности, извършвани в нарушение на установените режими на поверените
му защитени територии;
21. издава индивидуални административни
актове в предвидените от закона случаи, в
това число предписания, заповеди за налагане
на принудителни административни мерки;
22. разпорежда се с бюджетните средства
на ДНП;
23. изготвя и внася в МОСВ и други институции програми и предложения за финансирането на планове и проекти;
24. възлага разработването на технически
проекти за осъществяване на поддържащи
или възстановителни дейности, предвидени
в плановете за управление и устройствените
планове и проекти;
25. контролира съответните органи, организации и лица по спазване на:
а) условията и изпълнението на договори
за възлагане на дейности;
б) условията на концесионни договори;
в) разрешителни;
г) условия в решения по ОВОС, ОС и ЕО;
26. организира и поддържа база данни за:
горите, растителните и животинските видове
и природните местообитания, туристическия
поток, туристическото въздействие, културноисторическите обекти, обектите на капиталното строителство и други обекти и дейности
на територията на поверените му защитени
територии и прилежащите им райони;
27. организира предоставянето на информация за поверените му защитени територии на
заинтересовани организации и лица;
28. издава становища в рамките на своята
компетентност;
29. издава становища във връзка с процедури
по ОВОС, ОС и ЕО, по искания за строителство и други дейности в националния парк;
30. участва във Висшия експертен екологичен съвет на МОСВ при приемане на
научни разработки и планове за управление
за поверените му защитени територии и при
разглеждане на ОВОС и ЕО на обекти на
територията на националния парк;
31. участва лично или чрез упълномощени
служители на ДНП в специализирани съвети и
съвещателни органи в общини и други местни
организации, когато се разглеждат въпроси,
пряко или косвено свързани с поверените му
защитени територии;
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32. участва лично или чрез упълномощени
служители на ДНП в процедурите по приемането на областни планове за развитие на
горските територии и горскостопански планове
на горски и ловни стопанства, включващи
територии, граничещи с поверените му защитени територии;
33. координира дейностите с ведомства,
общини, обществени организации, научни и
академични институти, физически и юридически лица, заинтересoвани или специализирани
в областта на опазване на биоразнообразието,
културно-историческото наследство, рекреацията, туризма и други;
34. подпомага разработването на нормативните и подзаконовите нормативни актове,
национални и регионални програми и стратегии в областта на околната среда;
35. представлява ДНП пред всички министерства, ведомства, организации и лица
в страната и в чужбина.
(2) Директорът на ДНП изпълнява и други
задачи от текущ характер, възложени му от
министъра на околната среда и водите, ресорния заместник-министър, главния секретар,
директори на дирекции в МОСВ.
(3) Директорът на ДНП в предвидените в
закон случаи може да оправомощава длъжностни лица от ДНП във връзка с волеизявления и действия, които са част от съответното
производство по издаване на административни
актове и документи.
(4) Функциите на директора на ДНП в
негово отсъствие се изпълняват от заместник-директора, а при отсъствие и на заместник-директора – от определен със заповед
на министъра на околната среда и водите
служител на ръководна длъжност от ДНП.
Чл. 8. (1) За заместник-директор се назначава лице с висше образование, с минимална образователно-квалификационна степен
магистър в едно от следните професионални
направления: икономика, право, биологически науки, науки за земята, горско стопанство или администрация и управление, и с
професионален опит не по-малко от 5 години.
(2) Заместник-директорът организира и контролира изпълнението на проекти, свързани с
възлагането и изпълнението на поддържащи,
направляващи, регулиращи и възстановителни
дейности, както и дейности за поддържане на
инфраструктурата.
(3) Директорът на ДНП със заповед определя функциите на заместник-директора.
Чл. 9. А дминистрацията на ДНП е обща
и специализирана и е организирана в дирекции. При необходимост към дирекциите
могат да се създават отдели, а към отделите – сектори.
Чл. 10. (1) Длъжностното разписание на
ДНП се утвърждава от директора на ДНП
след одобряване от министъра на околната
среда и водите съобразно регламентираната в
този правилник структура и обхват на дейност.
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(2) Поименното разписание на длъжностите
на съответната ДНП се определя от нейния
директор.
Раздел ІІ
Обща администрация
Чл. 11. (1) Общата администрация подпомага осъществяването на правомощията
на директора и на заместник-директора на
ДНП, създава условия за осъществяване на
дейността на специализираната администрация и извършва техническите дейности по
административното обслужване.
(2) Общата администрация е организирана
в дирекция „Административни, финансови и
правни дейности“.
(3) Дирекция „Административни, финансови и правни дейности“:
1. оказва правна помощ за законосъобразното осъществяване на правомощията на
директора и на заместник-директора на ДНП
и служителите;
2. осигурява процесуалното представителство пред органите на съдебната власт;
3. изготвя проекти на договори и дава становища по законосъобразността на проекти
на договори, по които страна е ДНП;
4. изготвя становища и разработва предложения за решаване на правни проблеми,
свързани с функциите на ДНП;
5. извършва деловодно обслужване и външна и вътрешна куриерска дейност;
6. систематизира и съхранява документите
и другите материали на администрацията в
съответствие с изискванията на Закона за
държавния архивен фонд;
7. предприема действия за своевременното
събиране на дължимите вземания на ДНП;
8. изготвя отговори и дава становища по
постъпили жалби, сигнали и предложения
съгласно функционалната компетентност на
дирекцията;
9. извършва кадровото обслужване, в т. ч.
документирането на трудовите и служебните правоотношения и дейността, свързана с
личния състав;
10. изготвя поименно разписание на длъжностите и вътрешни правила за работните
заплати;
11. изготвя анализи за потребностите от
обучение на персонала и планира обучението,
подготвя доклада за състоянието на администрацията в съответствие със Закона за
администрацията;
12. извършва финансово-счетоводни дейности, като изготвя и всички необходими
справки и документи, изисквани от централната администрация на МОСВ;
13. подготвя проекта на бюджета на ДНП,
вк лючително и списъците за капиталови
разходи;
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14. изготвя месечни, тримесечни и годишни
отчети за касовото изпълнение на бюджета и
извънбюджетните сметки и фондове; тримесечни и годишни финансови отчети за степента
на изпълнение на програмите и политиките
на МОСВ, тримесечни оборотни ведомости
и годишен финансов отчет;
15. контролира, анализира и отчита разходването на предоставените бюджетни средства,
както и събирането и трансфера на приходите;
16. организира материално-техническото
снабдяване, както и управлението и стопанисването на собствеността на ДНП;
17. организира дейността по административно обслужване на юридически и физически
лица;
18. въвежда и поддържа актуална информация в регистъра на административните
структури и актове на органите на изпълнителната власт;
19. изпълнява и други функции и задачи,
възложени от директора на ДНП, свързани с
осъществяване дейността на ДНП.
Раздел ІІІ
Специализирана администрация
Чл. 12. Специализираната администрация
подпомага осъществяването на правомощията на директора и на заместник-директора
на ДНП, като осъществява информационни,
рег улиращи, координиращи и конт ролни
функции.
Чл. 13. Специализираната администрация
е организирана в две дирекции:
1. дирекция „Биоразнообразие, планове,
програми и проекти“;
2. дирекция „Контрол и охрана“.
Чл. 14. Дирекция „Биоразнообразие, планове, програми и проекти“:
1. разработва планове и програми за управление на ресурсите, научни изследвания
и мониторинг;
2. организира и извършва мониторинг върху:
а) състоянието на природни местообитания,
както и върху състоянието на популациите
на растителни и животински видове;
б) състоянието на други компоненти на
околната среда – води, почви;
в) туристическия поток;
г) туристическото въздействие;
д) състоянието на посетителската инфраструктура;
3. оценява състоянието на природни местообитания и на популациите на растителни
и животински видове;
4. изготвя ресурсни оценки;
5. изготвя анализи и дава предложения до
директора за:
а) местата и количествата за ползване на
биологични ресурси;
б) ограничаване на дейности по ползването
на биологични ресурси;
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в) спиране на дейности или обекти, които
увреждат или замърсяват околната среда в
поверените на ДНП защитени територии над
допустимите норми;
г) мерки за предотвратяване и отстраняване на вредните последици от допуснати
нарушения или увреждане и замърсяване на
околната среда;
6. организира и координира инвентаризацията и картирането на инфраструктурни обекти;
7. организира/участва в разработването на
плановете за управление и устройствените и
техническите планове и проекти, като:
а) изготвя предложения за финансирането
на плановете и проектите;
б) подготвя становища по плановете и
проектите и участва в процеса на тяхното
приемане;
8. координира и контролира програмите в
областта на научноизследователската работа,
инвентаризацията, мониторинга и опазването
на биоразнообразието в защитените територии;
9. изготвя и предоставя информация за
ценностите на парка, за целите на информирането на обществеността и посетителите;
10. организира и поддържа база данни за:
а) горите;
б) природните местообитания;
в) растителните и животинските видове;
г) броя на посетителите;
д) въздействието на туристическия поток;
е) културно-историческите и други обекти
и дейности на територията на поверените на
ДНП защитени територии и прилежащите
им райони;
11. изготвя или организира изготвянето
на техническа документация за възлагане на
поддържащи, направляващи, регулиращи, възстановителни дейности за видове и природни
местообитания и други дейности в поверените
на ДНП защитени територии;
12. координира дейността на съответните
органи, организации и лица при изпълнението
на възложените поддържащи, направляващи,
регулиращи, възстановителни, туристически
и други дейности;
13. участва в приемане на извършената
работа по сключени договори;
14. изготвя анализи, оценки и дава предложения за:
а) отстраняване на последиците от некачествено изпълнение на възложената дейност;
б) прекратяване на договори вследствие
неспазване на предвидените в тях условия;
15. разработва, организира и координира
изпълнението на планове и програми за
информиране на обществеността, в т. ч. учащите се, посетителите на националния парк
и местното население;
16. разработва, организира и координира
изпълнението на планове и програми за развитие на посетителската инфраструктура;
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17. разработва информационни, рекламни,
образователни и други популярни материали
и продукти;
18. организира, ръководи и контролира
дейността на посетителските и информационните центрове;
19. осигурява информационните връзки и
комуникации на администрацията;
20. издава бюлетин за дейността на ДНП;
21. организира процеса на у частие на
обществеността при вземане на решения в
областта на управлението на поверените на
ДНП защитени територии;
22. изготвя отговори/становища по пост ъпи ли жа лби, сиг на ли и п ред ложени я
съгласно функционалната компетентност на
дирекцията;
23. организира и координира изпълнението
на ангажименти, произтичащи от членството на ДНП в международни организации и
мрежи;
24. разработва документация за кандидатстване по проекти с външно финансиране.
Чл. 15. (1) Дирекция „Контрол и охрана“:
1. организира и извършва охраната на горите, земите и водните площи в поверените
на ДНП защитени територии от незаконни
действия, включително от пожари;
2. разработва планове и графици за ефективна охрана, контрол и борба с възникнали
пожари;
3. организира и извършва контрол по спазване режима на поверените защитени територии,
други условия, посочени в устройствените и
техническите планове и проекти;
4. организира и извършва контрол над
дейността на други ведомства, организации и
лица на територията на поверените на ДНП
защитени територии;
5. организира и извършва контрол над
съответните органи, организации и лица по
спазване на условията и изпълнението на
договори за възлагане на дейности, условията на концесионни договори, разрешителни,
условията в решения по ОВОС, ЕО и ОС;
6. организира и извършва конт рол по
спазването на противопожарните изисквания
в поверените на ДНП защитени територии,
като при пожар участва в потушаването му;
7. извършва проверки на обекти, съоръжения и дейности и на всички документи,
разрешаващи ползване, дейности и движение;
8. съставя актове за установени нарушения
и предупредителни и констативни протоколи;
9. извършва ревизии на охранителните
участъци;
10. извършва дейности по прилагането на
принудителни административни мерки;
11. спира и проверява превозни средства,
транспортиращи дървен материал, горски и
земеделски продукти и други в границите на
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поверените на ДНП защитени територии, в
прилежащите им населени места и техните
землища;
12. поддържа връзки с органите на Министерството на вътрешните работи (МВР),
Главна дирекция „Пожарна безопасност и
защита на населението“ към МВР и Планинската спасителна служба;
13. задържа вещите, предмет на нарушение, както и вещите, които са послужили за
неговото извършване;
14. участва при изпълнение на дейности,
свързани с възстановяването на животински
и растителни видове, на техните местообитания, както и на забележителни обекти на
неживата природа;
15. извършва дейности, свързани с мониторинга върху качествата на компонентите
на околната среда;
16. участва в изпълнението на дейности,
свързани с развитие на посетителската инфраструктура;
17. съпровожда посетителски групи, предоставя информация и оказва съдействие на
посетителите;
18. участва в разпространението на информационни, рекламни, образователни и други
популярни материали.
(2) За осъществяване на фу нк циите и
задачите на дирекцията територията на националния парк се разпределя на сектори,
паркови участъци и охранителни участъци.
(3) Границите и обхватът на секторите,
парковите участъци и охранителните участъци по ал. 2 се определят със заповед на
директора на ДНП.
(4) При необходимост дирекция „Контрол и
охрана“ може да организира охрана на поверените и защитени територии и чрез подвижна
охрана и охрана на контролни пунктове.
(5) Служителите на дирекцията могат да
осъществяват правомощията си и извън поверените им сектори, паркови и охранителни
участъци, както и извън установеното им
работно време.
(6) При изпълнение на служебните си
задължения служителите на дирекцията се
легитимират със служебни карти. Служебните карти се издават от Министерството на
околната среда и водите по образец, утвърден
от министъра на околната среда и водите.
Чл. 16. (1) В зависимост от числеността на
персонала специализираната администрация
може да бъде организирана в една дирекция
„Биоразнообразие, контрол и охрана“.
(2) Дирекция „Биоразнообразие, контрол
и охрана“ се организира в два отдела:
1. отдел „Биоразнообразие, планове, програми и проекти“;
2. отдел „Контрол и охрана“.
(3) Отдел „Биоразнообразие, планове, програми и проекти“ осъществява дейностите
по чл. 14.
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(4) Отдел „Контрол и охрана“ осъществява
дейностите по чл. 15.
Г л а в а

ч е т в ъ р т а

ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТА В ДНП
Чл. 17. Организацията на дейността на
ДНП се определя от директора на ДНП чрез
правилник за вътрешния трудов ред, вътрешни
правила за документооборота и други вътрешни правила за работа на администрацията и
заповеди.
Чл. 18. (1) Компетенциите на служителите
на ДНП се регламентират от действащото законодателство и се определят в длъжностните
им характеристики, утвърдени от директора
на ДНП.
(2) При необходимост, съобразно спецификата на управляваните защитени територии,
със заповед на директора на ДНП могат да
се определят длъжности с място на работа,
различно от седалището на ДНП.
(3) В ДНП се ползват длъжностите от
Класификатора на длъжностите в администрацията.
(4) Изпълнението на контролните функции
на дирекция „Контрол и охрана“ се осъществява от служители, заемащи длъжностите
„главен инспектор“, „старши инспектор“ или
„инспектор“. Длъжността „инспектор“ може
да се заема и от служител с минимална степен
на завършено образование „средно“, който
има придобито професионално образование
с квалификация по професия в съответната
на длъжността професионална област, като в
този случай длъжността се заема по трудово
правоотношение (приложение № 2).
Чл. 19. (1) Работното време на служителите
в ДНП при 5-дневна работна седмица е 8 часа
дневно и 40 часа седмично.
(2) Работното време на служителите по ал. 1
е с променливи граници от 7,30 до 18,30 ч.,
със задължително присъствие в периода от
10 до 16 ч. и с обедна почивка 30 минути
между 12 и 14 ч.
(3) При необходимост може да бъде установено сумирано изчисляване на работното
време, като максималната продължителност
на работната смяна е до 12 часа, а продължителността на работната седмица не надвишава 56 часа.
(4) Директорът на ДНП определя с вътрешни правила конкретната организация на
работа и контрола по спазване на установеното
работно време.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. Този правилник се издава на основание чл. 51 ЗЗТ и отменя Правилника за
устройството и дейността на дирекциите на
националните паркове, издаден от министъра
на околната среда и водите (обн., ДВ, бр. 68
от 2000 г.; изм., бр. 92 от 2009 г., бр. 103 от
2011 г.; доп., бр. 29 от 2012 г.).
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§ 2. Министърът на околната среда и водите
дава указания по прилагането на правилника.
§ 3. Правилникът влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър:
Нона Караджова

ВЕСТНИК
Дирекция
Национален Парк
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Документ за
определяне на
района на дейности

от 24.02.1992 г. на
МОСВ (приложение № 2 към чл. 8,
ал. 1 от Закона за
защитените територии – ДВ, бр. 77
от 2002 г.).

Приложение № 1
към чл. 3, ал. 1
Райони на дейности на дирекциите на
националните паркове
Дирекция
национален парк

Документ за
определяне на
района на дейности

Район на дейности на ДНП

ДНП „Пирин“
със седалище гр. Банско

Заповед
№ РД-74 от
3.02.2006 г. на
министъра на
околната среда
и водите

Национален парк
„Пирин“ в границ и те по Заповед
№ 395 от 5.10.1999 г.
н а МО С В ( Д В ,
бр. 44 от 2000 г.)
(приложение № 1
к ъм ч л. 8 , а л. 1
от Закона за защитените територии – ДВ, бр. 77 от
2002 г.);
Резерват „Тисата“ в
границите съгласно П МС № 6663
от 5.12.1949 г. на
МГ, Заповед № 440
от 9.12.1977 г. на
КОПС п р и МС ,
Заповед № 130 от
2 2 . 0 2 .1 9 8 5 г. н а
КО П С п р и М С
и Заповед № 844
от 31.10.1991 г. на
МОС (приложение
№ 2 към чл. 8, ал. 1
от Закона за защитените територии – ДВ, бр. 77 от
2002 г.).

ДНП
„Рила“
със седалище Благоевград

Заповед
№ РД-73 от
3.02.2006 г. на
министъра на
околната среда
и водите

Национален парк
„Рила“ в границите
по Заповед № 397
от 15.10.1999 г. на
МОСВ (ДВ, бр. 44
о т 20 0 0 г.) (п риложение № 1 към
чл. 8, ал. 1 от Закона за защитените територии – ДВ,
бр. 77 от 2002 г.);
Резерват „Риломанастирска гора“ в
границите съгласно Заповед № 307
от 10.04.1986 г. на
КОПС при МС (ДВ,
бр. 34 от 1986 г.)
и Заповед № 114

Район на дейности на ДНП

ДНП
„Централен Балкан“
със седал и ще г р.
Габрово

Заповед
№ РД-75 от
3.02.2006 г. на
министъра на
околната среда
и водите

Национален парк
„Цент ра лен Ба лкан“ в границите
по Заповед № 396
от 15.10.1999 г. на
МОСВ (ДВ, бр. 44
о т 20 0 0 г.) (п риложение № 1 към
чл. 8, ал. 1 от Закона за защитените територии – ДВ,
бр. 77 от 2002 г.);
Резерват „Еленова
гора“ в границите съгласно Заповед № 220 0 от
30.08.1961 г. на ГУГ
при МС (приложение № 2 към чл. 8,
ал. 1 от Закона за
защитените територии – ДВ, бр. 77
от 2002 г.);
Под д ърж а н р е зерват „Чам д жа“
в г раниците по
За повед № 362
от 15.10.1999 г. на
МОСВ (ДВ, бр. 44
о т 20 0 0 г.) (п риложение № 2 към
чл. 8, ал. 1 от Закона за защитените територии – ДВ,
бр. 77 от 2002 г.).

Приложение № 2
към чл. 18, ал. 4
Началник-сектор „Контрол и охрана“
ОСНОВНА ЦЕЛ НА ДЛЪЖНОСТТА
Да планира, организира и ръководи дейността на подчинените му инспектори на паркови
участъци. Пряко подчинен на началник-отдел
„Контрол и охрана“.
Главен инспектор/старши инспектор „Парков
участък“
ОСНОВНА ЦЕЛ НА ДЛЪЖНОСТТА
Да планира, организира и координира дейност та на слу ж ителите „Паркова охрана“ в
конкретния парков участък, за който отговаря.
Пряко подчинен на началник-сектор „КО“.
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Инспектор/специалист „Паркова охрана“
ОСНОВНА ЦЕЛ НА ДЛЪЖНОСТТА
Да охранява природните ресурси – биотични
и абиотични, и инфраструктурата в конкретен
охранителен участък, да извършва контрол над
дейности и обекти, както и над организации и
лица, осъществяващи дейности в охранителния
му участък, да следи и докладва за състоянието
на екосистемите, видовете и техните местообитания, с което да допринесе за изпълнение на
целите на националния парк – съхраняване на
природните богатства и осигуряване на възможности за развитие на образователни, научни и
туристически дейности, екологосъобразен поминък на населението, основан на устойчивото
ползване на природните ресурси. Пряко подчинен
на инспектор „ПУ“.
Инспектор „Подвижна охрана“
ОСНОВНА ЦЕЛ НА ДЛЪЖНОСТТА
Да планира, организира, координира и ръководи дейността на служители „Паркова охрана“,
включени в звено „Подвижна охрана“. Пряко
подчинен на началник-отдел „КО“.
2395

ИЗПЪЛНИТЕЛНА
АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ
КЪМ МИНИСТЕРСТВОТО
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
Правилник за изменение и допълнение на
Устройствения правилник на регионалните
дирекции по горите (ДВ, бр. 104 от 2011 г.)
§ 1. Член 20 се изменя така:
„Чл. 20. (1) Работното време на администрацията е 8 часа дневно с променливи
граници от 7,30 до 18,30 ч. с почивка 30 минути, която може да се ползва между 12 и
14 ч., с период на задължително присъствие
от 10 до 16 ч.
(2) Индивидуалното работно време на
служителите и редът за отчитането му се
определят със заповед на директора на регионалната дирекция по горите.“
Заключителна разпоредба
§ 2. Правилникът влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
И. д. изпълнителен директор:
Красимир Каменов

2122

Правилник за изменение и допълнение на
Устройствения правилник на дирекция на
природен парк „Беласица“ (ДВ, бр. 12 от
2012 г.)
§ 1. Член 17 се изменя така:
„Член 17. (1) Работното време на администрацията е 8 часа дневно с променливи
граници от 7,30 до 18,30 ч. с почивка 30 ми-
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нути, която може да се ползва между 12 и
14 ч., с период на задължително присъствие
от 10 до 16 ч.
(2) Индивидуалното работно време на служителите и редът за отчитането му се определят със заповед на директора на дирекция
на природния парк.“
Заключителна разпоредба
§ 2. Правилникът влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
И. д. изпълнителен директор:
Красимир Каменов

2123

Правилник за изменение и допълнение на
Устройствения правилник на дирекция на
природен парк „Българка“ (ДВ, бр. 12 от
2012 г.)
§ 1. Член 17 се изменя така:
„Чл. 17. (1) Работното време на администрацията е 8 часа дневно с променливи граници
от 7,30 до 18,30 ч. с почивка 30 минути, която
може да се ползва между 12 и 14 ч., с период
на задължително присъствие от 10 до 16 ч.
(2) Индивидуалното работно време на служителите и редът за отчитането му се определят със заповед на директора на дирекция
на природния парк.“
Заключителна разпоредба
§ 2. Правилникът влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
И. д. изпълнителен директор:
Красимир Каменов

2124

Правилник за изменение и допълнение на
Устройствения правилник на дирекция на
природен парк „Витоша“ (ДВ, бр. 12 от 2012 г.)
§ 1. Член 17 се изменя така:
„Чл. 17. (1) Работното време на администрацията е 8 часа дневно с променливи
граници от 7,30 до 18,30 ч. с почивка 30
минути, която може да се ползва между 12 и
14 ч., с период на задължително присъствие
от 10 до 16 ч.
(2) Индивидуалното работно време на служителите и редът за отчитането му се определят със заповед на директора на дирекция
на природния парк.“
Заключителна разпоредба
§ 2. Правилникът влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
И. д. изпълнителен директор:
Красимир Каменов

2125
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Правилник за изменение и допълнение на
Устройствения правилник на дирекция на
природен парк „Врачански Балкан“ (ДВ,
бр. 12 от 2012 г.)
§ 1. Член 17 се изменя така:
„Чл. 17. (1) Работното време на администрацията е 8 часа дневно с променливи граници
от 7,30 до 18,30 ч. с почивка 30 минути, която
може да се ползва между 12 и 14 ч., с период
на задължително присъствие от 10 до 16 ч.
(2) Индивидуалното работно време на служителите и редът за отчитането му се определят със заповед на директора на дирекция
на природния парк.“
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Заключителна разпоредба
§ 2. Правилникът влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
И. д. изпълнителен директор:
Красимир Каменов

2128

Правилник за изменение и допълнение на
Устройствения правилник на дирекция на
природен парк „Рилски манастир“ (ДВ, бр. 12
от 2012 г.)

2126

§ 1. Член 17 се изменя така:
„Чл. 17. (1) Работното време на администрацията е 8 часа дневно с променливи граници
от 7,30 до 18,30 ч. с почивка 30 минути, която
може да се ползва между 12 и 14 ч., с период
на задължително присъствие от 10 до 16 ч.
(2) Индивидуалното работно време на служителите и редът за отчитането му се определят със заповед на директора на дирекция
на природния парк.“

Правилник за изменение и допълнение на
Устройствения правилник на дирекция на
природен парк „Златни пясъци“ (ДВ, бр. 12
от 2012 г.)

Заключителна разпоредба
§ 2. Правилникът влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
И. д. изпълнителен директор:
Красимир Каменов

Заключителна разпоредба
§ 2. Правилникът влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
И. д. изпълнителен директор:
Красимир Каменов

§ 1. Член 17 се изменя така:
„Чл. 17. (1) Работното време на администрацията е 8 часа дневно с променливи граници
от 7,30 до 18,30 ч. с почивка 30 минути, която
може да се ползва между 12 и 14 ч., с период
на задължително присъствие от 10 до 16 ч.
(2) Индивидуалното работно време на служителите и редът за отчитането му се определят със заповед на директора на дирекция
на природния парк.“

2129

Правилник за изменение и допълнение на
Устройствения правилник на дирекция на
природен парк „Русенски Лом“ (ДВ, бр. 12
от 2012 г.)

Заключителна разпоредба
§ 2. Правилникът влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
И. д. изпълнителен директор:
Красимир Каменов

§ 1. Член 17 се изменя така:
„Чл. 17. (1) Работното време на администрацията е 8 часа дневно с променливи граници
от 7,30 до 18,30 ч. с почивка 30 минути, която
може да се ползва между 12 и 14 ч., с период
на задължително присъствие от 10 до 16 ч.
(2) Индивидуалното работно време на служителите и редът за отчитането му се определят със заповед на директора на дирекция
на природния парк.“

Правилник за изменение и допълнение на
Устройствения правилник на дирекция на
природен парк „Персина“ (ДВ, бр. 12 от 2012 г.)

Заключителна разпоредба
§ 2. Правилникът влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
И. д. изпълнителен директор:
Красимир Каменов

2127

§ 1. Член 17 се изменя така:
„Чл. 17. (1) Работното време на администрацията е 8 часа дневно с променливи граници
от 7,30 до 18,30 ч. с почивка 30 минути, която
може да се ползва между 12 и 14 ч., с период
на задължително присъствие от 10 до 16 ч.
(2) Индивидуалното работно време на служителите и редът за отчитането му се определят със заповед на директора на дирекция
на природния парк.“

2130

Правилник за изменение и допълнение на
Устройствения правилник на дирекция на
природен парк „Сините камъни“ (ДВ, бр. 12
от 2012 г.)
§ 1. Член 17 се изменя така:
„Чл. 17. (1) Работното време на администрацията е 8 часа дневно с променливи граници
от 7,30 до 18,30 ч. с почивка 30 минути, която
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може да се ползва между 12 и 14 ч., с период
на задължително присъствие от 10 до 16 ч.
(2) Индивидуалното работно време на служителите и редът за отчитането му се определят със заповед на директора на дирекция
на природния парк.“
Заключителна разпоредба
§ 2. Правилникът влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
И. д. изпълнителен директор:
Красимир Каменов
2131

Правилник за изменение и допълнение на
Устройствения правилник на дирекция на
природен парк „Странджа“ (ДВ, бр. 12 от
2012 г.)
§ 1. Член 17 се изменя така:
„Чл. 17. (1) Работното време на администрацията е 8 часа дневно с променливи граници
от 7,30 до 18,30 ч. с почивка 30 минути, която
може да се ползва между 12 и 14 ч., с период
на задължително присъствие от 10 до 16 ч.
(2) Индивидуалното работно време на служителите и редът за отчитането му се определят със заповед на директора на дирекция
на природния парк.“
Заключителна разпоредба
§ 2. Правилникът влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
И. д. изпълнителен директор:
Красимир Каменов
2132

Правилник за изменение и допълнение на
Устройствения правилник на дирекция на
природен парк „Шуменско плато“ (ДВ, бр. 12
от 2012 г.)
§ 1. Член 17 се изменя така:
„Чл. 17. (1) Работното време на администрацията е 8 часа дневно с променливи граници
от 7,30 до 18,30 ч. с почивка 30 минути, която
може да се ползва между 12 и 14 ч., с период
на задължително присъствие от 10 до 16 ч.
(2) Индивидуалното работно време на служителите и редът за отчитането му се определят със заповед на директора на дирекция
на природния парк.“
Заключителна разпоредба
§ 2. Правилникът влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
И. д. изпълнителен директор:
Красимир Каменов
2133
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Правилник за изменение и допълнение на
Устройствения правилник на Горска семеконтролна станция гр. София (ДВ, бр. 42 от
2012 г.)
§ 1. Член 15 се изменя така:
„Чл. 15. (1) Работното време на администрацията е 8 часа дневно с променливи граници
от 7,30 до 18,30 ч. с почивка 30 минути, която
може да се ползва между 12 и 14 ч., с период
на задължително присъствие от 10 до 16 ч.
(2) Индивидуалното работно време на
служителите и редът за отчитането му се определят със заповед на директора на горската
семеконтролна станция.“
Заключителна разпоредба
§ 2. Правилникът влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
И. д. изпълнителен директор:
Красимир Каменов

2134

Правилник за изменение и допълнение на
Устройствения правилник на Горска семеконтролна станция гр. Пловдив (ДВ, бр. 42
от 2012 г.)
§ 1. Член 15 се изменя така:
„Чл. 15. (1) Работното време на администрацията е 8 часа дневно с променливи
граници от 7,30 до 18,30 ч. с почивка 30
минути, която може да се ползва между 12 и
14 ч., с период на задължително присъствие
от 10 до 16 ч.
(2) Индивидуалното работно време на
служителите и редът за отчитането му се определят със заповед на директора на горската
семеконтролна станция.“
Заключителна разпоредба
§ 2. Правилникът влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
И. д. изпълнителен директор:
Красимир Каменов

2135

Правилник за изменение и допълнение на
Устройствения правилник на Лесозащитна
станция гр. София (ДВ, бр. 14 от 2013 г.)
§ 1. Член 16 се изменя така:
„Чл. 16. (1) Работното време на администрацията е 8 часа дневно с променливи
граници от 7,30 до 18,30 ч. с почивка 30
минути, която може да се ползва между 12 и
14 ч., с период на задължително присъствие
от 10 до 16 ч.
(2) Индивидуалното работно време на
служителите и редът за отчитането му се
определят със заповед на директора на лесозащитната станция.“
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Заключителна разпоредба
§ 2. Правилникът влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
И. д. изпълнителен директор:
Красимир Каменов
2136

Правилник за изменение и допълнение на
Устройствения правилник на Лесозащитна
станция гр. Варна (ДВ, бр. 14 от 2013 г.)
§ 1. Член 16 се изменя така:
„Чл. 16. (1) Работното време на администрацията е 8 часа дневно с променливи граници
от 7,30 до 18,30 ч. с почивка 30 минути, която
може да се ползва между 12 и 14 ч., с период
на задължително присъствие от 10 до 16 ч.
(2) Индивидуалното работно време на
служителите и редът за отчитането му се
определят със заповед на директора на лесозащитната станция.“
Заключителна разпоредба
§ 2. Правилникът влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
И. д. изпълнителен директор:
Красимир Каменов
2137

Правилник за изменение и допълнение на
Устройствения правилник на Лесозащитна
станция гр. Пловдив (ДВ, бр. 14 от 2013 г.)
§ 1. Член 16 се изменя така:
„Чл. 16. (1) Работното време на администрацията е 8 часа дневно с променливи граници
от 7,30 до 18,30 ч. с почивка 30 минути, която
може да се ползва между 12 и 14 ч., с период
на задължително присъствие от 10 до 16 ч.
(2) Индивидуалното работно време на
служителите и редът за отчитането му се
определят със заповед на директора на лесозащитната станция.“
Заключителна разпоредба
§ 2. Правилникът влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
И. д. изпълнителен директор:
Красимир Каменов
2138
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МИНИСТЕРСТВО
НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Із-2727 от 2010 г. за организацията
и функционирането на Националната Шенгенска информационна система на Република
България (обн., ДВ, бр. 94 от 2010 г.; изм. и
доп., бр. 14 от 2011 г.)
§ 1. В чл. 3, ал. 4 думите „дирекция „Международно оперативно полицейско сътрудничество“ се заменят с „дирекция „Международно
оперативно сътрудничество“.
§ 2. В чл. 4 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 1 думите „чл. 95 от Конвенцията за
прилагане на Споразумението от Шенген“ се
заменят с „чл. 26 от Решение 2007/533/ПВР
на Съвета от 12 юни 2007 г. относно създаването, функционирането и използването на
Шенгенска информационна система от второ
поколение (ШИС II)“;
б) точка 2 се изменя така:
„2. граждани на трети страни, за които има
издаден отказ за влизане съгласно чл. 44в от
Закона за чужденците в Република България
(чл. 24 от Регламент (ЕО) № 1987/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 20 декември
2006 г. за създаването, функционирането и
използването на Шенгенска информационна
система от второ поколение (ШИС II);“
в) създават се т. 2а и 2б:
„2а. граждани на трети страни, които се
ползват с право на свободно движение в Европейския съюз, за които има издаден отказ
за влизане поради сериозна заплаха за националната сигурност или наличие на данни за
извършване на действия против националната
сигурност или обществения ред (чл. 25 от
Регламент (ЕО) № 1987/2006 на Европейския
парламент и на Съвета от 20 декември 2006 г.
за създаването, функционирането и използването на Шенгенска информационна система
от второ поколение (ШИС ІІ);
2б. граждани на трети страни, за които е
предприета ограничителна мярка с цел недопускане на влизане или транзитно преминаване през територията на държавите членки в
съответствие с Договора за Европейския съюз,
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включително забрана за пътуване, издадена
от Съвета за сигурност на Организацията
на обединените нации (чл. 26 от Регламент
(ЕО) № 1987/2006 на Европейския парламент
и на Съвета от 20 декември 2006 г. за създаването, функционирането и използването на
Шенгенска информационна система от второ
поколение (ШИС ІІ);“
г) точка 3 се изменя така:
„3. безследно изчезнали лица, които в
интерес на собствената им защита или за
предотвратяване на заплахи е необходимо
да бъдат поставени под закрила, и/или да се
установи местонахождението им въз основа
на писмено искане от компетентен орган
(чл. 32 от Решение 2007/533/ПВР на Съвета
от 12 юни 2007 г. относно създаването, функционирането и използването на Шенгенска
информационна система от второ поколение
(ШИС II);“
д) точка 4 се изменя така:
„4. свидетели, лица, които са призовани,
или лица, които се издирват, за да бъдат
призовани да се явят пред съдебните органи
във връзка с наказателно производство, за да
отговарят за деяния, за които са преследвани,
лица, на които следва да бъде връчена присъда
или други документи във връзка с наказателно производство, за да отговарят за деяния,
за които са преследвани, и лица, на които
следва да бъде връчена призовка за явяване
с цел изтърпяване на наказание лишаване от
свобода, за целите на съобщаване на тяхното
местопребиваване или местожителство въз
основа на искане от съдебен орган (чл. 34 от
Решение 2007/533/ПВР на Съвета от 12 юни
2007 г. относно създаването, функционирането
и използването на Шенгенска информационна
система от второ поколение (ШИС II);“
е) в т. 5 думите „чл. 99 от Конвенцията за
прилагане на Споразумението от Шенген“ се
заменят с „чл. 36 от Решение 2007/533/ПВР
на Съвета от 12 юни 2007 г. относно създаването, функционирането и използването на
Шенгенска информационна система от второ
поколение (ШИС II)“.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Когато държава членка счете, че изпълнението на сигнал по ал. 1, т. 1, 3 или 5
е несъвместимо с националното є законодателство, международните є задължения или
съществени национални интереси, тя може да
изиска към сигнала да се добави специален
ограничителен знак, означаващ, че мерките,
които следва да се предприемат въз основа на
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сигнала, няма да бъдат предприети на нейна
територия. Специалният ограничителен знак
се добавя от Бюрото „СИРЕНЕ“ на държавата
членка, която е въвела сигнала.“
3. Създава се ал. 3:
„(3) В случай на съвпадение на сигнал по
ал. 1, т. 2а Бюрата „СИРЕНЕ“ на изпълняващата и издаващата сигнала държава членка
задължително се консултират помежду си с
оглед предприемане на необходимите мерки.“
§ 3. В чл. 5 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Текстът преди т. 1 се изменя така:
„Чл. 5. За лица, по отношение на които се
въвеждат сигнали в НШИС, се обработват
следните данни:“.
2. В т. 1 след думата „лицето“ се поставя
запетая и се добавя „рождено име“.
3. Точки 3 – 8 се изменят така:
„3. място и дата на раждане;
4. пол;
5. снимки;
6. пръстови отпечатъци;
7. гражданство/а;
8. дали лицето е въоръжено, склонно към
насилие или избягало;“.
4. Създават се т. 10 – 13:
„10. орган, инициатор на сигнала;
11. номер на решението, въз основа на
което е въведен сигналът;
12. мерки, които трябва да бъдат предприети;
13. връзка с други сигнали в ШИС.“
§ 4. В чл. 6 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Бюрото „СИРЕНЕ“ обработва и данни
за лица, за които е установена злоупотреба
с тяхната самоличност и е въведен сигнал в
ШИС. Тези данни се обработват с изричното
съгласие на лицата, с чиято самоличност е
злоупотребено.“
2. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Данните по ал. 1 включват: фамилно
и собствено име на лицето, рождено име,
предишни имена и псевдоними, които могат
да бъдат въведени отделно; особени белези на
лицето; място и дата на раждане; пол; снимки;
пръстови отпечатъци; гражданство/а; номера
на документа/документите за самоличност и
дата на издаване.“
§ 5. В чл. 7 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст на чл. 7 става ал. 1 и
се правят следните изменения и допълнения:
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а) в т. 1:
аа) в текста преди буква „а“ думите „чл. 100
от Конвенцията за прилагане на Споразумението от Шенген“ се заменят с „чл. 38 от
Решение 2007/533/ПВР на Съвета от 12 юни
2007 г. относно създаването, функционирането
и използването на Шенгенска информационна
система от второ поколение (ШИС II)“;
бб) в буква „а“ след думата „сантиметра“
се поставя запетая и се добавя „кораби и
въздухоплавателни средства“;
вв) буква „б“ се изменя така:
„б) ремаркета с нетно тегло, превишаващо
750 кг, каравани, промишлено оборудване,
извънбордови двигатели и контейнери;“
гг) създава се буква „з“:
„з) ценни книжа и платежни средства, като
чекове, кредитни карти, облигации, акции и
документи за дялово участие, в т. ч. и обезсилените.“;
б) точка 2 се изменя така:
„2. Превозни средства, кораби, въздухоплавателни средства и контейнери за целите на
специфичен контрол и дискретно наблюдение
въз основа на постъпило искане от компетентните органи за защита на националната
сигурност, опазване на обществения ред или
съдебен орган (чл. 36 от Решение 2007/533/
ПВР на Съвета от 12 юни 2007 г. относно създаването, функционирането и използването на
Шенгенска информационна система от второ
поколение (ШИС II).“
2. Създава се ал. 2:
„(2) Когато държава членка счете, че изпълнението на сигнал по чл. 7, ал. 1, т. 2 е
несъвместимо с националното є законодателство, международните є задължения или
съществени национални интереси, тя може да
изиска към сигнала да се добави специален
ограничителен знак, означаващ, че мерките,
които следва да се предприемат въз основа на
сигнала, няма да бъдат предприети на нейна
територия. Специалният ограничителен знак
се добавя от Бюрото „СИРЕНЕ“ на държавата
членка, която е въвела сигнала.“
§ 6. В чл. 8 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В т. 1 думата „сигналите“ се заменя със
„сигнали“ и думите „чл. 4, ал. 1, т. 1, 3, 4 и
5 и чл. 7, т. 2 в НШИС“ се заменят с „чл. 4,
ал. 1, т. 1, 4 и 5 и чл. 7, ал. 1, т. 2“.
2. В т. 2 след думите „чл. 4, ал. 1, т. 2“ се
поставя запетая и се добавя „2а и 2б“.
3. В т. 3 думите „Главна дирекция „Криминална полици я“ се замен ят с „Главна
дирекция „Национална полиция“, думите „в
НШИС по чл. 7, т. 1“ се заменят с „по чл. 4,
ал. 1, т. 3 и чл. 7, ал. 1, т. 1“, а думите „Главна
дирекция „Охранителна полиция“, „на вещи“
и „с цел изземване или за използване като
доказателство в наказателно производство“
се заличават.
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§ 7. В чл. 10, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
1. Точка 2 се изменя така:
„2. Главна дирекция „Национална полиция“ на МВР;“.
2. Точка 3 се отменя.
3. Създава се т. 11:
„11. Агенция „Митници“.“
§ 8. В чл. 11, ал. 1 т. 6 се изменя така:
„6. Контролно-техническа инспекция към
Министерството на земеделието и храните.“
§ 9. След чл. 14 се създава глава четвърта
„а“ с чл. 14а – 14в:
„ Г л а в а

ч е т в ъ р т а

„ а “

ОБМЕН НА ДОПЪЛНИТЕЛНА
ИНФОРМАЦИЯ
Чл. 14а. За нуждите на обработването и
изпълнението на сигналите в НШИС компетентните национални органи и органите
на държавите членки обменят допълнителна
информация.
Чл. 14б. Обменът на допълнителна информация се осъществява чрез Бюро „СИРЕНЕ“
посредством автоматизирана комуникационна
инфраструктура.
Чл. 14в. Допълнителна информация се
обменя във връзка с обработването на сигналите, както и да даде възможност на компетентните органи да съгласуват мерките за
тяхното изпълнение. Тази информация може
да се използва единствено за целите, за които
е предоставена.“
§ 10. В чл. 16 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в текста преди т. 1 думите „при следните условия“ се заменят с „до изтичане на
следните срокове“;
б) в т. 1 думите „от три години“ се заменят
с „до три години“, думите „за една година“
се заменят с „до една година“, а запетаята и
думите „като посочените срокове могат да
бъдат подновявани“ се заличават;
в) в т. 2 думите „чл. 7, т. 1“ се заменят с
„чл. 7, ал. 1, т. 1“ и думите „от десет години“
се заменят с „до десет години“;
г) в т. 3 думите „целите на дискретно наблюдение или специфичен контрол на моторни
превозни средства“ се заменят с „вещи по
чл. 7, ал. 1, т. 2“, а думите „от пет години“
се заменят с „до пет години“.
2. В ал. 2 се създава изречение първо:
„(2) Сроковете на съхранение на сигналите
могат да бъдат продължавани, в случай че
това е необходимо за постигане на целите,
за които е въведен сигналът.“
§ 11. В допълнителната разпоредба се
правят следните изменения и допълнения:
1. Наименованието „Допълнителна разпоредба“ се изменя така:
„Допълнителни разпоредби“.
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2. В § 1 т. 1 се изменя така:
„1. „Сигнал“ е съвкупност от данни, въведени в ШИС, позволяващи на компетентните
органи да идентифицират лице или вещ с
оглед предприемане на определени мерки
в съответствие със законовите разпоредби.“
3. Създава се § 1а:
„§ 1а. Дирекция „Миграция“ въвежда, актуализира и заличава сигнали по чл. 4, ал. 1,
т. 2б, когато въвеждането, актуализирането
и заличаването на тези сигнали от името
на всички държави членки е възложено на
Република България.“
§ 12. В заключителните разпоредби се
правят следните изменения:
1. В § 3 думите „глава IV от Конвенцията
за прилагане на Споразумението от Шенген
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от 14 юни 1985 г. за постепенно премахване на
проверките по вътрешните граници, подписана
на 19 юни 1990 г. (Конвенцията за прилагане
на Споразумението от Шенген)“ се заменят
с „Регламент (ЕО) № 1987/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 20 декември
2006 г. за създаването, функционирането и
използването на Шенгенска информационна система от второ поколение (ШИС ІІ) и
Решение 2007/533/ПВР на Съвета от 12 юни
2007 г. за създаването, функционирането и
използването на Шенгенска информационна
система от второ поколение (ШИС ІІ)“.
2. В § 5 думите „с отказ за влизане на
територията на Шенгенското пространство“
се заменят с „по чл. 4, ал. 1, т. 2, 2а и 2б“.
§ 13. Приложение № 1 се изменя така:
„Приложение № 1
към чл. 12

Списък на структурите на Министерството на вътрешните работи и други
държавни органи с право на достъп до данни в НШИС и обхват на достъпа
Държавни
органи/структури:

Регламент (ЕО) № 1987/2006 Решение 2007/533/ПВР Регламент (ЕО)
на ЕП и на Съвета
на Съвета
№ 1986/2006 на
ЕП и на Съвета

Министерство на въ- Чл. 27 Чл. 27 Чл. 27 Чл. 27 Чл. 40
трешните работи:
(1) (а) (1) (b) (2)
(3)
(1) (а)

Чл. 40 Чл. 40
(1) (b) (2)

Чл. 1 (2)

– Главна дирекция
„Борба с организираната престъпност“
– Главна дирекция
„Национална полиция“
– СДВР и областни
дирекции на МВР
Чл. 24 от Регламент
(ЕО) № 1987/2006 на
ЕП и на Съвета
Чл. 26 от Решение
2007/533/ПВР на Съвета
Чл. 32 от Решение
2007/533/ПВР на Съвета
Чл. 34 от Решение
2007/533/ПВР на Съвета
Чл. 36 от Решение
2007/533/ПВР на Съвета
Чл. 38 от Решение
2007/533/ПВР на Съвета

Национално
законодателство

Достъпът е предоставен на структурите на
МВР в съответствие
с разпоредбите на
Наредбата за организацията и функционирането на НШИС

Х
Х

Х
Х
Х
Х

Х
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Регламент (ЕО) № 1987/2006 Решение 2007/533/ПВР Регламент (ЕО) Национално законона ЕП и на Съвета
на Съвета
№ 1986/2006 на
дателство
ЕП и на Съвета

Министерство на въ- Чл. 27 Чл. 27 Чл. 27 Чл. 27 Ч л . 4 0 Чл. 40 Чл. 40 Чл. 1 (2)
(1) (а) (1) (b) (2)
(3)
(1) (а) (1) (b) (2)
трешните работи:
– Главна дирекция
„Гранична полиция“

Чл. 24 от Регламент
(ЕО) № 1987/2006 на
ЕП и на Съвета

Достъпът е предоставен на ГДГП в съответствие с разпоредбите на Наредбата
за организацията и
функционирането на
НШИС
Х

Чл. 26 от Решение
2007/533/ПВР на Съвета

Х

Чл. 32 от Решение
2007/533/ПВР на Съвета

Х

Чл. 34 от Решение
2007/533/ПВР на Съвета

Х

Чл. 36 от Решение
2007/533/ПВР на Съвета

Х

Чл. 38 от Решение
2007/533/ПВР на Съвета

Х

Държавни
органи/структури:

Регламент (ЕО) № 1987/2006 Решение 2007/533/ПВР Регламент (ЕО) Национално законона ЕП и на Съвета
на Съвета
№ 1986/2006 на
дателство
ЕП и на Съвета

Министерство на въ- Чл. 27 Чл. 27 Чл. 27 Чл. 27 Ч л . 4 0 Чл. 40 Чл. 40 Чл. 1 (2)
(1) (а) (1) (b) (2)
(3)
(1) (а) (1) (b) (2)
трешните работи:
– Дирекция „Международно оперативно сътрудничество“
(SIRENE; Interpol;
Europol)

Чл. 24 от Регламент
(ЕО) № 1987/2006 на
ЕП и на Съвета

Достъпът е предоставен на ДМОС в
съответствие с разпоредбите на Наредбата
за организацията и
функционирането на
НШИС
Х

Чл. 26 от Решение
2007/533/ПВР на Съвета

Х

Чл. 32 от Решение
2007/533/ПВР на Съвета

Х

Чл. 34 от Решение
2007/533/ПВР на Съвета

Х

Чл. 36 от Решение
2007/533/ПВР на Съвета

Х

Чл. 38 от Решение
2007/533/ПВР на Съвета

Х

БРОЙ 28
Държавни
органи/структури:

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 4 7

Регламент (ЕО) № 1987/2006 Решение 2007/533/ПВР Регламент (ЕО) Национално законона ЕП и на Съвета
на Съвета
№ 1986/2006 на
дателство
ЕП и на Съвета

Министерство на въ- Чл. 27 Чл. 27 Чл. 27 Чл. 27 Ч л . 4 0 Чл. 40 Чл. 40 Чл. 1 (2)
(1) (а) (1) (b) (2)
(3)
(1) (а) (1) (b) (2)
трешните работи:
– Дирекция „Миграция“

Чл. 24 от Регламент
(ЕО) № 1987/2006 на
ЕП и на Съвета

Достъпът е предоставен на ДМ в съответствие с разпоредбите на Наредбата
за организацията и
функционирането на
НШИС
Х

Чл. 26 от Решение
2007/533/ПВР на Съвета

Х

Чл. 32 от Решение
2007/533/ПВР на Съвета

Х

Чл. 34 от Решение
2007/533/ПВР на Съвета

Х

Чл. 36 от Решение
2007/533/ПВР на Съвета

Х

Чл. 38 от Решение
2007/533/ПВР на Съвета

Х

Държавни
органи/структури:

Регламент (ЕО) № 1987/2006 Решение 2007/533/ПВР Регламент (ЕО) Национално законодателство
на ЕП и на Съвета
на Съвета
№ 1986/2006 на
ЕП и на Съвета

Министерство на въ- Чл. 27 Чл. 27 Чл. 27 Чл. 27 Ч л . 4 0 Чл. 40 Чл. 40 Чл. 1 (2)
(1) (а) (1) (b) (2)
(3)
(1) (а) (1) (b) (2)
трешните работи:
– Дирекция „Български документи за самоличност“

Чл. 24 от Регламент
(ЕО) № 1987/2006 на
ЕП и на Съвета

Достъпът е предоставен на ДБДС в съответствие с разпоредбите на Наредбата
за организацията и
функционирането на
НШИС
Х

Чл. 26 от Решение
2007/533/ПВР на Съвета

Х

Чл. 32 от Решение
2007/533/ПВР на Съвета

Х

Чл. 34 от Решение
2007/533/ПВР на Съвета

Х

Чл. 36 от Решение
2007/533/ПВР на Съвета

Х

Чл. 38 от Решение
2007/533/ПВР на Съвета

Х

С Т Р.
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ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК
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Регламент (ЕО) № 1987/2006 Решение 2007/533/ПВР Регламент (ЕО) Национално законона ЕП и на Съвета
на Съвета
№ 1986/2006 на
дателство
ЕП и на Съвета

М и н и с т е р с т в о н а Чл. 27 Чл. 27 Чл. 27 Чл. 27 Ч л . 4 0 Чл. 40 Чл. 40 Чл. 1 (2)
(1) (а) (1) (b) (2)
(3)
(1) (а) (1) (b) (2)
външните работи:
– консулски служби,
които издават визи и
Националният визов
център

Чл. 24 от Регламент
(ЕО) № 1987/2006 на
ЕП и на Съвета

Достъпът е предоставен на МВнР в съответствие с разпоредбите на Наредбата
за организацията и
функционирането на
НШИС
Х

Чл. 26 от Решение
2007/533/ПВР на Съвета
Чл. 32 от Решение
2007/533/ПВР на Съвета
Чл. 34 от Решение
2007/533/ПВР на Съвета
Чл. 36 от Решение
2007/533/ПВР на Съвета
Чл. 38 от Решение
2007/533/ПВР на Съвета

X*

* (само по отношение на документи – Чл. 38 (1) (d) и (е))
Държавни
органи/структури:

Регламент (ЕО) № 1987/2006 Решение 2007/533/ПВР Регламент (ЕО) Национално законона ЕП и на Съвета
на Съвета
№ 1986/2006 на
дателство
ЕП и на Съвета

Органи, отговорни за Чл. 27 Чл. 27 Чл. 27 Чл. 27 Ч л . 4 0 Чл. 40 Чл. 40 Чл. 1 (2)
(1) (а) (1) (b) (2)
(3)
(1) (а) (1) (b) (2)
бежанците:
– Държавна агенция
за бежанците (ДАБ)

Чл. 24 от Регламент
(ЕО) № 1987/2006 на
ЕП и на Съвета

Достъпът е предоставен на ДАБ в съответствие с разпоредбите на Наредбата
за организацията и
функционирането на
НШИС
Х

Чл. 26 от Решение
2007/533/ПВР на Съвета
Чл. 32 от Решение
2007/533/ПВР на Съвета
Чл. 34 от Решение
2007/533/ПВР на Съвета
Чл. 36 от Решение
2007/533/ПВР на Съвета
Чл. 38 от Решение
2007/533/ПВР на Съвета

X*

* (само по отношение на документи – Чл. 38 (1) (d) и (е))
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Държавни
органи/структури:

ДЪРЖАВЕН
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Регламент (ЕО) № 1987/2006 Решение 2007/533/ПВР Регламент (ЕО) Национално законона ЕП и на Съвета
на Съвета
№ 1986/2006 на
дателство
ЕП и на Съвета

Органи на съдебната Чл. 27 Чл. 27 Чл. 27 Чл. 27 Ч л . 4 0 Чл. 40 Чл. 40 Чл. 1 (2)
(1) (а) (1) (b) (2)
(3)
(1) (а) (1) (b) (2)
власт:
– Съдилища

Достъпът е предоставен на органите на
съдебната власт индиректно чрез Бюрото
„СИРЕНЕ“ в съответствие с разпоредбите на Наредбата
за организацията и
функционирането на
НШИС

– Прокуратура
– Следствени органи

Чл. 24 от Регламент
(ЕО) № 1987/2006 на
ЕП и на Съвета

Х

Чл. 26 от Решение
2007/533/ПВР на Съвета

Х

Чл. 32 от Решение
2007/533/ПВР на Съвета

Х

Чл. 34 от Решение
2007/533/ПВР на Съвета

Х

Чл. 36 от Решение
2007/533/ПВР на Съвета

Х

Чл. 38 от Решение
2007/533/ПВР на Съвета

Х

Държавни
органи/структури:

Регламент (ЕО) № 1987/2006 Решение 2007/533/ПВР Регламент (ЕО) Национално законона ЕП и на Съвета
на Съвета
№ 1986/2006 на
дателство
ЕП и на Съвета

Министерство на пра- Чл. 27 Чл. 27 Чл. 27 Чл. 27 Ч л . 4 0 Чл. 40 Чл. 40 Чл. 1 (2)
(1) (а) (1) (b) (2)
(3)
(1) (а) (1) (b) (2)
восъдието
Достъпът е предоставен на МП индиректно чрез Бюрото
„СИРЕНЕ“ в съответствие с разпоредбите на Наредбата
за организацията и
функционирането на
НШИС
Чл. 24 от Регламент
(ЕО) № 1987/2006 на
ЕП и на Съвета
Чл. 26 от Решение
2007/533/ПВР на Съвета

Х

Чл. 32 от Решение
2007/533/ПВР на Съвета
Чл. 34 от Решение
2007/533/ПВР на Съвета
Чл. 36 от Решение
2007/533/ПВР на Съвета
Чл. 38 от Решение
2007/533/ПВР на Съвета

Х

С Т Р.
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Регламент (ЕО) № 1987/2006 Решение 2007/533/ПВР Регламент (ЕО) Национално законодателство
на ЕП и на Съвета
на Съвета
№ 1986/2006 на
ЕП и на Съвета

Министерство на от- Чл. 27 Чл. 27 Чл. 27 Чл. 27 Ч л . 4 0 Чл. 40 Чл. 40 Чл. 1 (2)
(1) (а) (1) (b) (2)
(3)
(1) (а) (1) (b) (2)
браната:
– служба „Военна полиция“

Чл. 24 от Регламент
(ЕО) № 1987/2006 на
ЕП и на Съвета

Достъпът е предоставен на МО индиректно чрез Бюрото
„СИРЕНЕ“ в съответствие с разпоредбите на Наредбата
за организацията и
функционирането на
НШИС
Х

Чл. 26 от Решение
2007/533/ПВР на Съвета

Х

Чл. 32 от Решение
2007/533/ПВР на Съвета

Х

Чл. 34 от Решение
2007/533/ПВР на Съвета

Х

Чл. 36 от Решение
2007/533/ПВР на Съвета

Х

Чл. 38 от Решение
2007/533/ПВР на Съвета

Х

Държавни
органи/структури:

Регламент (ЕО) № 1987/2006 Решение 2007/533/ПВР Регламент (ЕО) Национално законона ЕП и на Съвета
на Съвета
№ 1986/2006 на
дателство
ЕП и на Съвета

Министерство на фи- Чл. 27 Чл. 27 Чл. 27 Чл. 27 Ч л . 4 0 Чл. 40 Чл. 40 Чл. 1 (2)
(1) (а) (1) (b) (2)
(3)
(1) (а) (1) (b) (2)
нансите:
– Агенция „Митници“

Достъпът е предоставен на Агенция „Митници“ в съответствие
с разпоредбите на
Наредбата за организацията и функционирането на НШИС

Чл. 24 от Регламент
(ЕО) № 1987/2006 на
ЕП и на Съвета
Чл. 26 от Решение
2007/533/ПВР на Съвета
Чл. 32 от Решение
2007/533/ПВР на Съвета
Чл. 34 от Решение
2007/533/ПВР на Съвета
Чл. 36 от Решение
2007/533/ПВР на Съвета
Чл. 38 от Решение
2007/533/ПВР на Съвета

Х

Х
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Държавни
органи/структури:

ДЪРЖАВЕН
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Регламент (ЕО) № 1987/2006 Решение 2007/533/ПВР Регламент (ЕО) Национално законона ЕП и на Съвета
на Съвета
№ 1986/2006 на
дателство
ЕП и на Съвета

М и н и с т е р с т в о н а Чл. 27 Чл. 27 Чл. 27 Чл. 27 Ч л . 4 0 Чл. 40 Чл. 40 Чл. 1 (2)
(3)
(1) (а) (1) (b) (2)
транспорта, информа- (1) (а) (1) (b) (2)
ционните технологии
и съобщенията:
– Изпълнителна агенция „Морска администрация“ (ИА „МА“);

Достъпът е предоставен на МТИТС индиректно чрез Бюрото
„СИРЕНЕ“ в съответствие с разпоредбите на Наредбата
за организацията и
функционирането на
НШИС

– Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“;
– Главна дирекция
„Гражданска въздухоплавателна администрация“
Чл. 24 от Регламент
(ЕО) № 1987/2006 на
ЕП и на Съвета
Чл. 26 от Решение
2007/533/ПВР на Съвета
Чл. 32 от Решение
2007/533/ПВР на Съвета
Чл. 34 от Решение
2007/533/ПВР на Съвета
Чл. 36 от Решение
2007/533/ПВР на Съвета
Чл. 38 от Решение
2007/533/ПВР на Съвета
Държавни
органи/структури:

Х

Х

Регламент (ЕО) № 1987/2006 Решение 2007/533/ПВР Регламент (ЕО) Национално законодателство
на ЕП и на Съвета
на Съвета
№ 1986/2006 на
ЕП и на Съвета

Министерство на зе- Чл. 27 Чл. 27 Чл. 27 Чл. 27 Ч л . 4 0 Чл. 40 Чл. 40 Чл. 1 (2)
(3)
(1) (а) (1) (b) (2)
меделието и храните: (1) (а) (1) (b) (2)
– Контролно-техническа инспекция

Достъпът е предоставен на МЗХ индиректно чрез Бюрото
„СИРЕНЕ“ в съответствие с разпоредбите на Наредбата
за организацията и
функционирането на
НШИС

Чл. 24 от Регламент
(ЕО) № 1987/2006 на
ЕП и на Съвета
Чл. 26 от Решение
2007/533/ПВР на Съвета
Чл. 32 от Решение
2007/533/ПВР на Съвета
Чл. 34 от Решение
2007/533/ПВР на Съвета
Чл. 36 от Решение
2007/533/ПВР на Съвета
Чл. 38 от Решение
2007/533/ПВР на Съвета

Х

Х

С Т Р.
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Заключителна разпоредба
§ 14. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
За министър:
Веселин Вучков
2419

Наредба за изменение на Наредба № Із-2209
от 2012 г. за условията и реда за формиране на допълнително възнаграждение за
резултати в служебната дейност (ДВ, бр. 89
от 2012 г.)
§ 1. В чл. 5, ал. 2 думите „по чл. 37, ал. 2“
се заменят с „по чл. 37, ал. 3“.
Заключителна разпоредба
§ 2. Тази наредба влиза в сила в деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Цветан Цветанов

2353

МИНИСТЕРСТВО
НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
НАРЕДБА № 2
от 7 март 2013 г.

за здравословно хранене на децата на възраст от 0 до 3 години в детските заведения
и детските кухни
Раздел I
Общи положения
Чл. 1. С тази наредба се уреждат изискванията
за здравословно хранене на децата на възраст
от 0 до 3 години, организирано на територията
на детските заведения и детските кухни.
Чл. 2. Изискванията на тази наредба се
прилагат за:
1. организираното хранене в следните обекти:
а) детски ясли;
б) домове за медико-социални грижи за деца;
в) дневни центрове и центрове за настаняване
от семеен тип, в които се предоставят социални
услуги в общността на деца на възраст от 0
до 3 години по смисъла на чл. 36, ал. 2, т. 5 и
т. 7, буква „а“ от Правилника за прилагане на
Закона за социално подпомагане (ДВ, бр. 133
от 1998 г.);
2. приготвянето на храна в детските кухни.
Чл. 3. Здравословното хранене на децата от
0 до 3 години се постига чрез:
1. прием на пълноценна и разнообразна
храна;
2. достатъчен прием на зеленчуци и плодове;
3. достатъчен прием на мляко, млечни продукти и други богати на белтък храни;
4. прием на мазнини, захар и сол, съответстващ на физиологичните потребности в тази
възраст;
5. прием на достатъчно течности.

ВЕСТНИК
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Чл. 4. (1) Приемът на енергия и хранителни вещества при децата на възраст от 0 до 3
години се определя съгласно Наредба № 23 от
2005 г. за физиологичните норми за хранене на
населението (ДВ, бр. 63 от 2005 г.).
(2) За изчисляване на енергийната стойност
на хранителния прием се използват следните
енергийни еквиваленти:
1. един грам белтък доставя 4 ккал енергия;
2. един грам въглехидрати доставя 4 ккал
енергия;
3. един грам мазнини доставя 9 ккал енергия.
Чл. 5. При приготвянето на храна в обектите по чл. 2 участва най-малко едно лице с
образование или квалификация в областта на
общественото хранене.
Раздел II
Изисквания за осигуряване на здравословно
хранене
Чл. 6. (1) За осигуряване на здравословно
хранене на децата в обектите по чл. 2 се прилагат стойностите за среднодневен прием на
енергия, общ белтък, мазнини и въглехидрати,
посочени в приложение № 1.
(2) Разпределението на енергийното съдържание на храната за отделните хранителни
приеми при целодневно хранене е посочено в
приложение № 2.
(3) В обектите по чл. 2, т. 1, в които престоят
на децата е до вечеря, хранителният режим
е четирикратен и включва сутрешна закуска,
обяд и две подкрепителни закуски – преди и
след обяд.
(4) В обектите по чл. 2, т. 1, в които децата
пребивават целодневно, хранителният режим:
1. при децата от 0 до 6 месеца включва
6 – 8 пъти прием на кърма и/или млека за
кърмачета;
2. при децата от 4 до 6 месеца включва наймалко 6-кратен прием на кърма и/или млека
за кърмачета и по преценка на педиатър може
да включва захранващи храни;
3. при децата от 6 до 36 месеца е петкратен
и включва сутрешна закуска, обяд, вечеря и две
подкрепителни закуски – преди и след обяд.
(5) В детските кухни по чл. 2, т. 2 се приготвя храна за обедно хранене.
Чл. 7. (1) Храната в обектите по чл. 2 се
предлага по предварително изготвени седмични
менюта, разработени в съответствие с изискванията на тази наредба.
(2) Менютата по ал. 1 се изготвят с участието на медицински специалист и/или технолог
по хранене.
(3) Менюто в обектите по чл. 2, т. 1, в които
пребивават деца със здравословни проблеми,
нуждаещи се от диетично хранене, се съобразява с изискванията за диетично хранене в
зависимост от заболяванията на децата.
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(4) При разработване на седмични менюта за
деца от 6 до 36 месеца се използват примерни
среднодневни продуктови набори, посочени в
приложение № 3. При целодневно хранене се
включват 100% от количествата на продуктите,
при четирикратен режим на хранене (без вечеря) се включват 75% ± 5% от количествата на
продуктите, а при осигуряване само на обедно
хранене се включват 35% ± 5% от количествата
на продуктите.
Чл. 8. Не се допуска използването и предлагането на храна, приготвена и останала от
предишния ден.
Чл. 9. Приемът на разнообразна храна в
обектите по чл. 2, т. 1 се осигурява чрез ежедневно включване в менюто на най-малко по
един представител от следните групи храни:
1. зърнени храни и/или картофи;
2. зеленчуци;
3. плодове;
4. мляко и/или млечни продукти;
5. богати на белтък храни – месо, птици,
риба, яйца, бобови храни.
Чл. 10. Приемът на разнообразна храна в
обедното меню, предлагано в детските кухни
по чл. 2, т. 2, се осигурява чрез ежедневно
включване в менюто на поне един представител
от следните групи храни:
1. зърнени храни и/или картофи;
2. зеленчуци и/или плодове;
3. поне един представител от следните храни – мляко, млечни продукти, месо, птици,
риба, яйца, бобови храни.
Чл. 11. (1) Приемът на зърнени храни и/
или картофи в обектите по чл. 2 се осигурява
чрез ежедневно включване в основните хранения – сутрешна закуска, обяд и вечеря (когато се предлага), на поне един представител
от групата на зърнените храни (хляб, сухар,
хлебни, макаронени, тестени изделия, каши на
зърнена основа, ориз, жито, овесени ядки, елда,
просо, царевица) и/или картофи в количества
съгласно приложение № 3.
(2) Предлаганите хлебни, тестени и картофени изделия трябва да са с минимално
съдържание на сол и/или захар.
Чл. 12. (1) Приемът на плодове и/или зеленчуци в обектите по чл. 2 се осигурява чрез
ежедневно включване в менюто на количествата,
посочени в приложение № 3.
(2) Плодовете и/или зеленчуците при децата
от 6 до 12 месеца се включват под формата
на плодови и/или плодово-зеленчукови сокове,
пюрета, компонент на ястия и като пресни
плодове/зеленчуци в подходяща форма.
(3) При четирикратен/петкратен хранителен
режим подкрепителната закуска преди обяд
за децата от 1 до 3 години е само от пресни
плодове – цели, нарязани, настъргани или като
плодова салата.
(4) При предлагането на плодове и зеленчуци
се спазват следните изисквания:
1. включване в менюто според сезона на
пресни зеленчуци и пресни плодове в количества, съобразени с възрастовата група, посочени
в приложение № 3;
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2. включване в менюто на консервирани
зеленчуци и плодове без синтетични консерванти, подсладители и оцветители в количества,
съобразени с възрастовата група, посочени в
приложение № 3;
3. предлагане на конфитюри и мармалади
с над 45% плодово съдържание, като не се допуска предлагане на конфитюри и мармалади
при деца до 1-годишна възраст.
Чл. 13. (1) Приемът на мляко и млечни
продукти в обектите по чл. 2 при деца до
1-годишна възраст се осигурява при спазване
на следните изисквания:
1. ежедневно включване в менюто само на
промишлено произведени млека за кърмачета;
2. включване в менюто на обезсолено сирене и безсолна извара от краве мляко като
компонент на попари и ястия след 6-месечна
възраст;
3. включване в менюто на пълномаслено
кисело мляко (3 – 4,5% масленост) от 9-месечна
възраст като компонент на ястия или десерти;
4. не се допуска предлагане на прясно мляко
(краве, овче, козе, биволско).
(2) Приемът на мляко и млечни продукти
при деца от 1- до 3-годишна възраст се осигурява чрез ежедневно включване в менюто на
мляко и/или млечни продукти при спазване
на следните изисквания:
1. прясното и киселото мляко да са със
съдържание на мазнини над 3%;
2. количеството на добавените плодове,
плодово пюре, сок от плодове към киселото
мляко да е най-малко 6%, а в плодовите млека
и плодовите кисели млека за пиене – наймалко 3%;
3. айрянът трябва да е получен при хомогенизация на кисело мляко и питейна вода, без
добавяне на готварска сол;
4. сиренето и кашкавалът да са със съдържание на готварска сол за сирене до 3,5 % и
за кашкавал – до 2%;
5. не се допуска предлагане на подсладени
пресни и кисели млека, освен когато млеката
са с добавен плодов компонент, овесени ядки,
като подслаждането трябва да е с натурални
подсладители и общото съдържание на монои дизахариди не трябва да е повече от 15%.
(3) Прясното пастьоризирано мляко, киселото мляко и другите млечни продукти трябва
да са произведени от сурово мляко, което
отговаря на изискванията на действащото законодателство.
(4) Не се допуска предлагане на прясно и
кисело мляко, сирена и други млечни продукти
с добавени растителни мазнини.
(5) В менюто в обектите по чл. 2, т. 1 ежедневно се включват мляко и млечни продукти
в количества, съобразени с възрастовата група,
посочени в приложение № 3.
Чл. 14. (1) Месото се включва в менюто в
обектите по чл. 2 най-малко 3 пъти седмично:
1. при децата от 6 до 12 месеца не по-късно
от навършени 7 месеца, като постепенно се достигат количествата съгласно приложение № 3;
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2. при децата от 1 до 3 години в количества
съгласно приложение № 3.
(2) Месото трябва да отговаря на следните
изисквания:
1. да е без видими тлъстини, сухожилия и
кости;
2. месото от птици и птичи разфасовки да
е без кожа;
3. мляното месо да е с ниско съдържание
на мазнини (не повече от 12,5% от общата
маса) и ниско съдържание на сол (не повече от
1,5% от общата маса); да се предпочита мляно
телешко месо, а в смес от телешко и свинско
месо телешкото месо да е най-малко 60%.
(3) Не се допуска предлагане на промишлено
произведени месни и птичи заготовки (кайма,
кебапчета, кюфтета, кърначета и др.), месни
и птичи продукти (кренвирши, меки и твърди
салами, наденици, филета, шунка и др.).
Чл. 15. (1) В менюто в обектите по чл. 2 се
включва риба най-малко един път седмично:
1. при децата от 6 до 12 месеца като компонент на ястия;
2. при децата от 1 до 3 години като основно
ястие и/или като рибена чорба, компонент на
сандвичи и салати.
(2) Рибата трябва да отговаря на следните
изисквания:
1. да е прясна, по изключение замразена;
2. да се предлага без кости и кожа, да е
филетирана или нарязана на парчета;
3. не се допуска предлагане на солена, пушена, сушена, маринована или консервирана
по друг начин риба и хайвер.
(3) Не се допуска предлагане на миди, стриди, калмари, октоподи, раци, скариди и други
нерибни хидробионти.
Чл. 16. В менюто в обектите по чл. 2 се
включват за консумация пресни кокоши яйца
в количества съгласно приложение № 3:
1. при децата от 6 до 12 месеца яйчен жълтък
като компонент на ястия;
2. при децата от 1 до 3 години цели кокоши
яйца като основно ястие или като компонент
на ястия.
Чл. 17. Бобови храни (лющен зрял боб,
леща, нахут) се включват в менюто в обектите
по чл. 2 един до два пъти седмично при деца
след 10-месечна възраст.
Чл. 18. Не се допуска предлагане на ядки.
Чл. 19. (1) Приемът на течности в обектите
по чл. 2, т. 1 се осигурява чрез предлагане на
следните води и напитки:
1. питейна вода, бутилирани натурални минерални води със съдържание на флуориди до
1,5 мг/л, изворни и трапезни води;
2. прясно приготвени сокове от плодове и
зеленчуци;
3. мляко, млечни и млечно-кисели напитки
(плодови млека, айрян) в съответствие с изискванията на наредбата;
4. плодов чай, несъдържащ кофеин;
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5. боза с натурални подсладители, без консерванти, при деца над 1-годишна възраст.
(2) Вода се предлага редовно, през целия ден.
Чл. 20. При приготвянето на храната в
обектите по чл. 2 се допуска използване на
следните мазнини:
1. краве масло;
2. растителни масла (зехтин, слънчогледово,
рапично, царевично).
Чл. 21. Консумацията на добавена захар,
съответстваща на физиологичните потребности
при децата от 0 до 3 години, се осигурява чрез:
1. недопускане използването на захар и други
подсладители във водата на кърмачетата;
2. влагане на не повече от 5% захар за
подслаждане на чай, прясно и кисело мляко;
3. включване на сладкарски изделия (пасти,
торти, реване) до един прием седмично само при
целодневно хранене на деца от 1 до 3 години,
постоянно пребиваващи в обект по чл. 2, т. 1;
4. спазване на изискванията, посочени в
чл. 11, ал. 2 и чл. 13, ал. 2, т. 5.
Чл. 22. Консумацията на готварска сол,
съответстваща на физиологичните потребности
при децата от 0 до 3 години, се осигурява чрез:
1. недопускане влагането на сол при приготвяне на храните за деца до 1 година;
2. ограничаване влагането на сол при приготвянето на ястията и подкрепителните закуски
за деца от 1 до 3 години;
3. изключване предлагането на сухи супи
и бульони;
4. предварително изкисване във вода на
солени продукти, като саламурено сирене и др.;
5. спазване на изискванията, посочени в
чл. 11, ал. 2, чл. 13, ал. 1, т. 2 и ал. 2, т. 3 и 4,
чл. 14, ал. 3, чл. 15, ал. 2, т. 3.
Чл. 23. При приготвянето на храната се
прилагат здравословни кулинарни технологии
съгласно приложение № 4.
Допълнителна разпоредба
§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. „Целодневно хранене“ е петкратен хранителен режим, който включва три основни хранения – сутрешна закуска, обяд и вечеря, и две
задължителни подкрепителни закуски – между
сутрешната закуска и обяда и между обяда и
вечерята.
2. „Захранващи храни“ са храни или напитки, различни от кърмата или от млеката за
кърмачета.
Заключителни разпоредби
§ 2. Наредбата влиза в сила от 1 септември
2013 г.
§ 3. Тази наредба се издава на основание
чл. 34, ал. 2 във връзка с § 1, т. 11, буква „л“
от допълнителните разпоредби на Закона за
здравето.
§ 4. Контролът по изпълнението на наредбата се осъществява от органите на държавния
здравен контрол.
Министър:
Десислава Атанасова
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Приложение № 1
към чл. 6, ал. 1
Препоръчителни стойности за среднодневен прием на енергия, общ белтък, мазнини и въглехидрати
(осреднени стойности за момчета и момичета)
Възраст
(месеци)

Енергия
ккал/
ден

0 – 6
6 – 12

Общ белтък

Мазнини

Въглехидрати

Е%*

г/ден

Е%

г/ден

Е%

г/ден

570

-

9,1

-

31

-

60

720

-

13,4

-

30

12 – 36
1170
10 – 15 29,3 – 43,8 30 – 40
39,0 – 52,0
Забележка.
*Е% – процент от общата енергийна стойност на храната.

Приложение № 2
към чл. 6, ал. 2
Разпределение на енергийното съдържание на
храната за отделните хранителни приеми при
целодневно хранене
Хранителни приеми

Петкратен режим (Е%)
20
5 – 10

Закуска
Сутрешна подкрепителна закуска
Обяд
Следобедна подкрепителна
закуска
Вечеря

95
131,6 – 175,5

Продукти

Възраст (в месеци)
6 – 12

12 – 36

3.2. Плодове – общо пресни, 90/100 150/168
сушени, компоти (нето/бруто
тегло)
3.3. Зеленчукови сокове, сокове от плодове и нектари (нето
тегло)

25

50

4. Мляко и млечни продукти

514

425

30 – 35
15

4.1. Мляко (нето тегло) с масленост над 3%

500

400

25

4.2. Сирена, извара, кашкавал
(нето тегло)

14

25

5. Храни, богати на белтък

27

82

5.1. Месо, крехко постно (нето
тегло)

12

45

5.2. Риба (нето тегло)

5

10

5.3. Яйца (нето тегло)

7

20

5.4. Бобови храни (боб зрял лющен, леща, нахут) (нето тегло)

3

7

6. Добавени мазнини (нето тегло)

7

20

в т.ч. краве масло (нето тегло)

5

10

в т.ч. растителни масла (нето
тегло)

2

10

7. Захар и храни с високо съдържание на добавена захар – конфитюри, мармалади и др. (нето
тегло)

2

15

в т.ч. захар

2

7

в т.ч. конфитюри, мармалади
и др.

-

8

Приложение № 3
към чл. 7, ал. 4
Среднодневни продуктови набори при целодневно хранене (нето/бруто тегло, грама/ден)
Продукти

Възраст (в месеци)
6 – 12 12 – 36
1. Зърнени храни
40
112
1.1. Хляб и тестени изделия
15
70
(нето тегло)
в т. ч. бял, „Добруджа“ (нето
15
60
тегло)
в т. ч. брашно (за тестени за10
куски, ястия, десерти и др.)
(нето тегло)
1.2. Ориз (нето тегло)
5
15
1.3. Макаронени изделия (нето
12
тегло)
20
15
1.4. Други зърнени храни (жито,
царевица, овесени ядки, каши
на зърнена основа, закуски на
зърнена основа) (нето тегло)
2. Картофи (нето/бруто тегло) 20/25
35/44
3. Зеленчуци и плодове общо
(нето тегло)

45 – 60

215

350

3.1. Зеленчуци – общо пресни 100/110 150/165
и консервирани (нето/бру то
тегло)

Приложение № 4
към чл. 23
Кулинарни технологии при приготвянето на
храната
1. Почистване и нарязване на хранителните
прод у кти непосредствено преди топлинната
обработка.
2. Приготвяне на зеленчуковите и плодовите
салати непосредствено преди поднасянето им за
консумация.
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3. Влагане на замразените зеленчуци в ястията
без предварително размразяване.
4. Използване на следните методи за кулинарна
обработка на храните: варене на пара, варене,
задушаване, печене при умерена температура.
5. Не се допуска пържене.
6. Размразяването на месото и рибата не се
извършва при стайна температура, а в хладилник, в студена вода или в микровълнова печка.
2345

МИНИСТЕРСТВО
НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
МИНИСТЕРСТВО
НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ
И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
МИНИСТЕРСТВО
НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
МИНИСТЕРСТВО НА
ИКОНОМИКАТА, ЕНЕРГЕТИКАТА
И ТУРИЗМА
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2007 г. за проучване, ползване и
опазване на подземните води (обн., ДВ, бр. 87
от 2007 г.; изм. и доп., бр. 2 от 2010 г. и бр. 15
от 2012 г.)
§ 1. В чл. 18 ал. 2 се отменя.
§ 2. В чл. 67 се създава ал. 3:
„(3) Праг на замърсяване се определя и
когато при оценката на дадено подземно водно
тяло се установи, че определените стандарти
за качество на подземните води в приложение
№ 1 могат да доведат до:
1. неуспех при постигането на целите за
опазване на околната среда по чл. 156а от
Закона за водите за свързаните повърхностни
водни тела;
2. значим спад в екологичното и химично
качество на тези тела;
3. значимо увреждане на сухоземните екосистеми, които зависят пряко от подземното
водно тяло.“
§ 3. В чл. 73 се правят следните изменения:
1. В т. 2 думите „праг на замърсяване“ се
заменят с „определените прагове на замърсяване по чл. 67“.
2. В т. 3, буква „а“ думата „размера“ се заменя с „пространственият обхват“.
§ 4. В чл. 76 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 5 думите „оценят съществуващите
замърсявания“ се заменят с „оцени влиянието
на съществуващите замърсени потоци, включително“.
2. В ал. 7 след думите „подземните води“
се добавя „са част от програмата от мерки по
чл. 156м, ал. 1 от Закона за водите и“.
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§ 5. В чл. 78, ал. 2, т. 1 се правят следните
изменения и допълнения:
1. В буква „а“ думите „което може да повлияе върху други компоненти на околната
среда“ се заличават.
2. В буква „б“ след думата „вещество“ се
поставя запетая и се добавя „която не позволява установяване на тенденция при 75 % от
стандарта за качество“.
3. В буква „в“ след думата „мерки“ се добавя „за предотвратяване или поне доколкото
е възможно, за ограничаване влошаването на
качеството на подземните води“ и в края на текста се добавя „и такава по-късна начална точка
няма да доведе до закъснение при достигане
на крайния срок за целите по околна среда“.
§ 6. В чл. 79, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 1 се създава буква „з“:
„з) арсен и неговите съединения.“
2. В т. 2 думите „най-добрите практики“ се
заменят с „мерки, при които са взети предвид
най-добрите екологични практики или найдобрите налични техники“.
3. Създава се т. 3:
„3. мерки за установяване на по-строги прагове на замърсяване, свързани с изпълнение на
изискването по чл. 67, ал. 3, включително за
дейностите, попадащи в обхвата на наредбата
за опазване на водите от замърсяване с нитрати
от земеделски източници по чл. 135, ал. 1, т. 5
от Закона за водите.“
§ 7. В чл. 85 се правят следните изменения:
1. В ал. 4 думите „31 март“ се заменят с
„15 декември“.
2. В ал. 5 думите „31 юли“ се заменят с „28
февруари“ и думата „следващата“ се заменя с
„текущата“.
§ 8. В чл. 93, ал. 4 думите „и в съответствие
с инструкция за обосноваване и изграждане
на съоръжения за подземни води, издадена от
министъра на околната среда и водите, която се
обнародва в „Държавен вестник“ се заличават.
§ 9. В приложение № 1 към чл. 10, ал. 2, т. 1
се правят следните изменения и допълнения:
1. На ред 36 в колона „Забележки“ числото
в скоби „(2)“ се заменя с „(10)“.
2. На ред 37 в колона „Забележки“ числото
в скоби „(3)“ се заменя с „(2)“.
3. Забележка 1 се изменя така:
„(1) „Пестициди“ означава продукти за
растителна защита и биоциди, както следва:
1.1. „Продукти за растителна защита“
по смисъла на чл. 2 от Регламент (ЕО)
№ 1107/2009, отменящ Директива 91/414/ЕИО
на Европейския парламент и на Съвета от 21
октомври 2009 г. относно пускането на пазара
на продукти за растителна защита и за отмяна
на директиви 79/117/ЕИО и 91/414/ЕИО на
Съвета (обн., ОВ L 309, 24.11.2009 г.).
1.2. „Биоциди“ по смисъла на § 1, т. 19 от
допълнителните разпоредби на Закона за защита от вредното въздействие на химичните
вещества и смеси.“
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4. Забележка 2 се изменя така:
„(2) „Общо“ означава сумата на всички
отделни пестициди, открити и количествено
определени при процедурата за мониторинг,
включително съответните им метаболити,
продукти на разграждане и взаимодействие.“
5. Създава се забележка 10:
„(10) Резултатите от прилагането на стандартите за качество за пестициди за целите
на тази наредба няма да накърняват резултатите от процедурите за оценка на риска,
изисквани от Закона за защита на растенията
и Закона за защита от вредното въздействие
на химичните вещества и смеси.“
Заключителна разпоредба
§ 10. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър на околната среда и водите:
Нона Караджова
Министър на регионалното развитие
и благоустройството:
Лиляна Павлова
Министър на здравеопазването:
Десислава Атанасова
Министър на икономиката,
енергетиката и туризма:
Делян Добрев
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МИНИСТЕРСТВО
НА ФИНАНСИТЕ
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-4 от 2007 г. за прилагане на система
Интрастат (обн., ДВ, бр. 3 от 2008 г.; изм. и
доп., бр. 102 от 2009 г.)
§ 1. В чл. 1 думите „уреждат организацията
на работа и“ се заменят с „урежда“.
§ 2. В чл. 4, ал. 2 думите „да бъдат възпроизвеждани“ се заменят със „за надеждно
възпроизвеждане на информацията и отговарящ
на изискванията за формат на записа“.
§ 3. Член 7 се изменя така:
„Чл. 7. Исканията по чл. 5, уведомленията
по чл. 15, ал. 4 и другите издавани от Националната агенция за приходите документи
се изпращат на Интрастат операторите или
упълномощените от тях лица чрез електронно
съобщение, подписано с квалифициран електронен подпис, по факс или по пощата по реда
на Административнопроцесуалния кодекс.“
§ 4. В чл. 8, ал. 2 се правят следните изменения и допълнения:
1. Точки 6 и 8 се отменят.
2. В т. 9 думите „чл. 21, ал. 1“ се заменят
с „чл. 10, ал. 1“.
3. В т. 10 накрая се поставя запетая и се
добавя „или служебен номер на Националната
агенция за приходите“.
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§ 5. Член 9 се изменя така:
„Чл. 9. (1) Обемът на вътрешнообщностната
търговия със стоки за определен период от
време за всеки поток поотделно представлява
сумата от стойностите на всички търговски
сделки по този поток, които лице, регистрирано по Закона за данък върху добавената
стойност, декларира по система Интрастат,
ако има възникнало задължение за това в
съответствие с чл. 7 от Закона за статистика
на вътрешнообщностната търговия със стоки.
(2) Годишният обем на вътрешнообщностна търговия със стоки за дадена календарна
година за всеки поток поотделно представлява
сумата, определена по ал. 1, от стойностите на
всички търговски сделки по този поток през
съответната година.
(3) Лицата, регистрирани по Закона за данък върху добавената стойност, които нямат
задължения като Интрастат оператори, сами
изчисляват осъществените обеми вътрешнообщностна търговия със стоки от началото на
всяка календарна година според определените
прагове по чл. 4 от Закона за статистика на
вътрешнообщностната търговия със стоки и
следят за възникване на текущо или годишно
задължение за регистрация и деклариране по
система Интрастат.“
§ 6. В чл. 10 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Годишно задължение за деклариране по
система Интрастат поотделно за всеки търговски поток за дадена година възниква, когато
годишният обем на вътрешнообщностната
търговия със стоки за този търговски поток
от предходната година, определен по реда на
чл. 9, ал. 2, надхвърли съответния праг за дадената година по чл. 4 от Закона за статистика
на вътрешнообщностната търговия със стоки.“
2. В ал. 2 след думите „чл. 9“ се поставя
запетая и се добавя „ал. 1“ и думите „съгласно
чл. 18, ал. 1“ се заменят с „по чл. 4“.
3. В ал. 3 думите „съгласно чл. 18, ал. 3“ се
заменят с „по чл. 4“.
4. Създават се ал. 4 и 5:
„(4) Националната агенция за приходите
извършва ежемесечно оценка на натрупаните
от началото на годината обеми вътрешнообщ
ностна търговия със стоки от лицата, регистрирани за целите на Закона за данък върху
добавената стойност, които нямат задължение
за деклариране по система Интрастат и при
наличие на данни за възникване на обстоятелствата по ал. 2 им определя текущо задължение
на Интрастат оператори.
(5) При несъгласие с определеното текущо
задължение по предходната алинея Интрастат
операторите представят в Националната агенция
за приходите по пощата или чрез компетентната
териториална дирекция документи или друга
информация за изясняване на оспорваните данни
и отпадане на задължението.“

С Т Р.

58

ДЪРЖАВЕН

§ 7. В чл. 11 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 след думата „годишни“ се добавя
„или определени текущи“.
2. Алинея 2 се отменя.
§ 8. В чл. 13 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 цифрата „7“ се заменя с „3“.
2. В ал. 2 думите „с подаване на нов“ се
заменят с „от служител на Националната агенция за приходите на основание на искане за
корекция, подадено от Интрастат оператора
или служебно след извършени уточнения със
същия“.
§ 9. В чл. 14, ал. 2 думите „в който операторът
е подал регистрационен формуляр по система
Интрастат“ се заменят със „за който операторът
е подал първа Интрастат декларация“.
§ 10. В чл. 17 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2, т. 4 и 5 накрая се поставя запетая
и се добавя „или служебен номер на Националната агенция за приходите“.
2. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Търговски данни на Интрастат декларацията са, както следва:
1. задължителни данни по смисъла на чл. 9,
параграф 1 от Регламент (ЕО) № 638/2004, а
именно:
а) идентификационен номер на Интрастат
оператора;
б) референтен период;
в) поток (пристигания/изпращания);
г) код на стоките;
д) партнираща държава членка;
е) стойност на стоките;
ж) количество на стоките;
з) вид на сделката;
2. допълнителни данни по смисъла на чл. 9,
параграф 2 от Регламент (ЕО) № 638/2004, определени и обнародвани в „Държавен вестник“
със заповед на председателя на Националния
статистически институт съгласно чл. 4 от Закона за статистика на вътрешнообщностната
търговия със стоки.“
§ 11. В чл. 18 ал. 1 се изменя така:
„(1) Стойност и статистическа стойност
на стоките се представят с цяло положително
число в левове, нетното тегло – в килограми
и грамове, а количеството по допълнителна
мярка – в цяла и дробна част до хилядна от
съответната мерна единица.“
§ 12. В чл. 19 се правят следните изменения:
1. В ал. 1:
а) в основния текст думите „чл. 20, ал. 2“
се заменят с „чл. 9, ал. 2“;
б) в т. 1 думите „закъсняло издаване“ се
заменят с „изтекъл срок на валидност“;
в) точки 2, 4 и 5 се отменят.
2. В ал. 2 думите „точки от 1 до 10“ и изречение последно се заличават.
3. Алинея 3 се отменя.
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§ 13. Член 20 се изменя така:
„Чл. 20. (1) Националната агенция за приходите извършва валидация на данните в подаваните декларации.
(2) Интрастат декларацията не се приема,
когато са открити грешки и/или несъответствия
в декларираните данни, включително:
1. ЕИК на лицето, за което се подава декларацията, е неверен или лицето не е регистриран
Интрастат оператор за дадения поток;
2. не е възможно възпроизвеждането на
декларацията от техническия носител или
записите не отговарят на изисквания формат;
3. има различия между данните в електронния
формат на декларацията и обобщените данни в
писмото по чл. 19, ал. 2, когато декларацията се
подава в компетентна териториална дирекция
на Националната агенция за приходите;
4. в декларацията не е посочен референтен
период или е посочен недопустим такъв, за
който се отнасят данните;
5. декларацията не съответства на типа
(месечна или коригираща), който трябва да
бъде представен;
6. не е представено писмо по образец в
случаите по чл. 19, ал. 1.
(3) Освен в случаите по ал. 2 коригираща
декларация не се приема, когато запис в нея,
обозначен за промяна или анулиране, не съществува в съответната приета декларация,
обект на коригиране.“
§ 14. В чл. 21, ал. 1 се правят следните
изменения:
1. Точка 3 се изменя така:
„3. резултат от процеса на подаване, приемане или отказ от приемане и причина съгласно
чл. 20;“.
2. В т. 4 букви „в“ и „г“ се изменят така:
„в) общ брой записи;
г) открити грешки или несъответствия след
първична валидация на декларираните данни.“
§ 15. В чл. 22 думите „Когато трябва да
се отстранят грешки и несъответствия в“ се
заменят с „При отказ от приемане на“.
§ 16. В чл. 23, ал. 1 се правят следните
изменения:
1. В основния текст думите „без грешки и
несъответствия или да се отстранят грешки и
несъответствия в подадена коригираща декларация“ се заличават.
2. В т. 1 думите „данните, които трябва да
бъдат коригирани/променени“ се заменят с
„коригираните данни“.
§ 17. В чл. 24 се правят следните изменения:
1. В ал. 1:
а) в т. 1 думите „система Интрастат“ се
заменят с „деклариране по система Интрастат,
след подаване на месечна декларация“;
б) точка 2 се отменя;
в) точки 3 и 4 се изменят така:
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„3. по искане от Националната агенция за
приходите – в случаите, когато при проверки
или на базата на допълнително представени от
Интрастат оператора съгласно чл. 5 документи
са констатирани различни обстоятелства от декларираните за съответния референтен период;
4. по искане от Националната агенция за
приходите или от Националния статистически
институт – в случаите, когато в резултат на
вторична валидация е възникнала необходимост от коригиране на вече декларираните
данни.“
2. В ал. 2 думите „чл. 25, ал. 3“ се заменят
с „чл. 13, ал. 2“.
§ 18. В чл. 25 думите „чл. 24, ал. 2“ се заменят с „чл. 12, ал. 2“.
§ 19. Член 27 се изменя така:
„Чл. 27. Когато се извършват служебни корекции на данни в регистрационния
формуляр по чл. 13, ал. 2 или на данни от
приети декларации съгласно чл. 24, ал. 2,
Националната агенция за приходите уведомява Интрастат оператора за извършената
корекция. Интрастат операторът може да
оспори извършената корекция в едномесечен
срок от уведомяването.“
§ 20. В чл. 28 думите „чл. 21, ал. 1“ се заменят с „чл. 10, ал. 1“.
§ 21. В § 1 от преходните и заключителните
разпоредби думите „чл. 13, ал. 2“ се заменят
с „чл. 6, ал. 2“.
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§ 22. Навсякъде в наредбата думата „универсален“ се заменя с „квалифициран“.
Министър:
Симеон Дянков
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ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА
КОМИСИЯ
РЕШЕНИЕ № 2153-НС
от 14 март 2013 г.
относно утвърждаване на образец на изборна
книга № 101 за произвеждане на изборите за
народни представители на 12 май 2013 г.
На основание чл. 12, ал. 1 и 2 от Изборния
кодекс и Указ № 57 от 13 март 2013 г. на президента на Република България (ДВ, бр. 25 от
13.03.2013 г.) Централната избирателна комисия
РЕШИ:
Утвърждава образец на изборна книга за
произвеждане на изборите за народни представители на 12 май 2013 г. с № 101, приложена
към решението и представляваща неразделна
част от него.
Решението се обнародва в „Държавен
вестник“.
Председател:
Красимира Медарова
Секретар:
Севинч Солакова
Приложение № 101

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
ИЗБОРЕН РАЙОН № .... – …….………….
СПИСЪК
на лицата, получили ксерокопие от подписания протокол на РИК по
чл. 235, ал. 1 от ИК
(по чл. 239, ал. 2 от ИК)
№
1

Име, презиме, фамилия
2

ЕГН
3

В качеството на:
4

Подпис
5

Председател:
Секретар:
***************************************************************

1. Списъкът се съставя от РИК.
2. Списъкът се съставя по следния начин:
– Графа 1 – пореден номер;
– Графа 2 – трите имена на лицето, получило ксерокопие от подписания протокол на РИК по чл.
235, ал. 1 от ИК, подпечатано на всяка страница с печата на комисията и подписано от председателя,
заместник-председателя и секретаря;
– Графа 3 – ЕГН;
– Графа 4 – качеството на лицето, получило протокола – застъпник, наблюдател, член на СИК,
кандидат, представител на ПП, КП, ИК;
– Графа 5 – подпис.
3. Списъкът се подписва от председателя и секретаря на РИК.
4. Председател, заместник-председател или секретар на РИК, който откаже да предостави ксерокопие
от подписания протокол или откаже да подпише ксерокопието, се наказва с глоба от 500 до 2000 лв.
2552
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
ЗАПОВЕД № РД-09-124
от 19 февруари 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 3, т. 2 от Закона за
прилагане на Общите организации на пазарите
на земеделски продукти на Европейския съюз
(ЗПООПЗПЕС) и чл. 33, ал. 1 от Наредба № 16 от
14 септември 2007 г. за подготовка и представяне
на искания до Европейската комисия относно
земеделските продукти и храни със защитени
географски означения и традиционно специфичен
характер, за контрол за съответствие с продуктовата спецификация и поддържане на бази данни
на производителите и контролиращите лица (изм.
и доп., ДВ, бр. 31 от 2012 г.), решение на Постоянната междуведомствена консултативна комисия
по географски означения и храни с традиционно
специфичен характер от 25.01.2013 г. и доклад на
заместник-министъра на земеделието и храните
рег. № 93-2024 от 19.02.2013 г. нареждам:
І. Ра з р е ш а в а м н а „ К ю Че р т и ф и к а ц и о ни“ – ООД, Италия, Вила Париджини, местност
Башано, 53035 Монтериджони (Сиена) – офис в
България – Пловдив, ул. Леонардо да Винчи 42а,
да упражнява дейност като контролиращо лице по
смисъла на чл. 37, ал. 1, буква „б“ от Регламент
(ЕО) № 1151 на ЕП и на Съвета от 21 ноември
2012 г. относно схемите за качество на селскостопанските продукти и храни в съответствие с
чл. 18, ал. 1 ЗПООПЗПЕС за осъществяване на
контрол за съответствие със спецификацията
на храна с традиционно специфичен характер
„Луканка Панагюрска“.
ІІ. Заповедта да се изпрати на заявителя и на
всички заинтересовани лица в 10-дневен срок.
ІІІ. Заповедта да се публикува и на интернет
страницата на МЗХ в 10-дневен срок и да се
доведе до знанието на съответните длъжностни
лица за сведение и изпълнение.
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За министър:
Св. Боянова

МИНИСТЕРСТВО
НА ОБРАЗОВАНИЕТО,
МЛАДЕЖТА И НАУКАТА
ЗАПОВЕД № РД-14-17
от 27 февруари 2013 г.
На основание чл. 11, ал. 3 ЗНП и чл. 28, ал. 2,
т. 1 във връзка с чл. 20, т. 7 от Наредба № 7 от
25.06.2001 г. за откриване, преобразуване, промени
и закриване на частни детски градини и училища
и във връзка с молба от лицето, получило разрешение за откриване на Частна профилирана
гимназия „Едмънд Бърк“ – Пловдив, изменям

Заповед № РД-14-16 от 5.04.2002 г. (ДВ, бр. 40
от 2002 г.), изм. със Заповед № РД-14-103 от
18.06.2003 г. (ДВ, бр. 62 от 2003 г.), изм. със Заповед
№ РД-14-43 от 28.05.2004 г. (ДВ, бр. 51 от 2004 г.),
изм. със Заповед № РД-14-08 от 11.02.2008 г. (ДВ,
бр. 26 от 2008 г.), изм. със Заповед № РД-14-148 от
15.05.2008 г. (ДВ, бр. 52 от 2008 г.), изм. със Заповед
№ РД-14-80 от 30.06.2010 г. (ДВ, бр. 56 от 2010 г.),
изм. със Заповед № РД-14-18 от 15.03.2011 г. (ДВ,
бр. 28 от 2011 г.), изм. със Заповед № РД-14-29 от
26.04.2011 г. (ДВ, бр. 37 от 2011 г.), изм. и доп. със
Заповед № РД-14-169 от 17.10.2012 г. (ДВ, бр. 87
от 2012 г.), както следва:
Изречението „Пловдив, район „Източен“, ул.
Ралица 2, етаж ІІ в учебната сграда на ОУ „Васил
Левски“ се заменя с „Пловдив, ул. Богомил 59“.

2278

Министър:
Ст. Воденичаров

ЗАПОВЕД № РД-14-18
от 27 февруари 2013 г.
На основание чл. 11, ал. 3 ЗНП и чл. 28, ал. 2,
т. 1 във връзка с чл. 20, т. 3 от Наредба № 7 от
25.06.2001 г. за откриване, преобразуване, промени
и закриване на частни детски градини и училища и във връзка с молба от лицето, получило
разрешение за откриване на Частна целодневна
детска градина „Слънчево зайче“ – София, изменям Заповед № РД-14-94 от 11.10.1999 г. (ДВ,
бр. 98 от 1999 г.), както следва:
Изречението „Адресът на детската градина е
София, район „Лозенец“, ул. Екатерина Ненчева
1“ се заменя с „Адресът на детската градина е
София, ж.к. Младост 2, УПИ ХІV-2463, 2557, кв.
18, бул. Александър Малинов“.

2279

Министър:
Ст. Воденичаров

МИНИСТЕРСТВО
НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
ЗАПОВЕД № РД-59
от 24 януари 2013 г.
На основание чл. 42, ал. 5, чл. 41, т. 3, чл. 36,
ал. 1 и чл. 43 от Закона за защитените територии
(ЗЗТ) и във връзка с писмо с изх. № 04-00-107 от
19.04.2010 г. на Община Малко Търново, предвид
обстоятелството, че понастоящем част от територията на Природен парк „Странджа“, попадаща
в землището на гр. Малко Търново, община
Малко Търново, област Бургас, представлява
част от находище за варовици „Малко Търново“,
с действаща кариера и депо за съхраняване на
отпадъци от добива и преработката и която територия не притежава консервационна значимост,
поради липсата на предмет на защита – уникална природа, ценни природни местообитания
и местообитания на растителни и животински
видове, и чието ползване е недопустимо съобразно
режимите на дейности, регламентирани от ЗЗТ
за категорията „природен парк“, недопускащи
добив на полезни изкопаеми по открит способ:
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1. Намалявам със 142,853 дка площта на
Природен парк „Странджа“, обявен като „народен парк“ със Заповед № РД-30 от 24.01.1995 г.
на министъра на околната среда (ДВ, бр. 15 от
1995 г.), прекатегоризиран в „природен парк“
със Заповед № РД-350 от 14.07.2000 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 66 от
2000 г.) и намален по площ със Заповед № РД-25
от 18.01.2001 г. на министъра на околната среда
и водите (ДВ, бр. 11 от 2001 г.).
2. Във връзка с т. 1 от границите на Природен
парк „Странджа“ се изключват поземлени имоти
с идентификатори, както следва:
– поземлен имот с идентификатор 46663.1.177
по кадастралната карта и кадастралните регистри
(КККР) за землището на гр. Малко Търново,
ЕК АТТЕ 46663, община Малко Търново, област Бургас, одобрени със Заповед № РД-18-93
от 19.12.2007 г. на изпълнителния директор на
Агенцията по геодезия, картография и кадастър,
с площ 28,573 дка;
– поземлен имот с идентификатор 46663.83.881
по КККР за землището на гр. Малко Търново,
ЕК АТТЕ 46663, община Малко Търново, област Бургас, одобрени със Заповед № РД-18-93
от 19.12.2007 г. на изпълнителния директор на
Агенцията по геодезия, картография и кадастър,
с площ 114,280 дка.
3. След влизането на тази заповед в сила
РИОСВ – Бургас, да предприеме необходимите
действия по отразяване промените в границите
на Природен парк „Странджа“ в КККР за землището на гр. Малко Търново, община Малко
Търново, област Бургас.
4. Промяната по тази заповед да се впише в
Държавния регистър на защитените територии
при Министерството на околната 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“.

2431

Министър:
Н. Караджова

ЗАПОВЕД № РД-201
от 1 март 2013 г.
На основание чл. 110 във връзка с чл. 113,
ал. 2 от Закона за биологичното разнообразие
поради обстоятелството, че не е открито на терен:
1. Заличавам от Държавни я регист ър на
защитените природни обекти вековно дърво от
вида Топола (черна) (Populus nigra), намиращо се
в местността Лъвова чешма, в имот № 205003,
съгласно картата на възстановената собственост
за землището на Свиленград, община Свиленград,
област Хасково, обявено със Заповед № 1571 от
20.05.1976 г. на МГОПС. Съгласно заповедта за
обявяване дървото се намира в горски фонд,
местност Лъвова чешма. Заведено е в Държавния
регистър под № 890.
2. Промяната да се отрази в регистрите по
чл. 113, ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие.
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Заповедта може да бъде обжалвана по реда
на Административнопроцесуалния кодекс пред
Върховния административен съд в едномесечен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“.

2430

Министър:
Н. Караджова

МИНИСТЕРСТВО
НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ
И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
ЗАПОВЕД № РД-02-14-223
от 27 февруари 2013 г.
На основание § 124 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и
допълнение на Закона за устройство на територията (ПЗР на ЗИД на ЗУТ – ДВ, бр. 82 от 2012 г.)
и чл. 129, ал. 3 и 4 ЗУТ (в редакцията му преди
изменение и допълнение на ЗУТ – ДВ, бр. 82 от
2012 г.) във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 5 и чл. 128,
ал. 2, 5, 6 и 12 ЗУТ (в редакцията му преди изменение и допълнение на ЗУТ – ДВ, бр. 82 от 2012 г.);
писма на Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ)
с изх. № 04-16-38 от 8.01.2013 г. и изх. № 04-16391 от 25.02.2013 г.; писмо на Министерството
на регионалното развитие и благоустройството
(МРРБ) изх. № АУ10-34 от 3.08.2012 г. за разрешаване изработването на проект на подробен
устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП);
съобщаване на ПУП – ПП със съобщение в ДВ,
бр. 79 от 2012 г.; писмо изх. № РД-02-4797(1) от
14.12.2012 г. от община Крушари за липса на
постъпили възражения по проекта; протокол от
7.11.2012 г. от проведено обществено обсъждане;
Решение № 14/131 по протокол № 14 от 28.11.2012 г.
от заседание на Общинския съвет – Крушари;
решения № КЗЗ-17 от 22.08.2012 г. и № КЗЗ-23
от 19.11.2012 г. на Комисията за земеделските
земи за промяна предназначението на земеделски
земи за неземеделски нужди и утвърждаване на
площадки и трасета за проектиране на обекти
в земеделски земи; становище на Изпълнителната агенция по горите с рег. индекс ИАГ-22667
от 13.06.2012 г. за възлагане изработването на
парцеларен план; Решение № 49-ПР от 2012 г. за
преценяване на необходимостта от извършване
на оценка на въздействието върху околната среда
на Министерството на околната среда и водите
(МОСВ); писмо изх. № 12-00-1705 от 16.11.2012 г.
от МОСВ за влязло в сила решение; писмо изх.
№ 12-00-1743 от 4.12.2012 г. от МОСВ; две съгласувателни писма изх. № ЗЗ-НН-279 от 30.10.2012 г.
от Министерството на културата; становище рег.
№ 11-00-244 от 11.10.2012 г. на Министерството на
отбраната; съгласувателно писмо изх. № 47625,
екз. № 2 от 12.10.2012 г. от Министерството на
вътрешните работи (МВР) – Главна дирекция
„Гранична полиция“; писмо рег. № 46719 от
15.10.2012 г. от Областна дирекция на МВР – Доб
рич; становище рег. № 2247 от 12.10.2012 г. от
МВР – Областно управление „Пожарна безопасност и защита на населението“ II ст. Добрич; писмо рег. № 156 от 21.01.2013 г. от МВР – Областно
управление „Пожарна безопасност и защита на
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населението“ – Добрич; писмо изх. № 26-1640-1(1)
от 15.10.2012 г. от „Национална електрическа
компания“ – ЕАД; писмо изх. № K-EPRG-1109
от 23.10.2012 г. от „Енерго – Про Мрежи“ – АД;
писмо изх. № 2608 от 12.10.2012 г. от „Напоителни
системи“ – ЕАД, клон „Черно море“; становище
рег. № РД-02-3863 от 2.10.2012 г. на „Водоснабдяване и канализация“ – ЕООД, Добрич; становище
рег. индекс 2163 от 4.10.2012 г. от „Българска
телекомуникационна компания“ – А Д – офис
Варна; писмо рег. № БТГ-24-00-2927 от 10.10.2012 г.
от „Булгартрансгаз“ – ЕАД; Решение № 302 на
Министерския съвет от 20.04.2012 г., с което обектът е определен за национален и с национално
значение; протокол № УТ-01-02-05 от 29.01.2013 г.
от Националния експертен съвет по устройство
на територията и регионална политика при
МРРБ за разглеждане на проекта и приемането
му и Заповед № РД-02-14-3004 от 18.12.2012 г. на
министъра на регионалното развитие и благоустройството одобрявам подробен устройствен
план – парцеларeн план за обект: Реконструкция
на път ІІІ-293 „А лександрия – Коритен – Северняк – граница с Р. Румъния“, участък от км
44+504 до км 45+685.08, засягаща землището на
с. Северняк, община Крушари, област Добрич,
съгласно приетите и одобрени текстови и графични части, представляващи 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 – Добрич,
в 14-дневен срок от обнародването є чрез МРРБ.

2251

За министър:
Д. Симидчиев

ЗАПОВЕД № РД-02-14-242
от 28 февруари 2013 г.
Във връзка с настъпила необходимост при
изграждането на прилежащата инфраструктура на проект „Нов мост на р. Дунав при Видин – Калафат“ от изместване и реконструкция
на съществуващи електропреносни и електроразпределителни съоръжения, собственост на
„Националната електрическа компания“ – ЕАД
(НЕК), и „ЧЕЗ Разпределение България“ – ЕАД,
и изменение на действащите парцеларни планове
за обекта, одобрени със Заповед № РД-02-14782 от 13.12.2004 г. на заместник-министъра на
регионалното развитие и благоустройството, на
основание § 124 от преходните и заключителните
разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията
(ЗУТ) (ДВ бр. 82 от 2012 г.) и чл. 134, ал. 2 във
връзка с ал. 1, т. 2 и 3 (в редакцията преди изм.
и доп. на ЗУТ – ДВ, бр. 82 от 2012 г.) във връзка
с чл. 136, ал. 1 (в редакцията преди изм. и доп.
на ЗУТ – ДВ, бр. 82 от 2012 г.), чл. 110, ал. 1, т. 5
(в редакцията преди изм. и доп. на ЗУТ – ДВ,
бр. 82 от 2012 г.), чл. 128, ал. 2, 5 и 6 (в редакцията
преди изм. и доп. на ЗУТ – ДВ, бр. 82 от 2012 г.)
и чл. 129, ал. 3 (в редакцията преди изм. и доп.
на ЗУТ – ДВ, бр. 82 от 2012 г.), Решение № 687 от
25.08.2004 г. на Министерския съвет, с което обект

ВЕСТНИК

БРОЙ 28

„Комбиниран (пътен и железопътен) мост над
река Дунав между Видин, Република България,
и Калафат, Румъния“ е определен като обект с
национално значение, писмо на Министерството
на транспорта, информационните технологии
и съобщенията (МТИТС) с вх. № АУ 14-30 от
25.07.2012 г. от МТИТС, допълнено с писма
№ АУ 14-30(2) от 17.09.2012 г., вх. № АУ 14-30(4)
от 31.10.2012 г., вх. № АУ14-30/17 от 19.12.2012 г.
и № АУ14-30/20 от 14.02.2013 г., разрешение за
изработване на парцеларен план от министъра
на регионалното развитие и благоустройството
изх. № АУ10-24 от 18.02.2011 г. от министъра
на РРБ; Решение № 124 от протокол № 8 от
4.09.2012 г. на Общинския съвет – гр. Видин,
за съгласуване на изменението на ПУП – ПП;
протокол за проведено обществено обсъждане
от 22.06.2012 г. и писмо изх. № 0400-3940 от
3.10.2012 г. на кмета на община Видин; Решение
№ ЕО-6 от 20.12.2011 г. на МОСВ за преценяване на необходимостта от екологична оценка и
вероятната степен на отрицателно въздействие
и писмо на МОСВ № 04-00-1079 от 15.05.2012 г.,
Решение № КЗЗ-09 от 11.05.2012 г., т. 2, за утвърждаване на трасе за проектиране на Комисията
за земеделските земи при Министерството на
земеделието и храните (МЗХ) и писма № 040536 от 30.05.2012 г. и № 0406 от 10.12.2012 г. на
МЗХ, положителни становища, изразени с писма
на: МТИТС с рег. № 32-01-1276 от 17.12.2012 г.,
Министерството на културата – № 33-НН-426
от 9.07.2012 г. и вх. № АУ14-30(8) от 28.11.2012 г.,
№ 0400-53 от 11.07.2012 г. на НИНКН; Басейнова
дирекция за управление на водите Дунавски район с център Плевен – изх. № 4215 от 1.09.2011 г.
и № 6283 от 14.12.2012 г.; МЗХ – № 00405-89
от 19.09.2011 г., Главна дирек ци я „Пожарна
безопасност и защита на населението“ при
МВР – Облас т но у п ра влен ие „ПБЗН“ – Видин – становище № 205- 03-1 от 23.01.2013 г.,
„НЕК“ – ЕАД – № 04-13-3 от 12.10.2012 г., „Електроенергиен системен оператор“ – ЕАД – изх.
№ АУ14-30(6) от 23.11.2012 г., „ЧЕЗ Разпределение
България“ – ЕАД – № 1200968265 от 17.01.2013 г.,
Държавно предприятие „Национална компания
„Железопътна инфраструктура“ – № ЖИ-17983
от 18.09.2012 г., Агенция „Пътна инфраструктура“ – № 04-18-1019 от 8.10.2012 г., 04-18-1073
от 18.10.2012 г. и № 04-16-3000 от 28.11.2012 г.,
решения на Националния експертен съвет по
устройство на територията и регионална политика (НЕСУТРП) при МРРБ от протокол № УТ01-02-04 от 9.01.2013 г. на НЕСУТРП и Заповед
№ РД-01-14-3004 от 18.12.2012 г. на министъра
на регионалното развитие и благоустройството
одобрявам изменение на подробен устройствен
план – парцеларен план за обект: „Изграждане
на нов граничен мост на р. Дунав при Видин – Калафат – елементи на техническата и
транспортната инфраструктура“ – пресичания на
електропреносната и електроразпределителната
мрежа с трасето на прилежащата инфраструктура
на българския бряг в землищата на гр. Видин,
с. Покрайна, с. Капитановци и с. Антимово,
община Видин, област Видин.
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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 – Видин, в 14-дневен срок от обнародването є чрез
Министерството на регионалното развитие и
благоустройството.

2354

За министър:
Д. Симидчиев

НАЦИОНАЛЕН КОМПЕНСАЦИОНЕН
ЖИЛИЩЕН ФОНД
ПРИ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ
РЕШЕНИЕ № 1
от 6 март 2013 г.
На основание чл. 8, ал. 2 ЗУПГМЖСВ във
връзка с чл. 16, ал. 3 и 4 от правилника за
прилагането му и решения на общински съвети
управителният съвет на НКЖФ утвърждава промяна в персонален състав на местни комисии по
чл. 8, ал. 2 ЗУПГМЖСВ, както следва:
1. Местна комисия по чл. 8, ал. 2 ЗУПГМЖСВ
при община Търговище, област Търговище (ДВ,
бр. 7 от 2012 г.), като освобождава Стоян Динев
Станчев – председател на местната комисия, и
утвърждава Свилен Добрев Василев за нов председател на същата.
Промяната е предложена с Решение № 4, прието с протокол № 20 от 31.01.2013 г. на Общинския
съвет – гр. Търговище.
2. Местна комисия по чл. 8, ал. 2 ЗУПГМЖСВ
при община Бургас, област Бургас (ДВ, бр. 29
от 2012 г.), като освобождава Георги Иванов
Георгиев – председател на местната комисия,
и утвърждава Стоян Евтимов Димитров за нов
председател на същата.
Промяната е предложена с Решение № 28,
прието с протокол № 19 от 31.01.2013 г. на Общинския съвет – гр. Бургас.
3. Местна комисия по чл. 8, ал. 2 ЗУПГМЖСВ
при община Белоградчик, област Видин (ДВ, бр. 36
от 2012 г.), като освобождава Пламенка Николова
Цекова – председател на местната комисия, и
утвърждава Илияна Бойкова Борисова-Стефанова
за нов председател на същата.
Промяната е предложена с Решение № 274,
прието с протокол № 23 от 25.01.2013 г. на Общинския съвет – гр. Белоградчик.
4. Местна комисия по чл. 8, ал. 2 ЗУПГМЖСВ
при община Твърдица, област Сливен (ДВ, бр. 18
от 2012 г.), като освобождава Цветана Иванова
Ненова – председател на местната комисия, и
утвърждава Петко Борисов Ненов за нов председател на същата.
Промяната е предложена с Решение № 228,
прието с протокол № 22 от 31.01.2013 г. на Общинския съвет – гр. Твърдица.
5. Местна комисия по чл. 8, ал. 2 ЗУПГМЖСВ при община Средец, област Бургас (ДВ,
бр. 7 от 2012 г.), като освобождава Желю Милков
Желев – председател на местната комисия, и
утвърждава Николина Пенева Дамбулова за нов
председател на същата.
Промяната е предложена с Решение № 325,
прието с протокол № 22 от 29.01.2013 г. на Общинския съвет – гр. Средец.
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6. Местна комисия по чл. 8, ал. 2 ЗУПГМЖСВ
при община Нова Загора, област Сливен (ДВ,
бр. 18 от 2012 г.), като освобождава Данка Митева
Чиликова – председател на местната комисия,
и утвърждава Тони Христова Димитрова за нов
председател на същата.
Промяната е предложена с Решение № 612,
прието с протокол № 24 от 15.02.2013 г. на Общинския съвет – гр. Нова Загора.
Новоутвърдените председатели на местните
комисии са легитимни да вземат управленски
решения и да подписват протоколи на същите от
деня на обнародване на решението на Управителния съвет в „Държавен вестник“ и действат през
мандата на предложилите ги общински съвети.
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Председател:
М. Тотева

АГЕНЦИЯ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ
И СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН
КОНТРОЛ
РЕШЕНИЕ № 3305-П
от 8 март 2013 г.
На основание чл. 1, ал. 2, т. 2, чл. 3, ал. 3, т. 3,
буква „в“, чл. 4, ал. 2 и чл. 32, ал. 2, т. 2 ЗПСК,
Наредбата за търговете и конкурсите, чл. 20,
ал. 6 от Устройствения правилник на Агенцията
за приватизация и следприватизационен контрол
и протоколно решение № 2328 от 8.03.2013 г. на
изпълнителния съвет и предвид Решение № 3291-П
от 16.11.2012 г. (ДВ, бр. 93 от 2012 г.) и Решение
№ 3300-П от 27.12.2012 г. (ДВ, бр. 1 от 2013 г.)
на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол Агенцията за приватизация и
следприватизационен контрол реши:
1. Удължава следните срокове, определени
с Решение № 3291-П от 16.11.2012 г. и Решение
№ 3300-П от 27.12.2012 г. на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол и в конкурсната документация за публично оповестения
конкурс на един етап за продажбата на 2 325 087
дяла, представляващи 100 % от капитала на
„БДЖ – Товарни превози“ – ЕООД, собственост
на „Холдинг БДЖ“ – ЕАД, София, както следва:
1.1. Срокът за внасяне на депозит за участие – до 15 ч. (българско време) на 28.03.2013 г.
1.2. Срокът за подаване на оферти – до 15 ч.
(българско време) на 28.03.2013 г.
2. Определя допълнителен срок за извършване
на огледи на активи на дружеството и провеждане на срещи с ръководството на дружеството, за
извършване на срещи с представители на Агенцията за приватизация и следприватизационен
контрол, МТИТС и синдикатите и за достъп до
Информационна зала – до 22.03.2013 г.
3. Утвърждава измененията в конкурсната
документация за продажба чрез публично оповестен конкурс на един етап на 2 325 087 дяла,
представляващи 100 % от капитала на „БДЖ – Товарни превози“ – ЕООД, София, собственост на
„Холдинг БДЖ“ – ЕАД, София.
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Изпълнителен директор:
Е. Караниколов
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СТОЛИЧНА ОБЩИНА
РЕШЕНИЕ № 19
от 24 януари 2013 г.
В Направление „Архитектура и градоустройство“ на Столична община са постъпили заявление
вх. № ГР-94-В-101 от 13.12.2010 г. от Валентина
Димчова Митова, собственик на ПИ № 525099 по
КВС, землище на с. Бистрица, район „Панчарево“,
с искане за даване на съгласие за изработване на
проект за ПУП – изменение на план за регулация
и план за застрояване.
Към заявлението са приложени: нотариален
акт № 26, том XIII, peг. № 40096, дело № 2379 от
19.12.2008 г., скица на Общинската служба по земеделие – Панчарево, и мотивирано предложение.
Заявлението с приложените към него доказателства е разгледано на заседание на ОЕСУТ с
протокол № ЕС-Г-30 от 5.04.2011 г., т. 30, заедно
със становищата на отделите на НАГ.
Със Заповед № РД-09-50-713 от 25.05.2011 г.
на главния архитект на Столична община е
допуснато изработване на подробен устройствен
план – изменение на план за регулация и план
за застрояване с обхват ПИ № 525099 по КВС,
землище на с. Бистрица, заедно с прилежащата
улица.
Заповедта е изпратена за сведение на кмета
на район „Панчарево“ с писмо изх. № ГР-94-В-101
от 26.05.2011 г.
Със заявление вх. № ГР-94-В-101 от 28.11.2011 г.
е внесен за одобряване проект за подробен устройствен план – изменение на план за регулация на
м. с. Бистрица, кв. 15, изменение на границите на
кв. 15а, изменение на улица от о.т. 647 – о.т. 647в
до о.т. 647д, откриване на задънена улица от о.т.
647в до о.т. 647г, създаване на нов УПИ IV-6964.99,
план за застрояване за УПИ IV-6964.99, кв. 15а,
местност с. Бистрица, с обяснителна записка и
извадка от действащия ПУП. Към заявлението
е приложена скица от СГКК за поземлен имот
с идентификатор 04234.6964.99.
Представени са съгласувани проекти от „ЧЕЗ
Разпределение България“ – АД, на 17.11.2011 г.
и „Софийска вода“ – АД, с писмо № ТУ-4489 от
2.11.2011 г., както и експертна оценка на дървесната растителност, заверена от дирекция „Зелена
система“ – СО, с № 94-М-СП-59 от 14.11.2011 г.
Проектът е съобщен по реда на чл. 128, ал. 3
ЗУТ, като съгласно писма peг. № 6602-207/3 от
22.02.2012 г. и peг. № 6602-207/7 от 14.06.2012 г. на
район „Панчарево“ възражения не са постъпили.
Проектът е съгласуван от отделите на НАГ.
Същият е приет от ОЕСУТ по реда на чл. 128,
ал. 7 ЗУТ с решение по протокол № ЕС-Г-63 от
18.09.2012 г., т. 40, като е предложено изпращане в
СОС за одобряване на основание чл. 21, ал. 7 ЗОС.
С оглед на горната фактическа обстановка се
установява от правна страна следното:
Искането е направено от заинтересовано лице
по смисъла на чл. 124, ал. 3 във връзка с чл. 131,
ал. 1 и ал. 2, т. 1 ЗУТ, а именно от Валентина
Димчова Митова, собственик на ПИ № 525099 по
КВС, землище на с. Бистрица, съгласно нотариален акт № 26, том XIII, peг. № 40096, дело № 2379
от 19.12.2008 г. Въз основа на същия документ
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за собственост лицето е вписано като такова в
приложената скица от СГКК за поземлен имот
с идентификатор 04234.6964.99.
Спазени са административнопроизводствените правила при издаване на акта – сезиране
на административния орган от заинтересовано
лице по чл. 131, ал. 2, т. 1 ЗУТ със заявление по
образец и приложено мотивирано предложение,
допуснато е изработването на проект за ИПР и
ПЗ от компетентния за това орган, внесеният
проект 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. Имотът се
урегулира за първи път и регулационните граници
следват имотните такива, като за същия се образува УПИ IV в съответствие с чл. 17, ал. 1 ЗУТ.
Изменението на плана за регулация се състои в изменение на улична регулация между
о.т. 647 – о.т. 647в до о.т. 647д, което се налага
за урегулиране на задънена улица от о.т. 647в
до о.т. 647г, с цел осигуряване на лице (изход)
към улица на новообразувания УПИ IV-6964.99
в съответствие с чл. 14, ал. 3, т. 1 и ал. 4 ЗУТ.
С оглед на горното е налице основание по
чл. 134, ал. 2 във връзка с ал. 1, т. 1 и чл. 14, ал. 3
ЗУТ относно изменението на уличната регулация.
Улицата се одобрява при спазване изискванията
на чл. 81, ал. 1 ЗУТ за ширина, като лицето на
УПИ отговаря на размерите по чл. 81, ал. 3 ЗУТ.
Предвиденото с проекта урегулиране на улица
е мероприятие от публичен характер съгласно
чл. 21, ал. 1 ЗОС, поради което компетентен да
одобри проекта за ИПР и ПЗ в случая на основание
чл. 21, ал. 7 ЗОС е Столичният общински съвет.
По действащия ОУП на СО имотът – предмет
на плана, попада в устройствена зона „Земеделска
зона с възможност за застрояване за неземеделски нужди“ (Сср). Предвиденото застрояване на
жилищна сграда е допустимо в тази устройствена зона съгласно приложението към чл. 3, ал. 2
ЗУЗСО. Показателите на застрояване, отразени
в матрицата върху плана, отговарят на предвидените в ОУП на СО.
С горното е спазено изискването на чл. 103,
ал. 4 и чл. 104, ал. 1, изр. 2 ЗУТ.
С плана за застрояване се предвижда двуетажно
ниско като характер и свободностоящо като начин
застрояване. Планът се одобрява при спазване
изискванията на чл. 31, ал. 1 ЗУТ по отношение
изискуемите разстояния на жилищни сгради до
вътрешните граници на УПИ.
Предвид горното с проекта за план за застрояване не се допускат намалени разстояния
към съседни имоти и/или сгради, включително
през улица.
Проектът е изработен при спазване изискванията на Наредба № 8 от 2001 г. за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове.
Изпълнени са изискванията в мотивираното
предписание за съгласуване на проекта с „ЧЕЗ
Разпределение България“ – АД, и „Софийска
вода“ – АД.
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Спазено е изискването на чл. 19, ал. 4 ЗУЗСО,
което се установява от представените експертна
оценка и геодезическо заснемане на дървесната
растителност, заверени от дирекция „Зелена
система“ – СО.
Проектното решение е целесъобразно и отговаря на изискванията на чл. 108, ал. 5 ЗУТ.
Реализацията му не предвижда изразходване на
бюджетни средства на Столична община.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА, чл. 21,
ал. 7 ЗОС, § 124 ЗИДЗУТ, чл. 136, ал. 1 във връзка
с чл. 134, ал. 2, ал. 1, т. 1, чл. 110, ал. 1, т. 3, чл. 17,
ал. 1, чл. 14, ал. 3, т. 1 и ал. 4, чл. 81, ал. 1 и 3,
чл. 31, ал. 1, чл. 103, ал. 4 и чл. 104, ал. 1, изр. 2
ЗУТ, т. 7 и 14 от приложението към чл. 3, ал. 2
ЗУЗСО и протокол № ЕС-Г-63 от 18.09.2012 г.,
т. 40, Столичният общински съвет реши:
Одобрява проект за:
1. Изменение на план за регулация на м.
с. Бистрица, кв. 15а; изменение на границите на
кв. 15; заличаване на улица от о.т. 647а до о.т.
647б; изменение на улица от о.т. 647а – о.т. 647в
до о.т. 647д; откриване на задънена улица от о.т.
647в до о.т. 647г; създаване на нов УПИ IV-6964.
99, кв. 15а, местност с. Бистрица, по кафявите
и зелените линии, цифри, букви, зачертавания и
щрихи съгласно приложения проект.
2. План за застрояване на новосъздадени УПИ
IV-6964.99, кв. 15а, местност с. Бистрица, 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.
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 Административния
съд – София-град, в 30-дневен срок от съобщаването.
Жалбите се подават в район „Панчарево“ 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 № 20
от 24 януари 2013 г.
В Направление „Архитектура и градоустройство“ на Столична община е постъпило заявление за допускане на устройствена процедура
вх. № ГР-94-Ц-28 от 2.04.2007 г. от Цветанка
Петрова Ценова за поземлени имоти с № 019050
и № 019113, м. с. Подгумер.
Към заявлението са приложени: Решение
№ 1210 от 7.07.1999 г. на ПК – Община „Нови
Искър“, за възстановяване правото на собственост
на наследници на Петър Стоянов Гелов върху
имоти с № 010023, 016027, 019009, 019049, 019050,
021015; договор за доброволна делба, вписан с
вх. peг. № 12758 от 17.03.2006 г., по силата на
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който Цветанка Петрова Ценова получава в дял
имоти, сред които и с № 019050 и № 019113, а
Григор Петров Стоянов имоти, сред които и с
№ 019112, скица за имотите; мотивирано предложение; писмо изх. № ТП-94-00-203 от 16.03.2007 г.
С разрешение № ГР-94-Ц-28 от 16.07.2007 г.
е допуснато изработването на ПРЗ за имоти с
№ 019050 и № 019113, м. Подгумер, в съответствие
с изискванията на отделите в Направление „Архитектура и градоустройство“.
При определяне на зоната съгласно общия
устройствен план на СО от 2007 г. е допусната
грешка, като не е отчетено, че източните части
от ПИ № 019113 и 019112 попадат в зона „Ссб“.
Със заявление вх. № ГР-94-Ц-28 от 6.12.2007 г.
е внесен за одобряване проект за м. Подгумер,
кв. 17а, с обяснителна записка.
Проектът е изпратен за съобщаване по реда
на чл. 128, ал. 3 ЗУТ с писмо изх. № ГР-94-Ц-28
от 19.02.2008 г.
Допълнително са представени: скици от циф
ровия кадастър на СО за имот пл. № 423 (идентичен с 019050), пл. № 425 (идентичен с 019112),
пл. № 424 (идентичен с 019113); съгласуване с
„ЧЕЗ Електроразпределение България“ – АД, от
13.11.2007 г. и „Софийска вода“ – АД, от 08.2007 г.
С писмо peг. № 6602-88 от 2.06.2008 г. проектът е върнат от район „Нови Искър“ с проведена
процедура по съобщаване без постъпили възражения. Приложен е разписен лист.
С молба вх. № ГР-94-Ц-28 от 10.11.2008 г. е
внесен коригиран проект и транспортно-комуникационен план при обвръзка с действащата
улична регулация на с. Подгумер, съгласуван
с ОПП – СДП на 26.11.2007 г. и ОБД – СО на
26.11.2007 г.
Проектът е разгледан от ОЕСУТ, като с решение по протокол № ЕС-Г-97 от 27.10.2009 г.,
т. 19, е предложено процедурата по одобряване на
проекта да се извърши при условията на ИОУП,
който в проекта си предвижда отреждане на зона
„Жм 1“, включвайки изцяло ПИ 19113 и 19112.
Общият устройствен план на Столична община, одобрен с Решение № 960 от 16.12.2009 г. на
Министерския съвет, потвърждава границите на
предходния ОУП, т.е. ПИ 19113 и 19112 попадат
в две зони.
С протокол на ОЕСУТ № ЕС-Г-6 от 19.01.2010 г.,
т. 8, е приет проект за ПРЗ на м. Подгумер, кв.
17а, УПИ І-VII.
Проектът за УПИ I до IV е разгледан отново
с протокол на ОЕСУТ № ЕС-Г-7 от 25.01.2011 г.,
т. 11, като протоколното решение за преработване
на проекта върху КВС е изпратено до собствениците с писмо № ГР-94-Ц-28/07 от 26.01.2011 г.
Със заявление вх. № ГР-94-Д-56 от 11.11.2010 г.
от Димитър Николов Рогачев е поискано даване
на съгласие за изработване на проект – ПРЗ за
имот № 019044 в землището на с. Подгумер. Към
заявлението са приложени: задание, мотивирано
предложение, скица от ОСЗ за имот № 019044,
Решение № 1210 от 7.07.1999 г. на ПК – Нови Искър, за възстановяване право на собственост на
наследниците на Димитър Колев Рогачев върху
имот № 019044, извадка от КВС на землището
на с. Подгумер.
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Заявлението е разгледано и прието от ОЕСУТ
с решение по протокол № ЕС-Г-112 от 14.12.2010 г.,
т. 23.
Със Заповед № РД-09-50-167 от 7.02.2011 г. на
главния архитект на СО е допуснато изработването на ПУП за имот № 019044. Заповедта е
изпратена до кмета на район „Нови Искър“ за
сведение и изпълнение и до заявителя с писмо
изх. № ГР-94-Д-56 от 8.02.2011 г.
Със заявление вх. № ГР-94-Д-56 от 22.03.2011 г.
от Димитър Колев Рогачев е поискано обединяване на производството с това по заявление
№ ГР-94-Ц-28 от 2007 г.
С писмо изх. № ГР-94-Ц-28 от 25.03.2011 г.
Димитър Рогачев е уведомен за необходимостта
от изработване на общ проект.
С писмо вх. № ГР-94-Ц-28 от 18.03.2011 г. от
Цветанка Петрова Ненова и Димитър Колев
Рогачев е внесен коригиран проект.
Преработеният проект, третиращ гореописаните поземлени имоти, е изпратен за обявяване
по чл. 128, ал. 3 ЗУТ с писмо № ГР-94-Ц-28/07
от 28.03.2011 г.
Проектът е обявен по реда на чл. 128, ал. 3
ЗУТ и с писмо peг. № 6602-68 от 30.05.2011 г. на
район „Нови Искър“ е върнат в Направление
„Архитектура и градоустройство“ без възражения.
Приложени са: разписен лист, 11 бр. съобщения
с обратни разписки.
Проектът е разгледан и приет с протокол на
ОЕСУТ № ЕС-Г-61 от 12.07.2011 г., т. 7.
С лед с т а нови щ е н а о т де л „Пр а в ен “ о т
29.02.2012 г. на 15.03.2012 г. са представени:
заявление от Василка Асенова Ботева като собственик на имот № 019045 за уведомяване на
Надка Асенова Цонева за проекта; заявление от
Екатерина Николова Рогачева като съсобственик
на имот № 019044 за съгласие с проекта и уведомяване за него на Димитър Николов Рогачев;
пълномощно от Екатерина Рогачева на Димитър
Николов Рогачев; удостоверение за наследници на
Димитър Колев Рогачев, от което се установява,
че наследници на същия са Екатерина Николова
Рогачева и Димитър Николов Рогачев.
С писмо изх. № ГР-94-Ц-28 от 4.04.2012 г. е
указано на заявителите изработване на проекта
върху кадастрална карта.
Внесен е проект, изработен върху влязла в
сила кадастрална карта с обяснителна записка
и комбинирана скица за пълна или частична
идентичност за ПИ с идентификатор 57011.5535.44,
от която е видно, че същият е идентичен с
имот № 019044, скица № 25854 от 23.04.2012 г.
от СГКК за имот с идентификатор 57011.5535.44
(номер по предходен план 019044), комбинирана
скица за пълна или частична идентичност за
ПИ с идентификатор 57011.5535.50, от която е
видно, че същият е идентичен с имот № 019050,
скица № 28301 от 4.05.2012 г. от СГКК за имот с
идентификатор 57011.5535.50 (номер по предходен
план 019050), комбинирана скица за пълна или
частична идентичност за ПИ с идентификатор
57011.5535.112, от която е видно, че същият е
идентичен с имот № 019112, скица № 28181 от
3.05.2012 г. от СГКК за имот с идентификатор
57011.5535.112 (номер по предходен план 019112),
комбинирана скица за пълна или частична иден-
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тичност за ПИ с идентификатор 57011.5535.113,
от която е видно, че същият е идентичен с имот
№ 019113, скица № 28299 от 4.05.2012 г. от СГКК
за имот с идентификатор 57011.5535.113 (номер
по предходен план 019113).
При горната фактическа обстановка се установи от правна страна следното:
Искането за одобряване на ПРЗ и ИПУлР е
направено от заинтересованите лица по чл. 124,
ал. 3 във връзка с чл. 131, ал. 1 и ал. 2, т. 1 ЗУТ
като собственици на поземлени имоти с идентификатори: 57011.5535.50 (номер по предходен план
019050) и 57011.5535.112 (номер по предходен план
019112) – Цветанка Петрова Ценова, 57011.5535.113
(номер по предходен план 019113) – Григор Петров
Стоянов, и 57011.5535.44 (номер по предходен
план 019044) – Екатерина Николова Рогачева и
Димитър Николов Рогачев – предмет на плана,
съгласно приложените в административната преписка документи за собственост и скици.
Спазени са административнопроизводствените
правила при издаване на акта – сезиране на административния орган от заинтересовано лице по
чл. 131, ал. 2, т. 1 ЗУТ със заявление по образец,
допуснато е изработването на проект за ПУП
от компетентния за това орган, внесен е проект
и са изпълнени предписанията в допускането,
проектът е съобщен на всички заинтересовани
лица, същият е разгледан и приет от ОЕСУТ.
Спазени са материалноправните разпоредби
на ЗУЗСО, ЗУТ и актовете по прилагането му.
И м о т и т е п о п а д а т в ус т р о й с т в е н а з о н а
„Жм1“ – „Жилищна зона с малкоетажно застрояване в природна среда“, в която съгласно
приложението към чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО, т. 5, е
допустимо конкретното предназначение на УПИ
да е за жилищно строителство.
С горното е спазено изискването на чл. 103,
ал. 4 и чл. 104, ал. 1, изр. 2 ЗУТ.
Планът за регулация е изработен върху кадастрална карта, одобрена със Заповед № РД-18-9
от 16.01.2012 г. на изпълнителния директор на
АГКК, с което е спазен чл. 115, ал. 1 и 2 ЗУТ.
Новообразуваният УПИ VI-5535.44 в нов кв.
17а е урегулиран по имотни граници, с което е
спазено изискването на чл. 17, ал. 1 ЗУТ.
Новообразуваните УПИ I-5535.112 и II-5535.113
са урегулирани по северната, западната и южната
граница на имотите, а източната граница следва
границата на устройствена зона „Жм1“. Спазено
е изискването на чл. 17, ал. 1 ЗУТ.
От имот 5535.50 при следване на имотните
граници са образувани три урегулирани поземлени имота: УПИ III-5535.50, IV-5535.50, V-5535.50,
с което е спазено изискването на чл. 17, ал. 1 и
ал. 2, т. 1 ЗУТ.
За осигуряване на лице (изход) към улица
се продължава улица от о.т. 75б – о.т. 75г – о.т.
75д – о.т. 75е – о.т. 75ж – о.т. 75и и се изменя
профилът на ул. от о.т. 75а – о.т. 75б.
Основание за изменението на уличната регулация е урегулирането на имоти 44, 112, 113, 50, до
които следва да се осигури достъп, и одобряване на
кадастрална карта за територията, което се явява
съществено изменение в устройствените условия,
при които е одобрен предходният план – основание по чл. 134, ал. 1, т. 1 във връзка с ал. 2 ЗУТ.
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С горното е спазено и изискването на чл. 14,
ал. 3, т. 1 и ал. 4 ЗУТ.
Създаването на улица отговаря на изискванията на чл. 80, ал. 1 и ал. 5, т. 1 ЗУТ и е целесъобразно – налага се с цел осигуряване на достъп
до новопредвидените УПИ и преминаването на
инженерна инфраструктура.
ПИ № 95 и 119 са общинска собственост.
Създаването на новата улица п редставл ява
мероприятие от публичен характер съгласно
чл. 21, ал. 1 ЗОС, което води до необходимост
от отчуждителни процедури и поради това, че
засяга имоти – собственост на физически или
юридическ и лица – имот 120, поради което
компетентен да одобри проекта за изменение на
плана за регулация на основание чл. 21, ал. 7
ЗОС е Столичният общински съвет.
С плана за застрояване се предвижда застрояване със свободностоящи нискоетажни жилищни
сгради.
Проектът се одобрява при спазване изискванията на чл. 31, ал. 1 относно разстоянията към
странична регулационна граница и дъно и чл. 31,
ал. 4 ЗУТ по отношение разстоянието между
жилищните сгради в отделните УПИ, чл. 32,
ал. 1 ЗУТ по отношение на разстоянието между
жилищните сгради през улица.
В съседните имоти с № 45, част от имоти 112
и 113 и имот 51 няма съществуващо или предвидено с ПУП застрояване.
Предвид горното с проекта за план за застрояване не се допускат намалени разстояния
към съседни имоти и/или сгради, включително
през улица.
Проектната разработка е целесъобразна и
отговаря на изискванията на чл. 108, ал. 5 ЗУТ.
Реализацията є не предвижда изразходване на
бюджетни средства на Столична община.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА, чл. 21,
ал. 7 ЗОС, т. 5 от приложението към чл. 3, ал. 2
ЗУЗСО, § 124 ЗИДЗУТ, чл. 110, ал. 1, т. 1, чл. 124,
ал. 3, чл. 115, ал. 1 и 2, чл. 17, ал. 1 и ал. 2, т. 1,
чл. 14, ал. 3 и 4, чл. 31, ал. 1 и 4, чл. 32, ал. 1,
чл. 136, ал. 1, чл. 134, ал. 2 във връзка с ал. 1,
т. 1 ЗУТ и протокол на ОЕСУТ № ЕС-Г-61 от
12.07.2011 г., т. 7, Столичният общински съвет
реши:
Одобрява проект за:
1. Изменение на план за улична регулация м.
с. Подгумер. Промяна на профила на улица от
о.т. 75а – о.т. 75б; улица от о.т. 75б – о.т. 75г – о.т.
75д – о.т. 75е – о.т. 75ж – о.т. 75и по зелените и
кафявите линии, цифри и букви съгласно приложения проект.
2. План за регулация на м. с. Подгумер; създаване на нов кв. 17а и образуване на УПИ I-5535.112;
II-5535.113; III-5535.50; IV-5535.50; V-5535.50; VI5535.44 по червените и сините линии, букви и
цифри съгласно приложения проект.
3. План за застрояване на м. с. Подгумер, кв.
17а, УПИ I-5535.112; II-5535.113; III-5535.50; IV5535.50; V-5535.50; VI-5535.44 съгласно приложения
проект и без допускане на намалени разстояния
към съседни имоти и/или сгради, включително
през улица.
Въз основа на одобрения план за застрояване
не може да се издава виза за проектиране, да се
одобрява (съгласува) инвестиционен проект или
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да се издава разрешение за строеж с допускане
на намалени разстояния към съседни имоти и/
или сгради, включително през улица.
Строително разрешение ще бъде издадено след
провеждане на процедури по ЗОЗЗ.
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 ЗУТ пред Административния съд – Софияград, в 30-дневен срок от съобщаването.
Жалбите се подават в район „Нови Искър“ и се
изпращат в Административния съд – София-град,
от отдел „Правен“ на Направление „Архитектура
и градоустройство“ на Столична община.

2080

Председател:
Е. Герджиков

РЕШЕНИЕ № 24
от 24 януари 2013 г.
В Направление „Архитектура и градоустройство“ на Столична община е постъпило заявление
вх. № ГР-94-00-55 от 28.03.2012 г. от Валентин
Стефанов Гичев и Йордан Аспарухов Мутишев
като пълномощник на Цветанка Йорданова Мутишева и Ивайло Йорданов Мутишев с искане за
разрешаване изработването на подробен устройствен план – изменение на план за регулация на
УПИ XV-428, кв. 62, местност кв. Драгалевци,
район „Витоша“.
Към заявлението са приложени: нотариален
акт № 75, том LLIII, дело № 22067 от 23.12.1992 г.,
нотариален акт № 72, том LLXVII, дело № 23519
от 25.10.1994 г., нотариален акт № 156, том XXVII,
дело № 5339 от 29.03.1995 г., нотариален акт № 113,
том I, peг. № 7862, дело № 416 от 21.12.2000 г.,
нотариален акт № 127, том LLLLXXXVI, дело
№ 46510 от 19.12.1997 г., нотариален акт № 128,
том LLLLXXXVI, дело № 46511 от 19.12.1997 г.,
нотариален акт № 153, том II, peг. № 03373, дело
№ 327 от 30.09.2005 г., нотариален акт № 175,
том I, peг. № 1468, дело № 163 от 21.06.2007 г.,
декларация на Величко Павлов Величков за отказ от вещно право на ползване върху недвижим
имот, предварителен договор за прехвърляне на
собственост от 28.03.2012 г. между собствениците на имота – предмет на плана, с нотариално
заверени подписи, пълномощни, скица от СГКК
за поземлен имот с идентификатор 68134.1976.428
и мотивирано предложение.
Заявлението с приложените към него доказателства е разгледано на заседание на ОЕСУТ с
протокол № ЕС-Г-42 от 5.06.2012 г., т. 13, заедно
със становищата на отделите на НАГ.
Със Заповед № РД-09-50-543 от 11.06.2012 г. на
главния архитект на Столична община на основание чл. 135, ал. 3 ЗУТ е допуснато изработване
на подробен устройствен план – изменение на
план за регулация в обхват УПИ XV-428, кв. 62,
местност кв. Драгалевци.
Заповедта е изпратена за сведение на кмета
на район „Витоша“ и заявителя с писмо изх.
№ ГР-94-00-55 от 14.06.2012 г.
Със заявление вх. № ГР-94-00-55 от 27.06.2012 г.
са внесени проекти за одобряване на изменение
на план за регулация на УПИ XV-428, кв. 62,
местност кв. Драгалевци, с обяснителна записка
и извадка от действащия ПУП.
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Проектът е съобщен по реда на чл. 128, ал. 3
ЗУТ, като съгласно писмо peг. № 94-00-2875 от
1.11.2012 г. на главния архитект на район „Витоша“
възражения не са постъпили.
Проектът е съгласуван от отделите на НАГ.
Същият е приет от ОЕСУТ по реда на чл. 128,
ал. 7 ЗУТ с решение по протокол № ЕС-Г-79 от
6.11.2012 г., т. 8, като е предложено да бъде изпратен в СОС за одобряване на основание чл. 21,
ал. 7 ЗОС.
С оглед на горната фактическа обстановка се
установява от правна страна следното:
Искането е направено от заинтересовани
лица по смисъла на чл. 135, ал. 1 във връзка
с чл. 131, ал. 1 и ал. 2, т. 1 ЗУТ, а именно Валентин Стефанов Гичев, Цветанка Йорданова
Мутишева и Ивайло Йорданов Мутишев чрез
пълномощника си Йордан Аспарухов Мутишев
като собственици на УПИ XV-428 – предмет на
изменението, съгласно представените документи
за собственост. Въз основа на същите документи
за собственост лицата са вписани като такива в
приложената скица от СГКК за поземлен имот
с идентификатор 68134.1976.428.
Предвид горното е доказано основанието
за одобряване на ИПР по чл. 134, ал. 2, т. 6
ЗУТ – съгласие на всички собственици на имоти
по чл. 131, ал. 2, т. 1 ЗУТ.
С изработения проект за изменение на плана
за регулация се изменят границите на XV-428,
което се състои в разделяне на същия по искане
на собствениците му с оглед създаване на три
УПИ, които се отреждат за имота по кадастрална
карта, а именно поземлен имот с идентификатор
68134.1976.428.
Изменението в регулационния план е в съответствие с разпоредбата на чл. 15, ал. 3 ЗУТ.
Съгласно визираната разпоредба границите
на урегулираните поземлени имоти могат да се
променят с план за регулация само със съгласието на собствениците им, което безспорно е
налице, тъй като собствениците на урегулирания
поземлен имот, чиито граници се променят, са
едни и същи лица, изразили съгласието си в
този смисъл чрез иницииране на настоящото
административно производство.
Действащият ПР за XV-428 – предмет на изменението, е одобрен с Решение № 4 по протокол
№ 21 от 19.02.2001 г. на СОС, а кадастрална карта
на район „Витоша“ е одобрена със Заповед № РД18-3 от 11.01.2011 г. на изпълнителния 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.
Достъпът до новообразуваните УПИ XV-428,
УПИ ХХ-428 и УПИ XXI-428 е по новосъздадена
задънена улица от о.т. 118б до о.т. 118г, която се
одобрява с оглед спазване изискването на чл. 14,
ал. 3, т. 1 и ал. 4 ЗУТ. Улицата се одобрява при
спазване изискванията на чл. 81, ал. 1 ЗУТ за
ширина, като лицето на УПИ отговаря на размерите по чл. 81, ал. 3 ЗУТ.
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Предвиденото с проекта урегулиране на улица
е мероприятие от публичен характер съгласно
чл. 21, ал. 1 ЗОС, поради което компетентен
да одобри проекта за ИПР в случая на основание чл. 21, ал. 7 ЗОС е Столичният общински
съвет. Проектното решение е целесъобразно и
отговаря на изискванията на чл. 108, ал. 5 ЗУТ.
Изменението на ПР не противоречи на ОУП
на СО, с което е спазено изискването на чл. 103,
ал. 4 и чл. 104, ал. 1 ЗУТ.
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.
Проектът е изработен при спазване изискванията на Наредба № 8 от 2001 г. за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове.
Спазени са административнопроизводствените 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 ИПР от
компетентния за това орган, внесеният проект
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.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА, чл. 21,
ал. 7 ЗОС, § 124 от ПЗР на ЗИДЗУТ, чл. 136, ал. 1
във връзка с чл. 15, чл. 134, ал. 2, т. 6 и ал. 1,
т. 1, чл. 14, ал. 3, т. 1 и ал. 4, чл. 81, ал. 1 и 3,
чл. 103, ал. 4 и чл. 104, ал. 1, изр. 2 ЗУТ, т. 6 от
приложението към чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО и протокол № ЕС-Г-79 от 6.11.2012 г., т. 8, Столичният
общински съвет реши:
Одобрява проект за изменение на плана за
регулация на УПИ XV-428 за създаване на нови
УПИ XV-428, ХХ-428 и XXI-428; изменение на
план за улична регулация на улица от о.т. 118а
до о.т. 125 за създаване на задънена улица от
о.т. 118б до о.т. 118г, кв. 62, м. кв. Драгалевци,
по зелените и кафявите линии, цифри, букви и
щрих съгласно приложения проект.
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 Административния
съд – София-град, в 30-дневен срок от съобщаването.
Жалбите се подават в район „Витоша“ 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 № 51
от 14 февруари 2013 г.
В Направление „Архитектура и градоустройство“ на Столична община е постъпило заявление
от Десислава Милчова Михайлова, пълномощник на Патрик Жорж Смитхьойс за допускане
изработване на ПУП – ПП за ел. захранване и
ПЗ на ПИ № 515088, 515091 по КВС, землище
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с. Лозен, район „Панчарево“. Главният архитект
на Столична община е одобрил представеното
от заявителя задание със заповед № РД-09-50266 от 16.03.2012 г. на основание чл. 124, ал. 7
ЗУТ, а с последваща заповед № РД-09-50-300 от
22.03.2012 г. е допуснал изработването на проекта
в искания обхват, като е разрешил на заявителя
да възложи изработването. Внесеният за одобряване проект на ПУП – ПП предвижда трасе
на кабелен електропровод 20 kV от подстанция
„Верила“ до землището на с. Лозен, а проектът
на ПУП – ПЗ съответно предвижда изграждането
на нова ел. подстанция в землището на с. Лозен
за захранване с електричество на предвидени с
предходен ПУП обекти. Към проекта са представени с ИА „Железопътна администрация“ с
№ 16-00-130-3 от 19.10.2011 г., Заповед № 16-00130-1 от 10.10.2011 г. на изпълнителния директор
на ИА „Железопътна администрация“, Заповед
№ РД-08-496 от 18.10.2011 г. на министъра на
транспорта, информационните технологии и
съобщенията, разрешение на АПИ – МРРБ № 5300-3321 от 12.03.2012 г., становище на МВР – Областна дирекция на МВР – София, сектор ПП
№ 3196 от 13.03.2012 г., съгласувателно писмо
№ 0094-913 от 23.03.2012 г. от Министерството
на транспорта, информационните технологии и
съобщенията, ИА „Електронни съобщителни мрежи и информационни системи“, „Водоснабдяване
и канализация – София“ – ЕООД, № ТО-506 от
31.07.2012 г., МВР – ГД „ПБЗН“ № ПО-ПС-1548
от 12.10.2011 г., становище от ДП „Национална
компания железопътна инфраструктура“, поделение „Сигнализация и телекомуникации – София“
с № 2900-ІІ от 30.06.2011 г., съгласуване от „ЧЕЗ
Разпределение – България“ – АД, от 29.02.2012 г.,
дирекция „Зелена система“ на Столична община
от 27.07.2012 г., Разрешение за строеж № 202 от
12.10.2012 г. за „Кабелна линия 20 kV между жп
линия София – Пловдив в района на жп спирка
„Верила“ и подстанция „Верила“, издадено от
главния архитект на община Елин Пелин. Проектът е обявен по реда на чл. 128, ал. 2 ЗУТ чрез
обнародване на съобщение в „Държавен вестник“
(ДВ, бр. 51 от 2011 г.). С писмо № 6602-53/4 от
22.08.2012 г. кметът на район „Панчарево“ е удостоверил, че в законоустановения срок в деловодството на района няма постъпили възражения.
Въ з о снова н а За пов ед № РД- 0 9 - 431 о т
24.07.2012 г. на кмета на район „Панчарево“ е
проведено обществено обсъждане на проекта на
19.01.2012 г.
Проектът е разгледан и приет на заседание
на Общинския експертен съвет по устройство на
територията (ОЕСУТ) с протокол № ЕС-Г-67 от
2.10.2012 г., т. 18.
Междувременно в процеса на допускане и
обявяване на проекта е одобрена и влязла в
сила кадастрална карта на землището на с. Лозен, поради което проектът е преработен върху
кадастралната карта.
С оглед горната фактическа обстановка от
правна страна се установява следното:
Административното производство е започнало
по искане на собствениците на ПИ с идентификатори 44063.6216.560 и 44063.6216.561, идентични
с ПИ № 515088, 515091 по КВС на землището
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на с. Лозен, които са заинтересувани лица по
смисъла на чл. 131, ал. 1 във връзка с ал. 2, т. 1
ЗУТ. Проектът на ПУП е в съответствие с изискванията на ЗУТ и актовете по прилагането му.
Спазени са процедурите по допускане, съгласуване,
обсъждане и обявяване на проекта.
Предви дената с п роек та инфраст ру к т у ра
е необходима за осигуряване електрическото
захранване на обекти в землището на с. Лозен.
Тъй като изработването на проекта е допуснато преди влизане в сила на ЗИД на ЗУТ (ДВ,
бр. 82 от 2012 г., в сила от 26.11.2012 г.), за реда за
одобряване на проекта е приложима нормативната уредба, действала по време на допускането
на основание § 124 от ПЗР на ЗИД на ЗУТ (ДВ,
бр. 82 от 2012 г., в сила от 26.11.2012 г.).
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА, § 124
от ПЗР на ЗИД на ЗУТ (ДВ, бр. 82 от 2012 г., в
сила от 26.11.2012 г.), чл. 21, ал. 7 ЗОС, чл. 129,
ал. 1, чл. 59, ал. 1, чл. 110, ал. 1, т. 3 и 5 ЗУТ и
протокол № ЕС-Г-67 от 2.10.2012 г., т. 18, Столичният общински съвет реши:
Одобрява проект за:
1. Парцеларен план за трасе на външно електрозахранване чрез кабелни линии 20 kV по
земеделски път между планоснимачни райони
6204 и 6205, по земеделски път северно от планоснимачен район 6210, по земеделски път между
планоснимачни райони 6209 и 6210, по земеделски
път през планоснимачен район 6209, по земеделски път през планоснимачен район 6216 до ПИ с
идентификатор 44063.6216.560 по кадастралната
карта на с. Лозен, район „Панчарево“, съгласно
приложения проект.
2. План за застрояване за ПИ с идентификатор
44063.6216.560 – за възлова електроподстанция,
и ПИ с идентификатор 44063.6216.561 по кадастралната карта на с. Лозен 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.
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 Административния
съд – София-град, в 30-дневен срок от съобщаването.
Жалбите се подават в район „Панчарево“ 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 № 52
от 14 февруари 2013 г.
В Направление „Архитектура и градоустройство“ на Столична община е постъпило заявление
за даване на съгласие за изработване на проект за
ПУП вх. № ГР-70-00-45 от 25.01.2011 г. от „София
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Ринг“ – ООД, и „Икер“ – ООД, собственици на
следните поземлени имоти (ПИ): ПИ № 12115, ПИ
№ 12214, ПИ № 12208, ПИ № 12066, ПИ № 12065
от карта на възстановената собственост (КВС),
землище с. Локорско, м. Разпаке.
Заявителите са удостоверили правото си на
собственост относно горепосочените имоти с
представените нотариални актове (нотариален акт
№ 104, том III, peг. № 21400, дело № 415/2007 г.;
нотариален акт № 108, том IV, peг. № 6897, дело
№ 587/2007 г.; нотариален акт № 63, том V, peг.
№ 7948, дело № 718/20 07 г.; нотариа лен акт
№ 111, том V, peг. № 7726, дело № 794/2008 г.;
нотариален акт № 115, том III, peг. № 5264, дело
№ 424/2007 г.; нотариален акт № 96, том VI, peг.
№ 9688, дело № 911/2007 г.; нотариален акт № 45,
том I, peг. № 1015, дело № 35/2008 г.; нотариален
акт № 46, том I, peг. № 1019, дело № 36/2008 г.;
нотариален акт № 198, том III, peг. № 5680, дело
№ 518/2008 г.).
Заявлението за даване на съгласие за изработване на проект за ПУП е придружено от задание
съгласно чл. 125, ал. 1 от Закона за устройство на
територията (ЗУТ), мотивирано предложение за
ПРЗ, извадка от общия устройствен план (ОУП)
на Столична община (2009 г.).
Съгласно ОУП на Столична община (2009 г.)
цитираните имоти попадат в смесена многофункционална зона в околоградския район с далекоперспективно развитие – „Смф 2-д“ и частично
в зона „Тти“.
Заявителите са декларирали, че са собственици
на значителна част от далекоперспективната зона
и ще осигурят изграждането на необходимата за
проекта инфраструктура изцяло за своя сметка.
Искането е разгледано от Общинския експертен
съвет по устройство на територията (ОЕСУТ).
Решението е обективирано в протокол № ЕС-Г10 от 1.02.2011 г., т. 13. ОЕСУТ е приел мотивираното предложение и задание и е предложил
Столичният общински съвет (СОС) да допусне
изработването на ПУП за цялата зона „Смф 2“
(м. Разпаке и м. Сталева могила).
С Решен ие № 216 по п ро т окол № 87 о т
14.04.2011 г. СОС е допуснал да се изработи
ПУП за м. Разпаке и Сталева могила, землище
с. Локорско, район „Нови Искър“, определени с
ОУП на Столична община за далекоперспективно
развитие.
На основание горецитираното решение на
СОС главният архитект на Столична община е
одобрил заданието със Заповед № РД-09-50-611
от 26.04.2011 г., а със Заповед № РД-09-50-619 от
27.04.2011 г. е допуснал да се изработи проект на
ПУП – ПРЗ за ПИ с № 012214, 012115, 012208,
012065 и 012066 по КВС, м. Разпаке и м. Сталева
могила, землище на с. Локорско, район „Нови
Искър“.
Внесен е проект, с който е разработена част
от територията, включваща ПИ № 12208, 12115,
12214, ПРЗ, м. Разпаке, с. Локорско.
С плана за регулация се предвижда обвързване на обекта с действащата улична регулация
на с. Локорско, одобрена с Решение № 332 от
21.05.2009 г. на СОС, което налага изменение на
улица от о.т. 117 до о.т. 118А. Създават се улица
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о.т. 118А – о.т. 4 – о.т. 9 и улица о.т. 4 – о.т. 7 – о.т.
9. Създават се два нови квартала – кв. 1 и кв.
2. За ПИ № 12208, 12115, 12214 се отрежда УПИ
I-12208, 12115, 12214 – „За безвредно производство,
складове, офиси и обществено обслужване“ по
имотни граници; УПИ I от кв. 2 се отрежда „За
озеленяване“.
С плана за застрояване в УПИ I се ситуират
нискоетажни сгради и средноетажни сгради за
безвредно производство, складове, офиси и обществено обслужване. Спазени са сервитутите
към съществуващите инженерни мрежи.
Към проекта са приложени: схеми на мрежите
и съоръженията на техническата инфраструктура;
схема електро-, ВиК; идеен нивелетен проект за
вертикално планиране, част Пътна „Генплан и
организация на движението“, съгласувани със
сектор „Организация и безопасност на движението“ – Столична община и отдел „Пътна
полиция“ – СДВР.
С писмо № ГР-70-00-45 от 25.05.2011 г. проектът
и придружаващите го материали са били изпратени в район „Нови Искър“ за съобщаване по реда
на чл. 128, ал. 2 ЗУТ. На основание посочената
разпоредба проектът е бил обявен в „Държавен
вестник“, бр. 45 от 2011 г.
С писмо № 6602-150 от 15.07.2011 г. на район
„Нови Искър“ (вх. № ГР-70-00-45 от 18.07.2011 г.)
проектът е бил върнат в Направление „Архитектура и градоустройство“, като е отбелязано,
че в законоустановения срок няма постъпили
възражения.
В съот ветст вие с решение от п роведено
заседание на ОЕСУТ, обективирано в т. 8 от
протокол № ЕС-Г-63 от 19.07.2011 г., и със становището на отдел „Благоустройствени дейности
и природни ресурси“ – „Инженерни мрежи“,
план-схемите са преработени и съгласувани,
както следва: план-схема ел. „ЧЕЗ Разпределение България“ – АД – 3.08.2011 г., „Софийска
вода“ – АД – съгласувателно писмо № ТУ-3079
от 22.12.2011 г.
Проектът е придружен от заснемане на съществуващата растителност, съгласувано с дирекция „Зелена система“ – Столична община, от
27.07.2011 г. Направеното заснемане е в съответствие с чл. 19, ал. 4 от Закона за устройството
и застрояването на Столична община (ЗУЗСО).
Представен е предварителен договор за прехвърляне на собственост с нотариално заверени
подписи по чл. 17, ал. 3 ЗУТ от 20.04.2012 г., сключен между „София Ринг“ – ООД, и „Икер“ – ООД.
Със Заповед № РД-18-5 от 13.01.2012 г. на
изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър е влязла в сила
кадастрална карта на с. Локорско, съгласно която ПИ № 012115 е идентичен с ПИ № 5789.115,
ПИ № 012214 е идентичен с ПИ № 5789.214, ПИ
№ 012208 е идентичен с ПИ № 5789.208.
Проектът е разгледан и приет от ОЕСУТ. Решението е обективирано в т. 4 от протокол № ЕСГ-30 от 24.04.2012 г., като същото е изпълнено.
Проектът е преработен върху съществуващата
кадастрална карта.
Проектът и съгласуваните план-схеми са
били изпратени в район „Нови Искър“ с писмо
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изх. № ГР-70-00-45 от 20.06.2012 г. за обществено
обсъждане.
В изпълнение на Заповед № РД-09-540 от
17.07.2012 г. на кмета на район „Нови Искър“
на 13.08.2012 г. е било проведено обществено
обсъждане. С писмо № 6602-150/7 от 20.08.2012 г.
(вх. № ГР-70-00-45/11 от 20.08.2012 г.) район „Нови
Искър“ е уведомил, че в законоустановения 30-дневен срок няма постъпили възражения.
С писмо № 26-00-7280 от 5.10.2012 г. Министерството на околната среда и водите – Регионална
инспекция по околната среда и водите (РИОСВ),
София, е преценила, че не следва да се извършва
екологична оценка по отношение на проекта, като
е представено Решение № СО-47-ЕО от 2012 г.
При описаната по-горе фактическа обстановка
се установява от правна страна следното:
Искането за изработване на проект за ПУП
е направено от заинтересовани лица по чл. 124,
ал. 3 във връзка с чл. 131, ал. 1 и ал. 2, т. 1 ЗУТ.
Заявителите се легитимират като собственици на
имотите с приложените към административната
преписка нотариални актове и скици.
Съгласно чл. 124, ал. 3 ЗУТ във връзка със
Заповед № РД-09-1423 от 5.12.2012 г. на кмета на
Столична община е сезиран органът, компетентен
да одобри проекта за ПУП.
Предвиденото с проекта урегулиране на улица
е мероприятие от публичен характер съгласно
чл. 21, ал. 1 от Закона за общинската собственост (ЗОС), поради което компетентен да одобри
проекта за ИПР и ПРЗ в случая на основание
чл. 21, ал. 7 ЗОС е Столичният общински съвет.
В случая е приложима нормата на чл. 15
ЗУЗСО, тъй като горецитираните имоти попадат
в зона „Смф 2-д“. Съгласно тази разпоредба устройството и застрояването на терените за далекоперспективно развитие преди 2020 г. се допускат
въз основа на решение на СОС и при условие че
инвестиционните инициативи съответстват на
предвижданията на ОУП, обхващат изцяло или
в значителна степен съответната устройствена
зона и за тях е осигурено финансиране, като в
този случай предвидените инвестиции трябва да
включват и средства за изграждане на необходимите съоръжения на техническата инфраструктура.
Изпълнено е изискването на чл. 17, ал. 3 ЗУТ
за сключване на предварителен договор за прехвърляне на собственост с нотариално заверени
подписи.
Спазено е изискването на чл. 124, ал. 7 във
връзка с чл. 124, ал. 3 ЗУТ, като е изработено
задание, което е одобрено от главния архитект
на Столична община.
Спазено е изискването на чл. 19, ал. 4 ЗУЗСО,
като е представено заснемане на растителността
и геодезическо заснемане, заверени от дирекция
„Зелена система“ – Столична община.
Проведена е процедура по обществено обсъждане по реда на чл. 121 ЗУТ.
Изработеният ПУП (ПРЗ) е обявен на основание изискванията, посочени в чл. 128 – 130
ЗУТ. По същия не са постъпили възражения в
законоустановения срок от обявяването или съобщаването на заинтересованите лица.
Проектът е преработен върху съществуващата
кадастрална карта, одобрена със Заповед № РД-
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18-5 от 13.01.2012 г. на изпълнителния директор на
Агенцията по геодезия, картография и кадастър.
Спазено е изискването на чл. 125, ал. 6 ЗУТ.
Заданието е внесено в РИОСВ за преценяване на
необходимостта от екологична оценка.
Представени са съгласувани план-схеми от
експлоатационните дру жества на основание
чл. 108, ал. 2 ЗУТ.
Съгласно § 124, ал. 1 ЗИДЗУТ (ДВ, бр. 82 от
2012 г., в сила от 26.11.2012 г.) започнатите производства по изработване на общи и подробни
устройствени планове, които не са приключили
до влизането в сила на този закон с издаване на
акт за одобряването им, се одобряват по досегашния ред.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА, чл. 21,
ал. 7 във връзка с ал. 1 ЗОС, чл. 15, чл. 19, ал. 4
ЗУЗСО, чл. 124, ал. 7 във връзка с ал. 3, чл. 125,
ал. 6, чл. 17, ал. 3 ЗУТ, § 124, ал. 1 ЗИДЗУТ (ДВ,
бр. 82 от 2012 г., в сила от 26.11.2012 г.), Заповед
№ РД-09-1423 от 5.12.2012 г. на кмета на Столична община, протокол на ОЕСУТ № ЕС-Г-30 от
24.04.2012, т. 4, Столичният общински съвет реши:
Одобрява проект за:
1. Изменение на план за регулация на с. Локорско – изменение на улица от о.т. 117 до о.т.
118А, прилежаща на кв. 34, по кафявите и зелените линии, цифри и зачертавания съгласно
приложения проект.
2. План за регулация на м. Разпаке – Локорско;
откриване на улица от о.т. 118А – о.т. 4 – о.т. 8
до о.т. 9 и създаване на нов кв. 1; откриване на
улица от о.т. 4 до о.т. 8 и създаване на нов кв. 2;
отреждане на УПИ I-208, 115, 214 – „За безвредно производство, складове, офиси и обществено
обслужване“, в кв. 1; отреждане на УПИ І-45,
76 – „За озеленяване“, в кв. 2, по червените и
сините линии, цифри и текст съгласно приложения проект.
3. План за застрояване за м. Разпаке – Локорско, кв. 1, УПИ I-208, 115, 214 – „За безвредно
производство, складове, офиси и обществено
обслужване“, съгласно приложения проект.
4. Проект за вертикално планиране и плансхеми на мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура на м. Разпаке – Локорско.
Визи за сградите на средноетажното застрояване ще бъдат издавани след изграждане на
ЛПСОВ – м. Локорско.
Строителните разрешения ще бъдат издавани след провеждане на процедури по Закона за
опазване на земеделските земи.
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 ЗУТ пред Административния съд – София-град, в 30-дневен срок от съобщаването.
Жалбите се подават в район „Нови Искър“ и се
изпращат в Административния съд – София-град,
от отдел „Правен“ на Направление „Архитектура
и градоустройство“ на Столична община.
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РЕШЕНИЕ № 61
от 14 февруари 2013 г.
На основание чл. 3, ал. 2 и ал. 3, т. 2, чл. 4,
ал. 4, чл. 5, ал. 2, чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3
ЗПСК и чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА Столичният
общински съвет реши:
1. Открива процеду ра за приватизация и
определя метод за извършване на приватизация
чрез публичен търг за следния обект: урегулиран
поземлен имот – УПИ I (ПИ с идентификатор
68134.1105.153), гр. София, м. Западен парк, кв. 19,
общински нежилищен имот, стопанисван от район
„Красна поляна“, с АОС № 1006 от 11.10.2012 г.
2. Забранява извършването на разпоредителни
сделки с имуществото на обекта, сключване на
договори за дялово участие, за наем, за съвместна
дейност, обезпечаване на вземания и сключване
на договори за кредити, отнасящи се до обекта.
3. Възлага на главния изпълнителен директор
на Столичната общинска агенция за приватизация
да сключи приватизационна сделка за обекта.

2256

Председател:
Е. Герджиков

РЕШЕНИЕ № 62
от 14 февруари 2013 г.
На основание чл. 3, ал. 2 и ал. 3, т. 2, чл. 4,
ал. 4, чл. 5, ал. 2, 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 определя метод за извършване на приватизация чрез
публичен търг за следните обекти:
1.1. магазин № 1 (в битов комбинат), с. Кривина, ул. Демокрация 2, общински нежилищен
имот, стопанисван от район „Панчарево“, с АОС
№ 2917 от 9.02.2010 г., със съответното му право
на строеж;
1.2. поземлен имот с идентификатор 68134.1108.8
и построените в него 2 сгради с идентификатори
№ 68134.1108.8.1 и 68134.1108.8.2, кв. 14, София, ул.
Сирма войвода 16, общински нежилищен имот,
стопанисван от район „Красна поляна“, с АОС
№ 972 от 17.05.2012 г. и АОС № 973 от 17.05.2012 г.
2. Забранява извършването на разпоредителни
сделки с имуществото на обектите, сключване на
договори за дялово участие, за наем, за съвместна
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 приватизация
да сключи приватизационните сделки за обектите.

2257

Председател:
Е. Герджиков

РЕШЕНИЕ № 63
от 14 февруари 2013 г.
На основание чл. 3, ал. 2 и ал. 3, т. 2, чл. 4,
ал. 4, чл. 5, ал. 2, чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3
ЗПСК и чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА Столичният
общински съвет реши:
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1. Открива процедура за приватизация и определя метод за извършване на приватизация чрез
публичен търг за следните обекти:
1.1. помещение към трафопост, София, ж.к.
Левски – Зона Г, кв. 21, до бл. 27, общински нежилищен имот, стопанисван от район „Подуяне“,
с АОС № 2566 от 4.12.2012 г.;
1.2. помещение към трафопост, София, ъгъла
на ул. Бесарабия 9 и ул. Стоян Попов, кв. 261,
общински нежилищен имот, стопанисван от
район „Подуяне“, с АОС № 2565 от 29.12.2012 г.;
1.3. помещение – сладкарница, София, ж.к.
Хаджи Димитър, до бл. 33 и бл. 34, бул. Владимир Вазов 112, общински нежилищен имот,
стопанисван от район „Подуяне“, с АОС № 2562 от
31.10.2012 г., със съответното им право на строеж.
2. Забранява извършването на разпоредителни
сделки с имуществото на обектите, сключване на
договори за дялово участие, за наем, за съвместна
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 приватизация
да сключи приватизационните сделки за обектите.

2258

Председател:
Е. Герджиков

СТОЛИЧНА ОБЩИНСКА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ
РЕШЕНИЕ № 534
от 22 февруари 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 № 58 от 9.02.2012 г. на
Столичния общински съвет Надзорният съвет на
Столичната общинска агенция за приватизация
реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване
на 15.04.2013 г. в 11 ч. в сградата на агенцията,
пл. Славейков 6, ет. 1, за продажбата на магазин
№ 2, София, ж.к. Люлин, бл. 370 – общински нежилищен имот, стопанисван от район „Подуяне“,
със съответното право на строеж.
2. Начална тръжна цена – 67 000 лв. (Сделката
не се облага с ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 2000 лв.
4. Депозитът за участие – 6700 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска банка“ – АД,
клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG
49 SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF).
Краен срок за внасяне на депозитите – всеки
работен ден, но не по-късно от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 11.04.2013 г. вкл., в приемното време на
СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч. Цената
на тръжната документация в размер 360 лв. (с
вкл. ДДС) е платима в брой в сградата на СОАП,
пл. Славейков 6, ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия в търга – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга, в приемното време
на СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.,
в стая № 2.
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7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на документация.

2259

Председател на Надзорния съвет:
В. Чилова

РЕШЕНИЕ № 536
от 22 февруари 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 № 496 от 27.09.2012 г. на
Столичния общински съвет Надзорният съвет на
Столичната общинска агенция за приватизация
реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване
на 16.04.2013 г. в 11 ч. в сградата на агенцията,
пл. Славейков 6, ет. 1, за продажбата на поземлен
имот № 735 с 21 масивни постройки, гр. Златица,
м. Ханчето, община Златица, общински нежилищен имот, стопанисван от „Галатея 2002“ – ЕАД.
2. Начална тръжна цена – 252 000 лв. (Сделката
се облага с ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 10 000 лв.
4. Депозитът за участие – 25 200 лв., се внася
по банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска
банка“ – АД, клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG 49 SOMB 9130 33 26474601,
BIC – SOMBBGSF). Краен срок за внасяне на
депозитите – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 12.04.2013 г. вкл., в приемното време на
СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч. Цената
на тръжната документация в размер 600 лв. (с
вкл. ДДС) е платима в брой в сградата на СОАП,
пл. Славейков 6, ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия в търга – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга, в приемното време
на СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.,
в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на документация.

2260

Председател на Надзорния съвет:
В. Чилова

ОБЩИНА АКСАКОВО
ЗАПОВЕД № 117
от 25 февруари 2013 г.
На основание чл. 25, ал. 2 и 3 във връзка с
чл. 21 ЗОС, Решение № 6.8 от протокол № 6 от
17.02.2012 г. на Общинския съвет – гр. Аксаково, за
одобряване на подробния устройствен план – план
за застрояване за изграждане на „Регионално
депо за общините Варна, Аксаково и Белослав“,
включващо съоръжения/инсталации/площадки
за третиране/рециклиране и обезвреждане на
неопасни отпадъци (битови, строителни, зелени) в обхват поземлени имоти № 025040, 025041,
038004, 038005, 038006, 038007, 038008, 038009,
038010, 038011, 038012, 038013, 038014, 038015,
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038017, 038018, 038019, 038020, 038021, 038022,
038023, 038024, 038025, 038026, 038027, 038029,
038030, 038034, 038035, 038036, 038037, 038038,
038039, 039025, 039026, 039027, 039028, 039029,
039030, 039031, 039035, 039036, 039037 по КВС
на землището на с. Въглен, община Аксаково,
област Варна, публикувано обявление в два централни ежедневника – „Новинар“ от 24.01.2013 г.,
„Телеграф“ от 24.01.2013 г., и един местен ежедневник – в-к „Народно дело“ от 24.01.2013 г., и
чл. 44, ал. 2 ЗМСМА нареждам:
1. Отчуждавам 1/6 идеална част от поземлен имот с идентификатор 038013 по КВС на
землище с. Въглен, община Аксаково, местност
Габарите, с НТП – нива, целият с площ 12 000
кв. м, собственост на Стойко Великов Стойков, с
постоянен адрес с. Яребична, община Аксаково,
съгласно нотариален акт за покупко-продажба на
недвижим имот № 103, том ІІ, рег. № 6663, дело
№ 282 от 2011 г., вписан по ЗС/ПВ – Службата
по вписванията, вх. рег. № 19322 от 31.08.2011 г.,
акт № 51, том LV, дело № 11713.
2. Отчуждаването се извършва съгласно предвижданията на проект „Изграждане на регионална
система за управление на отпадъците в регион
Варна“ по Оперативна програма „Околна среда
2007 – 2013 г.“ и в съответствие с подробен устройствен план – план за застрояване, одобрен с
Решение № 6.8 от протокол № 6 от 17.02.2012 г. на
Общинския съвет – гр. Аксаково, предвиждащ изграждане на „Регионално депо за общините Варна,
Аксаково и Белослав“, включващо съоръжения/
инсталации/площадки за третиране/рециклиране
и обезвреждане на неопасни отпадъци (битови,
строителни, зелени) – предвиждащ изграждане
на обект от първостепенно значение – публична
общинска собственост, за задоволяване на неотложна общинска нужда, която не може да бъде
задоволена по друг начин.
3. Определям равностойно парично обезщетение за отчуждаваната 1/6 идеална част от
имота, описан по-горе, в размер 1143,50 лв., представляващо пазарната цена на имота съгласно
изготвен доклад от лице – оценител на имоти,
от 15.03.2012 г., препотвърдена с уведомително
писмо вх. № 2600-138/1 от 22.01.2013 г.
4. Изплащането на паричното обезщетение
ще се осъществява при условията на подписано
споразумение за партньорство между Община
Варна, Община Аксаково и Община Белослав
от 29.03.2011 г. и решение от протокол № 11 от
30.01.2012 г. и 2.02.2012 г. на УС на РСУО „Еко
2010“ в процентно съотношение, както следва:
за Община Варна – 92,18 %, за Община Белослав – 3,00 %, и за Община Аксаково – 4,82 %.
След влизане в сила на тази заповед заинтересованото лице следва да подаде заявление, към
което е приложен оригинал на документа за собственост и е посочена банкова сметка, по която
да бъде изплатено полагащото се обезщетение (а
когато се отнася за наследници – банкова сметка,
изрично посочена от упълномощено от всички
правоимащи лица, придружено и с актуално
удостоверение за наследници). След депозиране
на заявлението от заинтересованото лице, но не
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по-късно от 3 месеца възлагам на директора на
дирекция „ФСХД“ да предприеме действия за
изплащане на дължимото парично обезщетение.
5. На основание чл. 25, ал. 2, изр. трето ЗОС
и чл. 60, ал. 1 АПК допускам предварително
изпълнение на заповедта по следните мотиви:
Изграждането на „Регионално депо за общините Варна, Аксаково и Белослав“, включващо
съоръжения/инсталации/площадки за третиране/
рециклиране и обезвреждане на неопасни отпадъци, е общински обект с първостепенно значение
по смисъла на § 1, т. 6 ДРЗОС и § 5, т. 73 ДРЗУТ
и реализацията му е от особена важност за осигуряване на екологичното равновесие в района.
Понастоящем капацитетът на действащото
депо за неопасни отпадъци в с. Въглен е изчерпан,
липсва възможност за депониране на отпадъци,
а продължаващата му експлоатация води до реален риск от възникване на промишлени аварии.
Липсата на ново съоръжение или инсталация за
третиране на отпадъци ще постави населението
в региона без реална алтернатива, водеща до
кризисна ситуация, застрашаваща живота и
здравето на хората.
Реализацията на ПУП – ПЗ с посоченото отреждане е с особено важно значение не само за
общините Варна, Аксаково и Белослав, но и за
политиката на държавата по отношение поетите
ангажименти съобразно европейските директиви
в областта на екологичното законодателство.
Допускането на криза с отпадъците в региона
ще рефлектира върху националните приоритети в
областта на околната среда, като от евентуалното
закъснение на изпълнението на проекта може
да последва значителна вреда. Възможността да
се осигури бързо и навременно изпълнение на
поетите ангажименти по изграждане на новото
регионално депо, която инициатива е част от
ОП „Околна среда 2007 – 2013 г.“, е безусловно
необходима, за да бъдат защитени особено важни
държавни и обществени интереси.
Предварителното изпълнение ще осигу ри
своевременното приключване на отчуждителните
процедури, ще способства за срочното извършване
на строителните работи и ще се избегнат вредите
от неизпълнението.
Приложението на чл. 60, ал. 1 АПК няма да
засегне правата на собствениците на отчуждените
имоти да получат дължимото парично обезщетение съгласно издадените заповеди за отчуждаване.
6. Контрола по изпълнение на заповедта възлагам на Руска Илиева – зам.-кмет на община
Аксаково.
Заповедта подлежи на обжалване пред Административния съд – Варна, в 14-дневен срок от
обнародването є в „Държавен вестник“. Когато
заповедта е обжалвана само относно размера
на паричното обезщетение, жалбата не спира
изпълнението є.
Допуснатото разпореждане за предварително изпълнение на основание чл. 60, ал. 4 АПК
подлежи на обжалване в 3-дневен срок от обнародване на заповедта в „Държавен вестник“ пред
Административния съд – Варна.

2139

Кмет:
Ат. Стоилов

ВЕСТНИК
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РЕШЕНИЕ № 22.27
от 25 февруари 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ и § 124, ал. 1 ЗИДЗУТ (ДВ,
бр. 82 от 2012 г.) Общинският съвет – гр. Аксаково, реши:
Одобрява подробния устройствен план – план
за застрояване за поземлен имот № 023048 по
КВС на землище с. Въглен, община Аксаково,
област Варна, с цел изграждане на склад за
селскостопанска техника, склад за препарати за
растителна защита и монтиране на кантар така,
както е указано на ситуацията в изработения
ПУП – ПЗ с червени, сини и черни линии и надписи с показатели: Устр. зона – Пп; Е/H – <3(<10);
Пл – 80 %; Кинт. – 2,5; Озел. – 20 %.
Решението подлежи на обжалване по реда
на чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ в 30-дневен срок от
обнародването му в „Държавен вестник“ чрез
Общинския съвет – гр. Аксаково, пред Админис
тративния съд – Варна.

2092

Председател:
Св. Добрева

ОБЩИНА АЛФАТАР
РЕШЕНИЕ № 189
от 26 февруари 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и 11 ЗМСМА
във връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Алфатар, одобрява ПУП – парцеларен
план за обект: „Кабелно захранване на „Фотоволтаична централа за добив и транспортиране на
електрическа енергия от ВЕИ“ в УПИ № ХІV-201,
кв. 3 по плана на с. Кутловица, община Алфатар, с възложител „Скай Енерджи“ – ООД, по
заявление с вх. № 060 от 23.01.2013 г., за УПИ
№ ХІV-201, кв. 3 от кадастралния и регулационен
план на с. Кутловица и ПИ № 019028 – общинска
публична собственост – пасище, мера по КВС на
с. Кутловица, община Алфатар.

2347

Председател:
З. Питакова

ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД
ЗАПОВЕД № 183
от 19 февруари 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, 2 и 3 и чл. 25,
ал. 2 и 3 ЗОС въз основа на изготвена оценка от
лицензиран оценител и влезлия в сила план на
кв. Струмско, Благоевград, одобрен със Заповед
№ 889 от 10.11.1997 г., нареждам:
А. Отчуждавам 27 кв. м от поземлен имот
с идентификатор 04279.628.36 по кадастралната
карта на Благоевград, одобрена със Заповед
№ РД-18-32 от 10.05.2006 г. (стар пл. № 4851) за
мероприятието – ул. Гемеджийте, собственост
на Димитър Георгиев Ставрев, Атанас Методиев
Вълков и Стоил Стоянов Коричков.
Б. Оценявам частта от имота на обща стойност
2187 лв., която разпределям на собствениците,
както следва:
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Димитър Георгиев Ставрев – 729 лв.;
Атанас Методиев Вълков – 729 лв.;
Стоил Стоянов Коричков – 729 лв.
В. Обезщетението ще бъде преведено в „Общинска банка“ – АД, Благоевград, по сметка на
правоимащите шест месеца от обнародването на
заповедта в „Държавен вестник“, ако същата не е
обжалвана или е обжалвана само по отношение
размера на обезщетението.
Ако в сроковете по чл. 29, ал. 6 и 7 ЗОС дължимото парично обезщетение не бъде преведено
по сметка на собствениците на имота, заповедта
за отчуждаване се обезсилва.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
чрез общината до Административния съд – Благоевград, съгласно чл. 27, ал. 1 ЗОС.

2140

Кмет:
Ат. Камбитов

ЗАПОВЕД № 184
от 19 февруари 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, 2 и 3 и чл. 25,
ал. 2 и 3 ЗОС въз основа на изготвена оценка от
лицензиран оценител и влезлия в сила план на
кв. Струмско, Благоевград, одобрен със Заповед
№ 889 от 10.11.1997 г., нареждам:
А. Отчуждавам 27 кв. м от поземлен имот
с идентификатор 04279.628.37 по кадастралната
карта на Благоевград, одобрена със Заповед
№ РД-18-32 от 10.05.2006 г. (стар пл. № 4850) за
мероприятието – ул. Гемеджийте, собственост на
Дамян Борисов Анастасов.
Б. Оценявам частта от имота ведно с трайни
насаждения на обща стойност 2453 лв., която
разпределям на собственика, както следва:
Дамян Борисов Анастасов – 2453 лв.
В. Обезщетението ще бъде преведено в „Общинска банка“ – АД, Благоевград, по сметка
на правоимащия 6 месеца от обнародването на
заповедта в „Държавен вестник“, ако същата не е
обжалвана или е обжалвана само по отношение
размера на обезщетението.
Ако в сроковете по чл. 29, ал. 6 и 7 ЗОС дължимото парично обезщетение не бъде преведено
по сметка на собственика на имота, заповедта
за отчуждаване се обезсилва.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
чрез общината до Административния съд – Благоевград, съгласно чл. 27, ал. 1 ЗОС.

2141

Кмет:
Ат. Камбитов

ЗАПОВЕД № 185
от 19 февруари 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, 2 и 3 и чл. 25,
ал. 2 и 3 ЗОС въз основа на изготвена оценка от
лицензиран оценител и влезлия в сила план на
кв. Струмско, Благоевград, одобрен със Заповед
№ 889 от 10.11.1997 г., нареждам:
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А. Отчуждавам 67 кв. м от поземлен имот
с идентификатор 04279.628.35 по кадастралната
карта на Благоевград, одобрена със Заповед
№ РД-18-32 от 10.05.2006 г. и изм. със Заповед
№ КД-14-01-290 от 15.09.2010 г. (стар пл. № 4852) за
мероприятието – ул. Гемеджийте, собственост на
Никола Станоев Хаджийски, Станислав Велинов
Хаджийски и Вяра Велинова Ненова.
Б. Оценявам частта от имота на обща стойност
5308 лв., която разпределям на собствениците,
както следва:
Никола Станоев Хаджийски – 2654 лв.;
Станислав Велинов Хаджийски – 1327 лв.;
Вяра Велинова Ненова – 1327 лв.
В. Обезщетението ще бъде преведено в „Общинска банка“ – АД, Благоевград, по сметка на
правоимащите шест месеца от обнародването на
заповедта в „Държавен вестник“, ако същата не е
обжалвана или е обжалвана само по отношение
размера на обезщетението.
Ако в сроковете по чл. 29, ал. 6 и 7 ЗОС дължимото парично обезщетение не бъде преведено
по сметка на собствениците на имота, заповедта
за отчуждаване се обезсилва.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
чрез общината до Административния съд – Благоевград, съгласно чл. 27, ал. 1 ЗОС.

2142

Кмет:
Ат. Камбитов

ЗАПОВЕД № 188
от 19 февруари 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, 2 и 3 и чл. 25,
ал. 2 и 3 ЗОС въз основа на изготвена оценка от
лицензиран оценител и влезлия в сила план на
кв. Струмско, Благоевград, одобрен със Заповед
№ 889 от 10.11.1997 г., нареждам:
А. Отчуждавам 24 кв. м от поземлен имот с
идентификатор 04279.628.281 по кадастралната
карта на Благоевград, одобрена със Заповед
№ РД-18-32 от 10.05.2006 г. (стар пл. № 4934) за
мероприятието – ул. Солунските атентатори,
собственост на Мария Георгиева Петрова, Стефан
Георгиев Йорданов, Димитър Китанов Илиев, Мария Димитрова Мушкарова, Емилия Димитрова
Кабурова, Валери Иванов Воденичаров, Мария
Иванова Воденичарова, Васко Борисов Андонов,
Александър Борисов Андонов, Александър Славчов Хаджийски и Галина Славчова Хаджийска.
Б. Оценявам частта от имота на обща стойност
1899 лв., която разпределям на собствениците,
както следва:
Мария Георгиева Петрова – 189,90 лв.;
Стефан Георгиев Йорданов – 189,90 лв.;
Димитър Китанов Илиев – 126,60 лв.;
Мария Димитрова Мушкарова – 126,60 лв.;
Емилия Димитрова Кабурова – 126,60 лв.;
Валери Иванов Воденичаров – 189,90 лв.;
Мария Иванова Воденичарова – 189,90 лв.;
Васко Борисов Андонов – 189,90 лв.;
Александър Борисов Андонов – 189,90 лв.;
Александър Славчов Хаджийски – 189,90 лв.;
Галина Славчова Хаджийска – 189,90 лв.
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В. Обезщетението ще бъде преведено в „Общинска банка“ – АД, Благоевград, по сметка
на правоимащите 6 месеца от обнародването на
заповедта в „Държавен вестник“, ако същата не е
обжалвана или е обжалвана само по отношение
размера на обезщетението.
Ако в сроковете по чл. 29, ал. 6 и 7 ЗОС дължимото парично обезщетение не бъде преведено
по сметка на собствениците на имота, заповедта
за отчуждаване се обезсилва.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
чрез общината до Административния съд – Благоевград, съгласно чл. 27, ал. 1 ЗОС.

2143

Кмет:
Ат. Камбитов

РЕШЕНИЕ № 6
от 25 януари 2013 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ и чл. 21,
ал. 1, т. 8 и 11 ЗМСМА Общинският съвет – Благоевград, одобрява подробен устройствен план
(ПУП) – парцеларен план за кабел 20 kV – външно електрозахранване за БКТП 20/0,4 kV – 800 kVA
до имот с идентификатор 04279.2.41, минаващ през
имоти с идентификатори 04279.2.62 – полски път
(общинска собственост), и 04279.304.2984 – полски път (общинска собственост), местността
Баларбаши – 15-1 по кадастралната карта на
Благоевград.

2144

Председател:
Д. Савеклиева

РЕШЕНИЕ № 7
от 25 януари 2013 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ и чл. 21,
ал. 1, т. 8 и 11 ЗМСМА Общинският съвет – Благ о е в г р а д , од о б р я в а п од р о б е н ус т р о й с т в е н
план (П У П) – парцеларен план за водопровод и канализация до имот с идентификатор
04279.2.41, минаващ през имоти с идентификатори
04279.2.60 – полски път (общинска собственост),
и 04279.2.62 – полски път (общинска собственост),
местността Баларбаши – 15-1 по кадастралната
карта на Благоевград.

2145

Председател:
Д. Савеклиева

РЕШЕНИЕ № 9
от 25 януари 2013 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ и чл. 21,
ал. 1, т. 8 и 11 ЗМСМА Общинският съвет – Благоевград, одобрява подробен устройствен план
(ПУП) – парцеларен план за водопровод за водоснабдяване на Митнически пункт „Логодаж“,
ГКПП „Станке Лисичково“, Митница „Югозападна“, минаващ през имоти с № 11094 (общинска
собственост), № 11111 (общинска собственост) и
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№ 11099 (общинска собственост) в местността
Митницата, землището на с. Клисура, община
Благоевград.

2146

Председател:
Д. Савеклиева

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ
НА ОБЛАСТ БУРГАС
ЗАПОВЕД № РД-09-19
от 27 февруари 2013 г.
На основание § 4к, ал. 6 ПЗР ЗСПЗЗ, чл. 28б,
ал. 8 ППЗСПЗЗ и протокол от 13.11.2012 г. на
комисия по чл. 28б, ал. 2 ППЗСПЗЗ одобрявам
плана на новообразуваните имоти в М 1:1000 и
регистъра към него на земеделски земи, предоставени за ползване на граждани въз основа на
актове по § 4 ПЗР ЗСПЗЗ за м. Хаджи али дере в
землището на гр. Созопол, област Бургас, който
е изложен в техническата служба на гр. Созопол.
Жалби срещу одобрения план на новообразуваните имоти могат да се подават от заинтересуваните лица чрез областния управител пред
Административния съд – Бургас, в 14-дневен срок
от съобщаване на заповедта в „Държавен вестник“.

2219

Областен управител:
К. Гребенаров

ЗАПОВЕД № РД-09-20
от 4 март 2013 г.
На основание § 124 ПЗРЗИДЗУТ (ДВ, бр. 82
от 2012 г.), чл. 129, ал. 3 във връзка с чл. 110,
ал. 4 и чл. 128 ЗУТ, искане с вх. № 26-00-597/8
от 25.02.2013 г. на „Лукойл Нефтохим“ – АД,
издадено разрешение № 26-20 от 28.04.2006 г.
на областния управител на област Бургас за
изработване на ПУП – ПРЗ, становище по екологична оценка № 07-04 от 2009 г. на директора
на РИОСВ – Бургас, протокол от 19.12.2012 г. за
проведено обществено обсъждане, констативни
актове от 25.02.2013 г. за резултатите от обявяването на проекта от общини Бургас и Камено
и протокол № 4 от 27.02.2013 г. за приемане на
проекта от Областния експертен съвет по устройство на територията нареждам:
Одобрявам окончателния проект на подробен
устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) на съществуващата площадка на
„Лукойл Нефтохим“, разположена на територията
на общини Бургас и Камено, в графичен и цифров
вид, с придружаващите план-схеми за мрежите и
съоръженията на техническата инфраструктура.
ПУП – ПРЗ е изработен в М 1:2000 в осем
части на базата на кадастрална карта за частта,
попадаща на територията на землище Камено,
одобрена със Заповед № РД-18-02-1 от 10.07.2012 г.
на началника на СГКК – Бургас, и по картата
на възстановената собственост на Камено на
имоти в площадката на други юридически лица
с № 000342; 000343; 000345; 000347; 000348; 000349;
000351; 000353; 00356; 000357; 000359; 00363; 00364;
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000365; 000366; 000367; 000368; 000369; 000370;
000371; 000372; 000373; 000374; 000377; 000378;
000382; 000505; 000593; 000594; 000596; 000888;
000889; 000890. За частта в землище Бургас по
кадастралната карта, одобрена със Заповед № РД18-9 от 30.01.2009 г. на изпълнителния директор
на АГКК, изменена със заповеди № КД-14-02-774
от 27.04.2012 г. и № КД-14-02-1721 от 27.09.2012 г.
С ПУП – ПРЗ се образуват урегулирани поземлени имоти при запазване на изградените
обслужващи пътища, като се осигурява достъп
до всички новообразувани урегулирани поземлени имоти. Застрояването е с градоустройствени
показатели, посочени в матрица, при спазване
на чл. 25 от Наредба № 7 от 22.12.2003 г. за
„предимно производствена зона“, за нуждите на
действащите производства и инсталации.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ заповедта може
да бъде обжалвана чрез областния управител
пред Административния съд – Бургас, в 30-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“.

2237

Областен управител:
К. Гребенаров

ОБЩИНА БУРГАС
ЗАПОВЕД № 411
от 14 февруари 2013 г.
На основание чл. 25, ал. 2 във връзка с чл. 21,
ал. 2 ЗОС, чл. 205, т. 1 ЗУТ и като взех предвид,
че са налице важни обществени интереси, които не могат да бъдат задоволени по друг начин,
нареждам:
І. Отчуждавам 72/2944 кв. м ид. части от
поземлен имот № 025031, целият с площ 2944
кв. м, в местност Юртлука по КВС на землище
с. Рудник, община Бургас, с начин на трайно
ползване – нива, категория на земята – трета,
при граници: поземлени имоти № 000126, 025032,
025030, 000188 и 000125, попадащи в трасето на
обслужващ път, от собственика на имота „Холидей Инвестмънт Кънстракшън енд Дивелопмент
груп“ – ЕООД, ЕИК 102950372, със седалище
и адрес на управление Бургас, ул. Константин
Фотинов 26А, представлявано от управителя
Кириякос Кирияку.
ІІ. Определям обезщетение за собственика на
отчуждения имот в размер 65,52 лв.
ІІІ. Сумата по т. 2 да бъде преведена в едноседмичен срок от издаване заповедта по сметка,
открита от Община Бургас в „Общинска банка“ – АД, клон Бургас.
ІV. Ако към момента на влизане в сила на
тази заповед отчужденият имот е обременен с
вещни тежести, дължимото парично обезщетение
да се изплати по реда на чл. 32, ал. 1 от Закона
за общинската собственост.
V. Имотът да бъде завзет след изплащане на
обезщетението.
Копие от заповедта да се постави на определените за това места в сградата на общината и
в кметствата на с. Рудник и с. Черно море, на
чиято територия се намира имотът, предмет на
отчуждаването, и да се публикува на интернет
страницата на кметствата на Община Бургас.
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Заповедта подлежи на обжалване в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
чрез Община Бургас пред Административния
съд – Бургас.

2360

Кмет:
Д. Николов

ЗАПОВЕД № 412
от 14 февруари 2013 г.
На основание чл. 25, ал. 2 във връзка с чл. 21,
ал. 2 ЗОС, чл. 205, т. 1 ЗУТ и като взех предвид,
че са налице важни обществени интереси, които не могат да бъдат задоволени по друг начин,
нареждам:
І. Отчуждавам 131/4964 кв. м ид. части от поземлен имот № 023015, целият с площ 4964 кв. м,
в местност Юртлука по КВС на землище с. Рудник, община Бургас, с начин на трайно ползване – пасище, мера, категория на земята – девета,
при граници: поземлени имоти № 023016, 000188,
000146, 000125, попадащи в трасето на обслужващ
път, от собственика на имота: църковно настоятелство на Храм „Света Богородица“ – Бургас,
ул. Лермонтов 5.
ІІ. Определям обезщетение за собственика на
отчуждения имот в размер 119,21 лв.
ІІІ. Сумата по т. ІІ да бъде преведена в едноседмичен срок от издаване заповедта по сметка,
открита от Община Бургас в „Общинска банка“ – АД, клон Бургас.
ІV. Ако към момента на влизане в сила на
тази заповед отчужденият имот е обременен с
вещни тежести, дължимото парично обезщетение
да се изплати по реда на чл. 32, ал. 1 от Закона
за общинската собственост.
V. Имотът да бъде завзет след изплащане на
обезщетението.
Копие от заповедта да се постави на определените за това места в сградата на общината и в
сградите на кметствата на с. Рудник и с. Черно
море, на чиято територия се намира имотът,
предмет на отчуждаването, и да се публикува на
интернет страницата на Община Бургас.
Заповедта подлежи на обжалване в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
чрез Община Бургас пред Административния
съд – Бургас.

2361

Кмет:
Д. Николов

ЗАПОВЕД № 413
от 14 февруари 2013 г.
На основание чл. 25, ал. 2 във връзка с чл. 21,
ал. 2 ЗОС, чл. 205, т. 1 ЗУТ и като взех предвид,
че са налице важни обществени интереси, които не могат да бъдат задоволени по друг начин,
нареждам:
І. Отчуждавам 144/2307 кв. м ид. части от
поземлен имот № 023016, целият с площ 2307 кв.
м, в местността Юртлука по КВС на землище
с. Рудник, община Бургас, с начин на трайно ползване – пасище, мера, категория на земята – трета;
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при граници: поземлени имоти № 023015, 000125,
000188, попадащи в трасето на обслужващ път до
ПСОВ, от собствениците на имота: наследници
на Елена Константинова Кърклисийска.
ІІ. Определям обезщетение за собствениците
на отчуждения имот в размер 131,04 лв.
ІІІ. Сумата по т. ІІ да бъде преведена в едноседмичен срок от издаване заповедта по сметка,
открита от Община Бургас в „Общинска банка“ – АД, клон Бургас.
ІV. Ако към момента на влизане в сила на
тази заповед отчужденият имот е обременен с
вещни тежести, дължимото парично обезщетение
да се изплати по реда на чл. 32, ал. 1 от Закона
за общинската собственост.
V. Имотът да бъде завзет след изплащане на
обезщетението.
Копие от заповедта да се постави на определените за това места в сградата на общината и в
сградите на кметствата на с. Рудник и с. Черно
море, на чиято територия се намира имотът,
предмет на отчуждаването, и да се публикува на
интернет страницата на Община Бургас.
Заповедта подлежи на обжалване в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
чрез Община Бургас пред Административния
съд – Бургас.

2362

Кмет:
Д. Николов

ЗАПОВЕД № 414
от 14 февруари 2013 г.
На основание чл. 25, ал. 2 във връзка с чл. 21,
ал. 2 ЗОС, чл. 205, т. 1 ЗУТ и като взех предвид,
че са налице важни обществени интереси, които не могат да бъдат задоволени по друг начин,
нареждам:
І. Отчуждавам 1054/17998 кв. м ид. части от
поземлен имот № 019007, целият с площ 17 998
кв. м, в местност Армут тарла по КВС на землище с. Рудник, община Бургас, с начин на трайно
ползване – нива; категория на земята – девета
(195), трета (17803), при граници: поземлени имоти № 019006, 000146, 000188, 000124, попадащи в
трасето на обслужващ път до ПСОВ, от собственика на имота „Тими“ – ЕООД, ЕИК 147054155,
със седалище и адрес на управление Бургас, ж.к.
Лазур, бл. 77, офис 1 (ниво гаражи), под вх. 8,
представлявано от управителя Николас Йоанидис.
ІІ. Определям обезщетение за собственика на
отчуждения имот в размер 959,14 лв.
ІІІ. Сумата по т. ІІ да бъде преведена в едноседмичен срок от издаване на заповедта по
сметка, открита от Община Бургас в „Общинска
банка“ – АД, клон Бургас.
ІV. Ако към момента на влизане в сила на
тази заповед отчужденият имот е обременен с
вещни тежести, дължимото парично обезщетение
да се изплати по реда на чл. 32, ал. 1 от Закона
за общинската собственост.
V. Имотът да бъде завзет след изплащане на
обезщетението.
Копие от заповедта да се постави на определените за това места в сградата на общината и в
сградите на кметствата на с. Рудник и с. Черно
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море, на чиято територия се намира имотът,
предмет на отчуждаването, и да се публикува на
интернет страницата на Община Бургас.
Заповедта подлежи на обжалване в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
чрез Община Бургас пред Административния
съд – Бургас.

2363

Кмет:
Д. Николов

ЗАПОВЕД № 415
от 14 февруари 2013 г.
На основание чл. 25, ал. 2 във връзка с чл. 21,
ал. 2 ЗОС, чл. 205, т. 1 ЗУТ и като взех предвид,
че са налице важни обществени интереси, които не могат да бъдат задоволени по друг начин,
нареждам:
І. Отчуждавам 185/8250 кв. м ид. части от
поземлен имот № 019015, целият с площ 8250 кв.
м, в местност Армут тарла по КВС на землище
с. Рудник, община Бургас, с начин на трайно ползване: пасище, мера; категория на земята: трета,
при граници на целия имот: поземлени имоти
№ 019021, 019043, 019042, 019041, 019039, 000124,
000188, попадащи в трасето на обслужващ път до
ПСОВ, от собствениците на имота: наследници
на Георги Калев Апостолов.
ІІ. Определям обезщетение за собствениците
на отчуждения имот в размер 168,35 лв.
ІІІ. Сумата по т. ІІ да бъде преведена в едноседмичен срок от издаване на заповедта по
сметка, открита от Община Бургас в „Общинска
банка“ – АД, клон Бургас.
ІV. Ако към момента на влизане в сила на
тази заповед отчужденият имот е обременен с
вещни тежести, дължимото парично обезщетение
да се изплати по реда на чл. 32, ал. 1 от Закона
за общинската собственост.
V. Имотът да бъде завзет след изплащане на
обезщетението.
Копие от заповедта да се постави на определените за това места в сградата на общината и в
сградите на кметствата на с. Рудник и с. Черно
море, на чиято територия се намира имотът,
предмет на отчуждаването, и да се публикува на
интернет страницата на Община Бургас.
Заповедта подлежи на обжалване в 14-дневен срок
от обнародването є в „Държавен вестник“ чрез Община Бургас пред Административния съд – Бургас.

2364

Кмет:
Д. Николов

ЗАПОВЕД № 416
от 14 февруари 2013 г.
На основание чл. 25, ал. 2 във връзка с чл. 21,
ал. 2 ЗОС, чл. 205, т. 1 ЗУТ и като взех предвид,
че са налице важни обществени интереси, които не могат да бъдат задоволени по друг начин,
нареждам:
І. Отчуждавам 1834/7159 кв. м ид. части от
поземлен имот № 019021, целият с площ 7159 кв.
м, в местност Армут тарла по КВС на землище
с. Рудник, община Бургас, с начин на трайно
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ползване – пасище, мера; категория на земята:
девета, при граници: поземлени имоти № 019043,
019015, 000188, 019022, 019009, попадащи в трасето
на обслужващ път до ПСОВ, от собственика на
имота „Елгрийн Ленд“ – ООД, ЕИК 200303572,
със седалище и адрес на управление София, район
„Надежда“, ж.к. Свобода, ул. Петко Д. Петков 4,
ет. 4, ап. 13, представлявано от управителя Диана
Людмилова Иванова.
ІІ. Определям обезщетение за собствениците
на отчуждения имот в размер 1668,94 лв.
ІІІ. Сумата по т. ІІ да бъде преведена в едноседмичен срок от издаване на заповедта по
сметка, открита от Община Бургас в „Общинска
банка“ – АД, клон Бургас.
ІV. Ако към момента на влизане в сила на
тази заповед отчужденият имот е обременен с
вещни тежести, дължимото парично обезщетение
да се изплати по реда на чл. 32, ал. 1 от Закона
за общинската собственост.
V. Имотът да бъде завзет след изплащане на
обезщетението.
Копие от заповедта да се постави на определените за това места в сградата на общината и в
сградите на кметствата на с. Рудник и с. Черно
море, на чиято територия се намира имотът,
предмет на отчуждаването, и да се публикува на
интернет страницата на Община Бургас.
Заповедта подлежи на обжалване в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
чрез Община Бургас пред Административния
съд – Бургас.

2365

Кмет:
Д. Николов

ЗАПОВЕД № 417
от 14 февруари 2013 г.
На основание чл. 25, ал. 2 във връзка с чл. 21,
ал. 2 ЗОС, чл. 205, т. 1 ЗУТ и като взех предвид,
че са налице важни обществени интереси, които не могат да бъдат задоволени по друг начин,
нареждам:
І. Отчуждавам 1030/11915 кв. м ид. части
от поземлен имот № 019017, целият с площ
11 915 кв. м, в местност Армут тарла по КВС на
землище с. Рудник, община Бургас, с начин на
трайно ползване – пасище, мера, категория на
земята – девета (11 375), трета (540), при граници
на целия имот: № 019031, 000162, 019010, 019022,
000188, попадащи в трасето на обслужващ път до
ПСОВ, от собствениците на имота: наследници
на Георги Костадинов Шивачев.
ІІ. Определям обезщетение за собствениците
на отчуждения имот в размер 937,30 лв.
ІІІ. Сумата по т. ІІ да бъде преведена в едноседмичен срок от издаване на заповедта по
сметка, открита от Община Бургас в „Общинска
банка“ – АД, клон Бургас.
ІV. Ако към момента на влизане в сила на
тази заповед отчужденият имот е обременен с
вещни тежести, дължимото парично обезщетение
да се изплати по реда на чл. 32, ал. 1 от Закона
за общинската собственост.
V. Имотът да бъде завзет след изплащане на
обезщетението.

ВЕСТНИК

С Т Р. 7 9

Копие от заповедта да се постави на определените за това места в сградата на общината и в
сградите на кметствата на с. Рудник и с. Черно
море, на чиято територия се намира имотът,
предмет на отчуждаването, и да се публикува на
интернет страницата на Община Бургас.
Заповедта подлежи на обжалване в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
чрез Община Бургас пред Административния
съд – Бургас.

2366

Кмет:
Д. Николов

ЗАПОВЕД № 418
от 14 февруари 2013 г.
На основание чл. 25, ал. 2 във връзка с чл. 21,
ал. 2 ЗОС, чл. 205, т. 1 ЗУТ и като взех предвид,
че са налице важни обществени интереси, които не могат да бъдат задоволени по друг начин,
нареждам:
І. Отчуждавам 153/4633 кв. м ид. части от
поземлен имот № 019030, целият с площ 4633 кв.
м, в местност Армут тарла по КВС на землище
с. Рудник, община Бургас, с начин на трайно
ползване – нива, категория на земята – трета,
при граници: поземлени имоти № 019031, 000188,
000058, 000163, 012024, попадащи в трасето на обслужващ път до ПСОВ, от собствениците на имота: наследници на Евдокия Лефтерова Василева.
ІІ. Определям обезщетение за собствениците
на отчуждения имот в размер 139,23 лв.
ІІІ. Сумата по т. ІІ да бъде преведена в едноседмичен срок от издаване на заповедта по
сметка, открита от Община Бургас в „Общинска
банка“ – АД, клон Бургас.
ІV. Ако към момента на влизане в сила на
тази заповед отчужденият имот е обременен с
вещни тежести, дължимото парично обезщетение
да се изплати по реда на чл. 32, ал. 1 от Закона
за общинската собственост.
V. Имотът да бъде завзет след изплащане на
обезщетението.
Копие от заповедта да се постави на определените за това места в сградата на общината и в
сградите на кметствата на с. Рудник и с. Черно
море, на чиято територия се намира имотът,
предмет на отчуждаването, и да се публикува на
интернет страницата на Община Бургас.
Заповедта подлежи на обжалване в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
чрез Община Бургас пред Административния
съд – Бургас.

2367

Кмет:
Д. Николов

ЗАПОВЕД № 419
от 14 февруари 2013 г.
На основание чл. 25, ал. 2 във връзка с чл. 21,
ал. 2 ЗОС, чл. 205, т. 1 ЗУТ и като взех предвид,
че са налице важни обществени интереси, които не могат да бъдат задоволени по друг начин,
нареждам:

С Т Р.

80

ДЪРЖАВЕН

I. Отчуждавам 149/188970 кв. м ид. части от
поземлен имот № 012024, целият с площ 188
970 кв. м, в местност Гергене чукар по КВС на
землище с. Рудник, община Бургас, с начин на
трайно ползване: пасище, мера, категория на
земята: девета (184961), трета (4010), при граници: поземлени имоти № 000115, 012023, 000071,
000162, 019030, 000163, 000058, 000188, 012021,
012055, 012054, 012053, 012052, 012051, 011065,
012041, 012040, попадащи в трасето на обслужващ път до ПСОВ, от собствениците на имота:
наследници на Стефан Колев Динев.
II. Определям обезщетение за собствениците
на отчуждения имот в размер 135,59 лв.
III. Сумата по т. II да бъде преведена в едноседмичен срок от издаване на заповедта по
сметка, открита от Община Бургас в „Общинска
банка“ – АД, клон Бургас.
ІV. Ако към момента на влизане в сила на
тази заповед отчужденият имот е обременен с
вещни тежести, дължимото парично обезщетение
да се изплати по реда на чл. 32, ал. 1 от Закона
за общинската собственост.
V. Имотът да бъде завзет след изплащане на
обезщетението.
Копие от заповедта да се постави на определените за това места в сградата на общината и в
сградите на кметствата на с. Рудник и с. Черно
море, на чиято територия се намира имотът,
предмет на отчуждаването, и да се публикува
на интернет страницата на Община Бургас.
Заповедта подлежи на обжалване в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
чрез Община Бургас пред Административния
съд – Бургас.

2368

Кмет:
Д. Николов

ЗАПОВЕД № 422
от 14 февруари 2013 г.
На основание чл. 25, ал. 2 във връзка с чл. 21,
ал. 2 ЗОС, чл. 205, т. 1 ЗУТ и като взех предвид,
че са налице важни обществени интереси, които
не могат да бъдат задоволени по друг начин,
нареждам:
І. Отчуж давам 474/33001 кв. м ид. части
от поземлен имот № 066004, целият с площ
33 001 кв. м, в местност Дзикелова къшла по
КВС на землище с. Рудник, община Бургас, с
начин на трайно ползване – нива, кагеротия на
земята – трета, при граници: поземлени имоти
№ 000188, 000243, 000114, 066005, попадащи в
трасето на обслужващ път до ПСОВ, от собственика на имота „Филиа“ – ООД, ЕИК 147054116,
със седалище и адрес на управление Бургас, ж.к.
Лазур, бл. 77, под вх. 8, офис 1 (ниво гаражи),
преставлявано от управителя Андреас Панагиото.
ІІ. Определям обезщетение за собствениците
на отчуждения имот в размер 431,34 лв.
ІІІ. Сумата по т. II да бъде преведена в едноседмичен срок от издаване на заповедта по
сметка, открита от Община Бургас в „Общинска
банка“ – АД, клон Бургас.
ІV. Ако към момента на влизане в сила на
тази заповед отчужденият имот е обременен с
вещни тежести, дължимото парично обезщетение

ВЕСТНИК
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да се изплати по реда на чл. 32, ал. 1 от Закона
за общинската собственост.
V. Имотът да бъде завзет след изплащане на
обезщетението.
Копие от заповедта да се постави на определените за това места в сградата на общината и в
сградите на кметствата на с. Рудник и с. Черно
море, на чиято територия се намира имотът,
предмет на отчуждаването, и да се публикува
на интернет страницата на Община Бургас.
Заповедта подлежи на обжалване в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
чрез Община Бургас пред Административния
съд – Бургас.

2369

Кмет:
Д. Николов

ЗАПОВЕД № 423
от 14 февруари 2013 г.
На основание чл. 25, ал. 2 във връзка с чл. 21,
ал. 2 ЗОС, чл. 205, т. 1 ЗУТ и като взех предвид,
че са налице важни обществени интереси, които не могат да бъдат задоволени по друг начин,
нареждам:
І. Отчуждавам 83/8800 кв. м ид. части от
поземлен имот № 065005, целият с площ 8800
кв. м, в местност Юртлука по КВС на землище
с. Рудник, община Бургас, с начин на трайно
ползване – нива, категория на земята – трета,
при граници: поземлени имоти № 000188, 000243,
065014, 065015, 065012, попадащи в трасето на обслужващия път, собственост на „Найт Интернешънъл“ – ЕООД, ЕИК 102895748, със седалище
и адрес на управление Бургас, ж.к. Славейков,
бл. 113, вх. 2, ет. 6, ап. 22, представлявано от
управителя Георги Андреев Андреев.
ІІ. Определям обезщетение за собственика на
отчуждения имот в размер 75,53 лв.
ІІІ. Сумата по т. ІІ да бъде преведена в едноседмичен срок от издаване на заповедта по
сметка, открита от Община Бургас в „Общинска
банка“ – АД, клон Бургас.
ІV. Ако към момента на влизане в сила на
тази заповед отчужденият имот е обременен с
вещни тежести, дължимото парично обезщетение
да се изплати по реда на чл. 32, ал. 1 от Закона
за общинската собственост.
V. Имотът да бъде завзет след изплащане на
обезщетението.
Копие от заповедта да се постави на определените за това места в сградата на общината и в
сградите на кметствата на с. Рудник и с. Черно
море, на чиято територия се намира имотът,
предмет на отчуждаването и да се публикува на
интернет страницата на Община Бургас.
Заповедта подлежи на обжалване в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
чрез Община Бургас пред Административния
съд – Бургас.

2370

Кмет:
Д. Николов
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ЗАПОВЕД № 424
от 14 февруари 2013 г.
На основание чл. 25, ал. 2 във връзка с чл. 21,
ал. 2 ЗОС, чл. 205, т. 1 ЗУТ и като взех предвид,
че са налице важни обществени интереси, които не могат да бъдат задоволени по друг начин,
нареждам:
І. Отчуждавам 30/8800 кв. м ид. части от
поземлен имот № 065012, целият с площ 8800
кв. м, в местност Юртлука по КВС на землище
с. Рудник, община Бургас, с начин на трайно
ползване – нива, категория на земята – трета,
при граници: поземлени имоти № 000188, 065005,
065015, 065002, попадащи в трасето на обслужващия път, собственост на „Хилс БГ Мениджмънт“ – ООД, ЕИК 201071290, със седалище и
адрес на управление Бургас, ж.к. Славейков,
бл. 113, вх. 2, ет. 6, ап. 22, представлявано от
управителя Красимира Георгиева Андреева.
ІІ. Определям обезщетение за собственика на
отчуждения имот в размер 27,30 лв.
ІІІ. Сумата по т. ІІ да бъде преведена в едноседмичен срок от издаване на заповедта по
сметка, открита от Община Бургас в „Общинска
банка“ – АД, клон Бургас.
ІV. Ако към момента на влизане в сила на
тази заповед отчужденият имот е обременен с
вещни тежести, дължимото парично обезщетение
да се изплати по реда на чл. 32, ал. 1 от Закона
за общинската собственост.
V. Имотът да бъде завзет след изплащане на
обезщетението.
Копие от заповедта да се постави на определените за това места в сградата на общината и в
сградите на кметствата на с. Рудник и с. Черно
море, на чиято територия се намира имотът,
предмет на отчуждаването, и да се публикува на
интернет страницата на Община Бургас.
Заповедта подлежи на обжалване в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
чрез Община Бургас пред Административния
съд – Бургас.

2371

Кмет:
Д. Николов

ЗАПОВЕД № 425
от 14 февруари 2013 г.
На основание чл. 25, ал. 2 във връзка с чл. 21,
ал. 2 ЗОС, чл. 205, т. 1 ЗУТ и като взех предвид,
че са налице важни обществени интереси, които не могат да бъдат задоволени по друг начин,
нареждам:
І. Отчуждавам 24/12502 кв. м ид. части от
поземлен имот № 065002, целият с площ 12 502
кв. м, в местност Юртлука по КВС на землище
с. Рудник, община Бургас, с начин на трайно
ползване – нива, категория на земята – трета,
при граници: поземлени имоти № 065015, 065012,
000188, 065009, 065007, 000114, попадащи в трасето
на обслужващия път, собственост на „Ен. Уай.
Експърт Пропъртис“ – ООД, ЕИК 175305757, със
седалище и адрес на управление: София, район
„Оборище“, ул. 11 август 2, представлявано от
управителите Йоанис Оксинос и Никос Хаджиджоузеф.

ВЕСТНИК
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ІІ. Определям обезщетение за собственика на
отчуждения имот в размер 21,84 лв.
ІІІ. Сумата по т. ІІ да бъде преведена в едноседмичен срок от издаване на заповедта по
сметка, открита от Община Бургас в „Общинска
банка“ – АД, клон Бургас.
ІV. Ако към момента на влизане в сила на
тази заповед отчужденият имот е обременен с
вещни тежести, дължимото парично обезщетение
да се изплати по реда на чл. 32, ал. 1 от Закона
за общинската собственост.
V. Имотът да бъде завзет след изплащане на
обезщетението.
Копие от заповедта да се постави на определените за това места в сградата на общината и в
сградите на кметствата на с. Рудник и с. Черно
море, на чиято територия се намира имотът,
предмет на отчуждаването, и да се публикува на
интернет страницата на Община Бургас.
Заповедта подлежи на обжалване в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
чрез Община Бургас пред Административния
съд – Бургас.

2372

Кмет:
Д. Николов

ЗАПОВЕД № 426
от 14 февруари 2013 г.
На основание чл. 25, ал. 2 във връзка с чл. 21,
ал. 2 ЗОС, чл. 205, т. 1 ЗУТ и като взех предвид,
че са налице важни обществени интереси, които не могат да бъдат задоволени по друг начин,
нареждам:
І. Отчуждавам 17/5251 кв. м ид. части от
поземлен имот № 065009, целият с площ 5251
кв. м, в местност Юртлука по КВС на землище
с. Рудник, община Бургас, с начин на трайно
ползване – нива, категория на земята – трета,
при граници: поземлени имоти № 065008, 065007,
065002, 000188, попадащи в трасето на обслужващия път, собственост на „Ви Лам“ – ЕООД, ЕИК
128616401, със седалище и адрес на управление:
област Ямбол, община Елхово, гр. Елхово, ул.
Славянска 5, представлявано от управителя Чун
Ван Винсент Лам.
ІІ. Определям обезщетение за собственика на
отчуждения имот в размер 15,47 лв.
ІІІ. Сумата по т. ІІ да бъде преведена в едноседмичен срок от издаване на заповедта по
сметка, открита от Община Бургас в „Общинска
банка“ – АД, – клон Бургас.
ІV. Ако към момента на влизане в сила на
тази заповед отчужденият имот е обременен с
вещни тежести, дължимото парично обезщетение
да се изплати по реда на чл. 32, ал. 1 от Закона
за общинската собственост.
V. Имотът да бъде завзет след изплащане на
обезщетението.
Копие от заповедта да се постави на определените за това места в сградата на общината и в
сградите на кметствата на с. Рудник и с. Черно
море, на чиято територия се намира имотът,
предмет на отчуждаването, и да се публикува на
интернет страницата на Община Бургас.

С Т Р.
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Заповедта подлежи на обжалване в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
чрез Община Бургас пред Административния
съд – Бургас.

2373

Кмет:
Д. Николов

ЗАПОВЕД № 427
от 14 февруари 2013 г.
На основание чл. 25, ал. 2 във връзка с чл. 21,
ал. 2 ЗОС, чл. 205, т. 1 ЗУТ и като взех предвид,
че са налице важни обществени интереси, които не могат да бъдат задоволени по друг начин,
нареждам:
І. Отчуждавам 17/5250 кв. м ид. части от
поземлен имот № 065008, целият с площ 5250
кв. м, в местност Юртлука по КВС на землище
с. Рудник, община Бургас, с начин на трайно
ползване – нива, категория на земята – трета,
при граници: поземлени имоти № 065009, 000188,
065006, 065007, попадащи в трасето на обслужващия път, собственост на „Ви Лам“ – ЕООД, ЕИК
128616401, със седалище и адрес на управление:
област Ямбол, община Елхово, гр. Елхово, ул.
Славянска 5, представлявано от управителя Чун
Ван Винсент Лам.
ІІ. Определям обезщетение за собственика на
отчуждения имот в размер 15,47 лв.
ІІІ. Сумата по т. ІІ да бъде преведена в едноседмичен срок от издаване на заповедта по
сметка, открита от Община Бургас в „Общинска
банка“ – АД, клон Бургас.
ІV. Ако към момента на влизане в сила на
тази заповед отчужденият имот е обременен с
вещни тежести, дължимото парично обезщетение
да се изплати по реда на чл. 32, ал. 1 от Закона
за общинската собственост.
V. Имотът да бъде завзет след изплащане на
обезщетението.
Копие от заповедта да се постави на определените за това места в сградата на общината и в
сградите на кметствата на с. Рудник и с. Черно
море, на чиято територия се намира имотът,
предмет на отчуждаването, и да се публикува на
интернет страницата на Община Бургас.
Заповедта подлежи на обжалване в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
чрез Община Бургас пред Административния
съд – Бургас.

2374

Кмет:
Д. Николов

ЗАПОВЕД № 428
от 14 февруари 2013 г.
На основание чл. 25, ал. 2 във връзка с чл. 21,
ал. 2 ЗОС, чл. 205, т. 1 ЗУТ и като взех предвид,
че са налице важни обществени интереси, които не могат да бъдат задоволени по друг начин,
нареждам:
І. Отчуждавам 32/18750 кв. м. ид. части от
поземлен имот № 065006, целият с площ 18 750
кв. м, в местност Юртлука по КВС на землище

ВЕСТНИК
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с. Рудник, община Бургас, с начин на трайно
ползване – нива, категория на земята – трета,
при граници: поземлени имоти № 065007, 065008,
000188, 065016, 000114, попадащи в трасето на обслужващия път, собственост на „Ен. Уай. Експърт
Пропъртис“ – ООД, ЕИК 175305757, със седалище
и адрес на управление София, район „Оборище“,
ул. 11 август 2, представлявано от управителите
Йоанис Оксинос и Никос Хаджиджоузеф.
ІІ. Определям обезщетение за собственика на
отчуждения имот в размер 29,12 лв.
ІІІ. Сумата по т. ІІ да бъде преведена в едноседмичен срок от издаване на заповедта по
сметка, открита от Община Бургас в „Общинска
банка“ – АД, клон Бургас.
ІV. Ако към момента на влизане в сила на
тази заповед отчужденият имот е обременен с
вещни тежести, дължимото парично обезщетение
да се изплати по реда на чл. 32, ал. 1 от Закона
за общинската собственост.
V. Имотът да бъде завзет след изплащане на
обезщетението.
Копие от заповедта да се постави на определените за това места в сградата на общината и в
сградите на кметствата на с. Рудник и с. Черно
море, на чиято територия се намира имотът,
предмет на отчуждаването, и да се публикува на
интернет страницата на Община Бургас.
Заповедта подлежи на обжалване в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
чрез Община Бургас пред Административния
съд – Бургас.

2375

Кмет:
Д. Николов

ЗАПОВЕД № 429
от 14 февруари 2013 г.
На основание чл. 25, ал. 2 във връзка с чл. 21,
ал. 2 ЗОС, чл. 205, т. 1 ЗУТ и като взех предвид,
че са налице важни обществени интереси, които не могат да бъдат задоволени по друг начин,
нареждам:
І. Отчуждавам 13/8175 кв. м ид. части от
поземлен имот № 065016, целият с площ 8175
кв. м, в местност Юртлука по КВС на землище
с. Рудник, община Бургас, с начин на трайно
ползване – нива, категория на земята – трета,
при граници: поземлени имоти № 065006, 000188,
065017, 000114, попадащи в трасето на обслужващ
път, от собственика на имота „Си Уай – Астерия – Ем енд Кей“ – ООД, ЕИК 102928931, със
седалище и адрес на управление Бургас, ул. Адам
Мицкевич 5, представлявано от управителите
Георгиос Пуриккос, Йоанис Йоанну и Оля Милчева Филипова.
ІІ. Определям обезщетение за собственика на
отчуждения имот в размер 11,83 лв.
ІІІ. Сумата по точка ІІ да бъде преведена в
едноседмичен срок от издаване на заповедта по
сметка, открита от Община Бургас в „Общинска
банка“ – АД, клон Бургас.
ІV. Ако към момента на влизане в сила на
тази заповед отчужденият имот е обременен с
вещни тежести, дължимото парично обезщетение
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да се изплати по реда на чл. 32, ал. 1 от Закона
за общинската собственост.
V. Имотът да бъде завзет след изплащане на
обезщетението.
Копие от заповедта да се постави на определените за това места в сградата на общината и в
сградите на кметствата на с. Рудник и с. Черно
море, на чиято територия се намира имотът,
предмет на отчуждаването, и да се публикува на
интернет страницата на Община Бургас.
Заповедта подлежи на обжалване в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
чрез Община Бургас пред Административния
съд – Бургас.

2376

Кмет:
Д. Николов

ЗАПОВЕД № 430
от 14 февруари 2013 г.
На основание чл. 25, ал. 2 във връзка с чл. 21,
ал. 2 ЗОС, чл. 205, т. 1 ЗУТ и като взех предвид,
че са налице важни обществени интереси, които не могат да бъдат задоволени по друг начин,
нареждам:
І. Отчуждавам 13/8175 кв. м ид. части от
поземлен имот № 065017, целият с площ 8175 кв.
м, в местност „Юртлука“ по КВС на землище
с. Рудник, община Бургас, с начин на трайно
ползване – нива, категория на земята – трета,
при граници: поземлени имоти № 065016, 000188,
065018, 000114, попадащи в трасето на обслужващ
път, от собственика на имота „Си Уай – Астерия – Ем енд Кей“ – ООД, ЕИК 102928931, със
седалище и адрес на управление Бургас, ул. Адам
Мицкевич 5, представлявано от управителите
Георгиос Пуриккос, Йоанис Йоанну и Оля Милчева Филипова.
ІІ. Определям обезщетение за собственика на
отчуждения имот в размер 11,83 лв.
ІІІ. Сумата по точка ІІ да бъде преведена в
едноседмичен срок от издаване на заповедта по
сметка, открита от Община Бургас в „Общинска
банка“ – АД, клон Бургас.
ІV. Ако към момента на влизане в сила на
тази заповед отчужденият имот е обременен с
вещни тежести, дължимото парично обезщетение
да се изплати по реда на чл. 32, ал. 1 от Закона
за общинската собственост.
V. Имотът да бъде завзет след изплащане на
обезщетението.
Копие от заповедта да се постави на определените за това места в сградата на общината и в
сградите на кметствата на с. Рудник и с. Черно
море, на чиято територия се намира имотът,
предмет на отчуждаването, и да се публикува на
интернет страницата на Община Бургас.
Заповедта подлежи на обжалване в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“,
чрез Община Бургас пред Административния
съд – Бургас.

2377

Кмет:
Д. Николов

ВЕСТНИК
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ЗАПОВЕД № 431
от 14 февруари 2013 г.
На основание чл. 25, ал. 2 във връзка с чл. 21,
ал. 2 ЗОС, чл. 205, т. 1 ЗУТ и като взех предвид,
че са налице важни обществени интереси, които не могат да бъдат задоволени по друг начин,
нареждам:
І. Отчуждавам 13/8175 кв. м ид. части от
поземлен имот № 065018, целият с площ 8175
кв. м, в местност Юртлука по КВС на землище
с. Рудник, община Бургас, с начин на трайно
ползване – нива, категория на земята – трета,
при граници: поземлени имоти № 065017, 000188,
065019, 000114, попадащи в трасето на обслужващ
път, от собственика на имота „Си Уай – Астерия – Ем енд Кей“ – ООД, ЕИК 102928931, със
седалище и адрес на управление Бургас, ул. Адам
Мицкевич 5, представлявано от управителите
Георгиос Пуриккос, Йоанис Йоанну и Оля Милчева Филипова.
ІІ. Определям обезщетение за собственика на
отчуждения имот в размер 11,83 лв.
ІІІ. Сумата по т. ІІ да бъде преведена в едноседмичен срок от издаване на заповедта по
сметка, открита от Община Бургас в „Общинска
банка“ – АД, клон Бургас.
ІV. Ако към момента на влизане в сила на
тази заповед отчужденият имот е обременен с
вещни тежести, дължимото парично обезщетение
да се изплати по реда на чл. 32, ал. 1 от Закона
за общинската собственост.
V. Имотът да бъде завзет след изплащане на
обезщетението.
Копие от заповедта да се постави на определените за това места в сградата на общината и в
сградите на кметствата на с. Рудник и с. Черно
море, на чиято територия се намира имотът,
предмет на отчуждаването, и да се публикува на
интернет страницата на Община Бургас.
Заповедта подлежи на обжалване в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
чрез Община Бургас пред Административния
съд – Бургас.

2378

Кмет:
Д. Николов

ЗАПОВЕД № 432
от 14 февруари 2013 г.
На основание чл. 25, ал. 2 във връзка с чл. 21,
ал. 2 ЗОС, чл. 205, т. 1 ЗУТ и като взех предвид, че
са налице важни обществени интереси, които не
могат да бъдат задоволени по друг начин, нареждам:
І. Отчуждавам 12/8175 кв. м ид. части от
поземлен имот № 065019, целият с площ 8175
кв. м, в местност Юртлука по КВС на землище
с. Рудник, община Бургас, с начин на трайно
ползване – нива, категория на земята – трета,
при граници: поземлени имоти № 065018, 000188,
065010, 065011, 000114, попадащи в трасето на
обслужващ път, от собственика на имота „Си
Уа й – Ас т ери я – Ем ен д Кей“ – ООД, ЕИК
102928931, със седалище и адрес на управление
Бургас, ул. Адам Мицкевич 5, представлявано от
управителите Георгиос Пуриккос, Йоанис Йоанну
и Оля Милчева Филипова.
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ІІ. Определям обезщетение за собственика
на отчуждения имот в размер 10,92 лв.
ІІІ. Сумата по т. ІІ да бъде преведена в едноседмичен срок от издаване на заповедта по
сметка, открита от Община Бургас в „Общинска
банка“ – АД, клон Бургас.
ІV. Ако към момента на влизане в сила на
тази заповед отчужденият имот е обременен с
вещни тежести, дължимото парично обезщетение да се изплати по реда на чл. 32, ал. 1 от
Закона за общинската собственост.
V. Имотът да бъде завзет след изплащане
на обезщетението.
Копие от заповедта да се постави на определените за това места в сградата на общината и в
сградите на кметствата на с. Рудник и с. Черно
море, на чиято територия се намира имотът,
предмет на отчуждаването, и да се публикува
на интернет страницата на Община Бургас.
Заповедта подлежи на обжалване в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“,
чрез Община Бургас пред А дминистративния
съд – Бургас.

2379

К мет:
Д. Николов

ЗАПОВЕД № 433
от 14 февруари 2013 г.
На основание чл. 25, а л. 2 във връзка с
чл. 21, ал. 2 ЗОС, чл. 205, т. 1 ЗУТ и като взех
предвид, че са налице важни обществени интереси, които не могат да бъдат задоволени по
друг начин, нареждам:
І. Отчуждавам 19/7035 кв. м ид. части от
поземлен имот № 065010, целият с площ 7035
кв. м, в местност Юртлука по КВС на землище
с. Рудник, община Бургас, с начин на трайно
ползване – нива, категория на земята – трета, при граници: поземлени имоти № 000114,
000188, 065019, 065011, попадащи в трасето на
обслужващия път, собственост на Ивайло Димов Кюркчиев с постоянен адрес Бургас, ж.к.
Лазур, бл. 97, ет. 2, ап. 7.
ІІ. Определям обезщетение за собственика
на отчуждения имот в размер 17,29 лв.
ІІІ. Сумата по т. ІІ да бъде преведена в едноседмичен срок от издаване на заповедта по
сметка, открита от Община Бургас в „Общинска
банка“ – АД, клон Бургас.
ІV. Ако към момента на влизане в сила на
тази заповед отчужденият имот е обременен с
вещни тежести, дължимото парично обезщетение да се изплати по реда на чл. 32, ал. 1 от
Закона за общинската собственост.
V. Имотът да бъде завзет след изплащане
на обезщетението.
Копие от заповедта да се постави на определените за това места в сградата на общината и в
сградите на кметствата на с. Рудник и с. Черно
море, на чиято територия се намира имотът,
предмет на отчуждаването, и да се публикува
на интернет страницата на Община Бургас.
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Заповедта подлежи на обжалване в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
чрез Община Бургас пред Административния
съд – Бургас.

2380

Кмет:
Д. Николов

ЗАПОВЕД № 434
от 14 февруари 2013 г.
На основание чл. 25, ал. 2 във връзка с чл. 21,
ал. 2 ЗОС, чл. 205, т. 1 ЗУТ и като взех предвид,
че са налице важни обществени интереси, които не могат да бъдат задоволени по друг начин,
нареждам:
І. Отчуждавам 12/348 кв. м ид. части от
поземлен имоти № 000189, целият с площ 348
кв. м, в местност Юртлука по КВС на землище
с. Рудник, община Бургас, с начин на трайно
ползване – нива, категория на земята – трета,
при граници: поземлени имоти № 000190, 000249,
000188, 000114, попадащи в трасето на обслужващия път, собственост на Стефан Петков Бахов
и Зорка Тодорова Бахова, двамата с постоянен
адрес Бургас, ж.к. Меден рудник, бл. 13, вх. 9,
ет. 2, ап. 3.
ІІ. Определям обезщетение за собственика на
отчуждения имот в размер 10,92 лв.
ІІІ. Сумата по т. ІІ да бъде преведена в едноседмичен срок от издаване на заповедта по
сметка, открита от Община Бургас в „Общинска
банка“ – АД, клон Бургас.
ІV. Ако към момента на влизане в сила на
тази заповед отчужденият имот е обременен с
вещни тежести, дължимото парично обезщетение
да се изплати по реда на чл. 32, ал. 1 от Закона
за общинската собственост.
V. Имотът да бъде завзет след изплащане на
обезщетението.
Копие от заповедта да се постави на определените за това места в сградата на общината и в
сградите на кметствата на с. Рудник и с. Черно
море, на чиято територия се намира имотът,
предмет на отчуждаването, и да се публикува на
интернет страницата на Община Бургас.
Заповедта подлежи на обжалване в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“,
чрез Община Бургас пред Администаритвния
съд – Бургас.

2381

Кмет:
Д. Николов

ЗАПОВЕД № 435
от 14 февруари 2013 г.
На основание чл. 25, ал. 2 във връзка с чл. 21,
ал. 2 ЗОС, чл. 205, т. 1 ЗУТ и като взех предвид,
че са налице важни обществени интереси, които не могат да бъдат задоволени по друг начин,
нареждам:
І. Отчуждавам 5/3496 кв. м ид. части от поземлен имот № 025030, целият с площ 3496 кв. м, в
местност Юртлука по КВС на землище с. Рудник,
община Бургас, с начин на трайно ползване – нива,
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категория на земята – девета (1757), трета (1739),
при граници: поземлени имоти № 025032, 025049,
000126, 000188, 025031, попадащи в трасето на
обслужващия път, собственост на Алекси Костов
Костов с постоянен адрес: ж.к. Изгрев, бл. 49А,
вх. 2, ет. 1, ап. 3, и Иван Алексиев Алексиев с
постоянен адрес: ж.к. Лазур, бл. 88, вх. 1, ет. 5
(наследници на Алекси Костов Алексиев).
ІІ. Определям обезщетение за собственика на
отчуждения имот в размер 4,55 лв.
ІІІ. Сумата по т. ІІ да бъде преведена в едноседмичен срок от издаване на заповедта по
сметка, открита от Община Бургас в „Общинска
банка“ – АД, клон Бургас.
ІV. Ако към момента на влизане в сила на
тази заповед отчужденият имот е обременен с
вещни тежести, дължимото парично обезщетение
да се изплати по реда на чл. 32, ал. 1 от Закона
за общинската собственост.
V. Имотът да бъде завзет след изплащане на
обезщетението.
Копие от заповедта да се постави на определените за това места в сградата на общината и в
сградите на кметствата на с. Рудник и с. Черно
море, на чиято територия се намира имотът,
предмет на отчуждаването, и да се публикува на
интернет страницата на Община Бургас.
Заповедта подлежи на обжалване в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
чрез Община Бургас пред Административния
съд – Бургас.

2382

Кмет:
Д. Николов

ЗАПОВЕД № 436
от 14 февруари 2013 г.
На основание чл. 25, ал. 2 във връзка с чл. 21,
ал. 2 ЗОС, чл. 205, т. 1 ЗУТ и като взех предвид,
че са налице важни обществени интереси, които не могат да бъдат задоволени по друг начин,
нареждам:
І. Отчуждавам 20/7529 кв. м ид. части от
поземлен имот № 026008, целият с площ 7529
кв. м, в местност Юртлука по КВС на землище
с. Рудник, община Бургас, с начин на трайно
ползване – нива, категория на земята – девета
(932), трета (6597), при граници: поземлени имоти
№ 000126, 026007, 000249, 026009, 000188, попадащи
в трасето на обслужващия път, собственост на
Иван Николов Дичев с постоянен адрес: община
Бургас, с. Рудник, ул. П. Пенев 11 (наследник на
Никола Иванов Дичев).
ІІ. Определям обезщетение за собственика на
отчуждения имот в размер 18,20 лв.
ІІІ. Сумата по т. ІІ да бъде преведена в едноседмичен срок от издаване на заповедта по
сметка, открита от Община Бургас в „Общинска
банка“ – АД, клон Бургас.
ІV. Ако към момента на влизане в сила на
тази заповед отчужденият имот е обременен с
вещни тежести, дължимото парично обезщетение
да се изплати по реда на чл. 32, ал. 1 от Закона
за общинската собственост.

ВЕСТНИК
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V. Имотът да бъде завзет след изплащане на
обезщетението.
Копие от заповедта да се постави на определените за това места в сградата на общината и в
сградите на кметствата на с. Рудник и с. Черно
море, на чиято територия се намира имотът,
предмет на отчуждаването, и да се публикува на
интернет страницата на Община Бургас.
Заповедта подлежи на обжалване в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
чрез Община Бургас пред Административния
съд – Бургас.
Кмет:
Д. Николов
2383

ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО
РЕШЕНИЕ № 507
от 31 януари 2013 г.
1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 127, ал. 6 във връзка с чл. 125, ал. 4 ЗУТ Общинският съвет – гр. Велико Търново, одобрява:
1.1. Общ устройствен план на Община Велико
Търново – окончателен проект, с изключение
на предвижданията за охранителната зона на
групова недвижима културна ценност (ГНКЦ)
„Историческо селище Арбанаси“ и „Специфични
правила и нормативи за устройство на охранителната зона на ГНКЦ „Историческо селище
Арбанаси“, придружен с необходимите схеми,
със следните корекции:
– към устройствените показатели на жилищни
устройствени зони – ЖМ1 и ЖМ2, както следва:
за устройствена зона ЖМ 1 – плътност на застрояване – било 60 % – става 40 %; Кинт – било
1,2 – става 0,8; плътност на озеленяване – било
40 % – става 60 %;
за устройствена зона ЖМ2 – плътност на застрояване – било 30 % – става 20 %; Кинт – било
0,6 – става 0,4, плътност на озеленяване – било
60 % – става 80 %;
– към други правила и изисквания се добавя – максимално застроена площ на жилищна
сграда – 250 кв.м.
1.2. Правила и нормативи за прилагане на
общия устройствен план на Община Велико
Търново – окончателен проект.
2. На основание чл. 103а ЗУТ се ограничава
обхватът на зоните ЖМ 1 и ЖМ 2 само за имоти
със сменено предназначение и одобрени подробни
устройствени планове преди влизането в сила на
новия общ устройствен план.
Всички останали територии придобиват статут Оз2.
Статут на Оз2 да придобият терени с одобрени подробни устройствени планове и променено
предназначение след тяхната евентуална отмяна
по съответния ред.

2169

Председател:
Н. Ашиков

С Т Р.
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ДЪРЖАВЕН

РЕШЕНИЕ № 584
от 28 февруари 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 3,
ал. 3, т. 2 и чл. 4, ал. 4 ЗПСК Общинският съвет – гр.
Велико Търново, реши:
1. Открива процедура за приватизация на следните общински нежилищни имоти: „Незастроен УПИ
VІІІ – „за обществено и делово обслужване“ от кв.
1 по ПУП – ПР на гр. Велико Търново, ж.к. Чолаковци; незастроен ПИ с идентификатор 10447.501.124
по КККР на гр. Велико Търново, за който имот е
отреден УПИ V – „за резервен терен“, от кв. 6 по
ПУП – ПР на гр. Велико Търново, Западна промишлена зона; незастроен ПИ с идентификатор
10447.506.273 по КККР на гр. Велико Търново, за
който имот е отреден УПИ І – „за производствени и
складови дейности“, от кв. 640 по ПУП – ПР на гр.
Велико Търново; незастроен ПИ с идентификатор
10447.506.275 по КККР на гр. Велико Търново, за
който имот е отреден УПИ ІІІ – „за производствени и складови дейности“, от кв. 640 по ПУП – ПР
на гр. Велико Търново“ – собственост на Община
Велико Търново.
2. Забранява извършването на разпоредителни
сделки с дълготрайни активи на имотите, сключване
на договори за придобиване на дялово участие, за
наем, за съвместна дейност, за кредит, за обезпечаване на вземания и поемане на менителнични
задължения освен с разрешение на общинския съвет.
3. Възлага на Общинската агенция за приватизация да подготви и осъществи приватизационните
сделки за имотите по установения от закона ред и
приетите решения от общинския съвет.
Председател:
Н. Ашиков
2284
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РЕШЕНИЕ № 586
от 28 февруари 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 3,
ал. 3, т. 2 и чл. 4, ал. 4 ЗПСК Общинският съвет – гр. Велико Търново, реши:
1. Открива процедура за приватизация на общински нежилищен имот, представляващ дворно
място, попадащо в УПИ І от кв. 48 по плана
на с. Никюп, община Велико Търново, заедно с
построена в него сграда (бивша баня) – собственост на Община Велико Търново.
2. Забранява извършването на разпоредителни
сделки с дълготрайни активи на имота, сключването на договори за придобиване на дялово
участие, за наем, за съвместна дейност, за кредит, за обезпечаване на вземания и поемане на
менителнични задължения освен с разрешение
на общинския съвет.
3. Възлага на Общинската агенция за приватизация да подготви и осъществи приватизационната
сделка за имота по установения от закона ред и
приетите решения от общинския съвет.

2286

Председател:
Н. Ашиков

ОБЩИНА ВЕТОВО

РЕШЕНИЕ № 585
от 28 февруари 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 3,
ал. 3, т. 2 и чл. 4, ал. 4 ЗПСК Общинският съвет – гр. Велико Търново, реши:
1. Открива процедура за приватизация на следните общински нежилищни имоти, както следва: „Застроен поземлен имот с идентификатор 37335.519.5
заедно със сграда (бивше училище) с идентификатор
37335.519.5.1 по КККР за територията на с. Клъшка
река, община Велико Търново; незастроен УПИ
ХVІІ – „за обслужващи дейности“, от кв. 59 по
ПУП – ПР на гр. Килифарево – собственост на
Община Велико Търново.
2. Забранява извършването на разпоредителни
сделки с дълготрайни активи на имотите, сключването на договори за придобиване на дялово
участие, за наем, за съвместна дейност, за кредит,
за обезпечаване на вземания и поемане на менителнични задължения освен с разрешение на
общинския съвет.
3. Възлага на Общинската агенция за приватизация да подготви и осъществи приватизационните
сделки за имотите по установения от закона ред и
приетите решения от общинския съвет.

РЕШЕНИЕ № 276
от 22 февруари 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Ветово, реши:
Одобрява ПУП – ИПУР на участъка, заключен
в контура, образуван от следните номера ОТ: 7;
9; 12; 33; 36; 38; 37; 40; 84; 53; 126; 67; 70; 67 и
7, гр. Сеново, община Ветово, и ПУП – ИПР и
ПР, както следва:
· изменят се кв. 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 17,
19, 31, кв. 1032, и урегулирани поземлени имоти
в тях по новите уличнорегулационни линии и
по кадастрални граници, одобрени със Заповед
№ 495 от 27.09.2012 г.;
· от плана отпадат следните квартали заедно
с всички УПИ в тях: 9, 14, 18, 20, 21, 22, 23, 24,
25, 26, 109;
· образуват се нови квартали № 9, 14, 18, 20,
21, 22, 23, 24, 25, 26, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96;
· в следните нови квартали се създават нови
УПИ:
– кв. 14 – УПИ I – за комплексно жилищно
строителство;
– кв. 22 – УПИ I – за паметник;
– кв. 23 – УПИ I – за детска площадка, II – за
озеленяване, и III;
– кв. 24 – УПИ I – за озеленяване;
– кв. 25 – УПИ I – за кметство.

Председател:
Н. Ашиков

Председател:
Б. Гайтанов
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ДЪРЖАВЕН

ОБЩИНА ВЪРШЕЦ
РЕШЕНИЕ № 238
от 27 февруари 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Вършец, одобрява частично изменение на подробния
устройствен план на гр. Вършец, отнасящо се за
новообразуваните квартали 90 и 90а съгласно
разработения проект.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ решението
подлежи на обжалване в 30-дневен срок от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“
чрез Общинска администрация Вършец пред
Административния съд – Монтана.

2329

Председател:
А. Димитров

ОБЩИНА КНЕЖ А
РЕШЕНИE № 251
от 27 февруари 2013 г.
На основание чл. 129, ал. 2 ЗУТ и чл. 21, ал. 1,
т. 11 и ал. 2 ЗМСМА Общинският съвет – гр.
Кнежа, реши:
Одо бря ва П У П – парце лар ен п ла н к ат о
самостоятелна част от Комплексен проект за
инвестиционна инициатива по чл. 150 ЗУТ за:
обект: „Стопанск и сг ради“ в ПИ № 748062,
748063, 748064, 748065 и 748066 в землището
на гр. Кнежа, местност Трите декара, община
Кнежа, област Плевен; подобект кабел 20 kV и
трафопост 1х100 kVА/20 kV в ПИ № 748062 по
КВС на гр. Кнежа, местност Трите декара, община Кнежа, област Плевен; собственик „Сиби
Илчовски“ – ЕООД, ЕИК 106542592, със седалище и адрес на управление гр. Кнежа, община
Кнежа, област Плевен, ул. Георги Димитров 33,
представлявано от Божидар Станчов Илчовски.

2215

Председател:
М. Цолова

ОБЩИНА КЪРДЖ АЛИ
РЕШЕНИЕ № 26
от 30 януари 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 и § 124 ЗУТ Общинският съвет –
гр. Кърджали, одобрява подробен устройствен
план – план за застрояване на неурегулиран
поземлен имот № 137, кадастрален район 316 по
плана на новообразуваните имоти в землището
на гр. Кърджали.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ заинтересованите лица могат да обжалват решението
чрез кмета на общината до А дминистративния
съд – Кърджали, в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“.

2268

Председател:
Р. Мустафа

ВЕСТНИК
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РЕШЕНИЕ № 27
от 30 януари 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 и § 124 ЗУТ Общинският съвет – гр.
Кърд ж а л и, одобря ва под робен ус т ройс т вен
план – план за застрояване на неурегулирани
поземлени имоти № 40909.13.117 и № 40909.13.78
по кадастралната карта на Кърджали.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ заинтересованите лица могат да обжалват решението
чрез кмета на общината до Административния
съд – Кърджали, в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“.

2269

Председател:
Р. Мустафа

РЕШЕНИЕ № 28
от 30 януари 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 и § 124 ЗУТ Общинският съвет – гр.
Кърджали, одобрява изменение на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване
на квартали с № 161, 162, 182, 183, 186, 195, 196,
197, 198 и 270 на ж.к. Възрожденци – ІІІ част,
гр. Кърджали.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ заинтересованите лица могат да обжалват решението
чрез кмета на общината до Административния
съд – Кърджали, в 14-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“.

2270

Председател:
Р. Мустафа

РЕШЕНИЕ № 29
от 30 януари 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 и § 124 ЗУТ Общинският съвет – гр.
Кърд ж а л и, одобря ва под робен ус т ройс т вен
план – план за застрояване на неурегулиран
поземлен имот № 010058 по картата за възтановена собственост в землището на с. Прилепци,
община Кърджали.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ заинтересованите лица могат да обжалват решението
чрез кмета на общината до Административния
съд – Кърджали, в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“.

2271

Председател:
Р. Мустафа

РЕШЕНИЕ № 30
от 30 януари 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 и § 124 ЗУТ Общинският съвет – гр.
Кърд ж а л и, одобря ва под робен ус т ройс т вен
план – план за застрояване на неурегулирани
поземлени имоти № 032014 и № 032013 по картата за възтановена собственост в землището на
с. Широко поле, община Кърджали.

С Т Р.
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На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ заинтересованите лица могат да обжалват решението
чрез кмета на общината до Административния
съд – Кърджали, в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“.

2272

Председател:
Р. Мустафа

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ
НА ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ
ЗАПОВЕД № РД-20-92
от 1 март 2013 г.
На основание § 4к, ал. 6 ПЗРЗСПЗЗ, чл. 28б,
ал. 8 ППЗСПЗЗ, протокол от 31.01.2013 г. на
комисията по чл. 28б ППЗСПЗЗ и в изпълнение
на Решение № 259 от 29.09.2009 г. на Административния съд – Кюстендил, по адм.д. № 218
от 2009 г. одобрявам:
Изменението на плана на новообразуваните
имоти по § 4к, ал. 1 ПЗРЗСПЗЗ за местност
Гола Велика в землището на гр. Кюстендил,
община Кюстендил, одобрен със Заповед № 296
от 10.10.2008 г. на областния управител на област Кюстендил, отменен с Решение № 259 от
29.09.2009 г. на Административния съд – Кюстендил, в частта на имоти № 41112.83.040, 41112.83.041
и № 41112.83.042, както следва:
Новообразуван имот № 41112.83.459 с площ 1254
кв. м, в който са обединени имоти № 41112.83.040,
41112.83.041 и част от № 41112.83.042, в регистъра
към ПНИ се записва на наследниците на Симеон
и Райна Кочови съгласно Решение № 1-112 от
15.11.2006 г. на ОСЗ – Кюстендил.
Одобреният план може да бъде обжалван
чрез областния управител на област Кюстендил
пред А дминистративния съд – К юстендил, в
14-дневен срок от обнародването на заповедта в
„Държавен вестник“.

2218

Областен управител:
Вл. Стойков

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ
НА ОБЛАСТ ЛОВЕЧ
ЗАПОВЕД № РД-07-38
от 4 март 2013 г.
На основание § 4к, ал. 6 от Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи
и протокол от 27.02.2013 г. на комисията, назначена със Заповед № РД-07-35 от 26.02.2013 г. на
областния управител на област Ловеч, одобрявам
плана на новообразуваните имоти на местността
Могилата – в строителните граници на гр. Ловеч,
област Ловеч.
Жалби срещу одобрения план на новообразуваните имоти могат да се подават в 14-дневен
срок от обнародването на заповедта в „Държавен
вестник“ пред Административния съд – Ловеч.

2432

Областен управител:
В. Събчева
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ОБЩИНА ПЛЕВЕН
РЕШЕНИЕ № 471
от 27 февруари 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21,
ал. 1, т. 8 ЗМСМА и чл. 1, ал. 2, т. 6, чл. 3, ал. 2,
изречение 2 и ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4, чл. 5, ал. 2,
чл. 26, ал. 1 и 2 и чл. 31 във връзка с чл. 32,
ал. 3, т. 1 ЗПСК Общинският съвет – гр. Плевен, реши:
1. Открива процедура за приватизация чрез
публичен търг на следните общински недвижими
нежилищни имоти:
1.1. м а г а з и н № 1 с и д е н т и ф и к а т о р
56722.661.9.10.40, със застроена площ 41,78 кв.
м на ет. 1 в жилищна сграда с адрес: Плевен,
бул. Георги Кочев 13, вх. А;
1.2. ма гази н № 2 с и ден т ифи к ат ор
56722.661.9.10.41, със застроена площ 31,18 кв.
м на ет. 1 в жилищна сграда с адрес: Плевен,
бул. Георги Кочев 13, вх. А;
1.3. ателие № 1 с идентификатор 56722.661.9.10.18,
със застроена площ 51,81 кв. м и прилежаща
маза № 18 с площ 4,56 кв. м на ет. 7 в жилищна сграда с адрес: Плевен, бул. Георги Кочев
13, вх. А;
1.4. ателие № 2 с идентификатор 56722.661.9.10.19,
със застроена площ 67,66 кв. м и прилежаща
маза № 19 с площ 5,93 кв. м на ет. 7 в жилищна сграда с адрес: Плевен, бул. Георги Кочев
13, вх. А;
1.5. ателие № 3 с идентификатор 56722.661.9.10.20,
със застроена площ 80,50 кв. м и прилежаща
маза № 20 с площ 4,08 кв. м на ет. 7 в жилищна сграда с адрес: Плевен, бул. Георги Кочев
13, вх. А;
1.6. ателие № 4 с идентификатор 56722.661.9.10.21,
със застроена площ 55,35 кв. м и прилежаща
маза № 21 с площ 4,38 кв. м на ет. 7 в жилищна сграда с адрес: Плевен, бул. Георги Кочев
13, вх. А;
1.7. ателие № 5 с идентификатор 56722.661.9.10.22,
със застроена площ 46,24 кв. м и прилежаща
маза № 22 с площ 4,40 кв. м на ет. 7 в жилищна сграда с адрес: Плевен, бул. Георги Кочев
13, вх. А;
1.8. ма гази н № 1 с и ден т ифи к ат ор
56722.661.9.9.25, със застроена площ 17 кв. м
на приземен етаж в жилищна сграда с адрес:
Плевен, бул. Георги Кочев 13, вх. Б;
1 .9. м а г а з и н № 2 с и д е н т и ф и к а т о р
56722.661.9.9.26, със застроена площ 21,04 кв. м
на приземен етаж в жилищна сграда с адрес:
Плевен, бул. Георги Кочев 13, вх. Б;
1.10 . м а г а з и н № 3 с и д е н т и ф и к а т о р
56722.661.9.9.27, със застроена площ 34,30 кв. м
на ет. 1 в жилищна сграда с адрес: Плевен, бул.
Георги Кочев 13, вх. Б;
1.11. ателие № 1 с идентификатор 56722.661.9.9.19,
със застроена площ 29,60 кв. м на приземен етаж
в жилищна сграда с адрес: Плевен, бул. Георги
Кочев 13, вх. Б;
1.1 2 . а т е л и е № 2 с и д е н т и ф и к а т о р
56722.661.9.9.20, със застроена площ 51,17 кв. м
и прилежаща маза № 19 с площ 4,80 кв. м на
ет. 7 в жилищна сграда с адрес: Плевен, бул.
Георги Кочев 13, вх. Б;
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1.1 3. а т е л и е № 3 с и д е н т и ф и к а т о р
56722.661.9.9.21, със застроена площ 55,53 кв. м
и прилежаща маза № 20 с площ 4,74 кв. м на
ет. 7 в жилищна сграда с адрес: Плевен, бул.
Георги Кочев 13, вх. Б;
1.14. ателие № 4 с идентификатор 56722.661.9.9.22,
със застроена площ 70,41 кв. м и прилежаща маза
№ 21 с площ 5,93 кв. м на ет. 7 в жилищна сграда с адрес: Плевен, бул. Георги Кочев 13, вх. Б;
1.15. ателие № 5 с идентификатор 56722.661.9.9.23,
със застроена площ 78,30 кв. м и прилежаща маза
№ 22 с площ 4,56 кв. м на ет. 7 в жилищна сграда с адрес: Плевен, бул. Георги Кочев 13, вх. Б;
1.16. ателие № 6 с идентификатор 56722.661.9.9.24,
със застроена площ 56,53 кв. м и прилежаща маза
№ 23 с площ 4,69 кв. м на ет. 7 в жилищна сграда с адрес: Плевен, бул. Георги Кочев 13, вх. Б.
2. Възлага на кмета на община Плевен да
извърши необходимите правни и фактически
действия за провеждане на съответните процедури по реда на чл. 5, ал. 2, т. 5 от Наредбата за
възлагане извършването на дейности, свързани
с подготовката на приватизация или със следприватизационен контрол, включително процесуално представителство, за възлагане анализ на
правното състояние и приватизационна оценка
на имотите, както и да сключи съответните договори със спечелилите участници в проведените
процедури.

2265

Председател:
Д. Ангелов

ОБЩИНА „РОДОПИ“,
ОБЛАСТ ПЛОВДИВ
РЕШЕНИЕ № 034
от 28 февруари 2013 г.
На основание чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 129,
ал. 2, 3 и 4 ЗУТ (ред., ДВ, бр. 17 от 2009 г.),
§ 124, ал. 1 ПЗРЗИДЗУТ и докладна на кмета на
общината Общинският съвет „Родопи“ – област
Пловдив, реши:
1. Одобря ва П У П – П РЗ и П П за и мо т
№ 018015, местност Живака, землище с. Белащица, представляващ земеделска земя за процедура за промяна на предназначението съобразно
изискванията на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ, като:
· образува УПИ: 018015 – жилищно застрояване, за разширение на полски път по червени,
сини линии, надписи със син цвят;
· определя начин на застрояване на сгради
с Н до 10 м, свободно разположени в зона по
ограничителна линия на застрояване, показана
с плътен червен пунктир, котировки с черно;
· определя устройствена зона „Жм“;
· одобрява трасета за външно електроснабдяване и водоснабдяване със собствен водоизточник.
Решението може да се обжалва в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Пловдив, чрез
кмета на община „Родопи“.

2445

Председател:
Г. Ташев

ВЕСТНИК

С Т Р. 8 9

РЕШЕНИЕ № 035
от 28 февруари 2013 г.
На основание чл. 129, ал. 1 във връзка с
чл. 129, ал. 3 и 4 ЗУТ (ред., ДВ, бр. 17 от 2009 г.),
§ 124, ал. 1 ПЗРЗИДЗУТ и докладна на кмета на
общината Общинският съвет „Родопи“ – област
Пловдив, реши:
Одобрява ПУП – ПРЗ и ПП за изменение на
ПУП – ПРЗ на УПИ 002269 – администрация,
шоурум и магазин за авточасти, който съответства
на 002323, местност Герена, землище с. Браниполе,
и разширение с имот № 002270, местност Герена,
землище с. Браниполе, представляващ земеделска
земя за процедура промяна предназначението
съобразно изискванията на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ, като:
· отпада УПИ 002269 – администрация, шоурум и магазин за авточасти, който съответства на
002323, местност Герена, землище с. Браниполе;
· образува УПИ: 002323, 002270 – администрация, шоурум, магазин за авточасти, склад за
промишлени стоки, за разширение на полски път
по червени, сини линии, надписи със син цвят;
· определя начин на застрояване на сгради
с Н до 12 м, свободно разположени в зона по
ограничителна линия на застрояване, показана
с плътен червен пунктир, котировки с черно;
· определя устройствена зона „Пп“.
На основание чл. 135, ал. 6 ЗУТ се спира
прилагането на Заповед № 927 от 26.10.2005 г.
на кмета на община „Родопи“ – Пловдив, за
засегнатия имот.
Решението може да се обжалва в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Пловдив, чрез
кмета на община „Родопи“.

2446

Председател:
Г. Ташев

РЕШЕНИЕ № 036
от 28 февруари 2013 г.
На основание чл. 129, ал. 1 и § 124, ал. 1
ЗИДЗУТ Общинският съвет „Родопи“ – област
Пловдив, реши:
1. Одобрява ПУП – ПРЗ и ПП за част от
имот № 012196, местност Грамадите, землище
с. Белащица, представляващи земеделска земя
за процедура за промяна на предназначението
съобразно изискванията на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ, като:
· образува УПИ I-012196 – жилищно застрояване, по червените, сините линии, надписите
със син цвят;
· определя начин на застрояване на сгради
с Н до 10 м, свободно разположени в зона по
ограничителна линия на застрояване, показана
с плътен червен пунктир, котировки с черно;
· определя устройствена зона „Жм“;
· одобрява трасе за външно електроснабдяване
и водоснабдяване със собствен водоизточник.
2. Решението може да се обжалва в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Пловдив, чрез
кмета на община „Родопи“.

2398

Председател:
Г. Ташев

С Т Р.

90
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РЕШЕНИЕ № 037
от 28 февруари 2013 г.
На основание чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 129,
ал. 2, 3 и 4 ЗУТ (ред., ДВ, бр. 17 от 2009 г.),
§ 124, ал. 1 ПЗРЗИДЗУТ и докладна на кмета на
общината Общинският съвет „Родопи“ – област
Пловдив, реши:
Одобрява ПУП – ПРЗ и ПП за част от имот
№ 027158 и имот № 027159, местност Чорбалъка, землище с. Брестовица, представляващи
земеделска земя за процедура за промяна на
предназначението съобразно изискванията на
ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ, като:
· образува УПИ: І-027158 жилищно строителство, ІІ-027159 жилищно строителство, ІІІ-027159
ж илищно ст роителство, І V- 027159 ж илищно
строителство, за разширение на полски път и
за улица тупик с обръщало по червени, сини
линии, надписи със син цвят;
· определя начин на застрояване на сгради
с Н до 10 м, свободно разположени в зона по
ограничителна линия на застрояване, показана
с плътен червен пунктир, котировки с черно;
· определя устройствена зона „Жм“;
· одобрява трасе за външно електроснабдяване
и водоснабдяване със собствен водоизточник.
Решението може да се обжалва в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Пловдив, чрез
кмета на община „Родопи“.

2447

Председател:
Г. Ташев

ВЕСТНИК
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РЕШЕНИЕ № 039
от 28 февруари 2013 г.
На основание чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 129,
ал. 2, 3 и 4 ЗУТ (ред., ДВ, бр. 17 от 2009 г.),
§ 124, ал. 1 ПЗРЗИДЗУТ и докладна на кмета на
общината Общинският съвет „Родопи“ – област
Пловдив, реши:
Одобрява ПУП – ПРЗ и ПП за имот № 23.25,
местност „Исаците“, землище с. Първенец, представляващи земеделска земя за процедура за
промяна на предназначението съобразно изис
кванията на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ, като:
· образува УПИ: І-25 жилищно строителство,
ІІ-25 жилищно строителство, за разширение на
полски път по червени, сини линии, надписи
със син цвят;
· определя начин на застрояване на сгради
с Н до 10 м, свободно разположени в зона по
ограничителна линия на застрояване, показана
с плътен червен пунктир, котировки с черно;
· определя устройствена зона „Жм“;
· одобрява трасета за външно електроснабдяване и водоснабдяване.
Решението може да се обжалва в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Пловдив, чрез
кмета на община „Родопи“.

2449

Председател:
Г. Ташев

ОБЩИНА ПОМОРИЕ

РЕШЕНИЕ № 038
от 28 февруари 2013 г.
На основание чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 129,
ал. 2, 3 и 4 ЗУТ (ред., ДВ, бр. 17 от 2009 г.),
§ 124, ал. 1 ПЗРЗИДЗУТ и докладна на кмета на
общината Общинският съвет „Родопи“ – област
Пловдив, реши:
Одобрява ПУП – ПРЗ и ПП за имот № 721.170,
местност Блато, землище на с. Дедово, представляващи земеделска земя за процедура за промяна
на предназначението съобразно изискванията на
ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ, като:
· образува УПИ 721.170 – жилищно застрояване, разширяване на полски път съгласно
котировката в ПУП – ПРЗ по червени, сини
линии, надписи със син цвят;
· определя начин на застрояване на сгради
с Н до 12 м – за ново строителство – свързано
застрояване на имот № 721.170 с имоти № 721.169,
№ 721.224, № 721.223 по задължителната ограничителна линия и свободно застрояване по
ограничителна линия на застрояване, показана
с плътен червен пунктир, котировки с черно;
съществуващото строителство не се пази;
· определя устройствена зона „Жс“.
Решението може да се обжалва в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Пловдив, чрез
кмета на община „Родопи“.

РЕШЕНИЕ № 457
от 8 февруари 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ поради възникнали
инвестиционни намерения на собствениците
на поземлен имот ПИ 57491.18.561 в местност
Кошарите в землището на гр. Поморие и необходимост от осигуряване на трасе за изграждане
на техническа инфраструктура и във връзка с
чл. 9, ал. 2 и чл. 12, ал. 2 и чл. 110, ал. 1, т. 4
ЗУТ Общинският съвет – гр. Поморие, одобрява ПУП – парцеларен план за определяне на
трасе на инженерната инфраструктура за обект:
„Външно ел. захранване на комплекс от жилищни
сгради „Виктория Гардънс“ в ПИ 57491.18.561 в
м. Кошарите в землище на гр. Поморие, с обща
дължина L=177,00 м, засягащо имоти, собственост
на общинския поземлен фонд, както следва: ПИ
57491.18.676 – полски път, ПИ 57491.18.681 – полски път, и ПИ 57491.18.684 – полски път, съгласно
приложените чертежи и таблици със съответните
цветове, сигнатури, надписи и размери, който
е изложен в сградата на Община Поморие, ул.
Солна 5.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ решението
подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез Община
Поморие пред Административния съд – Бургас.

Председател:
Г. Ташев

Председател:
М. Енева
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РЕШЕНИЕ № 458
от 8 февруари 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ поради възникнали
инвестиционни намерения на собственика на
поземления имот, настъпили изменения в устройствените условия и необходимост от осигуряване
на целесъобразно застрояване и във връзка с чл. 9,
ал. 2, чл. 12, ал. 2 и чл. 110, ал. 1, т. 3 ЗУТ, чл. 35,
ал. 1 ППЗОЗЗ Общинският съвет – гр. Поморие,
одобрява ПУП – ПЗ за ПИ 002071, м. Габарака,
землище с. Александрово, с който план имотът
се отрежда „За предимно производствена зона“,
при устройствени показатели: К плътност – 50 %,
Кинт. – 1,2, максимална височина Н – 10 м, и
минимално озеленяване – 40 %, съгласно приложените чертежи и таблици със съответните
цветове, сигнатури, надписи и размери, който
е изложен в сградата на Община Поморие, ул.
Солна 5.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ решението
подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез Община
Поморие пред Административния съд – Бургас.

2427

Председател:
М. Енева

РЕШЕНИЕ № 459
от 8 февруари 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА, чл. 129,
ал. 1 ЗУТ поради възникнали инвестиционни намерения на собствениците на поземлен имот УПИ
І-179, 180, 181, 182, 183, 184, кв. 1 в м. Резервоара,
землището на гр. Ахелой, община Поморие, и
необходимост от осигуряване на трасе за изграждане на техническа инфраструктура и във връзка
с чл. 9, ал. 2, чл. 12, ал. 2 и чл. 110, ал. 1, т. 4
ЗУТ Общинският съвет – гр. Поморие, одобрява
подробен устройствен план – парцеларен план за
определяне на трасе за обект: „Канализация от
ж.к. Фамагуста – Ахелой, кв. 1, УПИ І-179, 180,
181, 182, 183, 184, кв. 1 в м. Резервоара, землището
на гр. Ахелой, до съществуващата канализация ∅
400 на ул. Велека в гр. Ахелой, община Поморие, с
трасе и сервитут на проводите, преминаващи през
следните поземлени имоти: ПИ 00833.4.474 – полски път (общинска частна собственост), ПИ
00833.4.475 – полски път (общинска частна собственост), 00833.501.465 – улица (общинска публична
собственост), 00833.501.466 – улица (общинска
публична собственост), съгласно приложените
чертежи и таблици със съответните цветове,
сигнатури, надписи и размери, който е изложен в
сградата на Община Поморие, ул. Солна 5.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ решението
подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез Община
Поморие пред Административния съд – Бургас.

2428

Председател:
М. Енева
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ОБЩИНА РУСЕ
ЗАПОВЕД № РД-01-380
от 26 февруари 2013 г.
На основание чл. 44, ал. 1, т. 8, ал. 2 ЗМСА
във връзка с чл. 25, ал. 2 и 3 ЗОС и чл. 60, ал. 1
АПК за задоволяване и опазване на особено
важен обществен интерес – извършване на реконструкция и разширяване на обект – публична
общинска собственост, елемент на транспортната техническа инфраструктура от първостепенно значение, съгласно чл. 8, ал. 3 от Закона
за пътищата във връзка с чл. 205, т. 1, чл. 64,
ал. 1, т. 1, пр. първо ЗУТ, § 5, т. 31 и 73 от допълнителните разпоредби на ЗУТ и § 1, т. 6 от
допълнителните разпоредби на ЗОС, финансиран
по Програма за трансгранично сътрудничество Румъния – България 2007 – 2013 г., проект
„Подобряване на достъпността на еврорегион
Русе – Гюргево, Паневропейски транспортен
коридор № 9“, съобразно предвижданията на
влязъл в сила ПУП – ИПУР, одобрен с Решение
№ 412 на Общинския съвет – гр. Русе, прието
с протокол № 21 от 18.12.2008 г. (ДВ, бр. 9 от
2009 г.), на основание чл. 21, ал. 1, т. 11, ал. 2
ЗМСМА във връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ, чл. 21,
ал. 1 и 7 ЗОС с оглед на изготвени по реда на
чл. 25, ал. 1 ЗОС обявления за уведомяване
на физически и юридически лица – титуляри
на правото на собственост върху недвижими
имоти, ситуирани в кв. Източна промишлена
зона, Р усе, засягащ и се непосредст вено по
смисъла на чл. 21, ал. 2 ЗОС от предстоящо
отчу ж даване, инициирано по реда на глава
трета от ЗОС, публикувани във вестниците
„Утро“, бр. 13 от 17.01.2013 г., „24 часа“, бр. 17
(7667) от 18.01.2013 г., и „Новинар“, бр. 15 (6375)
от 18.01.2013 г., на интернет ст раницата на
Община Русе – www.ruse-bg.eu, и поставени на
информационните табла в сградата на общината, нареждам:
1. Да се отчуждят съответни части от недвижими имоти – собственост на физически или на
юридически лица, намиращи се в кв. Източна
промишлена зона, Русе, описани по-долу, засягащи се непосредствено от предвижданията на
влязъл в сила ПУП – ИПУР на бул. Тутракан,
Русе, одобрен с Решение № 412 на Общинския
съвет – гр. Русе, прието с протокол № 21 от
18.12.2008 г. (ДВ, бр. 9 от 2009 г.) за реализацията на обект – публична общинска собственост:
„Извършване на реконструкция и разширяване
на бул. Тутракан в отсечката от о.т. 10059 при
пешеходен подлез – бивш Захарен завод до о.т.
10075 при кръговото кръстовище при ГКПП
Дунав мост, който не може да бъде реализиран
по друг начин, след предварително заплащане
на равностойното парично обезщетение, определено съгласно изискванията на чл. 22, ал. 3,
5 – 14 ЗОС, както следва:
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Собственик

Подлежаща
на
отчуждаване
част
(кв. м)

Размер на
дължимото парично обезщетение
(в лв.)

1.

УПИ VII-205
(с идентификатор по
кадастралната карта на
гр. Русе 63427.8.1090)

гр. Русе, кв. ИзУрбанизирана териточна промиш„Захар –
тория, за ниско залена зона, бул.
Био“ – АД
строяване (до 10 м)
Тутракан

410,89

25 716,20

2.

УПИ I-188
(с идентификатор по
кадастралната карта
на гр. Русе 63427.8.539)

гр. Русе, кв.
Източна промишлена зона,
бул. Тутракан,
м. „Пухлево
дере“

446,80

27 963,70

3.

УПИ I-144 (с идентификатор по кадастралната карта на гр. Русе
63427.8.1051)

Урбанизирана тегр. Русе, кв.
ритория, друг вид
Източна про„ИнтерПИ без определено
мишлена зона,
трейд“ – АД
стопанско предназбул. Тутракан
начение

5,14

386,00

4.

УПИ XVIII-693 (с
идентификатор по кадастралната карта на
гр. Русе 63427.8.515)

гр. Русе, кв. Източна промишлена зона, бул.
Тутракан 23

Урбанизирана територия, за друг
„Рунел“ – АД
вид производствен
(складов) обект

14,26

892,50

5.

УПИ I-148 (с идентификатор по кадастралната карта на гр. Русе
63427.8.513)

гр. Русе, кв. Източна промишлена зона, бул.
Тутракан 30А

Урбанизирана територия, за друг „Прециз
вид производствен Ал“ – ЕООД
(складов) обект

170,93

12 837,50

6.

УПИ XXII-725 (с идентификатор по кадастралната карта на гр.
Русе 63427.8.511)

гр. Русе, кв. Източна промишлена зона, бул.
Тутракан 30А

Урбанизирана територия, за друг „ИНТИС“ –
вид производствен ООД
(складов) обект

227,91

15 690,50

7.

УПИ VIII-734 (с идентификатор по кадастралната карта на гр.
Русе 63427.8.1010)

гр. Русе, кв. Източна промишлена зона, бул.
Тутракан 34

Урбанизирана територия, за друг „Донау Транвид производствен зит“ – ООД
(складов) обект

144,14

10 825,50

8.

УПИ III-769 (с идентификатор по кадастралната карта на гр. Русе
63427.8.448)

гр. Русе, кв. Източна промишлена зона, бул.
Тутракан 38

Урбанизирана територия, за друг „Напорни тръвид производствен би – 98“ – АД
(складов) обект

45,76

3 723,10

9.

УПИ VIII-585 (с идентификатор по кадастралната карта на гр.
Русе 63427.8.441)

гр. Русе, кв.
Източна промишлена зона,
бул. Тутракан

Урбанизирана теЕТ „Весеритория, за друг
лин Дими352,07
вид производствен
тров – ЛАРГО“
(складов) обект

26 441,80

10.

УПИ XII-1097 (с идентификатор по кадастралната карта на гр.
Русе 63427.8.1097)

гр. Русе, кв.
Източна промишлена зона,
бул. Тутракан

Урбанизирана територия, за друг „Домостроевид производствен не“ – АД
(складов) обект

47,53

2 974,70

11.

Неурегулиран (с идентификатор по кадастралната карта на гр.
Русе 63427.8.444)

гр. Русе, кв.
Урбанизирана териИзточна про„Елит Петория, за бензиносмишлена зона,
трол“ – АД
танция/газостанция
бул. Тутракан

125,13

10 180,90

Урбанизирана територия, за друг „Минера
вид производствен Ко“ – ЕООД
(складов) обект
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2. Обезщетенията ще се изплащат от набирателната сметка на Община Русе при „ТБ Инвестбанк“ – АД, клон Русе, по банков път, при
спазване на изискванията на чл. 29, ал. 1 и 2 във
връзка с чл. 32, ал. 1 ЗОС по банкови сметки на
лицата, легитимирани по надлежния ред като
правоимащи да получат съответното вземане,
след подаване на заявление по образец до кмета
на община Русе.
Изплащането на паричните обезщетения, определени в т. 1, да започне от 1.04.2013 г.
3. На основание чл. 60, ал. 1 АПК във връзка
с чл. 25, ал. 2, изр. 2 ЗОС разпореждам предварителното изпълнение на заповедта.
Чрез осъществяване на проекта за реконструкция и разширяване на бул. Тутракан – Русе, в отсечката от о.т. 10059 при пешеходен подлез – бивш
Захарен завод до о.т. 10075 при кръговото кръстовище при ГКПП – Дунав мост, се цели:
подобряване движението на хора, стоки и
услуги между Република България и Република
Румъния;
подобряване на достъпността на еврорегион
Русе – Гюргево (Паневропейски транспортен коридор № 9), както и повишаване организацията
на трафика и въпросите за съвместно планиране
на развитието на обслужващата инфраструктура;
облекчаване потока от превозни средства в
съответния участък, намаляване на пътнотранспортните произшествия и повишаване сигурността
и безопасността на лицата, преминаващи или пребиваващи в кв. Източна промишлена зона, Русе.
Предвид гореизложеното реализирането на
проекта е от първостепенно значение и има изключителна важност за успешното трансгранично
сътрудничество между Република България и
Република Румъния, и в частност – за Община
Русе и за Община Гюргево.
4. Заповедта подлежи на оспорване по реда
на чл. 27, ал. 1 ЗОС пред Административния
съд – Русе, чрез кмета на община Русе в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“.
Разпореждането за допускане на предварително
изпълнение подлежи на самостоятелно оспорване
по реда на чл. 60, ал. 4 АПК. Оспорването не
спира допуснатото предварително изпълнение.
Контрола по изпълнение на заповедта възлагам на Даниела Шилкова – заместник-кмет на
Община Русе с ресор „Икономика, инвестиции
и собственост“.

2188

Кмет:
Пл. Стоилов

ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА
РЕШЕНИЕ № 634
от 21 февруари 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр.
Стара Загора, реши:
Одобрява подробен устройствен план – план
за застрояване за част (600 кв. м) от поземлен
имот № 149, с проектен № 487 от землището на
с. Малка Верея, община Стара Загора – собстве-
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ност на Живка Стоилова Димитрова. С плана
за застрояване в имота се установява вилна
устройствена зона – Ов – за рекреационни дейности, свободно ниско застрояване (Н < 7м) – със
следните нормативи: максимална плътност на
застрояване – до 30 %; максимален коефициент
на интензивност на застрояване – до 0,6; минимална озеленена площ – 50 %, за изграждане на
обект: „Вилна сграда“.
Проектът е на разположение в сградата на
общината – бул. Цар Симеон Велики 107, ет. 8,
стая № 806.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Стара Загора до Административния съд – Стара
Загора.

2082

Председател:
Е. Христов

РЕШЕНИЕ № 635
от 21 февруари 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр.
Стара Загора, реши:
Одобрява подробен устройствен план – план
за застрояване за поземлен имот № 256.21 в
землището на гр. Стара Загора – собственост
на Петър Василев Цаклев. С плана за застрояване в имота се установява вилна устройствена
зона – Ов – за рекреационни дейности, свободно
ниско застрояване (Н < 7м) – със следните нормативи: максимална плътност на застрояване – до
30 %; максимален коефициент на интензивност
на застрояване – до 0,6; минимална озеленена
площ – 50 %, за изграждане на обект: „Вилна
сграда“.
Проектът е на разположение в сградата на
общината – бул. Цар Симеон Велики 107, ет. 8,
стая № 806.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Стара Загора до Административния съд – Стара
Загора.

2083

Председател:
Е. Христов

РЕШЕНИЕ № 636
от 21 февруари 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр.
Стара Загора, реши:
Одобрява подробен устройствен план – план за
застрояване на поземлен имот № 296.3 по плана на
новообразуваните имоти от землището на с. Пряпорец, община Стара Загора – собственост на
Георги Боянов Няголов. С плана за застрояване в
имота се установява устройствена зона – Жм – за
жилищни нужди – свободно ниско застрояване
(Н < 10м) – със следните нормативи: максимална
плътност на застрояване – до 60 %; максимален
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коефициент на интензивност на застрояване – до
1,2; минимална озеленена площ – 40 % – за изграждане на обект: „Жилищна сграда“.
Проектът е на разположение в сградата на
общината – бул. Цар Симеон Велики 107, ет. 8,
стая № 806.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Стара Загора до Административния съд – Стара
Загора.

2084

Председател:
Е. Христов

РЕШЕНИЕ № 637
от 21 февруари 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр.
Стара Загора, реши:
Одобрява подробен устройствен план – план
за застрояване на поземлен имот № 296.89 по
плана на новообразуваните имоти от землището
на с. Пряпорец, община Стара Загора – собственост на Златка Иванова Димитрова. С плана за
застрояване в имота се установява устройствена
зона – Жм – за жилищни нужди – свободно ниско
застрояване (Н < 10м) – със следните нормативи: максимална плътност на застрояване – до
60 %; максимален коефициент на интензивност
на застрояване – до 1,2; минимална озеленена
площ – 40 % – за изграждане на обект: „Жилищна сграда“.
Проектът е на разположение в сградата на
общината – бул. Цар Симеон Велики 107, ет. 8,
стая № 806.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“,
решението подлежи на обжалване чрез Община
Стара Загора до Административния съд – Стара
Загора.

2085

Председател:
Е. Христов

РЕШЕНИЕ № 638
от 21 февруари 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр.
Стара Загора, реши:
Одобрява подробен устройствен план – план
за застрояване за поземлен имот № 296.111 по
плана на новообразуваните имоти от землището
на с. Пряпорец, община Стара Загора – собственост на Радослав Стефанов Дичев. С плана за
застрояване в имота се установява устройствена
зона – Жм – за жилищни нужди – свободно ниско
застрояване (Н < 10м) – със следните нормативи: максимална плътност на застрояване – до
60 %; максимален коефициент на интензивност
на застрояване – до 1,2; минимална озеленена
площ – 40 % – за изграждане на обект: „Жилищна сграда“.
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Проектът е на разположение в сградата на
общината – бул. Цар Симеон Велики 107, ет. 8,
стая № 806.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Стара Загора до Административния съд – Стара
Загора.

2086

Председател:
Е. Христов

РЕШЕНИЕ № 639
от 21 февруари 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр.
Стара Загора, реши:
Одобрява подробен устройствен план – план
за застрояване на поземлен имот № 296.207 по
плана на новообразуваните имоти от землището
на с. Пряпорец, община Стара Загора – собственост на Николай Добрев Чорлев. С плана за
застрояване в имота се установява устройствена
зона – Жм – за жилищни нужди – свободно ниско
застрояване (Н < 10м) – със следните нормативи: максимална плътност на застрояване – до
60 %; максимален коефициент на интензивност
на застрояване – до 1,2; минимална озеленена
площ – 40 % – за изграждане на обект: „Жилищна сграда“.
Проектът е на разположение в сградата на
общината – бул. Цар Симеон Велики 107, ет. 8,
стая № 806.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Стара Загора до Административния съд – Стара
Загора.

2087

Председател:
Е. Христов

РЕШЕНИЕ № 640
от 21 февруари 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр.
Стара Загора, реши:
Одобрява подробен устройствен план – план
за застрояване на поземлен имот № 298.46 по
плана на новообразуваните имоти от землището
на с. Пряпорец, община Стара Загора – собственост на Димитър Минков Петков. С плана за
застрояване в имота се установява устройствена
зона – Жм – за жилищни нужди – свободно ниско
застрояване (Н < 10м) – със следните нормативи: максимална плътност на застрояване – до
60 %; максимален коефициент на интензивност
на застрояване – до 1,2; минимална озеленена
площ – 40 % – за изграждане на обект: „Жилищна сграда“.
Проектът е на разположение в сградата на
общината – бул. Цар Симеон Велики 107, ет. 8,
стая № 806.
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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
Стара Загора до Административния съд – Стара
Загора.

На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлеж и на обжалване чрез Общ и на С т ара За г ора до А д м и н ис т рат и вн и я
съд – Стара Загора.

Председател:
Е. Христов

Председател:
Е. Христов

2088

РЕШЕНИЕ № 641
от 21 февруари 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр.
Стара Загора, реши:
Одобрява подробен устройствен план – изменение на плана за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.136.312 – урбанизирана територия
извън регулационните граници на гр. Стара
Загора, собственост на „Монтажник ББ“ – ООД.
С плана за застрояване в имота се установява
предимно производствена устройствена зона – Пп
(за производствени, складови, административни,
търговски и обслужващи сгради и съоръжения),
свободно средно застрояване (Н < 15м) – със
следните нормативи: максимална плътност на
застрояване – до 80 %; максимален коеф. на интензивност на застрояване – до 2,5; минимална
озеленена площ – 20 %.
Проектът е на разположение в сградата на
общината – бул. Цар Симеон Велики 107, ет. 8,
стая № 806.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Стара Загора до Административния съд – Стара
Загора.

2089

Председател:
Е. Христов

РЕШЕНИЕ № 642
от 21 февруари 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр.
Стара Загора, реши:
Одобрява подробен устройствен план – план за
регулация за поземлени имоти № 000025, 000026,
000028, 000019, 001022, 000024, 000226, 000245
и 000348 по КВС на с. Загоре, община Стара
Загора, като за ПИ № 000025, 000026, 000028,
000019, 001022 се отреждат следните урегулирани
поземлени имоти: УПИ I-398, УПИ II-399, УПИ
III-400, УПИ IV-401, УПИ V-402, УПИ VI-403,
УПИ VII-404, УПИ VIII-405, УПИ IX-406, УПИ
X-407, УПИ XI-408, УПИ XII-409, УПИ XIII-410,
УПИ XIV-411 от нов квартал 52; от части на имоти
№ 001022, 000226, 000245 и 000348 се обособява
нова улица с осови точки: о.т.135 – о.т.136 – о.т.137 –
о.т.138 – о.т.139 – същ. о.т.107 по регулационния
план на с. Загоре, община Стара Загора.
Проектът е на разположение в сградата на
общината – бул. Цар Симеон Велики 107, ет. 8,
стая № 806.

2090

РЕШЕНИЕ № 644
от 21 февруари 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМ А
във връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУ Т Общинск и ят
съвет – гр. Стара Загора, реши:
Одобрява подробен устройствен план – план
за застрояване на поземлен имот с идентификатор 77476.507.163 от землището на с. Хрищени,
община Стара Загора – собственост на „Балбок
Ин женеринг“ – А Д. С плана за застрояване
в имота се установява чисто производствена
устройствена зона – Пч – за производствени
и ск ла дови дейност и, със средна височина
на застрояване (Н < 15м), свободно основно
застрояване – със следните нормативи: максимална плътност на застрояване – до 80 %;
максимален коефициент на интензивност на
заст рояване – до 2,5; минима лна озеленена
площ – 20 %.
Проек т ът е на разположение в сг ра дата
на общината – бул. Цар Симеон Велик и 107,
ет. 8, ста я № 806.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУ Т в 30 -дневен
с рок о т обнарод ва не т о в „ Държ а вен вес т ник“ решението подлеж и на обжалване чрез
Община Стара Загора до А дминистративни я
съд – Стара Загора.

2091

Председател:
Е. Христов

ОБЩИН А СУ ВОРОВО
РЕШЕНИЕ № 3-25
от 15 февруари 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМ А
и чл. 129, ал. 1 ЗУ Т Общинск и ят съвет – гр.
С у вор ово, одо бря ва под р о б ен ус т р ойс т в ен
план – план за рег улаци я и заст рояване за
У ПИ V I-282, к в. 1, У ПИ II-282, У ПИ III-282,
У ПИ I V-282, У ПИ V-282, к в. 56, и У ПИ I-282,
У ПИ II-282, У ПИ III-282, У ПИ V-282, У ПИ
Х-275, к в. 57, по план за рег улаци я и застрояване на с. Изгрев, община Су ворово, така
както е у казано в сит уаци ята в изработени я
П У П – ПРЗ със зелени, червени, сини и черни
линии и надписи.
Н а о с н о в а н и е ч л . 21 5 З У Т р е ш е н и е т о
подлеж и на обжалване в 30 -дневен срок от
обнарод ва не т о в „Държ а вен вес т н и к“ ч рез
Общ ина С у ворово п ред А дм инис т рат ивни я
съд – Варна.

2216

Председател:
Д. Йорданов

С Т Р.
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ОБЩИНА ТЕТЕВЕН
РЕШЕНИЕ № 319
от 26 февруари 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМ А
и чл. 129, ал. 1 във връзка с § 124, ал. 1 ЗУТ
Общинският съвет – гр. Тетевен, реши:
Одобрява подробния устройствен план – план
за застрояване и регулация за поземлен имот
с идентификатор 72343.503.537, м. Свидова, гр.
Тетевен, област Ловеч, с които се обособява
УПИ VIII-503.537 – за ниско жилищно застрояване, така, както е указано на ситуацията в
изработения ПУП – ПРЗ с червени и сини линии
и надписи, с показатели: устройствена зона,
обозначена като „Жм“ (жилищни нужди), и
установените с ПУП нормативи съгласно чл. 28,
ал. 2 от Наредба № 7 от 2003 г. за правила и
нормативи за устройство на отделните видове
територии и устройствени зони: максимална
височина – 10 м; максимална плътност на застрояване – 30 %; максимален коефициент на
интензивност на застрояване – 1,5; минимална
озеленена площ – 50 %; начин на застрояване – свободно.
Решението подлежи на обжалване по реда
на чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ в 30-дневен срок от
обнарод ва не т о в „Държ а вен вес т н и к“ ч рез
Общинския съвет – гр. Тетевен, пред А дминистративния съд – Ловеч.

2437

Председател:
М. Бояджиева

ВЕСТНИК
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РЕШЕНИЕ № 323
от 26 февруари 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 във връзка с § 124, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Тетевен, реши:
Одобрява подробния устройствен план – план
за застрояване и регулация за поземлен имот с
идентификатор 72343.14.244, м. Лазарините, гр.
Тетевен, област Ловеч, с които се обособява
УПИ IV-14.244 с отреждане „За съоръжение на
техническата инфраструктура – канализационна
помпена станция“, така, както е указано на ситуацията в изработения ПУП – ПРЗ с червени и
сини линии и надписи с показатели: устройствена
зона, обозначена като „Пч“, и установените с ПУП
нормативи съгласно чл. 24, ал. 3 от На
редба № 7 от 2003 г. за правила и нормативи
за устройство на отделните видове територии
и устройствени зони: максимална плътност на
застрояване – 80 %; максимален коефициент на
интензивност на застрояване – 2,5; минимална
озеленена площ – 20 %; начин на застрояване – свободно.
Решението подлежи на обжалване по реда на
чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез Общинския
съвет – гр. Тетевен, пред А дминистративния
съд – Ловеч.

2439

Председател:
М. Бояджиева

РЕШЕНИЕ № 320
от 26 февруари 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМ А
и чл. 129, ал. 1 във връзка с § 124, ал. 1 ЗУТ
Общинският съвет – гр. Тетевен, реши:
Одобрява подробния устройствен план – план
за застрояване и регулация за поземлен имот
с идентификатор 62579.121.32, м. Хаджийското,
с. Рибарица, област Ловеч, с които се обособява
УПИ IV-121.32 – за ниско жилищно застрояване,
така, както е указано на ситуацията в изработения ПУП – ПРЗ с червени и сини линии
и надписи с показатели: устройствена зона,
обозначена като „Жм“ (жилищни нужди), и
установените с ПУП нормативи съгласно чл. 28,
ал. 2 от Наредба № 7 от 2003 г. за правила и
нормативи за устройство на отделните видове
територии и устройствени зони: максимална
височина – 10 м; максимална плътност на застрояване – 30 %; максимален коефициент на
интензивност на застрояване – 1,5; минимална
озеленена площ – 50 %; начин на застрояване – свободно.
Решението подлежи на обжалване по реда
на чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ в 30-дневен срок от
обнарод ва не т о в „Държ а вен вес т н и к“ ч рез
Общинския съвет – гр. Тетевен, пред А дминистративния съд – Ловеч.

РЕШЕНИЕ № 324
от 26 февруари 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 във връзка с § 124, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Тетевен, реши:
Одобрява подробния устройствен план – план
за застрояване и регулация за поземлен имот с
идентификатор 72343.16.314, м. Бърборско, гр.
Тетевен, област Ловеч, с които се обособява
УПИ II-16.314 с отреждане „За съоръжение на
техническата инфраструктура – канализационна
помпена станция“, така, както е указано на ситуацията в изработения ПУП – ПРЗ с червени
и сини линии и надписи с показатели: устройствена зона, обозначена като „Пч“, и установените с ПУП нормативи съгласно чл. 24, ал. 3 от
Наредба № 7 от 2003 г. за правила и нормативи
за устройство на отделните видове територии
и устройствени зони: максимална плътност на
застрояване – 80 %; максимален коефициент на
интензивност на застрояване – 2,5; минимална
озеленена площ – 20 %; начин на застрояване – свободно.
Решението подлежи на обжалване по реда на
чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез Общинския
съвет – гр. Тетевен, пред А дминистративния
съд – Ловеч.

Председател:
М. Бояджиева

Председател:
М. Бояджиева

2438

2440
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ОБЩИНА ТРОЯН

ОБЩИНА ЧИПРОВЦИ

РЕШЕНИЕ № 301
от 27 февруари 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ, чл. 21, ал. 7 ЗОС, чл. 57а, ал. 1
от Наредбата за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество Общинският
съвет – гр. Троян, одобрява подробен устройствен
план – план за регулация за частично изменение
на регулационен план (ПР за ЧИРП) на уличната
мрежа на с. Ломец, община Троян, област Ловеч,
заедно с проект за вертикално планиране – схема на уличната мрежа, напречни и надлъжни
профили на улиците, съгласно чл. 108, ал. 3 ЗУТ.

РЕШЕНИЕ № 303
от 27 февруари 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и чл. 129,
ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Харманли, реши:
Одобрява план-схема за газоснабдяване към
ПУП – ПРЗ на гр. Харманли.
Съгласно чл. 215 ЗУТ решението подлежи на
обжалване в 14-дневен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ чрез Община Харманли
пред Административния съд – Хасково.

РЕШЕНИЕ № 293
от 20 февруари 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
ч л. 1 29, а л. 1 З У Т, Реш ен ие № К З З -2 4 о т
19.11.2012 г. – т. 13.1; т. 13.2 и т. 13.3, за утвърждаване на площадки и трасета на основание
чл. 22, ал. 1 във връзка с чл. 19 от Закона за
опазване на земеделските земи; Решение № МО
4 ПР/2006 г. от 27.01.2006 г. на МОСВ – Регионална инспекция – Монтана, и писмо с изх.
№ 2254 от 18.10.2012 г. на МОСВ – РИ – Монтана; Разрешително за водовземане от повърхностен воден обект № 101713 от 21.09.2006 г. на
МОСВ, Басейнова дирекция за управление на
водите Дунавски район с център Плевен (БД за
УВ – ДР с ЦП); Решение № 137 от 2.06.2009 г.
на МОСВ, БД за УВ – ДР с ЦП; Решение № 634
от 15.12.2011 г. на МОСВ, БД за УВ – ДР с
ЦП; Разрешително за ползване на повърхностен воден обект № 12140038 от 13.01.2012 г. на
МОСВ, БД за УВ – ДР с ЦП; становище с рег.
№ 2065 от 6.07.2012 г. на МВР – Районна служба
„Пожарна безопасност и защита на населението“ – Монтана; съгласувателно становище от
Областно пътно управление – Монтана (ОУП)
с изх. № 410 о т 20.07.2012 г. на П У П – ПР
за трасе на напорен тръбопровод и трасе на
ел. захранване; съгласувателно становище от
ОПУ – Монтана, с изх. № 92 от 5.02.2013 г. на
ПУП – ПЗ; здравно заключение с изх. № 31
ЕС от 4.07.2012 г. на МЗ – Регионална здравна
инспекция – Монтана; съгласувателно писмо на
„ЧЕЗ – Разпределение България“ – АД, с изх.
№ 1200707338 от 19.07.2012 г.; съгласувателно
писмо на „ВиК“ – ООД, Монтана, с изх. № 371
от 28.06.2012 г. и решение от протокол № 02 от
29.01.2013 г. на Експертен съвет по устройство
на територията при Община Чипровци, област
Монтана, Общинският съвет – гр. Чипровци,
реши:
1. Одобрява подробен устройствен план – план
за застрояване за ПИ 000049 и ПИ 000306 в землището на с. Железна с отреждане на имотите
за застрояване на „Малка водноелектрическа
централа“ съгласно приетата графична документация.
2. Одобрява подробен устройствен план – план
за застрояване за ПИ 000456, ПИ 000457 и ПИ
458003 в землището на с. Бели Мел с отреждане
на имотите за застрояване на „Малка водноелектрическа централа“ съгласно приетата графична
документация.
3. Одобрява устройствен план – парцеларен
план за трасе на Водонапорен тръбопровод в
землището на с. Железна, с. Митровци и с. Бели
Мел на „Малка водноелектрическа централа“
съгласно приетата графична докуметация.
4. Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за трасе външно ел. захранване
в землището на с. Бели Мел на „Малка водноелектрическа централа“ съгласно приетата
графична документация.

Председател:
П. Делчев

Председател:
Ю. Цветков

2435

Председател:
М. Акимов

РЕШЕНИЕ № 302
от 27 февруари 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 59, ал. 1 ЗУТ и
Решение № 11 от протокол № 18 от 19.12.2012 г.
на Общинския експертен съвет по устройство
на територията Общинският съвет – гр. Троян,
не одобрява предложения подробен устройствен
план – план за застрояване за поземлен имот с
идентификатор 80981.229.30, местност Иванска
лъка по кадастралната карта на с. Черни Осъм,
община Троян, при обособена устройствена
зона – „смесена устройствена зона за жилищни и
обществени нужди (Соп) с преобладаваща малка
височина и плътност“, с показатели: височина – до
10 м; плътност на застрояване – до 60 %; коефициент на интензивност – до 1,2; минимална озеленена
площ – 40 %; застрояване – свободно и свързано в
два съседни имота, съгласно приложения проект.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ решението
може да бъде обжалвано чрез органа, издал акта, в
30-дневен срок от обнародването му в „Държавен
вестник“ пред Административния съд – Ловеч.
Мотиви: В непосредствена близост до имота
функционира производствена дейност – дървопреработване и производство на мебели. Обособяването
на жилищна територия на по-малко от 50 м от производствена дейност считаме за нецелесъобразно.

2436

Председател:
М. Акимов

ОБЩИНА ХАРМАНЛИ

2400
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ОБЩИНА С. КАЛОЯНОВО,
ОБЛАСТ ПЛОВДИВ
РЕШЕНИЕ № 143
от 31 януари 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 59, ал. 1 ЗУТ и
Решение № ІІІ от протокол № 1 от 7.01.2013 г.
на ЕСУТ при Община Калояново Общинският
съвет – с. Калояново, реши:
Одобрява подробен устройствен план – план за
регулация и застрояване, части „Градоустройство“,
„Електротехническа“ – становище, и „ВиК“ – становище, за ПИ 073006 с процедура за промяна
предназначението на земята като разширение
на площадката на ПИ 073005, урегулиран за
УПИ 073006 – преработка на етерично-маслени
култури, м. Турски гробища, с. Отец Паисиево,
ЕКАТТЕ 54465, с цел обособяване на нов УПИ
073005, 073006 – преработка на етерично-маслени
култури, със следните показатели:
етажност – до три етажа, височина – до 10 м;
плътност за застрояване (Пзастр.) – до 80 %;
коефицент на интензивност (Кинт.) – до 2,50;
минимална озеленена площ (Позел.) – 20 %;
начин на застрояване – свободно (е).
Линиите на застрояване и разположението
на мрежите и сервитутните зони са съгласно
графичната част на проекта.
На основание чл. 215 ЗУТ решението подлежи
на обжалване в 30-дневен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ чрез Община Калояново
пред Административния съд – Пловдив.

2148

Председател:
Й. Вангов

ОБЩИНА С. РУЕН,
ОБЛАСТ БУРГАС
РЕШЕНИЕ № 167
от 27 февруари 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – с. Руен,
реши:
Одобрява проекта за подробен устройствен
план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за трасе на
кабелен електропровод за захранване на проектен
трансформаторен пост в урегулиран поземлен
имот (УПИ) I-297, кв. 70 по ПУП – план за регулация (ПР) в териториален обхват поземлен
имот (ПИ) с № 000297, намиращ се в местността Стопански двор по картата за възстановена
собственост (КВС) на землище с. Люляково, с
единен класификатор за административно-териториалните и териториалните еденици (ЕКАТТЕ)
44690, община Руен, област Бургас, съгласно
текстовата и графичната част на проектоплана.
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23. – Министърът на икономиката, енергетиката и туризма на основание постъпило заявление за
търсене и проучване на подземни богатства и във
връзка с чл. 39, ал. 1, т. 3 от Закона за подземните
богатства открива производство по предоставяне на
разрешение за търсене и проучване на подземни
богатства по чл. 2, ал. 1, т. 4 от Закона за подземните богатства – твърди горива, в площ „Бенжамен“,
разположена на територията на община Димово,
област Видин, описана със следните гранични точки
в координатна система 1970 г.:
№

X (m)

Y (m)

1.

4752257

8467225

2.

4750997

8464453

3.

4747209

8470156

4.

4753398

8472792

5.

4752257

8467225

1.

4750062,99

Изключен обект 1
8469458,11

Изключен обект 2
1.

4750887,94

8468491,81

2.

4750975,87

8468133,88

3.

4750886,55

8468090,95

4.

4750830,89

8468117,58

5.

4750805,92

8468182,42

6.

4750706,18

8468412,66

Изключен обект 3
1.

4750546,63

8468192,52

2.

4750546,95

8468116,37

3.

4750371,01

8468122,34

4.

4750355,31

8468184,99

Изключен обект 4
1.

4750248,71

8467752,27

2.

4750193,43

8468047,39

3.

4749829,30

8467941,48

4.

4749863,49

8467655,95

Изключен обект 5
1.

4749582,17

8467120,02

2.

4749609,69

8467178,38

3.

4749624,78

8467256,84

4.

4749590,60

8467308,20

5.

4749550,22

8467368,50

6.

4749356,00

8467318,37

Изключен обект 6

На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ решението
подлежи на обжалване в едномесечен срок
от обнародването в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Бургас, чрез
Община Руен.

1.

4750812,51

8470343,49

2.

4750908,45

8470276,68

3.

4751032,37

8470158,48

4.

4751053,64

8470241,42

Председател:
Е. Ешереф

5.

4751056,45

8470310,85

6.

4751077,66

8470411,71
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7.

4751037,34

8470463,05

8.

4750987,89

8470480,78

1.

4748205,21

2.

4748127,80

8470147,21

3.

4747927,47

8470093,99

4.

4747992,80

8469925,37

1.

4747889,79

Изключен обект 7
8469960,73

Изключен обект 8
8469568,03

2.

4748031,42

8469653,74

3.

4747978,28

8469819,31

4.

4747833,46

8469760,48

1.

4747946,93

8469045,02

2.

4747856,98

8469180,44

3.

4747894,50

8469169,26

4.

4748003,00

8469053,21

Изключен обект 9

Изключен обект 10
1.

4751068,96

8471800,02

2.

4751235,78

8471871,07

3.

4751267,31

8471664,20

4.
4751079,22
8471616,47
2465
325. – Националната агенция за приходите, Териториална дирекция – Бургас, дирекция
„СДО“, на основание чл. 239, ал. 2 ДОПК с постановление за възлагане на недвижим имот изх.
№ 0026/2010/000322 от 15.02.2013 г. възлага на
„СКАТ ТВ“ – ООД, ЕИК по БУЛСТАТ 102663917,
адрес за кореспонденция: Бургас, ж.к. Зорница,
бл. 47, етаж трети партерен, представлявано от Валери Симеонов Симеонов, адрес на представителя:
Бургас, ж.к. Меден рудник, бл. 92, вх. 2, ет. 7, ап. 45,
недвижим имот със специално предназначение (котелно помещение) с идентификатор 07079.601.40.2,
намиращ се в Бургас, ж.к. Зорница, бл. 40, вх. 1, с
площ 263,65 кв.м от 410 кв.м. Имотът се продава
такъв, какъвто е в момента на продажбата, и купувачът не може да претендира за недостатъци на
закупения имот. Собствеността преминава върху
купувача от датата на постановлението.
1977
251. – Националната агенция за приходите, Териториална дирекция – Велико Търново,
дирекция „Събиране“, отдел „Принудително изпълнение“, на основание чл. 239, ал. 2 ДОПК с
постановление за възлагане на недвижим имот с
изх. № 6567/2008/000248 от 26.02.2013 г. възлага
на: „Интелком ПСГ“ – ООД, ЕИК 103861243, с
адрес: Варна, ул. Уста Кольо Фичето 25А, следния недвижим имот, намиращ се в с. Плаково,
община Велико Търново: дворно място с площ
на ПИ 4780 кв. м, за който е отреден УПИ ІV,
кв. 63 по плана на с. Плаково, с площ на УПИ
5000 кв. м, заедно с построените в него сгради:
1. административна сграда и склад на един етаж
със застроена площ 170 кв. м; 2. склад за готова
продукция на един етаж със застроена площ 176
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кв. м; 3. склад на един етаж със застроена площ
160 кв. м; 4. производствен цех на един етаж със
застроена площ 295 кв. м, склад със застроена
площ 28 кв. м, пристройка със застроена площ
18 кв. м, навес със застроена площ 26 кв. м, при
граници на имота: от изток – улица, от юг – улица,
от север – УПИ V-82, кв. 63, за сумата 52 345,11 лв.
Собствеността преминава у купувача от датата на
постановлението и същото подлежи на вписване
от съдията по вписванията при районния съд по
местонахождение на имота.
2171
43. – Националната агенция за приходите,
Териториална дирекция – Пловдив, на основание чл. 239, ал. 2 ДОПК с постановление изх.
№ 94945/2003/121142 от 29.01.2013 г. извършва
поправка на явна фактическа грешка в постановление за възлагане на недвижим имот изх.
№ 94945/2003/121133 от 14.12.2012 г. (ДВ, бр. 4
от 2013 г., стр. 181, обявление № 11693): същото
следва да се поправи и допълни във възлагателната
част, както следва: „Възлага на Георги Петков Тошев с адрес: с. Стряма, ул. Братя Миладинови 17,
следния недвижим имот: Цех за млекопреработка
в с. Стряма, община Роковски, област Пловдив,
изграден в поземлен имот № 5 (с площ 6,687 дка)
от кв. 191 по плана на с. Стряма, при граници на
имота: имот № 6, имот № 4 и път, и състоящ се
от: производствен корпус – масивна монолитна
едноетажна сграда със застроена площ 1034,56 кв.
м; енергиен копус – масивна монолитна сграда със
застроена площ 165,60 кв. м; КПП с диагностичен
пункт – масивна монолитна сграда със застроена
площ 35 кв. м; трафопост – масивна монолитна
сграда със застроена площ 32 кв. м.“
1929
5. – Софийският университет „Св. Климент
Охридски“ обявява конкурси за: професор по 3.6.
Право (административно право и административен процес); доценти по: 4.1. Физически науки
(обща физика – механика, молекулна физика,
електричество и магнетизъм, оптика) – един; 7.3.
Фармация (технология на лекарствените форми и
биофармация) – един; главни асистенти по: 3.5.
Обществени комуникации и информационни науки
(журналистика – история на българската журналистика) – един, с изискване към кандидатите да
притежават образователна и научна степен „доктор“
по история на българската журналистика и да имат
5 години трудов стаж в периодичния печат; 2.1. Филология (съвременен норвежки език – теоретичен
курс) – един; 1.3. Педагогика на обучението (методика на обучението по биология) – един, всички
със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Списъкът с необходимите документи е
определен в Правилника за условията и реда за
придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в СУ „Св. Климент Охридски“.
Документи – в ректората, стая 108, София 1504,
бул. Цар Освободител 15, тел. 987-36-34.
2184
61. – Лесотехническият университет – София,
на основание РМС № 375 от 11.05.2012 г. преобявява
следните докторантури – 2 редовни и 2 задочни
докторантури, по научна специалност „Лесовъдство
(вкл. Дендрология)“, професионално направление
6.5. Горско стопанство; 1 задочна докторантура
по научна специалност „Лесомелиорация, защита
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на горите и специални ползвания от горите“, професионално направление 6.5. Горско стопанство.
Срок за подаване на документи – 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Кандидатите подават следните документи: 1. заявление (по
образец); бланка на заявлението може да бъде
изтеглена от сайта на университета www.ltu.bg; 2.
автобиография с актуална снимка; 3. нотариално
заверени копия на диплома и приложение за
придобита образователно-квалификационна степен „бакалавър“ и диплома и приложение (или
уверение) за придобита образователно-квалификационна степен „магистър“; допустими са и други
документи, удостоверяващи интереси и постижения
в научната област; 4. удостоверение за признато
висше образование (ако дипломата е издадена
от чуждестранно висше училище); 5. списък на
публикациите (ако има такива); 6. медицинско
свидителство; 7. удостоверение от психодиспансер;
8. свидителство за съдимост; 9. документ за платена
такса за участие в кандидатдокторантски конкурс
(30 лв. за изпит по специалност и 20 лв. за чужд
език). Документите се подават в стая 6 – „Обща
канцелария“, ректорат на ЛТУ, София, бул. Климент
Охридски 10, телефон за информация: 02/868-86-32.
2384
368. – Медицинският университет – София,
Факултет по обществено здраве, обявява конкурс за
един доцент в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт по професионално направление
7.1. Медицина и научна специалност „Физиотерапия,
курортология и рехабилитация“ със срок 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“ за Катедрата
по превантивна медицина, сектор „Кинезитерапия“.
За справки и подаване на документи: 1527 София,
ул. Бяло море 8, УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“,
Факултет по обществено здраве, ет. 5, тел./факс
+359 2 9432 304 (деканат на ФОЗ).
2444
30. – Нов български университет обявява конкурси за главни асистенти в област на висше образование 8. Изкуства, професионално направление
8.4. Театрално и филмово изкуство – един; област на
висше образование 3. Социални, стопански и правни
науки, професионално направление 3.3. Политически науки (международни отношения) – един,
всички със срок 2 месеца от обнародването в
„Държавен вестник“. Документи – в НБУ, София,
ул. Монтевидео 21, отдел „Персонал“, офис 215,
тел. 811-02-35, 811-02-15.
2228
43. – Великотърновският университет „Св.
св. Кирил и Методий“ обявява конкурси за:
професори по: област на висше образование 2.
Хуманитарни науки, професионално направление
2.1. Филология (антична и западноевропейска литература) – един; област на висше образование 2.
Хуманитарни науки, професионално направление
2.1. Филология (немскоезична литература) – един;
област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. Филология
(нидерландскоезична и немска литература) – един;
област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. Филология
(история на българския език) – един; област на
висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.2. История и археология
(история на стария свят – стара история и тракология) – един; област на висше образование 1.
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Педагогически науки, професионално направление
1.3. Педагогика на обучението по... (методика на
обучението по български език и литература І – ІV
клас) – един; област на висше образование 8.
Изкуства, професионално направление 8.2. Изобразително изкуство (иконография) – един; доценти
по: област на висше образование 2. Хуманитарни
науки, професионално направление 2.2. История
и археология (архивистика и музеология) – един;
област на висше образование 2. Хуманитарни науки,
професионално направление 2.2. История и археология (история на България – най-нова история
на България) – един; област на висше образование
4. Природни науки, математика и информатика,
професионално направление 4.4. Науки за земята
(физическа география и ландшафтознание – геология и геоморфология) – един; област на висше
образование 4. Природни науки, математика и
информатика, професионално направление 4.4.
Науки за земята (икономическа и социална география – география на световното стопанство) – един;
област на висше образование 1. Педагогически
науки, професионално направление 1.3. Педагогика
на обучението по... (методика на обучението по бит
и техника) – един; област на висше образование 1.
Педагогически науки, професионално направление
1.3. Педагогика на обучението по... (методика на
обучението по музика – пиано) – един; област на
висше образование 3. Социални, стопански и правни
науки, професионално направление 3.4. Социални
дейности – един; област на висше образование
4. Природни науки, математика и информатика,
професионално направление 4.6. Информатика и
компютърни науки (информатика – компютърна
графика и програмиране) – един; област на висше
образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.2. Психология
(педагогическа и възрастова психология) – един;
област на висше образование 3. Социални, стопански
и правни науки, професионално направление 3.3.
Политически науки (съвременна външна политика
на САЩ) – един; главни асистенти по: област на
висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. Филология (стара
българска литература) – един; област на висше
образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.4. Науки
за земята (икономическа и социална география на
страните) – един; област на висше образование 2.
Хуманитарни науки, професионално направление
2.4. Религия и теология (систематическо богословие) – един; област на висше образование 2.
Хуманитарни науки, професионално направление
2.3. Философия (теория на познанието) – един,
всички със срок 2 месеца от обнародването в
„Държавен вестник“. Документи – в ректората,
отдел „Управление на персонала“, стая 307, тел.
062/618-308 и 062/618-368.
2151
64. – Висшето училище по застраховане и финанси – София (ВУЗФ), обявява конкурс за заемане
на академичната длъжност главен асистент по
научно направление 3.5. Обществени комуникации
и информационни науки (Корпоративна култура и
комуникации) със срок 2 месеца от обнародването
в „Държавен вестник“. Справки и документи – във
ВУЗФ, София, кв. Овча купел, ул. Гусла 1, дирекция
„Учебна дейност“, тел. 4015803, 4015812, 4015811.
2282
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94. – Институтът по аграрна икономика – София, към Селскостопанската академия обявява
конкурс за академичната длъжност „професор“
в професионално направление 3.8. Икономика,
научна специалност „Икономика и управление“
за нуждите на отдел „Икономика на земеделските
стопанства“ със срок 2 месеца от обнародването
в „Държавен вестник“. Справки и документи – в
института, София, бул. Цариградско шосе 125, бл. 1,
тел. 9710014, факс 9713913.
2404
114. – Институтът за балканистика с Център
по тракология „Проф. Александър Фол“ при
БАН – София, обявява конкурси за главни асистенти по професионално направление 2.2. История
и археология за нуждите на секция „Балканските
народи през Средновековието“ – един; за нуждите
на секция „Балканите 1878 – 1945 г.“ – един, двата
със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Документи – в института, ул. Московска
45, тел. 02/980 62 97.
2473
74. – Столичната общинска агенция за приватизация на основание чл. 30 ЗПСК обявява, че през
февруари 2013 г. е продаден следният общински
обект: Сграда с пл. № 519 и поземлен имот с пл.
№ 736, в София, ул. Летоструй 109, в УПИ І, кв.
28, общински нежилищен имот, стопанисван от
район „Подуяне“, продадени на Петко Венелинов
Коджабашев за 215 000 лв. (без ДДС). На основание чл. 45, ал. 5, т. 1 ЗДДС за незастроената част
на достигнатата на търга цена е начислен ДДС в
размер 22 360 лв. Общата сума по договора възлиза
на 237 360 лв., изплатени изцяло от купувача.
2261
97. – Община Бойчиновци на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава на заинтересованите, че на основание чл. 110, ал. 1, т. 3 ЗУТ е изработен подробен
устройствен план (ПУП) за поземлени имоти (ПИ):
№ 001021, № 001022, № 001006, № 001019, № 001009,
№ 001010, № 001011, местност Лъката в землището на
с. Бели брод, община Бойчиновци, област Монтана,
и ПИ № 000100, № 000117 в землище с. Лехчево,
община Бойчиновци, област Монтана, с начин на
трайно предназначение на територията – вътрешна
река, др. воден терен, пасище, мера, полски път,
изоставена нива за промяна предназначението на
земеделска земя, за изграждане на енергийни обекти
и съоръжения – МВЕЦ „Ралица 2“. Общата площ,
предмет на плана, е 49,825 дка, от която 48,671
дка са земеделски земи, собственост на „Ралица
2“ – ЕООД, а останалите 1,154 дка са общински
полски пътища и общински земеделски земи.
Проектът е изложен за разглеждане в сградата на
Общинска администрация Бойчиновци, ул. Г. Генов
2, ет. 1, стая 103. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ
в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите могат да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта до общинската администрация.
2220
98. – Община Бойчиновци на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава на заинтересованите, че на основание чл. 110, ал. 1, т. 5 ЗУТ е изработен подробен
устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП)
за елементи на техническата инфраструктура извън
границите на урбанизираните територии – обект:
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Подземно електропроводно кабелно отклонение 20
kV през поземлени имоти (ПИ) № 000014, № 060001,
№ 056003, № 056004, № 056005, № 001021, № 001022,
№ 001019, № 001006, № 001009 до ПИ № 001010 в
землището на с. Бели брод, община Бойчиновци,
област Монтана, с начин на трайно предназначение
на земята – жилищна територия, пасище, мера,
изоставена нива и полски път, за присъединяване
на МВЕЦ „Ралица 2“ към електроразпределителната мрежа (ЕРМ) на „ЧЕЗ Разпределение България“ – АД. Общата дължина на електропроводното
трасе е 2502 м – от въздушен електропровод „Рибине“
до БКЗРУ. Проектът е изложен за разглеждане в
сградата на Общинска администрация Бойчиновци,
ул. Г. Генов 2, ет. 1, стая 103. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересованите могат да
направят писмени възражения, предложения и
искания по проекта до общинската администрация.
2221
22. – Община Велико Търново на основание
чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект
за частично изменение на подробен устройствен
план (ПУП) – план за регулация (ПР) с нивелетно и
ситуационно решение за осигуряване на оптимална
връзка между строителни квартали 167 и 362, по
плана на гр. Велико Търново, ж.к. Бузлуджа. Проектът
се намира в стая 520 на Община Велико Търново и
може да бъде разгледан от заинтересованите лица
всеки работен ден. Съгласно чл. 128, ал. 5 ЗУТ в
30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ на съобщението заинтересованите лица могат
да направят писмени възражения, предложения и
искания по проекта до кмета на общината.
2450
6. – Община Гоце Делчев на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изготвен проект за
ПУП – парцеларен план за обект: „Външно ел.
захранване“ в имот с идентификатор 17395.139.15,
местност Мочура, землище на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград. Трасето на електрическия кабел преминава през имот кадастрален
№ 139.99 – полски път, собственост на Община Гоце
Делчев, през имот кадастрален № 139.241 – повърхностни води, собственост на Община Гоце Делчев,
през имот кадастрален № 139.39 – земеделска земя,
собственост на „Пиринпласт“ – АД. Проектната
документация се намира в дирекция „Устройство
на територията“, стая 104 в сградата на общинската
администрация. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересованите лица могат да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта до общинската администрация – гр. Гоце
Делчев.
2403
8. – Община Гоце Делчев на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изготвен проект за
ПУП – парцеларен план за електропровод за захранване на обект: „Магазин и офиси“, местност Мантара
от землището на с. Борово, ЕКАТТЕ 05606, община
Гоце Делчев. Трасето на електропровода преминава
през имоти с № 17142; 17175; 18021; 18022 и 37001
от землището на с. Борово, община Гоце Делчев,
област Благоевград. Проектната документация се
намира в общинската администрация – гр. Гоце
Делчев, стая 101. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ
в едномесечен срок от обнародването в „Държавен
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вестник“ заинтересованите лица могат да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта до общинската администрация – гр. Гоце
Делчев.
2442
17. – Община Казанлък на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за изменение на план за улична регулация между осови
точки 133 и 131 по ул. Ал. Стамболийски и изменение на плана за регулация на част от квартал
54 относно урегулирани поземлени имоти VІ-450,
VІІ-449, Х-710 и за част от квартал 57 относно урегулирани поземлени имоти ІІ-452, ІІІ-452 по плана
на с. Копринка, община Казанлък. В едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да разгледат проекта в
стая 11 на Община Казанлък и да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта.
2330
3. – Община гр. Кнежа, област Плевен, на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен
ПУП – парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура – линейни обекти извън
границите на урбанизираните територии за обект:
„Парцеларен план на електропровод и водопровод
за поземлен имот 748107, местност Трите декара,
в землището на гр. Кнежа, община Кнежа, област
Плевен“. Проектът за ПУП – парцеларен план, е
изложен за разглеждане в Община Кнежа, стая
301 в сградата на администрацията. На основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересованите лица могат
да направят писмени възражения, предложения и
искания по проекта до общинската администрация
в едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“.
2190
4. – Община гр. Кнежа, област Плевен, на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен
ПУП – парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура – линейни обекти извън
границите на урбанизираните територии за обект:
„Парцеларен план на електропровод и водопровод
за поземлен имот 748087, местност Трите декара в
землището на гр. Кнежа, община Кнежа, област
Плевен“. Проектът за ПУП – парцеларен план, е
изложен за разглеждане в Община Кнежа, стая
301 в сградата на администрацията. На основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересованите лица могат
да направят писмени възражения, предложения и
искания по проекта до общинската администрация
в едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“.
2191
1. – Община Ловеч, отдел „Устройствено планиране и кадастър“, съобщава, че на основание
чл. 28б, ал. 4 ППЗСПЗЗ са изработени проекти на
помощен план и план на новообразуваните имоти
на местността Ак баир в землището на гр. Ловеч,
община Ловеч, област Ловеч, които са изложени
за разглеждане в общината, стая 225. На основание чл. 28б, ал. 5 ППЗСПЗЗ писмени искания и
възражения по приетите по реда на чл. 28б, ал. 2
ППЗСПЗЗ помощен план и план на новообразуваните имоти за местността Ак баир могат да се
подават от заинтересованите лица до кмета на
община Ловеч в 30-дневен срок от обнародването
в „Държавен вестник“.
2283
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44. – Община Несебър на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица, че е
изработен подробен устройствен план – парцеларен
план (ПУП – ПП) за елементи на техническата
инфраструктура извън границите на урбанизираните
територии – обект: „Пътна връзка за достъп до имот
с идентификатор 51500.61.2 по КК на гр. Несебър,
м. Инджекьойско блато, в обхвата и обслужващата
зона на път III-9061“ (Оризаре – Каблешково) – п.к.
Тънково – о.п. Слънчев бряг“ км 7+600 ляво“.
Проектът е изложен в сградата на Общинската
администрация – Несебър, ул. Еделвайс 10, ет. 3,
стая 32, и може да се прегледа от заинтересуваните
лица. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересуваните лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта до
Общинската администрация – Несебър.
2331
492. – Община Петрич на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересуваните, че e изработен ПУП – парцеларен план за трасе на външно
ел. захранване до имот № 110060, м. Ливадите – 1,
землище на с. Кърналово. Трасето и сервитутите са
предвидени да преминат в земеделски поземлени
имоти в масиви по КВС, като подробно описание
на имотите и сервитутите е приложено в табличен
вид, неразделна част към ПУП – ПП за външно
ел. захранване, както следва: 000337, 000349, 000327,
000433, 000533, 104003, 104004, 104007, 104012, 104016,
104017, 104029, 104031, 109018, 110009, 110012, 110013,
110014, 110016, 110017, 110019, 110020, 110022, 110023,
землище с. Кърналово. Проектът се намира в сградата на Община Петрич. В едномесечен срок от
обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта за подробен
устройствен план до общинската администрация
на основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ.
2194
8. – Община Поморие на основание чл. 128, ал. 1
ЗУТ съобщава, че е изработен проект за ПУП – парцеларен план за обект: „В и К мрежи и съоръжения
за захранване на ПИ 011003 в м. Сухата чешма
в землище на с. Медово с трасе на водопровода,
преминаващо през ПИ 1084 (пасище, мера), 0.354
(селскостопански, горски, ведомствен път), 10.35
(пасище, мера), собственост на Иван Ив. Димитров,
0.358 (селскостопански, горски, ведомствен път),
11.123 (нива), собственост на Тодор Д. Кънев, 11.107
(нива), собственост на Стойка Д. Корудерлиева,
11.109 (нива), собственост на Кънчо Д. Кънев, и
11.3 (нива), собственост на Марин К. Колев, който е
изложен в сградата на Община Поморие, ул. Солна
5. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересуваните
лица могат да направят писмени възражения на
проекта до Община Поморие в едномесечен срок
от обнародването в „Държавен вестник“.
2192
9. – Община Поморие на основание чл. 128, ал. 1
ЗУТ съобщава, че е изработен проект за ПУП – парцеларен план за обект: Кабел 20 kV за захранване
на ПИ 011003 в м. Сухата чешма в землище на с.
Медово с трасе на кабела, преминаващо през следните поземлени имоти: 010084 (пасище, мера), 00354
(селскостопански, горски, ведомствен път), 00358
(селскостопански, горски, ведомствен път), който е
изложен в сградата на Община Поморие, ул. Солна
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5. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересуваните
лица могат да направят писмени възражения на
проекта до Община Поморие в едномесечен срок
от обнародването в „Държавен вестник“.
2193
78. – Община Първомай на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект на
ПУП – ПР (план регулация) – ПЗ (план застрояване)
за обект: „Приемно-предавателна станция (ППС)
PD2286_iskra“, в ПИ № 150165, местност Хасара в
землището на с. Искра, община Първомай, във връзка
с промяна предназначението на земята. Плановете
са изложени в общинската администрация – гр.
Първомай, стая 107. На основание чл. 128, ал. 5
ЗУТ заинтересованите лица могат да подават писмени възражения по проекта в едномесечен срок от
обнародването в „Държавен вестник“ в общинската
администрация – Първомай.
2441
1. – Община Созопол уведомява всички заинтересувани лица, че със Заповед № 8-Z-200 от 18.02.
2013 г. на кмета на община Созопол, издадена на
основание чл. 44, ал. 2 ЗМСМА и чл. 198, ал. 1,
т. 2 и ал. 2 ЗУТ, и във връзка с изработването на
технически проекти за строителство, свързани с
осъществяването на предвижданията на ПУП – парцеларни планове, извършване на проучвания за
подземни мрежи и съоръжения с цел подобряване
на техническата инфраструктура и изпълнение на
ангажименти по ОПОС в рамките на проект „Интегриран проект за водния цикъл на Созопол – ІІ
етап, подобект Канално-помпена станция къмпинг
„Черноморец“ и крайбрежен колектор, е наложена
строителна забрана на основание чл. 198, ал. 1, т. 2
и ал. 2 ЗУТ за териториите на къмпинг „Черноморец“ и на ПИ 81178.5.112; 81178.5.118; 81178.5.119;
81178.5.121; 81178.5.149; 81178.5.148; 81178.5.147;
81178.5.150; 81178.5.360; 81178.5.127; 81178.5.128;
81178.5.359; 81178.5.111 в местност Аклади, землище гр. Черноморец. Наложената забрана обхваща
допускането на подробни устройствени планове,
издаване на разрешения за строеж в обхвата на
горепосочената територия и прилагането действието
на всички влезли в сила подробни устройствени
планове за имоти в обхвата на горепосочената
територия. Строителната забрана не се отнася за
имоти – публична, общинска и държавна собственост. С оглед защита и опазване на особено важен
обществен интерес, свързан с осъществяването на
предвижданията на ПУП – парцеларни планове и
технически проекти, с цел подобряване на техническата инфраструктура и опасност от сериозно
затруднение по изпълнение на ангажиментите по
Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013“
е допуснато предварително изпълнение на заповед
та на основание чл. 60, ал. 1 АПК. Забраната е в
сила до одобряване на техническите проекти за
„Канално-помпена станция къмпинг „Черноморец“
и крайбрежен колектор“, но не повече от две години
от влизане в сила на заповедта. Предварителното
изпълнение може да се обжалва в 3-дневен срок
от обявяването. Заповедта може да се обжалва по
реда на чл. 215 ЗУТ чрез Община Созопол до Административния съд – Бургас.
2277
3. – Община Шумен на основание чл. 28б, ал. 4
ППЗСПЗЗ съобщава на заинтересованите лица, че
е приет план на новообразуваните имоти по § 4к,
ал. 1 ПЗРЗСПЗЗ в частта му относно поземлени
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имоти № 651.118 и № 651.127 от кадастрален район
651 в местността Под манастира, землище на гр.
Шумен. Планът е изложен в сградата на общината на
третия етаж, дирекция „Устройство на територията“,
стая № 330. На основание чл. 28б, ал. 5 ППЗСПЗЗ
в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересованите лица могат да направят
писмени искания и възражения по плана до кмета
на общината.
2274
1. – Община с. Горна Малина, Софийска област,
на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че са
изработени проекти за ПУП – парцеларни планове за елементи на техническата инфраструктура
извън границите на урбанизираните територии:
за обекти електрозахранване и водоснабдяване на
УПИ I-049131, кв. 58 по регулационния план на с.
Априлово. Проектите за ПУП – парцеларни планове,
са изложени за разглеждане в сградата на Община
Горна Малина, стая 29, ет. 3. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ заинтересованите лица могат да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проектите до общинската администрация в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“.
2402

СЪДИЛИЩА
Административният съд – Бургас, на основание
чл. 218 ЗУТ обявява, че по жалба на Петър Колев
Петров от София е образувано адм.д. № 2247/2012 г.
по описа на съда с предмет на оспорване Решение
№ 11-10 от 26.06.2012 г. на Общинския съвет – гр.
Бургас, с което е одобрен проект „Актуализация
на ПУП – ПРЗ на с. Маринка и разширение на
с. Маринка“ – окончателен проект, с който се
предвижда включване в регулационните граници
за разширение на населеното място на поземлени
имоти в масиви 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9 и 21 по КВС,
изготвен при условията на чл. 16 ЗУТ, с посочена
редукция от 18 % за осигуряване на възможност
за провеждане на улична мрежа и изграждане на
обекти на социална и техническа инфраструктура за
обслужване на територията съгласно графична част,
таблица с показатели за УПИ и устройствени зони
и нанесени корекции върху плана, в частта относно
поземлен имот № 002004 в м. До село в землището
на с. Маринка, община Бургас. Заинтересованите
лица могат да се конституират като ответници в
производството по адм.д. № 2247/2012 г. в едномесечен срок от деня на обнародване на обявлението
в „Държавен вестник“. Делото е насрочено за
14.05.2013 г. от 11 ч.
2309
Административният съд – Варна, ХХІІ 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 одобрен 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: водоснабдяване и канализация, електрозахранване, идейна план-схема за вертикално планиране,
комуникационно-транспортна схема в частта на
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имот с идентификатор 2518, съгласно оспорения
ПУП по оспорване на Пенка Йорданова Иванова.
Заинтересуваните лица могат да се конституират
като ответници в производството в едномесечен
срок от обнародване на съобщението в „Държавен
вестник“ чрез подаване на заявление до съда, което
да съдържа: трите имена и адреса, телефон, факс и
електронен адрес, ако има такъв – за българските
граждани; трите имена и личния номер за чужденец и
адреса, заявен в съответната администрация, телефон,
факс и електронен адрес, ако има такъв; фирмата
на търговеца или наименованието на юридическото
лице, изписани и на български език, седалището
и последния посочен в съответния регистър адрес
на управление и електронния му адрес; номер на
делото; акта, който се оспорва, и органа, който го е
издал; изявление, че заинтересуваното лице желае да
бъде конституирано в производството като ответник;
подпис на заявителя. Към заявлението следва да
приложат писмени доказателства, удостоверяващи
качеството на заинтересувано лице на заявителя. Със
заявлението е недопустимо да се правят искания
за отмяна на индивидуалния административен акт,
както и за присъединяване към подадената жалба
от Пенка Йорданова Иванова.
2388
Административният съд – Варна, ХХІІ състав,
на основание чл. 218, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е
образувано адм.д. № 4815/2012 г. с предмет на обжалване Решение № 552-6 от 26 и 27.07.2012 г. на
Общинския съвет – гр. Варна, с което е одобрен 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: водоснабдяване и канализация, електрозахранване, идейна план-схема за вертикално планиране,
комуникационно-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.
Заинтересуваните лица могат да се конституират
като ответници в производството в едномесечен
срок от обнародване на съобщението в „Държавен
вестник“ чрез подаване на заявление до съда, което
да съдържа: трите имена и адреса, телефон, факс и
електронен адрес, ако има такъв – за българските
граждани; трите имена и личния номер за чужденец и
адреса, заявен в съответната администрация, телефон,
факс и електронен адрес, ако има такъв; фирмата
на търговеца или наименованието на юридическото
лице, изписани и на български език, седалището
и последния посочен в съответния регистър адрес
на управление и електронния му адрес; номер на
делото; акта, който се оспорва, и органа, който го е
издал; изявление, че заинтересуваното лице желае да
бъде конституирано в производството като ответник;
подпис на заявителя. Към заявлението следва да
приложат писмени доказателства, удостоверяващи
качеството на заинтересувано лице на заявителя. Със
заявлението е недопустимо да се правят искания
за отмяна на индивидуалния административен акт,
както и за присъединяване към подадената жалба
от Младен Йосифов Паригвоздев.
2389
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Административният съд – Варна,VІІ състав, съобщава за направено оспорване от Тодор Димитров
Керанов 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, електроснабдяване, идейна плансхема за вертикално планиране и комуникационнотранспортна схема, в частта на ПИ 2389, кв. 220.
Заинтересованите лица могат да подадат заявление
за конституирането им като ответници по адм. дело
№ 4561/2012 г. в едномесечен срок от деня на обнародване на съобщението в „Държавен вестник“,
към което да приложат писмени доказателства,
удостоверяващи качеството им на заинтересовани
лица. Към заявлението е недопустимо да се правят
искания за отмяна на обжалвания акт, както и за
присъединяване към подадената от Тодор Димитров
Керанов жалба.
2390
Административният съд – Варна, на основание
чл. 218, ал. 2 и 4 ЗУТ съобщава, че е образувано
адм. дело № 4665/2012 г. по описа на ІІ отделение,
ХХІХ състав, по жалба от Мария Христова Колчева срещу Решение № 552-6 от 26 и 27.07.2012 г.
на Общинския съвет – гр. Варна, в частта относно имот с ид. № 1121 (ид. № 10135.2552.4162 по
КККР – Варна) в 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 това число и схеми: ВиК, електрозахранване, 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 „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.
2391
Административният съд – Варна, на основание
чл. 218, ал. 2 и 4 ЗУТ съобщава, че е образувано
адм.д. № 507/2013 г. по описа на ІІ отделение, ХХІХ
състав, по жалба от Марияна Кънчева Иванова и
Веселин Димитров Иванов срещу Решение № 550-6
от 26 и 27.07.2012 г. на Общинския съвет – гр. Варна,
в частта за имот 2522.168 по ПУП – ПУР на с.о.
„Акчелар“, 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 инфраструктура, в т. ч. и схеми: за
електронни и съобщителни мрежи и съоръжения,
за електроснабдяване, за ВиК, 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 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.
2392
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Административният съд – Варна, на основание
чл. 218, ал. 2 и 4 ЗУТ съобщава, че е образувано
адм. дело № 4766/2012 г. по описа на ІІ отделение,
ХХІХ състав, по жалба от Емилия Атнасова Донкова,
Нъверка Мъгърдич Ованесян, Миглена Любенова
Енева, Христо Димитров Николов, Николай Божилов
Николаев и Костадин Христов Кочев срещу Заповед
№ Г-132 от 22.10.2012 г. на зам.-кмет на Община
Варна, с която е одобрен ПУП – ПРЗ за УПИ ІІ219 – за подземен и етажен паркинг – гараж в кв.
440 по плана на 1-ви м. р. на гр.Варна. Съдът указва
на заинтересованите лица, че в срок 1 месец от обнародването 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.
2393
Административният съд – Варна, ХХІІ състав,
на основание чл. 218, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е
образувано адм. дело № 236/2013 г. с предмет на
обжалване Решение № 552-6 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
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
това число и схеми: водоснабдяване и канализация,
електрозахранване, идейна план-схема за вертикално
планиране, комуникационно-транспортна схема, в
частта на имот с идентификатор 10135.2551.51, по
оспорване на Веселина Емилова Вълкова, Веселин
Тодоров Атанасов, Валентин Емилов Вълков. Заинтересуваните лица могат да се конституират като
ответници в производството в едномесечен срок от
обнародване на съобщението в „Държавен вестник“
чрез подаване на заявление до съда, което да съдържа:
трите имена и адреса, телефон, факс и електронен
адрес, ако има такъв – за българските граждани;
трите имена и личния номер за чужденец и адреса,
заявен в съответната администрация, телефон, факс
и електронен адрес, ако има такъв; фирмата на
търговеца или наименованието на юридическото
лице, изписани и на български език, седалището
и последния посочен в съответния регистър адрес
на управление и електронния му адрес; номер на
делото; акта, който се оспорва, и органа, който го е
издал; изявление, че заинтересуваното лице желае да
бъде конституирано в производството като ответник;
подпис на заявителя. Към заявлението следва да
приложат писмени доказателства, удостоверяващи
качеството на заинтересувано лице на заявителя. Със
заявлението е недопустимо да се правят искания
за отмяна на индивидуалния административен акт,
както и за присъединяване към подадената жалба
от Веселина Емилова Вълкова, Веселин Тодоров
Атанасов, Валентин Емилов Вълков.
2420
Административният съд – Добрич, на основание чл. 218, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е постъпило
оспорване от „Енертраг Свобода“ – ЕООД, София,
на Решение № 13-6 на Общинския съвет – гр. Генерал Тошево, взето на заседание, проведено на
14.12.2012 г. по протокол № 13 от 14.12.2012 г., с
което решение е одобрен ПУП – ПЗ на „Проект
на ВяЕЦ от 15 броя ветрогенератори в землищата
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на селата Житен и Сноп“ съгласно приложения
списък на засегнатите имоти, техните сервитути по
землища за нуждите на „Норекс Енерджи Проджект
2“ – ООД, в частта, за следните имоти в с. Житен,
ЕКАТТЕ 29444, имоти с номера: ПИ 29444.10.46, ПИ
29444.16.110 и ПИ 29444.18.31, във връзка с което
оспорване е образувано адм.д. № 86/2013 г. по описа
на Административния съд – Добрич, с указване,
че заинтересуваните лица, за които заповедта се
явява благоприятен акт, могат в едномесечен срок
от деня на обнародване на съобщението за оспорване в „Държавен вестник“ да подадат заявление
в изискуемата съгласно чл. 218, ал. 4 ЗУТ форма,
за да се конституират като ответници по делото.
2394
Административният съд – Пловдив, обявява, че
Недялка Михайлова Атанасова е оспорила Решение
№ 292, взето с протокол № 14 от 2.08.2012 г. на
Общинския съвет – гр. Пловдив, с което е одобрен
ПУП – ПРЗ (подробен устройствен план – план
за регулация и застрояване) на кв. Модър, район
„Южен“, гр. Пловдив, и схеми: водоснабдяване,
канализация, газоснабдяване, електрификация, телекомуникация, вертикално планиране, транспортна
инфраструктура, екология, зелена система и спорт,
сборна схема на техническата инфраструктура, схеми на собствеността, схема собственост, таблица за
трансформация на собствеността, трансформация на
частна собственост (държавна, общинска, частна)
в публична общинска собственост, трансформация на частна собственост (държавна, общинска,
частна) в публична общинска собственост – за
улична мрежа, правила и нормативи за прилагане
на ПУП – ПЗР на кв. Модър при граници – на
югоизток: бул. Коматевско шосе с целия габарит,
съобразен с уличната регулация, одобрена с плана
на „Христо Ботев“ и „Южен“; на югозапад: до трасето на новопроектирания sban; на северозапад: до
жп линия Пловдив – София, трасето на улицата от
север (южна тангента) с целия габарит, по сините
и червените означения за регулацията, корекциите
със зелен цвят, зачертаване и щрихи с кафяв цвят,
черни и червени задължителни и ограничителни
линии за застрояването; допълнението с оранжев
цвят за велоалеи, матрицата с устройствени показатели в син цвят, за което е образувано адм. дело
№ 3292/2012 г., ІХ състав. Заинтересуваните лица
могат да се конституират като ответници по делото
в едномесечен срок от обнародване на обявлението в
„Държавен вестник“ чрез заявление, което съдържа:
трите имена и адреса, телефон, факс и електронен
адрес, ако има такъв – за българските граждани;
трите имена и личния номер за чужденец и адреса,
заявен в съответната администрация, телефон, факс
и електронен адрес, ако има такъв; фирмата на
търговеца или наименованието на юридическото
лице, изписани и на български език, седалището
и последния посочен в съответния регистър адрес
на управление и електронния му адрес; номер на
делото; акта, който се оспорва, и органа, който го е
издал; изявление, че заинтересуваното лице желае да
бъде конституирано в производството като ответник;
подпис на заявителя. Към заявлението следва да се
приложат писмени доказателства, удостоверяващи
качеството на заинтересувано лице на заявителя.
Административно дело № 3292/2012 г. е насрочено
за 25.04.2013 г. от 14 ч.
2312
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Варненският районен съд, ХХ състав, уведомява
Светлана Кагалницков, родена на 12.10.1979 г., гражданин на Израел, че е ответница по предявения от
Стелиян Коцов Кагалницков иск с правно основание
чл. 49, ал. 1 СК по гр. д. № 1814/2013 г. по описа на
ВРС, ХХІ състав, и следва да се яви в РС – Варна,
в канцеларията на деловодството на 21-ви състав в
двуседмичен срок от обнародването в „Държавен
вестник“, за да получи препис от исковата молба
по делото и приложенията. При неявяване на ответницата ще бъде назначен особен представител
на основание чл. 48, ал. 2 ГПК.
2454
Софийският районен съд, III гражданско отделение, 117 състав, уведомява Садат Велиу Златкова,
гражданин на Сърбия, роден на 2.02.1978 г., че е в
качеството на ответник по гр.д. № 442/2013 г. по
описа на СРС, III ГО, 117 състав, образувано по
предявен от Гинка Миткова Златкова иск за развод,
и му указва, че в двуседмичен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ следва да се яви в канцеларията на СРС, III ГО, 117 състав, за връчване
на съобщението по чл. 131 ГПК ведно с исковата
молба и приложенията към нея.
2386
Сливенският окръжен съд, ІІІ състав, на основание чл. 28, ал. 2 ЗОПДИППД насрочва съдебно
заседание за 14.06.2013 г. в 10 ч. и резервна дата на
28.06.2013 г. в 10 ч. по гр.д. № 761/2012 г., образувано
по искане на КОНПИ, БУЛСТАТ 131463734, чрез
зам.- председателя Антоанета Стоянова Цонкова с
адрес за призоваване: Бургас, ул. Филип Кутев 26А,
ет. 3, против Гошо Тодоров Алексиев с постоянен
адрес Сливен, кв. Дружба 7, вх. Б, ет. 2, ап. 7, за
постановяване на решение, с което да бъде наложено отнемане в полза на държавата на следното
имущество на обща стойност 308 462,15 лв.
На основание чл. 4, ал. 1 ЗОПДИППД (отм.) от
Гошо Тодоров Алексиев:
– Жилище № 7, ет. 2, жилищна сграда блок № 7,
вх. Б, в кв. Дружба в Сливен, състоящ се от дневна,
спалня, кухня и сервизни помещения. Застроена
площ 55,50 кв. м ведно с избено помещение № 7
с полезна площ 2,53 кв. м, с 2,03 % – 8,73 кв. м
идеални части от общите части на сградата, при
съседи: от изток – жилище № 8 и коридор, от запад – външен зид, от север – външен зид и жилище
№ 8, от юг – жилище № 6, отгоре – жилище № 12,
отдолу – жилище № 2. На избеното помещение
граници: от изток мазе № 8, от запад мазе № 7, от
север – външен зид, от юг – коридор, а по схема
№ 2263 от 19.03.2012 г. на самостоятелен обект в
сграда с идентификатор 67338.558.71.1.7 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени
със Заповед № РД-18-31 от 19.04.2006 г. на изпълнителния директор на АК, последно изменение със
Заповед № КД-14-20-136 от 16.03.2012 г. на началник
на СГКК – Сливен, с адрес на имота Сливен, кв.
Дружба, бл. 7, вх. Б, ет. 2, ап. 7, намиращо се в
сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 67338.558.71, при съседи на самостоятелния
обект в сградата: на същия етаж: 67338.558.71.1.6
и 67338.558.71.1.8; под обекта: 67338.558.71.1.2; над
обекта: 67338.558.71.1.11 и 67338.558.71.1.12, придобит
от Гошо Тодоров Алексиев с договор за покупкопродажба на държавен общински имот по реда на
Наредбата за държавни имоти от 6.04.1993 г.
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– Апартамент № 14 в Сливен, бул. Христо Ботев,
жилищен блок 27, вх. В, ет. 5, със застроена площ
60,48 кв. м, състоящ се от дневна, спалня, кухня и
сервизни помещения, при граници: от изток – външен зид, от запад – стълбище, от север – ап. № 13, и
от юг – ап. № 15, заедно с принадлежащото избено
помещение № 14, при граници: от изток – мазе
№ 15, от запад – мазе № 13, от север – коридор,
от юг – коридор, ведно с 1,51 % идеални части от
общите части на сградата и отстъпеното право на
строеж върху общинска земя, а по схема № 2250 от
16.03.2012 г. на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 67338.532.9.3.14, по кадастралната карта и
кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД18-31 от 19.04.2006 г. на изпълнителния директор на
АК, последно изменение със Заповед № КД-14-20-59
от 25.01.2011 г. на началник на СГКК – Сливен, с
адрес на имота Сливен, бул. Христо Ботев, бл. 27,
вх. В, ет. 5, ап. 14, намиращ се в сграда № 3,
разположена в поземлен имот с идентификатор
67338.532.9, при съседи на самостоятелния обект:
на същия етаж: 67338.532.9.3.15 и 67338.532.9.3.13;
под обекта: 67338.532.9.3.11 и 67338.532.9.3.10; над
обекта: 67338.532.9.3.18 и 67338.532.9.3.117, придобит от Гошо Тодоров Алексиев с нотариален акт
за покупко-продажба на недвижим имот акт № 88,
том 15, вх. рег. № 4429, дело № 3284 от 7.11.2002 г.,
издаден от Службата по вписванията при Районния
съд – Сливен.
– Нива, представляваща имот с № 275107 в
землището на с. Лозенец, ЕКАТТЕ 44118, община
Стралджа, с площ 3 дка с начин на трайно ползване:
нива при категория на земята при неполивни условия, четвърта категория, намиращ се в местността
Каплан Чеир, при граници: имот № 275025, имот
№ 000023, имот № 275108, имот № 275109, като
имотът е образуван от имот №275026, придобита от
Гошо Тодоров Алексиев с постановление за възлагане вместо плащане от 22.04.2008 г. с вх. № 6128
от 23.06.2008 г., том 7, стр. 192, и с постановление
за поправка на постановление за възлагане на
собственост върху недвижим имот вх. № 2879 от
14.04.2009 г., стр. 146.
– Лек автомобил марка „Форд“, модел „Сиера“,
с ДК № СН 8189 СС, рама № WF0AXXGBBAG49969,
придобит от Гошо Тодоров Алексиев с договор за
покупко-продажба на 29.01.2003 г.
– Лек автомобил марка „Фолсфаген“, мод е л „ Го л ф “, с Д К № С Н 2 3 5 7 С С , р а м а
№ WVWZZZ1GZMW402869. Автомобилът е внесен
с митническа декларация за МПС от 9.01.2002 г.
– Сумата в размер 61 600 щатски долара, равняващи се на 99 686,80 лв., представляваща предоставен
заем на Николай Йорданов Захирев и върната от
заемополучателя;
– Сумата в размер 14 900 лв., представляваща
предоставен заем на Георги Димитров Георгиев и
върната от заемополучателя;
– Сумата в размер 1500 лв., представляваща
предоставен заем на Надежда Димитрова Монева
и върната от заемополучателя;
– Сумата в размер 3520 щатски долара, равняващи се на 6463,14 лв., представляваща предоставен
заем на Захари Костов Захариев и Донка Атанасова
Захариева и върната от заемополучателите;
– Сумата в размер 10 000 лв., представляваща
предоставен заем на Таня Симеонова Димитрова и
върната от заемополучателя;
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– Сумата в размер 10 000 лв., представляваща
предоставен заем на Николай Йорданов Зехирев и
върната от заемополучателя;
– Сумата в размер 994,43 лв., представляваща
предоставен заем на Йордан Атанасов Атанасов и
Добринка Русева Атанасова и върната от заемополучателите;
– Сумата в размер 3520 щатски долара, или
7300 лв., представляваща предоставен заем на Захари
Костов Захариев и Донка Атанасова Захариева и
върната от заемополучателите;
– Сумата в размер 3000 щатски долара, равняващи се на 6591 лв., представляваща предоставен
заем на Диян Енчев Христов и върната от заемополучателя;
– Сумата в размер 4200 щатски долара, равняващи се на 8196,46 лв., представляваща предоставен заем на Диян Енчев Христов и върната от
заемополучателя.
На основание чл. 4, ал. 2 ЗОПДИППД (отм.) от
Гошо Тодоров Алексиев:
– Сумата в размер 4000 лв. от продажбата по
пазарна стойност на лек автомобил марка „Фолксваген“, модел „Поло“, с ДК № СН 1278 СН, рама
№ WV WZZZ6KZTR013989.
– Сумата в размер 3000 лв. от продажбата по
пазарна стойност на ремарке за товарен автомобил
с ДК № СН 1541 EE, рама № 4553, цвят сив.
– Сумата в размер 3000 лв. от продажбата по
пазарна стойност на ремарке за товарен автомобил,
с ДК № СН 1542 EE, рама № 164263, цвят сив.
– Сумата в размер 17 000 лв. от продажбата
по пазарна стойност на товарен автомобил марка
„Волво“, модел F-10, с ДК № СН 3885 СС, рама
№ YV2H10GC5EA025905.
– Сумата в размер 17 000 лв. от продажбата
по пазарна стойност на товарен автомобил марка
„Волво“, модел F-10, с ДК № СН 3886 СС, рама
№ YV2H10GC8EA026031.
– Сумата в размер 200 лв. от продажбата по
пазарна стойност на ремарке за лек автомобил, с
ДК № СЛ 5411 ЕВ, рама № 2199.
– Сумата в размер 1500 лв., представляваща
вземане на Гошо Тодоров Алексиев на основание
изпълнителен лист по гр.д. № 3811/2008 г. по описа
на Сливенски районен във връзка с предоставен
заем на Александър Димитров Александров;
– Сумата в размер 950 лв. от продажбата по
пазарна стойност на недвижими имоти с нотариален
акт за продажба на недвижими имоти № 167, том,
11, вх. peг. № 67 от 27.04.2007 г. и вх. рег. № 3486
от 2.05.2007 г.;
– Сумата в размер 15 414 щатски долара, равняващи се на 23 680,32 лв., представляваща вземане на
Гошо Тодоров Алексиев на основание изпълнително
дело № 20067680400121, издаден е изпълнителен лист
от 12.09.2006 г., по гр.д. № 1961/2006 г. по описа на
СлРС, във връзка с предоставен заем на Живко
Иванов Ненчев.
Да заплатят разноски по делото, както и юрисконсултско възнаграждение.
Съдът указва на заинтересуваните лица, че могат
да предявят своите претенции върху имуществото до
първото заседание по делото, третите лица, които
претендират самостоятелни права върху имуществото, могат да встъпят в делото, като предявят
съответния иск пред първата инстанция, третото
лице, което има самостоятелни права върху предмета
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на спора, може да встъпи в делото, като предяви
иск против двете страни, предявяването на иск от
трето лице се допуска до приключване на устните
състезания в първата инстанция.
2356
Софийският градски съд, І гр. отделение, 6 състав,
на основание чл. 28, ал. 2 ЗОПДИППД уведомява,
че има образувано гр.д. № 8019/2011 г. въз основа
на постъпило мотивирано искане от Комисията за
установяване на имущество, придобито от престъпна
дейност срещу Емилия Златанова Ганчева с постоянен
адрес София, ж.к.Дружба, бл. 26, вх. Д, ет. 2, ап. 95,
Красимир Иванов Монджоловски с постоянен адрес
с. Търнава, община Бяла Слатина, ул. Христо Ботев
44, Мирослав Иванов Монджоловски, София, ж.к.
Младост 3, бл. 352, вх. 5, ет. 1, ап. 130, и Галина
Чанева Ганева, Бургас, ж.к. Зорница, бл. 9, вх. 6,
ет. 3, ап. 9, и същото е насрочено за първо открито
съдебно заседание на 25.06.2013 г. от 14,30 ч.
Определя едномесечен срок от датата на обнародване в „Държавен вестник“ на заинтересованите
лица да предявят претенции върху имуществото,
описано, както следва:
От Емилия Златанова Ганчева:
– сумата 777,66 лв., налична по банкова сметка
IBAN BG21 BFTB 7630 2075 7619 85 в „УниКредит
Булбанк“ – АД;
– 32 бр. акции от емисията на „Петругия“ – АД,
с номинална стойност на акция 2 лв.
От Красимир Иванов Монджоловски:
– сумата 5000 лв., равностойност на 50 дружествени дяла по 100 лв. всеки, притежавани от Красимир
Иванов Монджоловски в капитала на „Юръпиън
Медикъл Сървис“ – ЕООД, ЕИК 175269510, рег.
по ф.д. № 5587/2007 г. по описа на СГС, седалище
и адрес на управление: София, район “Триадица“,
кв. Гоце Делчев, ул. Червена роза, бл. 30, вх. А,
ет. 6, ап. 16;
- сумата 5000 лв., равностойност на 50 дружествени дяла по 100 лв. всеки, притежавани от Красимир Иванов Монджоловски в капитала на „Евро
БГ Пласт“ – ЕООД, ЕИК 147125307, рег. по ф.д.
№ 797/2007 г., по описа на Бургаския окръжен съд,
седалище и адрес на управление Бургас, Северна
промишлена зона, ул. Одрин.
От Емилия Златанова Ганчева и Красимир Иванов
Монджоловски:
– апартамент № 95 в София, район „Искър“,
ж.к. Дружба 1, бл. 26, вх. Д, ет. 2, с площ 75,52 кв.
м, състоящ се от две стаи, дневна, кухня и сервизни
помещения, при съседи: изток – апартамент вх. Г,
запад – стълбищна площадка и апартамент № 96,
север – улица, юг – тревна площ, заедно с мазе
№ 1 и 0,735 % ид.ч. от общите части на сградата
и правото на строеж върху мястото, придобит с
нотариален акт за продажба на недвижим имот
№ 54, том 228, дело № 570001/2006, вх. № 85485 от
6.12.2006 г., с пазарна оценка – 77 692 лв.;
– лек автомобил марка „Фолксваген“, модел „Голф“, с ДК С 5579 РХ, с рама
№ WVWZZZ1GZNP199653 и двигател № PN489903,
произведен 1992 г., придобит с договор за покупкопродажба на МПС, сключен на 2.04.2001 г., с пазарна
оценка – 1100 лв., или 4,56 МРЗ.
От Емилия Златанова Ганчева и Красимир Иванов
Монджоловски:
– сумата 27 195 лв., получена от продажбата на
апартамент № 19, намиращ се в жилищна сграда –
бл. 118, вх. Б, ет. 1, построена върху общинска земя в
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София, ж.к. Дружба, състоящ се от две стаи, дневна,
кухня и обслужващи помещения, със застроена
площ 94,43 кв. м, при съседи: изток – градина,
запад – улица, север – вход, юг – улица, заедно
с прилежащите: избено помещение № 8 с площ
6,29 кв. м и 3,58 % ид. части от общите части на
сградата и от правото на строеж върху земята,
отчужден с нотариален акт за покупко-продажба
на недвижим имот № 118, том ХІІІ, дело № 3002
на 21.02.2003 г.;
– сумата 23 400 лв., получена от продажбата
на жилище в София, район „Сердика“, ж.к. Орландовци, ул. Мара Бунева 43, с площ 80 кв. м,
заемащо целия втори етаж на двуетажна масивна
сграда, състоящо се от две стаи, вестибюл, кухня
и обслужващи помещения, заедно с две мазета и
1/2 ид. част от таванско помещение и 1/2 ид. ч.
от общите части, заедно с гараж с квадратура 21,30
кв. м и 1/2 ид.част от дворното място с площ 595
кв. м, съставляващо УПИ ХХІІ-271, в кв. № 35
по плана на местността Орландовци, при съседи
на имота: ул. Мара Бунева, пл. имот № 271а, пл.
имот № 271Б, пл. имот № 250, отчужден с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот
№ 38, т. 252, дело № 65956/2006 г., вх. № 9554 на
21.12.2006 г.;
– сумата 14 156,70 лв., получена от продажбата на апртамент № 72 в София, ж.к. Дружба, в
жилищната сграда на бл. 36, вх. Г, ет. 6, състоящ
се от две стаи, кухня и сервизни помещения с
площ 56,48 кв. м, при съседи: изток – ап. 71,
запад – ап. 88, север – улица, юг – тревна площ,
заедно с мазе № 11 и по 1,033 % ид. части от
общите части на сградата и правото на строеж
върху мястото, отчужден с нотариален акт № 42,
том 207, вх. № 83477, дело № 55128 от 30.11.2006 г.;
– сумата 148 823,20 лв., получена от продажбата
на имот № 407, с площ 296,40 кв. м, имот № 406
с площ 296,40 кв. м, имот № 401, намиращи се в
Бургас, промишлена зона „Север“, ведно с изградените двуетажна масивна сграда – производствен
обект с площ 452,28 кв. м, и едноетажен склад с
площ 246,40 кв. м, отчужден с нотариален акт за
продажба на недвижим имот № 20, том ІІІ, рег.
№ 1091, дело № 572 от 3.02.2006 г.;
– сумата 1000 лв., получена от продажбата на лек автомобил марка „Ланд Роувър“, модел „Рейндж Роувър“, ДК № С 0063
МК, с рама № SSLLPAMJ4WA388 и двигател
№ CR935146D35136A, с първа регистрация през
1998 г., отчужден с договор за покупко-продажба
на МПС, сключен на 10.09.2002 г.;
– за обявяване недействителност по отношение
на държавата на основание чл. 7, т. 2 ЗОПДИППД
(отм.) на сделката, с която Мирослав Иванов
Монджоловски е отчуждил собствения си недвижим имот на Галина Чанева Ганева, дарен му от
проверяваното лице и съпруга є, а именно: 1/2
ид. част от дворно място, цялото с площ 430 кв.
м, представляващо УПИ ІІ-135, в кв. 15 по плана
на с. Черноморец, община Созопол, ул. Витоша
1, ведно с построената в него самостоятелна
сграда – североизточен близнак с вход от североизток: 1. първи жилищен етаж с площ 95,70 кв. м,
състоящ се от четири стаи, баня, тоалетна, антре
и тераса; 2. втори жилищен етаж с площ 108,10
кв. м, състоящ се от четири стаи, баня, тоалетна,
мокро помещение, антре и три тераси; 3. трети
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жилищен етаж с площ 108,10 кв. м, състоящ се
от четири стаи, баня, тоалетна, мокро помещение,
антре и три тераси, лятна кухня с площ 50 кв.
м, при граници: изток – УПИ ІІІ-136 и УПИ ІV137, запад – УПИ І-134, север – улица, юг – УПИ
V-138, и същият имот да бъде отнет в полза на
държавата от Мирослав Иванов Монджоловски
на основание чл. 8 във връзка с чл. 4, ал. 1
ЗОПДИППД (отм.).
2172
Софийският градски съд, І гр. отделение, 14
състав, на основание чл. 28, ал. 2 ЗОПДИППД
уведомява, че има образувано гр.д. № 3698/2012 г.
въз основа на постъпило мотивирано искане от
Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност срещу Станимир
Димитров Марковски, с адрес за призоваване
София, ж.к. Люлин, бл. 602, ет. 1, ап. 2, и Даниела
Маргаритова Марковска, и двамата с постоянен и
настоящ адрес: София, ж.к. Люлин, бл. 602, ет. 1,
ап. 2, и същото е насрочено за първо открито
съдебно заседание на 23.09.2013 г. от 9,30 ч.
Определя едномесечен срок от датата на обнародване в „Държавен вестник“ на заинтересованите
лица да предявят претенции върху имуществото,
описано, както следва:
От Станимир Димитров Марковски:
– 50 дяла, всеки по 100 лв., от капитала на
„Къстом Гараж“ – ЕООД, с ЕИК 200678355, със
седалище и адрес на управление: София, район
„Люлин“, ж.к. Люлин 6, бл. 602, ет. 1, ап. 2, в
размер 5000 лв.;
– сумата по разплащателна сметка в евро с
IBAN BG45FINV915010EUR0KXNH, открита на
15.03.2007 г. в „Първа инвестиционна банка“ – АД,
с титуляр Станимир Димитров Марковски, със
салдо 18,60 евро, или 36,43 лв.;
– сумата по разплащателна сметка в левове IBAN BG22BPBI79421081245401, открита на
7.08.2003 г. в „Юробанк И Еф Джи“ – АД, с титуляр
Станимир Димитров Марковски, със салдо 9,94 лв.;
– сумата по разплащателна сметка в левове IBAN BG34UBBS80021020262330, открита на
28.09.2010 г. в „Обединена българска банка“ – АД,
с титуляр Станимир Димитров Марковски, със
салдо 67,43 лв.
От Станимир Димитров Марковски и Даниела
Маргаритова Марковска:
– лек автомобил марка „Буик“, модел „Електра
225“, ДК № С 1963 ХТ, с рама 3021421 и двигател № 83021421, произведен 1963 г., придобит на
6.06.2005 г., с пазарна цена към настоящия момент
24 485,38 лв.;
– ремарке за товарен автомобил марка „Хумбаур“, модел Г 589, ДК № С 2816 ЕМ, с рама
№ WHD25401910189945, произведен 2001 г., придобит на 1.11.2005 г., с пазарна цена към настоящия
момент 1300 лв.;
– лек автомобил марка „Шевролет“, модел
„Импала“, ДК № СА 1963 АС, с рама № 31739Т1098
и двигател № Т0705А0140, произведен 1967 г.,
придобит на 7.03.2006 г., с пазарна цена към настоящия момент 27 815,39 лв.;
– лек автомобил марка „Буик“, модел „Ривиера“, ДК № СА 1963 АТ, с рама № 28636 и
двигател № 1084126, произведен 1963 г., придобит
на 31.03.2006 г., с пазарна цена към настоящия
момент 27 031,85 лв.;
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– лек автомобил марка „Крайслер“, модел
„Гранд Вояжер“, ДК № СА 3472 РА, с рама
№ 1C4GYB4R2VU102136, произведен 1996 г., придобит на 13.10.2009 г., с пазарна цена към настоящия
момент 4750 лв.;
– мотоциклет марка „Хонда“, модел „ЦБР 1100
ХХ“, ДК № С 5091 Х, с рама № JH2SC35A7XM200550,
двигател № SC35E2200398, произведен 1999 г., придобит на 19.07.2010 г., с пазарна цена към настоящия
момент 3700 лв.;
– лек автомобил марка „Опел“, модел „Астра“,
ДК № СА 2647 РС, с рама № W0L0TGF4625153272,
двигател № X12EU9218, произведен 2002 г., придобит на 13.10.2010 г., с пазарна цена към настоящия
момент 4000 лв.;
– мотоциклет марка „Сузуки“, модел „ГСХ 1300
Р“, рег. № С 0208 К, рама № JS1A1111200102342 и
двигател № W701119609, с дата на първа регистрация
13.10.1999 г., придобит на 16.08.2011 г., с пазарна
цена към настоящия момент 8680 лв.;
– сумата 2400 лв., получена от продажбата на самоходна употребявана каравана марка
„Бедфорд“, модел „Блиц Делукс ЦФ 280“, с рама
№ 97560FY622541 и двигател № 23L3247860, с първа
регистрация през 1977 г., придобита на 28.04.2004 г.;
– сумата 4000 лв., получена от продажбата на
лек автомобил марка „Джип“, модел „Чероки“,
ДК № С 1057 ХА, с рама № 1J4FJ78B6KL475931
и двигател № J8SB814F033041, произведен 1989 г.,
придобит на 3.04.2004 г.;
– сумата 5600 лв., получена от продажбата на
лек автомобил марка „Джип“, модел „Чероки“,
ДК № С 7233 ХС, с рама № 1J4GZ58S5SC536431 и
двигател № 409MX0I, произведен 1995 г., придобит
на 13.05.2005 г.;
– сумата 7500 лв., получена от продажбата на
лек автомобил марка „Фолксваген“, модел „Голф“,
ДК № СА 2193 КХ, с рама № WVWZZZ1JZ1W305138
и двигател № AZD008167, произведен 2000 г., придобит на 1.10.2007 г.;
– сумата 25 992,02 лв., представляваща лизингови вноски, изплатени от Станимир Марковски за ползването на лек автомобил марка „Порше“, модел „Кайен“, рег. № СА 0013
АХ, с рама № WP1ZZZ9PZ4LA80255, двигател
№ М485082400521.
От Даниела Маргаритова Марковска:
– лек автомобил марка „Рено“, модел „Клио“,
ДК № С 7453 НХ, с рама № VF1C57T0208185958
и двигател № 7JB719D004888, произведен 1992 г.,
придобит на 9.12.2005 г., с пазарна цена към настоящия момент 1100 лв.;
– лек автомобил марка „Джип“, модел „Гранд Чероки“, ДК № С 1075 НС, с рама № 1J8G2E8A64Y112451
и двигател № 66592130042971, произведен 2003 г.,
придобит на 9.01.2007 г., с пазарна цена към настоящия момент 17 900 лв.;
– сумата по разплащателна сметка в левове IBAN BG49BPBI79421092452101, открита на
2.07.2003 г. в „Юробанк И Еф Джи“ – АД, с титуляр Даниела Маргаритова Марковска, със салдо
189,09 лв.;
– сумата по разплащателна сметка в левове
IBAN BG45UBBS80021073360320 в „Обединена
българска банка“ – АД, с титуляр Даниела Маргаритова Марковска, със салдо 0,69 лв.
2173
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Софийският градски съд на основание чл. 17,
ал. 1, т. 8 ЗПП вписва промени по ф.д. № 2434/1990 г.
за политическа партия с наименование „Български
демократически форум“, както следва: устав, изменен
на десетия редовен конгрес на партията, проведен
на 1.12.2012 г., представляващ неразделна част от
това решение. Заличава вписания Национален
съвет. Вписва нов Национален съвет от 51 членове: Национална квота – 20 членове, и Регионална
квота – 31 членове (съгласно приложен списък).
Заличава вписаното Централно ръководство. Вписва
ново Централно ръководство в състав: председател:
Жаклин Ваклуш Толева; заместник-председател:
Лилия Ангелова Вълкова; организационен секретар: Тодор Василев Иванов; членове: Асен Петров
Величков, Иво Илиев Касабов, Вичо Христов
Маждраков, Петър Иванов Васев, Петър Методиев
Николов, Теменужка Христова Петрова. Централна
контролно-ревизионна комисия: председател: Алеко Петков Христов; членове: Марина Георгиева
Петрова, Любомир Атанасов Пелинков, Пенка
Георгиева Златарова, Тодор Александров Радев.
Политическа партия „Български демократически
форум“ се представлява от Жаклин Ваклуш Толева.
Седалище: София, и адрес на управление – София
1000, ул. Неофит Рилски 2, ет. 4, ап. 10.
2601
Софийският градски съд на основание чл. 15,
ал. 1 ЗПП регистрира парт. № 390, т. 12, р. Х, стр.
145, по ф.д. № 798/2012 г. за политическа партия
„Демократична алтернатива за национално обединение“ съгласно решение № 49 от 8.03.2013 г. по
т.д. № 1250/2013 г. на Върховния касационен съд на
Република България: допуска вписване в регистъра
на политическите партии в Софийския градски съд
на политическа партия „Демократична алтернатива
за национално обединение“. Седалище и адрес на
управление: София, п.к. 1680, ул. Пирин 56. Устав,
приет на УС на 11.11.2012 г., който е неразделна
част от това решение. Управителен съвет (УС) в
състав: Камелия Бориславова Галчева, Божидар
Ангелов Йотов, Явор Иванов Димитров, Димитър
Йорданов Чукарски, Тодор Димитров Великов,
Георги Янчев Георгиев, Драгомир Кирилов Драганов, Тодор Добринов Сейзински, Асен Иванов
Динчев, Драгомир Филипов Бояджиев, Станислав
Константинов Шишков, Пламен Енчев Таушанов,
Ирена Маринчова Гълъбова, Свилена Венкова Димитрова, Петя Венциславова Карабулева-Динчева,
и Изпълнителен съвет в състав: Божидар Ангелов
Йотов, Димитър Йорданов Чукарски, Камелия
Бориславова Галчева, Тодор Димитров Великов и
Явор Иванов Димитров. Върховен контролно-ревизионен съвет в състав: Яна Иванова Крачунова,
Светлана Георгиевна Филипова, Христо Михайлов
Бушев, Тодор Крумов Тодоров, Райко Бенев Райков,
Гергана Борисова Виделова и Владимир Георгиев
Дичев. Представителство на партията поне двама
от тримата секретари на Изпълнителния съвет:
Божидар Ангелов Йотов, Димитър Йорданов Чукарски и Тодор Димитров Великов.
2602

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
23. – Министърът на образованието, младежта
и науката на основание чл. 6, ал. 2 от Закона за
кредитиране на студенти и докторанти отправя
покана до банките за сключване на типов договор,
уреждащ правата и задълженията на държавата и на
банките във връзка с участието им в системата за
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кредитиране на студенти и докторанти с държавна
финансова подкрепа. На основание чл. 6, ал. 3 от
Закона за кредитиране на студенти и докторанти
предложението за сключване на договор може да
бъде прието в двумесечен срок от обнародването
на поканата в „Държавен вестник“.
2460
1. – Управителният съвет на СК „Джудо Локомотив“ – София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
редовно ОС на членовете на клуба на 25.04.2013 г.
в 17,30 ч. в заседателната зала на стадион „Локомотив“ в София, бул. Рожен 23, при следния
дневен ред: 1. приемане на доклад за дейността
на сдружението от последното общо събрание до
настоящия момент; 2. приемане на финасов отчет
на сдружението от последното общо събрание
до настоящия момент. 3. приемане решение за
освобождаване от длъжност и отговорност председателя и членовете на УС за дейността им през
изминалия период; 4. освобождаване и приемане
на нови членове; 5. избор на председател и УС.
При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
общото събрание ще се проведе 1 час по-късно на
същото място и при същия дневен ред независимо
от броя на присъстващите членове.
2409
1. – Управителният съвет на сдружение „Сговор
за демократична алтернатива“, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
11.05.2013 г. в 10 ч. в седалището на сдружението
при дневен ред: отчет за дейността и промени в
устава.
2408
1. – Управителният съвет на СНЦ „Училищно
настоятелство 92-ро ОУ „Димитър Талев“, София, на основание чл. 18, ал. 2 от устава и чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдружението
на 14.05.2013 г. в 18 ч. в София, район „Красна
поляна“, ул. Добротич 21, 92 ОУ „Димитър Талев“, в
учителската стая, при следния дневен ред: 1. отчет
за работата на сдружението; 2. обсъждане и предложения по изпълнение на целите и средствата от
устава на сдружението; 3. приемане и изключване
на членове; 4. разни. Поканват се всички членове
на „Училищно настоятелство 92-ро ОУ „Димитър
Талев“, София, да вземат участие в работата на
общото събрание лично или чрез упълномощен
в съответствие със закона и устава представител.
2321
5. – Управителният съвет на сдружение ЛРД
„София-юг“ на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо годишно-отчетно събрание на сдружението на
16.05.2013 г. в 17 ч. в сградата на „НЛРС – СЛРБ“,
бул. Витоша 31 – 33, ет. 7, при следния дневен ред:
1. отчетен доклад на УС за 2012 г.; 2. отчетен доклад
на КРК за 2012 г.; 3. приемане на финансов план на
сдружението за 2013 г.; 4. избор на представители
на сдружението за ОС на НЛРС – СЛРБ; 5. промени в устава на сдружението; 6. разни. При липса
на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото
събрание се отлага с един час и се провежда на
същото място и при същия дневен ред.
2319
1. – Управителният съвет на сдружение „Институт на дипломираните финансови консултанти“
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдружението на 29.05.2013 г. в 17,30 ч. в
седалището на сдружението в София 1142, район
„Средец“, ул. Любен Каравелов 27, при следния
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дневен ред: 1. отчет на управителния съвет за
дейността за изтеклата 2012 г.; 2. приемане на годишен финансов и счетоводен отчет за 2012 г.; 3.
приемане на насоки за дейността на сдружението
за 2013 – 2014 г.; 4. промени в устава; 5. избор на
управителен съвет; 6. разни. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще
се проведе същия ден в 17,30 ч., на същото място
и при същия дневен ред. Писмените материали
във връзка с дневния ред са на разположение в
седалището на сдружението.
2451
26. – Централният управителен съвет на Съюза
на ветераните от войните на България, София, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква ІХ си конгрес
на 21 и 22.06.2013 г. в 9,50 ч. в София, бул. Цар
Освободител 7, Централен военен клуб, концертна
зала, при следния дневен ред: 1. отчетен доклад
за дейността на съюза за периода от VІІІ до ІХ
конгрес; 2. одобряване на бюджета на съюза за
2013 г.; 3. отчетен доклад на централната контролно-ревизионна комисия; 4. доклад за измение и
допълнение на устава на СВВБ; 5. информация за
постъпили жалби и молби до конгреса; 6. избор на
централен управителен съвет и централна контролно-ревизионна комисия и на техните председатели;
7. приемане решения на ІХ конгрес.
2289
60. – Управителният съвет на Федерацията на
научно-техническите съюзи в България, София, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и във връзка с чл. 14
и чл. 15, ал. 1 на устава на ФНТС свиква общо
събрание на федерацията на 27.06.2013 г. в 11 ч.
в София, ул. Г. С. Раковски 108, Национален дом
на науката и техниката, ет. 2, зала № 4 „Проф.
Асен Златаров“, при следния дневен ред: 1. отчет
за дейността на управителния съвет на ФНТС за
периода юли 2012 – юни 2013 г.; 2. приемане на
бюджета на ФНТС за 2013 г.; 3. изменения и допълнения в устава на ФНТС; 4. освобождаване и
избор на нови членове на УС на ФНТС; 5. удостояване със званието „Почетен член на ФНТС“;
6. текущи. Всеки редовен член на федерацията
съгласно чл. 12, ал. 2 от устава на ФНТС може да
участва в общото събрание с двама упълномощени
представители – физически лица, които удостоверяват своите пълномощия с писмено решение
на управителния съвет на сдружението – редовен
член на ФНТС. Регистрацията ще се извърши на
27.06.2013 г. в зала № 3 от 8,30 до 10,30 ч.
2425
2. – Управителният съвет на сдружение „Ян
стил тайдзицюан асоциация – България“ на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на 27.07.2013 г. в 11 ч. в София, район „Люлин“,
ж.к. Люлин 4, бл. 436, вх. 1, ет. 5, ап. 28, при
следния дневен ред: 1. избиране на председател;
2. избиране на управителен съвет; 3. промяна на
седалището на сдружението; 4. промяна на устава;
5. избиране на заместник-председател; 6. избиране
на секретар; 7. разни.
2410
20. – Управителният съвет на Сдружение на
ловците и риболовците „Лебед“, Бургас, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на 11.05.2013 г. в 10 ч. в конферентната зала на
хотел „Космос“ – Бургас, при следния дневен ред:
1. избор на комисия за преброяване на гласовете
и мандатна комисия; 2. отчет на управителния
съвет за дейността на сдружението за 2012 г. и за
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мандата; приемане на отчета и освобождаване от
отговорност на УС; 3. отчет на контролния съвет
за 2012 г.; приемане на отчета и освобождаване
от отговорност на контролния съвет; 4. избор на
управителен съвет и председател на сдружението; 5.
избор на контролен съвет; 6. избор на представители
на СЛР „Лебед“ – Бургас, на общото събрание на
НЛРС – СЛРБ – София; 7. приемане на бюджет
за 2013 г.; 8. промени в устава; приемане на нов
устав; 9. приемане на нови членове и освобождаване
на членове; 10. приемане на програми, графици и
резолюции, свързани с работата на сдружението;
11. разни.
2407
74. – Управителният съвет на Бургаска Морска
Асоциация – Бургас, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
и чл. 12 от устава на БМА свиква общо отчетноизборно събрание на БМА на 15.05.2013 г. в 17 ч.
в залата на Пристанище Бургас – Бургас, ул. Княз
Ал. Батенберг 1, при следния дневен ред: 1. приемане на нови членове; 2. отчет на управителния
съвет за дейността за 2012 г.; 3. финансов отчет
за 2012 г.; 4. определяне размера на членския
внос за 2013 г.; 5. освобождаване от отговорност
членовете на управителния съвет и на контролния
съвет за дейността им за 2012 г.; 6. приемане на
план за дейността на БМА през 2013 г.; 7. приемане на бюджет на БМА за 2013 г.; 8. избор на
нов управителен съвет и председател на БМА и
на нов контролен съвет; 9. разни. Регистрацията
на членовете за събранието ще започне в 16,30 ч.
в деня на събранието. При липса на кворум на
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ и на чл. 13 от устава
на БМА събранието ще се проведе същия ден в
18 ч., на същото място и при същия дневен ред.
2322
1. – Съветът на директорите на сдружение
„Ротари клуб Бургас“ на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква редовно общо събрание на 20.05.2013 г. в
18,30 ч. в Бургас в зала „Капитанска“ на хотел
„България“, при следния дневен ред: 1. отчет на
съвета на директорите за дейността на сдружението за периода 1.07.2011 – 30.06.2012 г.; проект за
решение – ОС приема отчета на съвета на директорите за дейността на сдружението за периода
1.07.2011 – 30.06.2012 г.; 2. приемане на годишния
финансов отчет на сдружението за 2011 г.; проект
за решение – ОС приема годишния финансов отчет
на сдружението за 2011 г.; 3. освобождаване от
отговорност членовете на съвета на директорите
за дейността им в периода 1.07.2011 – 30.06.2012 г.;
проект за решение – ОС освобождава членовете
на съвета на директорите от отговорност за дейността им в периода 1.07.2011 – 30.06.2012 г.; 4.
освобождаване от длъжност членовете на съвета
на директорите, считано от датата на изтичане на
мандата им – 30.06.2013 г.; проект за решение – ОС
освобождава от длъжност членовете на съвета на директорите, считано от датата на изтичане на мандата
им – 30.06.2013 г.; 5. избор на нови членове на съвета
на директорите за периода 1.07.2013 – 30.06.2014 г.;
проект за решение – ОС приема предложенията за
избор на нови членове на съвета на директорите
за периода 1.07.2013 – 30.06.2014 г.; 6. приемане на
изменения в Конституцията на сдружението и в
правилника му; проект за решение – ОС приема
измененията в Конституцията на сдружението и в
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правилника му. При липса на кворум на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден
в 20 ч., на същото място и при същия дневен ред.
2320
1. – Управителният съвет на ТД „Хеброс“, Димитровград, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо отчетно-изборно събрание на членовете на
21.05.2013 г. в 17 ч. в туристическа спалня „Габера“ – парк „Пеньо Пенев“ в Димитровград, при
следния дневен ред: 1. отчет за дейността на УС
на ТД „Хеброс“ – 2012 г.; 2. отчет на инспектората
на ТД „Хеброс“ – 2012 г.; 3. приемане бюджет на
ТД „Хеброс“ – 2013 г.; 4. приемане на решение за
размера на встъпителна вноска за 2013 г.; 5. приемане изменение и допълнение на устава на ТД
„Хеброс“ – чл. 25, ал. 1, т. 1 ЗЮЛНЦ. 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.
2292
1. – Управителният съвет на „Спортен клуб по
борба „Стефан Караджа“ – Елхово, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членовете на клуба на 18.05.2013 г. в 14 ч. в Елхово в
Ритуалната зала на Община Елхово при следния
дневен ред: 1. приемане на изменения и допълнения в устава на клуба; 2. промяна на седалището
и адреса на управление на клуба; 3. промяна на
броя и състава на членовете на управителния съвет на клуба; 4. избор на нов контролен съвет; 5.
разни. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе същия
ден в 16 ч., на същото място и при същия дневен
ред и ще се счита за редовно независимо от броя
на членовете.
2293
1. – Управителният съвет на настоятелството
при Обединено детско заведение „Васил Левски“,
Карлово, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на настоятелството на 19.04.2013 г.
в 17 ч. в сградата на детското заведение в Карлово,
ул. Хан Крум 23, учителска стая, при следния
дневен ред: 1. приемане на нови членове на
настоятелството; 2. отчет за дейността на настоятелството до 2013 г.; 3. приемане на годишния
счетоводен отчет на настоятелството за 2012 г.;
4. изменение на устава на настоятелството; 5.
освобождаване и избиране на членове на управителния съвет; 6. разни. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 18 ч., на същото място и
при същия дневен ред.
2478
1. – Управителният съвет на сдружение „Заедно можем повече“, Петрич, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ и чл. 22, ал. 1 от устава на сдружението
свиква редовно общо събрание на 19.05.2013 г. в
17 ч. в Петрич, ул. Гоце Делчев 17, при следния
дневен ред: 1. приемане на отчет за дейността на
сдружението за 2012 г.; 2. приемане на годишен
финансов отчет на сдружението за 2012 г.; 3. вземане на решение за промяна на чл. 22, ал. 3 и 5
от устава на сдружението; 4. разни. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ и чл. 25 от
устава на сдружението събранието ще се проведе
същия ден, на същото място и при същия дневен
ред от 18 ч.
2415
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1. – Управителният съвет на сдружение с не
стопанска цел „Асоциация на студентите медици“,
Пловдив, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на 19.05.2013 г. в 9 ч. в 2-ра аудитория на Медицинския университет – Пловдив,
бул. Васил Априлов 15А, при следния дневен ред:
1. прием на кворум; 2. избор на протоколчик на
общото събрание; 3. избор на комисия по избора;
4. избор на председател на общото събрание на
АСМ – Пловдив; 5. отчет на УС и КС за изминалия мандат; 6. промени в устава на сдружението;
7. избор на председател на АСМ – Пловдив; 8.
избор на УС на АСМ – Пловдив; 9. избор на КС
на АСМ – Пловдив; 10. други. 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.
2452
1. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Спортен клуб по бокс „Дунав“,
Русе, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на 7.05.2013 г. в 18 ч. в Русе, ул. Проф.
Баларев 1 (залата по бокс на спортно училище
„Майор Атанас Узунов“), при следния дневен ред:
1. отчет за дейността на управителния съвет за
изминалите години; 2. отчет за приходите и разходите на клуба от 2007 до 2012 г.; 3. изменение
и допълване на устава на клуба; 4. освобождаване
членовете на управителния съвет; 5. избор на нов
управителен орган; 6. разни. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 19 ч., на същото място и
при същия дневен ред.
2291
24. – Управителният съвет на „Ловно-рибарско
дружество Хасково“ на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква редовно общо отчетно-изборно събрание
на 31.05.2013 г. в 9 ч. в киносалона на НТС – гр.
Хасково, ул. Сан Стефано 3, при следния дневен
ред: 1. отчет за дейността на сдружението и на УС
за 2012 г. и за мандата; 2. отчет за дейността на
КРК за 2012 г.; 3. промени в устава на сдружението;
4. приемане на бюджет на сдружението за 2013 г.;
5. избор на ръководни органи на сдружението; 6.
избор на представители (делегати) на сдружението
в общото събрание на НЛРС – СЛРБ съгласно
утвърдената квота (трима души); 7. приемане
на програми за работата на сдружението и УС
за следващ период (годишен или мандатен); 8.
разни. Поканват се всички делегати, избрани на
общите събрания на дружините, да присъстват.
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.
2405
1. – Управителният съвет на сдружение „Зелен фар“, Царево, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо отчетно-изборно събрание на сдру-
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жението на 7.05.2013 г. в 17 ч. в заседателната
зала на читалището на гр. Царево, при следния
дневен ред: 1. отчет за дейността на сдружението; 2. избор на нов управителен съвет; 3.
промяна в устава и в предмета на дейност на
сдружението; 4. разни.
2290
2. – Управителният съвет на ФК „Странджанец“, Царево, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на клуба на 13.05.2013 г. в 17 ч.
в административната сграда на градския стадион
в Царево при следния дневен ред: 1. промени
в устава на сдружението; 2. приемане на нови
членове; 3. приемане на годишен отчет за дейността на сдружението през 2012 г.; 4. промени в
състава на управителния съвет на сдружението; 5.
други. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в
18 ч., на същото място и при същия дневен ред.
2423
1. – Управителният съвет на сдружение „Българско Дружество по патология“ на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно общо събрание
на 18.05.2013 г. в 10,30 ч. в Шумен в сградата на
хотел „Шумен“ (пл. Оборище, 9700 Шумен), голяма
зала, при следния дневен ред: 1. отчетен доклад
за дейността на УС за периода 2009 – 2013 г.;
2. промени в устава на БДП; 3. избор на нов
управителен съвет на БДП; 4. други въпроси,
предварително писмено заявени от участниците.
Поканват се всички членове на сдружението да
присъстват.
2318
Десислав Росенов Георгиев – ликвидатор на
сдружение с нестопанска цел „Спортен клуб по
шахмат Неделино – 2006“ – гр. Неделино, област
Смолян, в ликвидация по ф. д. № 173/2006 г., на
основание чл. 14, ал. 4 ЗЮЛНЦ кани кредиторите на сдружението да предявят вземанията си в
шестмесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“.
2223
Станчо Стоянов Станков – ликвидатор на
СНЦ „Възможност за интеграция в обществото“,
гр. Карнобат, в ликвидация по ф.д. № 3177/2004 г.
по описа на Окръжен съд – Бургас, на основание
чл. 14, ал. 4 ЗЮЛНЦ кани кредиторите на сдружението да предявят вземанията си.
2417
Страхил Манолов Лалов – ликвидатор на
сдружение с нестопанска цел „Център за насърчаване и съдействие на предприемачеството – бизнес център – Девин“, в ликвидация по
ф.д. № 809/1998 г., на основание чл. 14, ал. 4
ЗЮЛНЦ кани кредиторите на сдружението да
предявят вземанията си.
2416
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