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София

Цена 0,80 лв.

СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФИЦИАЛНИЯ РАЗДЕЛ
Министерски съвет
 Решение № 266 от 26 април 2013 г. за
приемане на отчета за дейността на
Управителния съвет на Националния
компенсационен жилищен фонд за 2012 г.
 Решение № 267 от 26 април 2013 г. за
изменение на решения на Министерския съвет за предоставяне на концесии за добив на минерални води – изключителна държавна собственост, в
частта им относно валутата за изчисляване на годишното концесионно
плащане за 1 кубически метър минерална вода
Министерство
на вътрешните работи
 Споразумение между правителството на Република България и правителството на Съединените американски

щати за засилване на сътрудничеството в предотвратяването и борбата
с тежката престъпност
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Министерство
на културата
 Споразумение между правителството на Република България и правителството на Република Турция за забрана
и предотвратяване на незаконния внос,
износ и прехвърляне на правото на собственост на културни ценности
14
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Министерство
на околната среда
и водите
 Правилник за изменение и допълнение на Правилника за устройството и
дейността на Висшия консултативен
съвет по водите
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ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
РЕШЕНИЕ № 266
ОТ 26 АПРИЛ 2013 Г.

за приемане на отчета за дейността на Упра
вителния съвет на Националния компенса
ционен жилищен фонд за 2012 г.
На основание чл. 9, ал. 4 от Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни
жилищноспестовни влогове
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Приема отчета за дейността на Управителния съвет на Националния компенсационен жилищен фонд за 2012 г. съгласно
приложение № 1.
2. Приема отчета за приходите и разходите
по бюджета на Националния компенсационен
жилищен фонд за 2012 г. съгласно приложение № 2.
Министър-председател и
министър на външните работи:
Марин Райков
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
Приложение № 1
към т. 1
ОТЧЕТ
за дейността на Управителния съвет на На
цион алния компенсационен жилищен фонд
при Министерския съвет за 2012 г.
С чл. 9, ал. 1 от Закона за уреждане правата
на граждани с многогодишни жилищноспестовни
влогове (ЗУПГМЖСВ) на Управителния съвет
(УС) на Националния компенсационен жилищен
фонд (НК ЖФ) е възложено изпълнението на
следните функции:
1. Управление на имуществото на фонда.
2. Определяне левовия индекс на спестовното
число.
3. Контрол върх у дейност та на местните
комисии.
С § 19 от преходните и зак лючителните
разпоредби на Правилника за прилагане на
ЗУПГМЖСВ изпълнението му е възложено на
УС на НКЖФ.
I. Управление на имуществото на фонда
1. Организиране набирането на средствата на
фонда по реда на чл. 6, ал. 1 от закона:
а) субсидия в размер до 1 на сто от приходите
на държавния бюджет;
б) постъпления от дарения и помощи от
български и чуждестранни лица;
в) постъпления от продажба на жилища и вили,
отнети в полза на държавата със съдебен акт;
г) възстановени средства от продавача, получил
компенсации по този закон – § 16 ППЗУПГМЖСВ.

Независимо от това, че разпоредбата на чл. 6,
ал. 1, т. 2 беше отменена със Закона за изменение
и допълнение на ЗУЖВГМЖСВ (ДВ, бр. 100 от
2008 г.), в НКЖФ постъпиха средства по фонд
„Жилищно строителство“ в размер 26 185,88 лв.
Субсидията по буква „а“ е най-големият
приходоизточник на средства по НКЖФ. Със
Закона за държавния бюджет на Република
България за 2012 г. и с Постановление № 367 на
Министерския съвет от 2011 г. за изпълнението
на държавния бюджет на Република България
за 2012 г. (приложение № 2 към чл. 1, ал. 2) за
НКЖФ като второстепенен разпоредител към
министъра на финансите бяха предвидени за
обезщетения и помощи за домакинства (левови
компенсации) в размер 11 130 000,00 лв.
По предложение на УС беше извършена корекция и на основание чл. 34, ал. 3 от Закона
за устройството на държавния бюджет и § 69
от преходните и заключителните разпоредби
на Закона за държавния бюджет на Република България за 2012 г. средствата по § 42-00
„Текущи трансфери, обезщетения и помощи за
домакинства“ бяха увеличени с 52 800,00 лв. и
по уточнен план те са 11 182 800,00 лв.
По предложение на УС беше извършена
промяна по бюджета на НКЖФ за 2012 г. на
основание чл. 34, ал. 3, 4 и 5 от Закона за устройството на държавния бюджет и § 69 от преходните и заключителните разпоредби на Закона
за държавния бюджет на Република България за
2012 г., като средствата по програма 9 „Национален компенсационен жилищен фонд“, § 42-00
„Текущи трансфери, обезщетения и помощи за
домакинства“ бяха увеличени с 3 003 300,00 лв.
и по уточнен план те са 14 186 100,00 лв.
На основание на утвърдено месечно разпределение на бюджета Министерството на финансите
превеждаше редовно средства на фонда.
От приходоизточниците по букви „б“ и „в“
няма постъпления.
Съгласно указание на Министерството на
финансите постъпилите средства по буква „г“ в
размер 25 990,14 лв. са отчетени като възстановен
касов разход от минали години, а не като приход.
2. Целево изразходване на средствата на
НКЖФ.
Съгласно чл. 7, ал. 1 ЗУПГМЖСВ средствата
на фонда се изразходват за финансово компенсиране на жилищноспестовните влогове чрез
левова компенсация на определените към 31 декември 1990 г. спестовни числа по тях съобразно
действащия левов индекс.
През 2012 г. на местните комисии са преведени средства за компенсации общо в размер
14 212 073,26 лв., с които са компенсирани правоимащи спестители по 2075 бр. влогове, като
средната компенсация по един влог е 6849,19 лв.
II. Определяне на левовия индекс на спес
товното число
На основание чл. 7, ал. 2 ЗУПГМЖСВ УС на
НКЖФ определя периодично размера на левовия
индекс на спестовното число, като основните
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критерии са: инфлационните процеси в страната, пазарните цени на жилищата и наличните
средства по фонда.
От влизането в сила на ЗУПГМЖСВ (ДВ,
бр. 82 от 1991 г.), съобразявайки се с горните
условия, УС на НКЖФ е променял многократно левовия индекс на спестовното число, като
последната промяна е в сила от 1 май 2008 г. и
индексът е в размер 0,08 лв. на спестовно число
и действа и понастоящем.
IІІ. Контрол на дейността на местните комисии
Контролът върху дейността на местните комисии се осъществява в трите му форми – предварителен, текущ и последващ.
1. Предварителен контрол.
Предварителният контрол се осъществява
при утвърждаването на съставите на местните
комисии (числен състав, председател и мандат)
от УС на НКЖФ, както и при утвърждаване на
промените в местните комисии. Контролът се
изразява в проверка на спазването на изискванията на чл. 8, ал. 2 ЗУПГМЖСВ във връзка с
чл. 16, ал. 1, 2 и 3 от правилника за прилагането
му. Утвърдените състави и промени в състави
на местни комисии с решения на УС на НКЖФ
за 2012 г. са общо 79.
2. Текущ контрол.
Тек у щ и я т кон т рол с е ос ъщес т вя ва ч рез
проверки на място по цялостната дейност на
съответната местна комисия по следните дейности: при корекция на окончателните списъци
по данни, предоставени от клоновете на „Банка
ДСК“ – ЕАД, на правоимащите жилищноспестовни вложители; проверка на исканията на
чакащи за изплащане по поименните списъци;
правилно определяне на полагащата се компенсация съобразно действащия левов индекс
на спестовно число; проверка за наличието
на необходимите документи, удостоверяващи
начина на придобиване съгласно чл. 11, ал. 6,
т. 1 – 6 ППЗУПГМЖСВ, както и прилагането
на § 16, ал. 1 от правилника. С оглед на еднаквото прилагане на разпоредбите на закона и на
правилника за прилагането му УС на НКЖФ
осъществява методическа дейност чрез указания
до местните комисии по конкретни въпроси при
решаването на определени случаи.
През отчетния период бяха посетени 64 местни комисии и бе оказана методическа помощ за
подобряване на дейността им.
3. Последващ контрол.
Последващият контрол се осъществява чрез
проверка на решенията на местните комисии.
Елемен т на т ози кон т рол е п роверк ата на
тримесечните отчети на местните комисии за
движението на средствата по НКЖФ, които се
представят в Изпълнителния орган на фонда
заедно с поименни списъци на жилищноспестовните вложители, получили левова компенсация
от фонда. Извършват се проверки на наличната документация по закона и правилника за
прилагането му в местните комисии с оглед
отговорното им съхранение и архивиране. За
подобряване на дейността и за упражняване на
ефективен контрол при финансовото компенсиране на граждани местните комисии предоставят
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на магнитен носител изготвените окончателни
списъци по чл. 7 ППЗУПГМЖСВ и поименните
списъци на компенсираните жилищноспестовни
вложители за времето от влизането в сила на закона. Това създава предпоставки за бързо и точно
обработване и обобщаване на информацията от
цялата страна. Като резултат от предварителния и текущия контрол през отчетния период
няма констатирани неправомерни решения на
местните комисии.
ІV. Решения на УС на НКЖФ
В изпълнение на възложените му правомощия
УС на НКЖФ е провел през отчетния период
10 заседания, на които са приети 57 решения,
в т.ч.:
– приемане на годишен (за 2011 г.) и на тримесечни отчети за движението на средствата по
НКЖФ през 2012 г.;
– изготвяне и приемане на отчета за дейността на УС за 2011 г. и на отчета за приходите и
разходите по бюджета на фонда за същия период;
– приемане за сведение на утвърдения от първостепенния разпоредител с бюджетни кредити
бюджет за 2012 г. на НКЖФ, както и на други
решения, свързани с дейността му;
– утвърждаване на числени състави, председатели и мандат на местните комисии;
– утвърждаване на промени в състави на
местни комисии.
Отчетът за дейността на УС на НКЖФ за
2012 г. и отчетът за приходите и разходите по
бюджета на НКЖФ за същия период са приети
с решение на УС на НКЖФ, взето по протокол
№ 1 от 6 март 2013 г.

Приложение № 2
към т. 2
ОТЧЕТ
за приходите и разходите на Националния
компенсационен жилищен фонд за 2012 г.
Наименование на показателите

Отчет за
2012 г.
(в хил. лв.)

1

2

I. Приходи

26

1. Други неданъчни приходи – чл. 6,
ал. 1, т. 2 ЗУПГМЖСВ

26

2. Глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и
начети – § 16 ППЗУПГМЖСВ
II. Разходи
1. Заплати и възнаграждения за
персонала, нает по трудови правоотношения, и други възнаграждения
и плащания за персонала по извънтрудови правоотношения
2. Осигурителни вноски от работодатели за държавното обществено
осигуряване (ДОО), здравноосигурителни вноски от работодатели и
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели

0
14 375
124

21
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3. Издръжка
4. Обезщетения и помощи за домакинства (левови компенсации по
жилищноспестовни влогове)
5. Придобиване на дълготрайни
материални активи

2
40
14 186
4

III – V. Трансфери (субсидии)

14 349

1. Получени трансфери (+)

14 364

2. Предоставени трансфери (-)
3. Трансфери за поети осигурителни
вноски (в сила от 1 юли 2003 г.)
VI. Дефицит/излишък = I – II +
III + IV + V
VII. Финансиране
3814

-52
37
0
0

РЕШЕНИЕ № 267
ОТ 26 АПРИЛ 2013 Г.

за изменение на решения на Министерския
съвет за предоставяне на концесии за добив
на минерални води – изключителна държавна
собственост, в частта им относно валутата за
изчисляване на годишното концесионно пла
щане за 1 кубически метър минерална вода
На основание § 23а, ал. 3 от преходните
и заключителните разпоредби на Закона за
концесиите, чл. 70, ал. 3, т. 3 от Закона за
концесиите (ДВ, бр. 36 от 2006 г.), чл. 59,
ал. 1, т. 1 и ал. 3 от Закона за концесиите и
чл. 88, ал. 1 и 3 от Правилника за прилагане
на Закона за концесиите във връзка с чл. 102д
от Закона за водите, § 30 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за данък
върху добавената стойност и чл. 3, ал. 5, т. 1,
буква „м“ и чл. 26, ал. 2 от Закона за данък
върху добавената стойност, писмо от Асоциацията на производителите на безалкохолни
напитки в България до Министерството на
околната среда и водите, вх. № 15-00-31 от
4 март 2013 г., и доклад на министъра на
околната среда и водите
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Изменя решения на Министерския съвет за предоставяне на концесии за добив на
минерални води – изключителна държавна
собственост, в частта им относно валутата
за изчисляване на годишното концесионно
плащане за 1 кубически метър минерална
вода, както следва:
1.1. В т. 9.2 от Решение № 672 на Министерския съвет от 1998 г. за привеждане в
съответствие със Закона за концесиите на
правомерно придобити права от ТПК „Хисар – 90“, обект по чл. 4, ал. 1, т. 7 от Закона
за концесиите – изключителна държавна соб-
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ственост, от сондажи № 1 и 7 на находище
„Хисаря“ – гр. Хисаря, област Пловдив (обн.,
ДВ, бр. 148 от 1998 г.; изм., бр. 65 от 2000 г.,
бр. 43 от 2001 г. и бр. 47 от 2005 г.), думите
„но не по-малко от 2,5 на сто от нетните приходи от концесионната дейност“ се заменят
с „еквивалентна на досегашната единична
стойност, превалутирана в левове по официалния курс на Българската народна банка на
датата на решението на Министерския съвет
за изменение на решения на Министерския
съвет за предоставяне на концесии за добив
на минерални води – изключителна държавна
собственост, в частта им относно валутата за
изчисляване на годишното концесионно плащане за 1 кубически метър минерална вода“.
1.2. В т. 9.2 от Решение № 670 на Министерския съвет от 1998 г. за привеждане в
съответствие със Закона за концесиите на
правомерно придобити права от Трудовопроизводителна кооперация „Михалково“ върху
минерална вода, обект по чл. 4, ал. 1, т. 7 от
Закона за концесиите – изключителна държавна собственост, от сондажи № 1ВКП и 1аВП
на находище „Михалково“ – община Девин,
област Смолян (обн., ДВ, бр. 148 от 1998 г.;
изм., бр. 65 от 2000 г. и бр. 43 от 2001 г.), думите „но не по-малко от 2,5 на сто от нетните
приходи от концесионната дейност“ се заменят
с „еквивалентна на досегашната единична
стойност, превалутирана в левове по официалния курс на Българската народна банка на
датата на решението на Министерския съвет
за изменение на решения на Министерския
съвет за предоставяне на концесии за добив
на минерални води – изключителна държавна
собственост, в частта им относно валутата за
изчисляване на годишното концесионно плащане за 1 кубически метър минерална вода“.
1.3. В т. 9.2 от Решение № 68 на Министерския съвет от 1999 г. за привеждане в съответствие със Закона за концесиите на правомерно
придобити права от „Девин“ – А Д, върху
минерална вода от сондаж № 5 на находище
„Девин“ – гр. Девин, област Смолян, обект по
чл. 4, ал. 1, т. 7 от Закона за концесиите (обн.,
ДВ, бр. 13 от 1999 г.; изм., бр. 65 от 2000 г.,
бр. 43 от 2001 г. и бр. 32 от 2003 г.), думите
„но не по-малко от 2,5 на сто от нетните приходи от концесионната дейност“ се заменят
с „еквивалентна на досегашната единична
стойност, превалутирана в левове по официалния курс на Българската народна банка на
датата на решението на Министерския съвет
за изменение на решения на Министерския
съвет за предоставяне на концесии за добив
на минерални води – изключителна държавна
собственост, в частта им относно валутата за
изчисляване на годишното концесионно плащане за 1 кубически метър минерална вода“.
1.4. В т. 9.2 от Решение № 67 на Министерския съвет от 1999 г. за привеждане в
съответствие със Закона за концесиите на
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правомерно придобити и осъществявани от
кооперативно предприятие „Булминвекс – ГБ“
права върху минерална вода – обект по чл. 4,
ал. 1, т. 7 от Закона за концесиите, от сондаж
№ 3 на находище „Горна баня“ – София, район „Овча купел“, Столична община, област
София (обн., ДВ, бр. 13 от 1999 г.; изм., бр. 65
от 2000 г. и бр. 43 от 2001 г.), думите „но не
по-малко от 2,5 на сто от нетните приходи от
концесионната дейност“ се заменят с „еквивалентна на досегашната единична стойност,
превалутирана в левове по официалния курс
на Българската народна банка на датата на
решението на Министерския съвет за изменение на решения на Министерския съвет
за предоставяне на концесии за добив на
минерални води – изключителна държавна
собственост, в частта им относно валутата за
изчисляване на годишното концесионно плащане за 1 кубически метър минерална вода“.
1.5. В т. 9.2 от Решение № 59 на Министерския съвет от 1999 г. за привеждане в
съответствие със Закона за концесиите на
правомерно придобити права от „Атлантик
Дивайн“ – АД, върху минерална вода от сондаж
№ 3 на находище „Девин“, гр. Девин, област
Смолян – обект по чл. 4, ал. 1, т. 7 от Закона
за концесиите (обн., ДВ, бр. 13 от 1999 г.; изм.,
бр. 65 от 2000 г., бр. 43 от 2001 г. и бр. 21 от
2002 г.), думите „но не по-малко от 2,5 на сто
от нетните приходи от концесионната дейност“
се заменят с „еквивалентна на досегашната
единична стойност, превалутирана в левове
по официалния курс на Българската народна
банка на датата на решението на Министерския
съвет за изменение на решения на Министерския съвет за предоставяне на концесии
за добив на минерални води – изключителна
държавна собственост, в частта им относно валутата за изчисляване на годишното
концесионно плащане за 1 кубически метър
минерална вода“.
1.6. В т. 10.2 от Решение № 592 на Министерския съвет от 1999 г. за предоставяне
на концесия за част от минералната вода от
сондаж № 5 „Горски пункт“ на находище
„Велинград – Чепино“, община Велинград,
област Пазарджик (обн., ДВ, бр. 81 от 1999 г.;
изм., бр. 65 от 2000 г. и бр. 7 от 2004 г.), накрая се поставя запетая и се добавя „еквивалентна на досегашната единична стойност,
превалутирана в левове по официалния курс
на Българската народна банка на датата на
решението на Министерския съвет за изменение на решения на Министерския съвет
за предоставяне на концесии за добив на
минерални води – изключителна държавна
собственост, в частта им относно валутата за
изчисляване на годишното концесионно плащане за 1 кубически метър минерална вода“.
1.7. В т. 2.2 от Решение № 151 на Министерския съвет от 2000 г. за определяне на
спечелилия конкурса кандидат за предоставяне
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на концесия върху част от минералната вода
от сондаж № 5 „Горски пункт“ на находище
„Велинград – Чепино“, община Велинград,
област Пазарджик (ДВ, бр. 28 от 2000 г.),
думите „по централния курс на Българската
народна банка в деня на плащането“ се заменят с „еквивалентна на досегашната единична
стойност, превалутирана в левове по официалния курс на Българската народна банка на
датата на решението на Министерския съвет
за изменение на решения на Министерския
съвет за предоставяне на концесии за добив
на минерални води – изключителна държавна
собственост, в частта им относно валутата за
изчисляване на годишното концесионно плащане за 1 кубически метър минерална вода“.
1.8. В т. 10.2.1 от Решение № 578 на Министерския съвет от 1999 г. за предоставяне на
концесия върху минерална вода от находище
„Горна баня“ – София, Столична община, област София (обн., ДВ, бр. 74 от 1999 г.; изм.,
бр. 65 от 2000 г., бр. 43 от 2001 г., бр. 111 от
2003 г. и бр. 47 от 2005 г.), накрая се поставя
запетая и се добавя „еквивалентна на досегашната единична стойност, превалутирана
в левове по официалния курс на Българската
народна банка на датата на решението на
Министерския съвет за изменение на решения
на Министерския съвет за предоставяне на
концесии за добив на минерални води – изключителна държавна собственост, в частта им
относно валутата за изчисляване на годишното
концесионно плащане за 1 кубически метър
минерална вода“.
1.9. В т. 2.2 от Решение № 38 на Министерския съвет от 2000 г. за определяне на
концесионер чрез проведен конкурс за част
от минералната вода от находище „Горна
баня“ – София, Столична община, област
София (ДВ, бр. 11 от 2000 г.), думите „по
централния курс на Българската народна
банка в деня на плащането“ се заменят с
„ек вива лен т на на досегашната едини чна
стойност, превалутирана в левове по официалния курс на Българската народна банка на
датата на решението на Министерския съвет
за изменение на решения на Министерския
съвет за предоставяне на концесии за добив
на минерални води – изключителна държавна
собственост, в частта им относно валутата за
изчисляване на годишното концесионно плащане за 1 кубически метър минерална вода“.
1.10. В т. 9.2.2 от Решение № 309 на Министерския съвет от 1999 г. за предоставяне
на концесия за част от минералната вода от
находище „Банкя“ – район „Банкя“, Столична община, област София (обн., ДВ, бр. 46
от 1999 г.; изм., бр. 65 от 2000 г.), накрая се
поставя запетая и се добавя „еквивалентна
на досегашната единична стойност, превалутирана в левове по официалния курс на
Българската народна банка на датата на ре-
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шението на Министерския съвет за изменение
на решения на Министерския съвет за предоставяне на концесии за добив на минерални
води – изключителна държавна собственост, в
частта им относно валутата за изчисляване на
годишното концесионно плащане за 1 куби
чески метър минерална вода“.
1.11. В т. 2.1.4 от Решение № 647 на Министерския съвет от 1999 г. за определяне на
концесионер чрез проведен конкурс за част от
минералната вода от находище „Банкя“ – район „Банкя“, Столична община, област София,
разкрита чрез сондаж № 1хг „Иваняне“ (обн.,
ДВ, бр. 89 от 1999 г.; изм., бр. 22 от 2005 г.),
думите „по централния курс на Българската
народна банка в деня на плащането“ се заменят с „еквивалентна на досегашната единична
стойност, превалутирана в левове по официалния курс на Българската народна банка на
датата на решението на Министерския съвет
за изменение на решения на Министерския
съвет за предоставяне на концесии за добив
на минерални води – изключителна държавна
собственост, в частта им относно валутата за
изчисляване на годишното концесионно плащане за 1 кубически метър минерална вода“.
1.12. В т. 9.2 от Решение № 659 на Министерския съвет от 2000 г. за предоставяне на
концесия върху част от минералната вода от
малмоваланжския водоносен хоризонт – участък Каварна, община Каварна, област Добрич,
обект – изключителна държавна собственост
(обн., ДВ, бр. 85 от 2000 г.; изм., бр. 93 от
2002 г.), накрая се поставя запетая и се добавя „еквивалентна на досегашната единична
стойност, превалутирана в левове по официалния курс на Българската народна банка на
датата на решението на Министерския съвет
за изменение на решения на Министерския
съвет за предоставяне на концесии за добив
на минерални води – изключителна държавна
собственост, в частта им относно валутата за
изчисляване на годишното концесионно плащане за 1 кубически метър минерална вода“.
1.13. В Решение № 167 на Министерския
съвет от 2001 г. за определяне на спечелилия
конкурса кандидат за предоставяне на концесия върху част от минералната вода от малмоваланжския водоносен хоризонт – участък
Каварна, община Каварна, област Добрич,
разкрита чрез водоизточник сондаж № Р-113
(обн., ДВ, бр. 34 от 2001 г.; изм., бр. 85 от
2001 г. и бр. 93 от 2002 г.), думите „по централния курс на Българската народна банка
в деня на плащането“ се заменят с „еквивалентна на досегашната единична стойност,
превалутирана в левове по официалния курс
на Българската народна банка на датата на
решението на Министерския съвет за изменение на решения на Министерския съвет
за предоставяне на концесии за добив на
минерални води – изключителна държавна
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собственост, в частта им относно валутата за
изчисляване на годишното концесионно плащане за 1 кубически метър минерална вода“.
1.14. В т. 11.2 от Решение № 706 на Министерския съвет от 2000 г. за предоставяне на
концесия върху част от минералната вода от
находище „Хисаря“, община Хисаря, област
Пловдив, обект – изключителна държавна
собственост (ДВ, бр. 91 от 2000 г.), думите
„и което не може да бъде по-малко от 2,7 на
сто от нетния размер на приходите от концесионната дейност“ се заменят с „еквивалентна на досегашната единична стойност,
превалутирана в левове по официалния курс
на Българската народна банка на датата на
решението на Министерския съвет за изменение на решения на Министерския съвет
за предоставяне на концесии за добив на
минерални води – изключителна държавна
собственост, в частта им относно валутата за
изчисляване на годишното концесионно плащане за 1 кубически метър минерална вода“.
1.15. В т. 2.2 от Решение № 274 на Министерския съвет от 2001 г. за определяне на
спечелилия конкурса кандидат за предоставяне
на концесия върху част от минералната вода
от водоизточник каптаж „Чобан чешма“ на
находище „Хисаря“, община Хисаря, област
Пловдив (ДВ, бр. 44 от 2001 г.), думите „по
централния курс на Българската народна
банка в деня на плащането“ се заменят с
„ек вива лен т на на досегашната едини чна
стойност, превалутирана в левове по официалния курс на Българската народна банка на
датата на решението на Министерския съвет
за изменение на решения на Министерския
съвет за предоставяне на концесии за добив
на минерални води – изключителна държавна
собственост, в частта им относно валутата за
изчисляване на годишното концесионно плащане за 1 кубически метър минерална вода“.
1.16. В т. 10.2 от Решение № 595 на Министерския съвет от 2001 г. за предоставяне
на концесия върху част от минералната вода
от находище „Катунци“, с. Катунци, община
Сандански, област Благоевград, обект – изк лючителна държавна собственост (обн.,
ДВ, бр. 70 от 2001 г.; изм., бр. 77 от 2004 г.),
накрая се поставя запетая и се добавя „еквивалентна на досегашната единична стойност,
превалутирана в левове по официалния курс
на Българската народна банка на датата на
решението на Министерския съвет за изменение на решения на Министерския съвет
за предоставяне на концесии за добив на
минерални води – изключителна държавна
собственост, в частта им относно валутата за
изчисляване на годишното концесионно плащане за 1 кубически метър минерална вода“.
1.17. В т. 2.2 от Решение № 29 на Министерския съвет от 2002 г. за определяне на
спечелилия конкурса кандидат за предоставяне
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на концесия върху част от минералната вода
от находище „Катунци“, с. Катунци, община
Сандански, област Благоевград, разкрита чрез
водоизточник сондаж № 236 (обн., ДВ, бр. 10
от 2002 г.; изм., бр. 77 от 2004 г.), думите
„по централния курс на Българската народна банка в деня на плащането“ се заменят
с „еквивалентна на досегашната единична
стойност, превалутирана в левове по официалния курс на Българската народна банка на
датата на решението на Министерския съвет
за изменение на решения на Министерския
съвет за предоставяне на концесии за добив
на минерални води – изключителна държавна
собственост, в частта им относно валутата за
изчисляване на годишното концесионно плащане за 1 кубически метър минерална вода“.
1.18. В т. 10.2 от Решение № 469 на Министерския съвет от 2002 г. за предоставяне
на концесия върху част от минералната вода,
обект – изключителна държавна собственост,
от находище „София – Княжево“, София, район
„Витоша“, Столична община (ДВ, бр. 70 от
2002 г.), думите „по централния курс на Българската народна банка в деня на плащането“
се заменят с „еквивалентна на досегашната
единична стойност, превалутирана в левове
по официалния курс на Българската народна
банка на датата на решението на Министерския
съвет за изменение на решения на Министерския съвет за предоставяне на концесии
за добив на минерални води – изключителна
държавна собственост, в частта им относно валутата за изчисляване на годишното
концесионно плащане за 1 кубически метър
минерална вода“.
1.19. В т. 2.2 от Решение № 83 на Министерския съвет от 2003 г. за определяне на
спечелилия конкурса кандидат за предоставяне на концесия върху част от минералната вода от находище „София – Княжево“,
София, район „Витоша“, Столична община,
област София (ДВ, бр. 16 от 2003 г.), думите
„по централния курс на Българската народна банка в деня на плащането“ се заменят
с „еквивалентна на досегашната единична
стойност, превалутирана в левове по официалния курс на Българската народна банка на
датата на решението на Министерския съвет
за изменение на решения на Министерския
съвет за предоставяне на концесии за добив
на минерални води – изключителна държавна
собственост, в частта им относно валутата за
изчисляване на годишното концесионно плащане за 1 кубически метър минерална вода“.
1.20. В т. 10.2 от Решение № 852 на Министерския съвет от 2004 г. за предоставяне
на концесия за част от минералната вода,
обект – изключителна държавна собственост,
от находище „Бързия“, с. Бързия, община
Берковица, област Монтана, разкрита чрез
сондаж № 1 (ДВ, бр. 98 от 2004 г.), думите
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„по централния курс на Българската народна банка в деня на плащането“ се заменят
с „еквивалентна на досегашната единична
стойност, превалутирана в левове по официалния курс на Българската народна банка на
датата на решението на Министерския съвет
за изменение на решения на Министерския
съвет за предоставяне на концесии за добив
на минерални води – изключителна държавна
собственост, в частта им относно валутата за
изчисляване на годишното концесионно плащане за 1 кубически метър минерална вода“.
1.21. В т. 2.2 от Решение № 313 на Министерския съвет от 2005 г. за определяне на
спечелилия конкурса кандидат за предоставяне
на концесия за част от минералната вода,
обект – изключителна държавна собственост,
от находище „Бързия“, с. Бързия, община Берковица, област Монтана (ДВ, бр. 38 от 2005 г.),
думите „по централния курс на Българската
народна банка в деня на плащането“ се заменят с „еквивалентна на досегашната единична
стойност, превалутирана в левове по официалния курс на Българската народна банка на
датата на решението на Министерския съвет
за изменение на решения на Министерския
съвет за предоставяне на концесии за добив
на минерални води – изключителна държавна
собственост, в частта им относно валутата за
изчисляване на годишното концесионно плащане за 1 кубически метър минерална вода“.
1.22. В т. 10.2 от Решение № 54 на Министерския съвет от 2002 г. за предоставяне на
концесия върху част от минералната вода,
обект – изключителна държавна собственост,
от находище „София – Княжево“ – София,
район „Витоша“, Столична община, разкрита
чрез сондаж № 1хг (обн., ДВ, бр. 15 от 2002 г.;
доп., бр. 27 от 2004 г.), накрая се поставя
запетая и се добавя „еквивалентна на досегашната единична стойност, превалутирана
в левове по официалния курс на Българската
народна банка на датата на решението на
Министерския съвет за изменение на решения
на Министерския съвет за предоставяне на
концесии за добив на минерални води – изключителна държавна собственост, в частта им
относно валутата за изчисляване на годишното
концесионно плащане за 1 кубически метър
минерална вода“.
1.23. В т. 2.2 от Решение № 731 на Министерския съвет от 2004 г. за определяне на спечелилия конкурса кандидат за предоставяне на
концесия върху част от минералната вода от
находище „София – Княжево“ – София, район
„Витоша“, Столична община, разкрита чрез
сондаж № 1хг (ДВ, бр. 86 от 2004 г.), думите
„по централния курс на Българската народна банка в деня на плащането“ се заменят
с „еквивалентна на досегашната единична
стойност, превалутирана в левове по официалния курс на Българската народна банка на
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датата на решението на Министерския съвет
за изменение на решения на Министерския
съвет за предоставяне на концесии за добив
на минерални води – изключителна държавна
собственост, в частта им относно валутата за
изчисляване на годишното концесионно плащане за 1 кубически метър минерална вода“.
1.24. В т. 8.2.2 от Решение № 89 на Министерския съвет от 1999 г. за предоставяне
на концесия за минерална вода от сондаж
№ Р-11х, находище – Варна, Варненски артезиански басейн, малмоваланжски водоносен хоризонт, участък „к.к. Златни пясъци“,
обект – изключителна държавна собственост,
по чл. 4, ал. 1, т. 7 от Закона за концесиите,
включително върху сондаж № Р-11х – публична държавна собственост, на „Ривиера“ – АД,
Варна, без конкурс или търг (обн., ДВ, бр. 16
от 1999 г.; изм., бр. 65 от 2000 г.), думите
„по централния курс на Българската народна банка в деня на плащането“ се заменят
с „еквивалентна на досегашната единична
стойност, превалутирана в левове по официалния курс на Българската народна банка на
датата на решението на Министерския съвет
за изменение на решения на Министерския
съвет за предоставяне на концесии за добив
на минерални води – изключителна държавна
собственост, в частта им относно валутата за
изчисляване на годишното концесионно плащане за 1 кубически метър минерална вода“.
1.25. В т. 9.2 от Решение № 88 на Министерския съвет от 2002 г. за предоставяне на
концесия върху част от минералната вода от
находище „Сандански“, община Сандански,
област Благоевград, обект – изключителна
държавна собственост (ДВ, бр. 21 от 2002 г.),
думите „по централния курс на Българската
народна банка в деня на плащането“ се заменят с „еквивалентна на досегашната единична
стойност, превалутирана в левове по официалния курс на Българската народна банка на
датата на решението на Министерския съвет
за изменение на решения на Министерския
съвет за предоставяне на концесии за добив
на минерални води – изключителна държавна
собственост, в частта им относно валутата за
изчисляване на годишното концесионно плащане за 1 кубически метър минерална вода“.
1.26. В т. 2.2 от Решение № 522 на Министерския съвет от 2002 г. за определяне на спечелилия конкурса кандидат за предоставяне на
концесия върху част от минералната вода от
находище „Сандански“, гр. Сандански, община
Сандански, област Благоевград, разкрита чрез
сондаж № С-1 (ДВ, бр. 79 от 2002 г.), думите
„по централния курс на Българската народна банка в деня на плащането“ се заменят
с „еквивалентна на досегашната единична
стойност, превалутирана в левове по официалния курс на Българската народна банка на
датата на решението на Министерския съвет
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за изменение на решения на Министерския
съвет за предоставяне на концесии за добив
на минерални води – изключителна държавна
собственост, в частта им относно валутата за
изчисляване на годишното концесионно плащане за 1 кубически метър минерална вода“.
2. Упълномощава министъра на околната
среда и водите в едномесечен срок да сключи
допълнителни споразумения към концесионните договори с концесионерите в съответствие
с текстовете за изменение на съответните
решения на Министерския съвет по отношение на валутата за изчисляване на годишното
концесионно плащане за 1 кубически метър
минерална вода.
Министър-председател и
министър на външните работи:
Марин Райков
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
3815

МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
СПОРАЗУМЕНИЕ

между правителството на Република България
и правителството на Съединените американ
ски щати за засилване на сътрудничеството
в предотвратяването и борбата с тежката
престъпност
(Ратифицирано със закон, приет от 41-ото
Народно събрание на 30 януари 2013 г. – ДВ,
бр. 14 от 2013 г. В сила от 26 март 2013 г.)
Правителството на Република България и
правителството на Съединените американски
щати (наричани по-долу Страните),
насърчавани от желанието да си сътрудничат по-ефективно като партньори с цел предотвратяване и борба с тежката престъпност,
по-специално с тероризма,
като признават, че обменът на информация
е съществен компонент на борбата с тежката
престъпност, по-специално с тероризма,
като признават значимостта на предотвратяването и борбата с тежката престъпност,
по-специално с тероризма, като същевременно
зачитат основните права и свободи, особено
свързаните с личното пространство,
вдъхновени от Договора относно засилване
на презграничното сътрудничество, особено
в борбата с тероризма, презграничната престъпност и нелегалната миграция, подписан в
Прюм на 27 май 2005 г., както и свързаните
с него Заключения на Европейския съвет от
21 – 22 юни 2007 г., и
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като търсят начини за засилване и насърчаване на сътрудничеството между Страните
в дух на партньорство,
се договориха за следното:
Член 1
Дефиниции
За целите на това Споразумение:
1. „ДНК профили“ (ДНК идентификационни модели) означа ва бу к вен и ли
цифрен код, представящ набор от идентификационни характеристики на некодираната част на анализирана проба
на човешка ДНК, напр. на специфична
химическа форма при различните местоположения на ДНК.
2. „Лични данни“ означава всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или такова, което би могло да
се идентифицира („субект на данните“).
3. „Обработване на лични данни“ означава
всяка операция или набор от операции,
които се извършват с личните данни,
със или без автоматизирани средства,
като например събиране, записване,
организиране, съхранение, адаптиране
или промяна, сортиране, извличане,
консултиране, използване, разкриване
чрез предоставяне, разпространение
или предоставяне достъп по друг начин,
комбиниране или групиране, блокиране
или премахване чрез изтриване или
унищожаване на личните данни.
4. „Референ т ни данни“ означава ДНК
профил и свързаната референция (ДНК
референтни данни) или дактилоскопични данни и свързаната референция
(дактилоскопични референтни данни).
Референтните данни не трябва да съдържат информация, чрез която субектът на
данните може да бъде идентифициран
от другата Страна. Референтните данни,
които не са проследими до конкретно
лице (непроследими данни), трябва да
бъдат разпознаваеми като такива.
5. „Теж к а п рес т ъп нос т“ за цел и т е на
приложението на това Споразумение
означава поведение, представляващо
престъпление, наказуемо с максимално
лишаване от свобода за повече от една
година или по-сериозно наказание. С
цел гарантиране съответствие с тяхното
национално законодателство Страните
могат да се съгласят да конкретизират
определени тежки престъпления, за които някоя от Страните не е задължена
да предоставя лични данни, съгласно
член 5 и член 8 на Споразумението.
Член 2
Цел на Споразумението
(1) Целта на това Споразумение е да задълбочи сътрудничеството между Република България и Съединените аме-
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рикански щати в предотвратяването и
борбата с тежката престъпност.
(2) Правомощията за осъществяване на
търсене, предоставени съгласно това
Споразумение, ще бъдат използвани
само с цел предотвратяване, разкриване
и разследване на престъпления.
Член 3
Дактилоскопични данни
За нуждите на прилагането на това Споразумение Страните гарантират наличието
на референтни данни от файла в националните автоматизирани дактилоскопични
идентификационни системи, създадени за
предотвратяване и разследване на криминални престъпления. Референтните данни
включват само дактилоскопични данни и
референция.
Член 4
Автоматизирано търсене на дактилоскопични
данни
(1) С цел предотвратяване и разследване
на тежката престъпност всяка Страна
предоставя на националните точки за
контакт на другата Страна, както е посочено в член 6, достъп до референтните
данни в автоматизираната дактило
скопична идентификационна система,
създадена за тази цел, с правото да
осъществяват автоматизирани търсения
чрез сравняване на дактилоскопични
данни. Търсени ята се осъществяват
само в отделни случаи и съгласно националното законодателство на Страната,
осъществяваща търсенето.
(2) Съпоставката на дактилоскопични данни с референтни данни, притежавани
от Страната, на която е файлът, се
извършва от националните точки за
контакт, осъществяващи търсенето, посредством автоматизирано предоставяне
на референтните данни, нужни за точно
съвпадение.
(3) Когато е необходимо, замолените национални точки за контакт могат да извършват допълнителен анализ с цел
потвърждаване на съвпадение на дактилоскопичните данни с референтните
данни, притежавани от Страната, на
която е файлът.
Член 5
Предоставяне на допълнителни лични и
други данни
Ако процедурата съгласно член 4 покаже съвпадение меж ду дактилоскопичните
данни, предоставянето на всякакви налични
допълнителни лични и други данни, свързани
с референтните данни, се регламентира от
националното законодателство, включително
правилата за правна помощ на замолената
Страна, и данните се предоставят в съответствие с член 6.
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Член 6
Национални точки за контакт и прилагащи
споразумения

Член 9
Национални точки за контакт и прилагащи
споразумения

(1) За нуждите на предоставянето на данни
съгласно член 4 и последващото предоставяне на допълнителни лични данни
съгласно член 5 всяка Страна определя
една или повече национални точки за
контакт. Точката за контакт предоставя
такива данни в съответствие с националното законодателство на Страната, която
е определила точката за контакт. Не е
нужно да се използват други налични
канали за правна помощ освен при необходимост, например за удостоверяване
истинността на такива данни за целите
на тяхната допустимост в съдебно производство на молещата Страна.
(2) Техническите и процедурните детайли
за търсенията, осъществявани съгласно
член 4, се конкретизират в едно или
повече прилагащи споразумения или
договорености.

(1) За нуждите на предоставянето на данни
съгласно член 7 и последващото предоставяне на допълнителни лични данни
съгласно член 8 всяка Страна определя
една или повече национални точки за
контакт. Точката за контакт предоставя
такива данни в съответствие с националното законодателство на Страната,
която определя точката за контакт. Не
е нужно да се използват други налични
канали за правна помощ освен при необходимост, например за удостоверяване
истинността на такива данни за целите
на тяхната допустимост в съдебно производство на молещата Страна.
(2) Техническите и процедурните детайли
за търсенията, осъществявани съгласно
член 7, се конкретизират в едно или
повече прилагащи споразумения или
договорености.

Член 7
Автоматизирано търсене на ДНК профили
(1) Ако е допустимо съгласно националното
законодателство на двете Страни и на
основата на реципрочност, Страните
могат да предоставят една на друга на
националните си точки за контакт по
член 9 достъп до референтните данни
в своите ДНК аналитични файлове с
правомощия да осъществяват автоматизирани търсения чрез сравняване на
ДНК профили при разследването на
тежки престъпления. Търсения могат
да се осъществяват само в отделни
случаи и в съответствие с националното законодателство на страната, която
осъществява търсенето.
(2) Ако автоматизираното търсене покаже,
че предоставен ДНК профил съвпада
с ДНК профил, въведен във файла на
другата Страна, националната точка
за контакт, осъществяваща търсенето,
получава чрез автоматизирано известие
референтните данни, за които е установено съвпадението. Ако не може да
бъде установено съвпадение, за това се
предоставя автоматизирано известие.
Член 8
Предоставяне на допълнителни лични и
други данни
Ако процедурата съгласно член 7 покаже
съвпадение между ДНК профилите, предоставянето на всякакви налични допълнителни
лични и други данни, свързани с референтните данни, се регламентира от националното
законодателство, включително правилата за
правна помощ, на замолената Страна и дан
ните се предоставят в съответствие с член 9.

Член 10
Алтернативни начини за търсене на ДНК
доказателства
До момента, в който законодателствата на
двете Страни не позволят вида ДНК търсения, предвидени в член 7, всяка Страна може
да извършва търсене в собствената си база
данни за ДНК по молба на другата Страна
в съответствие със законодателството и техническите изисквания на замолената Страна.

З

Член 11
Предоставяне на лични и други данни с цел
предотвратяване на тежки криминални и
терористични престъпления
(1) С цел предотвратяване на тежки криминални и терористични престъпления
С т ра н и т е могат в о тдел н и сл у ча и,
дори без да бъдат изрично замолени,
съобразно съответното си национално
законодателство да предоставят на съответната национална точка за контакт
на другата Страна съгласно алинея 4
лични данни, конкретизирани в алинея
2, дотолкова, доколкото е необходимо,
тъй като конкретни обстоятелства дават
основание да се смята, че субектът на
данните:
а) ще извърши или е извършил терорис		 т и ч но и л и свърза но с т ероризма
п рес т ъп лен ие и л и п рес т ъп лен и я,
свързани с терористична група или
формирование, като тези престъпления са дефинирани в националното
законодателство на предоставящата
Страна; или
б) преминава или е преминал обучение
		 с цел извършване на престъпления
по буква а), или
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в) ще извърши или е извършил тежко
		 криминално престъпление, или участ		 ва в организирана престъпна група
		 или формирование.
(2) Личните данни, които ще се предоставят,
може да включват при наличие фамилно
име, име и презиме, предишни имена,
други имена, прякори, алтернативно
изписване на името, пол, дата и място
на раждане, настояща и предишни националности, номер на паспорта, номера
на други документи за самоличност и
дактилоскопични данни, както и описание на присъди или на обстоятелствата,
пораждащи опасенията по алинея 1.
(3) В допълнение към личните данни по
алинея 2 Страните могат взаимно да си
предоставят нелични данни, отнасящи се
до престъпленията, изброени в алинея
1.
(4) Всяка Страна определя една или повече национални точки за контакт за
обмен на лични и други данни съгласно
настоящия член с точката за контакт
на другата Страна. Правомощията на
националните точки за контакт се регламентират от приложимото национално
законодателство.
Член 12
Защита на личното пространство и личните
данни
(1) Страните приемат, че работата със и
обработването на личните данни, които
придобиват една от друга, е от голяма
важност за запазване на доверието в
прилагането на това Споразумение.
(2) Страните се задължават да обработват
и защитават личните данни безпристрастно и съобразно съответното им
законодателство и:
а) да гарантират, че предоставените
лични данни са адекватни и релевантни
по отношение на специфичната цел,
за която се предоставят;
б) да запазват личните данни само толко		 ва дълго, колкото е необходимо за
специфичната цел, за която данните
са предоставени или допълнително
обработени съобразно това Споразумение; и
в) да гарантират, че потенциално не		 точни данни своевременно се предоставят на вниманието на получаващата
Страна с цел предприемане на съответни коригиращи действия.
(3) Това Споразумение не поражда права
за частни лица, включително за получаване, прикриване или изключване на
каквото и да било доказателство, или
за възпрепятстване обмена на лични
данни. Независимо от това правата,
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съществуващи извън това Споразумение,
не се накърняват.
Член 13
Допълнителна защита при пренос на специ
ални категории лични данни
(1) Лични данни, които разкриват раса или
етнически произход, политически мнения или религиозни или други вярвания,
синдикално членство или са свързани
със здравето или сексуалния живот,
могат да бъдат предоставяни само ако
са конкретно свързани с целите на това
Споразумение.
(2) Страните, като признават особената
чувствителност на горепосочените категории лични данни, вземат подходящи
предпазни мерки, в частност подходящи
мерки за сигурност, с цел защита на
тези данни съобразно съответното им
законодателство.
Член 14
Ограничение на обработването с цел защита
на лични данни и други данни
(1) Без да се накърнява разпоредбата на
алинея 2 от този член, всяка Страна
може да обработва данни, получени по
това Споразумение:
а) за целта на свои криминални разслед		 вания;
б) за предотвратяване на сериозна за		 плаха за своята обществена сигурност;
в) в своите съдебни производства, които
		 нямат наказателен характер, или административни производства, които
са пряко свързани с разследванията,
посочени в буква а), или
г) за всяка друга цел само с предвари		 телно съгласие на предоставящата
		 Страна.
(2) Предоставящата Страна може съобразно
националното си законодателство да
наложи специфични условия в конкретен
случай за използването на данни, което
може да бъде извършено от получаващата Страна. Ако получаващата Страна
приеме тези данни, тя се обвързва с
всички тези условия.
(3) Общи ограничения по отношение на
правните стандарти на получаващата
Ст рана за обрабо т ване на ли чни те
данни не могат да бъдат налагани от
предоставящата Страна като условие за
предоставянето на данни по алинея 2.
(4) Страните не могат да предават данни,
предоставени по това Споразумение,
на трета държава, международен орган
или частни физически или юридически
лица без съгласието на предоставящата
Страна и без съответните предпазни
мерки.

С Т Р. 1 2

ДЪРЖАВЕН

(5) Едната Страна може да осъществява
автоматично търсене в дактилоскопичните или ДНК файлове на другата Страна по членове 4 или 7 и да обработва
данни, получени в отговор на такова
търсене, включително съобщаването
дали съществува, или не съвпадение,
единствено с цел:
а) да установи дали сравняваните ДНК
		 профили или дактилоскопични данни
		 съвпадат;
б) да изготви и предаде последваща мол		 ба за помощ в съответствие с националното законодателство, включително правилата за правна помощ,
ако тези данни съвпадат, или
в) да води регистър, както се изисква
		 или е допустимо според нейното наци		 онално законодателство.
Страната, която администрира файла, може
да обработва данните, които са є подадени от
Страната, осъществяваща търсенето в хода на
автоматичното търсене по член 4 и член 7,
единствено когато това е необходимо за целите
на сравняване, предоставяне на автоматични
отговори на търсенето или водене на регистър
съгласно член 16. Данните, подадени за сравнение, се заличават веднага след сравнението
на данните или автоматичните отговори на
търсения, освен ако не е необходима по-нататъшна обработка за целите, посочени в този
член, алинея 5, букви б) или в).
Член 15
Коригиране, блокиране или заличаване на
данни
(1) При молба от предоставящата Страна
получаващата Страна е задължена да
коригира, блокира или заличи в съответствие със своето национално законодателство данни, получени по това
Споразумение, които са неверни или
непълни или ако тяхното събиране или
по-нататъшна обработка противоречи на
това Споразумение или на правилата,
приложими за предоставящата Страна.
(2) Когато едната Страна установи, че
данн ите, които е получила от другата
Страна по това Споразумение, са неточни, тя предприема всички подходящи
мерки за защита срещу погрешно позоваване на такива данни, което включва
конкретно допълване, заличаване или
коригиране на такива данни.
(3) Всяка Страна уведомява другата, ако
установи, че значими данни, които е
изпратила на другата Страна или които е получила от другата Страна по
това Споразумение, са неточни или
ненадеждни или подлежат на сериозно
съмнение.
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Член 16
Документация
(1) Всяка Страна поддържа регистър на
изпращането и получаването на данните, подадени на другата Страна по това
Споразумение. Този регистър служи:
а) да осигури ефективен мониторинг
		 на защитата на данните в съответствие
с националното законодателство на
съответната Страна;
б) да позволи на Страните да използват
ефективно правата, които са им предоставени по член 15 и член 19, и
в) да осигури сигурност на данните.
(2) Регистърът включва:
а) информация за предоставените данни;
б) датата на предоставяне, и
в) получателя на данните, в случай че
данните са предоставени на други
юридически или физически лица.
(3) Регистрираните данни се защитават с
подходящи мерки срещу неправилно
използване и други форми на некоректно
използване и се съхраняват за период от
две години. След периода на съхранение регистрираните данни се заличават
незабавно, освен ако това не противоречи на националното законодателство,
включително и приложимите правила
за защита и запазване на данните.

П

Член 17
Сигурност на данните
(1) Страните гарантират, че се прилагат
необходимите технически и организационни мерки за защита на личните
данни срещу случайно или незаконно
у нищожаване, сл у чайна заг уба и ли
непозволено разкриване, изменение,
достъп или друга непозволена форма
на обрабо т к а. С т ра н и т е кон к ре т но
предприемат основателно мерки, за да
гарантират, че само лицата, упълномощени да имат достъп до лични данни,
имат достъп до такива данни.
(2) Прилагащите споразумения или договорености, които регулират процедурите
за автоматично търсене в дактилоскопичните и ДНК файлове в съответствие
с член 4 и член 7, предвиждат:
а) използване на модерна технология
по подходящ начин за осигуряване
защита, сигурност, конфиденциалност
и цялост на данните;
б) използване на признати от компетентните власти процедури за криптиране и упълномощаване, когато се
прибягва до използване на общодостъпни мрежи, и
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в) механизъм, който гарантира, че се
		 извършват само позволени търсения.
Член 18
Прозрачност – предоставяне на информация
на субектите на данните
(1) Нищо в това Споразумение не следва да
се тълкува като намеса в правните
задължения на Страните, определени
в съответното им законодателство, за
предоставяне на информация на субек
тите на данните относно целите на
обработката и самоличността на контрольора на данните, получателите или
категориите получатели, съществуването на право на достъп до и правото на
корекция на данните, които се отнасят
за него или нея, и всяка допълнителна
информация, като например правното
основание на обработката, за която са
предназначени данните, сроковете за
съхранение на данните и правото за
възражение, доколкото такава допълнителна информация е необходима, като
се имат предвид целите и конкретните
обстоятелства, при които се обработват
данните, за да се гарантира коректна
обработка по отношение на субектите
на данните.
(2) Такава информация може да бъде отказана съгласно съответното законодателство на Страните, включително ако
предоставянето на тази информация
може да застраши:
а) целите на обработката;
б) разследване или наказателно преследване, провеждано от компетентните
органи в Република България или от
компетентните органи в Съединените
американски щати, или
в) правата и свободите на трети страни.
Член 19
Информация
При поискване получаващата Страна информира предоставящата Страна за обработката на предоставените данни и получения
резултат. Получаващата Страна гарантира, че
нейният отговор е изпратен на предоставящата
Страна своевременно.
Член 20
Връзка с други споразумения
Нищо в това Споразумение не следва да
се тълкува като ограничение или нарушаване на разпоредбите на всеки друг договор,
споразумение, действащи отношения в областта на правоприлагането или вътрешното
законодателство, които позволяват обмена на
информация между Република България и
Съединените американски щати.
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Член 21
Консултации
(1) Страните провеждат редовни консултации помежду си относно прилагането
на разпоредбите на това Споразумение,
включително по отношение на всякакви
релевантни промени, свързани с обработката и защитата на личните данни
в контекста на правоприлагането.
(2) В случай на спор относно тълкуването или прилагането на това Споразумение Страните се консултират помежду си
с цел улесняване неговото разрешаване.
Член 22
Разходи
Всяка Страна поема разходите, направени
от нейните органи при прилагането на това
Споразумение. В особени случаи Страните
могат да се договорят друго.
Член 23
Прекратяване на Споразумението
Всяка от Страните може да прекрати това
Споразумение чрез изпращане на тримесечно писмено предизвестие до другата Страна.
Разпоредбите на това Споразумение продължават да се прилагат спрямо данни, които са
предоставени преди това прекратяване.
Член 24
Изменения
(1) Страните започват консултации за изменения на това Споразумение при
молба на една от Страните.
(2) Това Споразумение може да бъде изменяно по всяко време с писмено съгласие
на Страните.
Член 25
Влизане в сила
(1) Това Споразумение, с изключение на
членове от 7 до 9, влиза в сила от датата на последната нота, която завършва
разм яната на дипломатическ и ноти
между Страните, които посочват, че
всяка Страна е изпълнила стъпките,
необходими за влизането в сила на
Споразумението. Страните временно
прилагат това Споразумение, с изключение на членове от 7 до 9, от датата на
подписване, доколкото е съвместимо с
тяхното национално законодателство.
(2) Членове от 7 до 9 от това Споразумение
влизат в сила след ск лючването на
п ри л а г а щ и т е с по р а з у мен ие(я) и л и
договореност(и), посочени в алинея 2
на член 9, и на дата на последната нота,
с която се завършва размяната на дип
ломатически ноти между Страните, с
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които се потвърждава, че всяка Страна
е способна да изпълнява тези членове
на реципрочна основа. Тази размяна
се извършва, ако законодателството на
двете Страни позволява осъществяването на вида ДНК проверка, предвиден
в членове от 7 до 9.
Подписано в София на 10 октомври 2012 г.
в два еднообразни екземпляра, всеки от които
на български и английски език, като двата
текста имат еднаква сила.
З а правителството
За правителството
на Република България:
на Съединените
Цветан Цветанов,
американски щати:
заместник министърДжанет Наполитано,
председател
секретар по
и министър на
вътрешна сигурност
вътрешните работи
3452

МИНИСТЕРСТВО
НА КУЛТУРАТА
СПОРАЗУМЕНИЕ

между правителството на Република Бълга
рия и правителството на Република Турция
за забрана и предотвратяване на незаконния
внос, износ и прехвърляне на правото на
собственост на културни ценности
(Утвърдено с Решение № 937 от 15 ноември
2012 г. на Министерския съвет. В сила от
8 април 2013 г.)
Правителството на Република България и
правителството на Република Турция (наричани по-долу „Страните“),
Водени от убеждението, че двустранното
сътрудничество в областта на опазването на
културните ценности ще служи като важно
средство за изграждане на по-близки двустранни отношения и като ефективен подход
за изпълнение на мисията за опазване на
културното наследство на човечеството,
Като имат предвид, че кражбите, незаконните археологически разкопки и незаконният
внос и износ и прехвърляне на правото на собственост на културни ценности представляват
сериозни заплахи за културното наследство
на човечеството и се приемат като незаконни
и от двете страни,
С цел да се подкрепят забраната и предотвратяването на незаконния внос и износ
и прехвърляне на правото на собственост
на културни ценности, които са незаконно
отнети от тяхната територия, и за целите на
връщането им и прехвърлянето им в тяхната
държава на произход,
Се договориха за сключване на следното
Споразумение:
Член 1
По смисъла на настоящото Споразумение:
(а) „Културна ценност“ е движима културна
ценност и фрагмент от недвижима културна
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ценност, която попада в категориите, посочени
в чл. 1 от Конвенцията на ЮНЕСКО за мерките, насочени към забрана и предотвратяване
на незаконен внос, износ и прехвърляне на
правото на собственост на културни ценности
от 14 ноември 1970 г., и описани в съответното законодателство на държавите – Страни.
(б) „Връщане“ означава фак тическото
връщане на културни ценности от едната
Страна на другата Страна, след като е установен техният произход като принадлежащи
на другата Страна и когато са били предмет
на незаконен износ, внос или прехвърляне
на право на собственост, както и културни
ценности, които незаконно или прикрито са
били открити при незаконни археологически
разкопки и изнесени от тяхната Държава на
произход.
Член 2
1. Страните се договарят да си сътрудничат
за приемането на превантивни, задължителни
и корективни мерки за борба с незаконните
и престъпни практики, свързани с незаконния внос, износ и прехвърляне на правото
на собс т венос т на д ви ж и м и т е к ул т у рн и
ценности в съответствие с отговорностите
и задълженията, предписани съгласно законите на двете държави и Конвенцията на
ЮНЕСКО за мерките, насочени към забрана
и предотвратяване на незаконен внос, износ
и прехвърляне на правото на собственост на
културни ценности.
2. При възникване на различия между
разпоредбите на законите на двете държави
по отношение на незаконния внос, износ и
прехвърлянето на собствеността на културните ценности и ако подобни противоречия
са свързани с изпълнението на настоящото
Споразумение, те следва да бъдат разрешавани
от съответните органи на Страните посредством консултации.
Член 3
1. С цел предотвратяване на незаконен
внос и износ на движими културни ценности
с неизяснен произход на своите територии и
прехвърлянето им в други държави Страните
следва да се погрижат за активното прилагане
на съответните мерки на своите митнически
пунктове.
2. В случай на установяване на незаконен
внос или износ на културни ценности Страните
се задължават да предоставят информация
чрез компетентните си органи, посочени в
това Споразумение, на съответната Страна,
на която културната ценност е възможно да
принадлежи.
Член 4
1. В случай на разкриване на културни
ценности, предмет на незаконен внос, износ и прехвърляне на право на собственост,
Страните се задължават да ги задържат и при
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наличие на основания – да ги конфискуват и
във възможно най-кратък срок от време да
препратят на другата Страна информация,
включваща:
(а) под робно описание на к ул т у рни т е
ценности;
(б) идентификация и характеристики на
лицата, извършващи незаконен внос, износ и
прехвърляне на право на собственост;
(в) посочване на всички видове превозни
или други средства, използвани за тази цел,
и възможно най-пълни документи и информация във връзка с искане на справка от
съответната държава.
В допълнение към тази информация Страните се задължават да препращат помежду си
фотографски изображения на конфискуваните
културни ценности и документацията, свързана
с конкретните случаи.
2. Културните ценности, предмет на незаконен внос, износ и прехвърляне на право
на собственост, подлежат на връщане на
Страната, на която принадлежат по произход,
при приключване на съответните законови
процедури.
Член 5
Страните се задължават да поставят под
наблюдение влизането и излизането от тяхната
държава на лица, за които съществуват сериозни подозрения или за които е очевидно, че
извършат незаконен внос, износ и прехвърляне
на право на собственост на културни ценности.
Член 6
1. За целите на настоящото Споразумение
Страните се задължават своевременно да
обменят информация. Информацията следва
да включва следните аспекти:
(а) законодателство за опазване на културните ценности, особено за предотвратяване
на кражби или разпространение на културни
ценности, придобити от незаконни археологически разкопки и незаконен внос и износ
и прехвърляне на правото на собственост
на културни ценности, тяхното връщане на
държавата по произход, както и съответните
политики и мерки, следвани и прилагани от
административните органи;
(б) информация за забраните за внос и
износ и разрешенията за износ или за други
документи за износ;
(в) информация за организации за защита
и опазване на културното наследство, както
и техните функции;
(г) информаци я за конфиск у ването на
културни ценности, които са от значение за
другата Страна;
(д) друга информация, която се смята за
необходима за целите на настоящото Споразумение.
2. Цялата горепосочена информация следва
да бъде своевременно актуализирана.
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3. Информацията, получена в съответствие
с настоящото Споразумение, е поверителна и
следва да бъде използвана от Страните единствено за целите, свързани с прилагането на
настоящото Споразумение, при спазване на
разпоредбите на националното си законодателство в областта на защита на класифицираната информация.
Член 7
Страните ще си сътрудничат в областта на
предотвратяването на кражбите, незаконния
внос и износ и прехвърлянето на собствеността на културните ценности и по-специално
по въпросите, свързани с осигуряването на
защита на културните ценности, управлението на вноса и износа на културни ценности,
адаптирането на вътрешното законодателство,
събирането на информация, както и международни въпроси, и ще подготвят обмен на
служители и компетентни лица, осъществяващи дейности в посочените области, както
и на образователно ориентирани програми в
тези области.
Член 8
За целите на настоящото Споразумение
Страните ще насърчават координацията и ще
усъвършенстват организацията и управлението
на своите административни органи, работещи
в областта на износа, вноса и регистрацията
на културните ценности, публикуването на
информация за откраднати културни ценности
в съответствие с националното си законодателство и международните актове в тази област.
Член 9
Страните се задължават да уведомят колекционерите и търговците на антики, че
продажбата и придобиването на културни
ценности, които са откраднати или внесени
незаконно след археологически разкопки без
разрешение, издадено от държавен орган от
държавата на техния произход, са незаконни.
Член 10
Оторизирани институции, които са определени от Страните да отговарят за прилагането
на настоящото Споразумение, са:
За Република България:
– Министерство на културата.
За Република Турция:
– Министерство на културата и туриз
ма – Главна дирекция за културно наследство
и музеи.
Член 11
Страните се задължават да създадат механизъм за консултации, който да функционира
на регулярна основа с цел да бъдат уреждани
всякакви различия, произтичащи от изпълнението на настоящото Споразумение или
прилагането на вътрешното законодателство
на Страните.
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Член 12
Страните приемат следните разпоредби
във връзка с влизането в сила на настоящото
Споразумение:
1. Това Споразумение влиза в сила от
датата на получаване на втората дипломатическа нота, с която Страните се уведомяват
взаимно, че са изпълнени изискванията на
националното им законодателство.
2. Това Споразумение може да бъде изменяно и допълвано по взаимно съгласие на
Страните. Измененията и допълненията влизат
в сила по реда на т. 1 от настоящия член.
3. Настоящото Споразумение остава в сила
за срок 1 година и се подновява автоматично
при изтичане на всеки едногодишен период,
освен ако която и да е от Страните не изпрати
до другата Страна 6 месеца предварително
предизвестие в писмена форма за своето намерение да прекрати Споразумението.
4. Никои от разпоредбите на настоящото
Споразумение не засягат правата и задълженията на Страните по други международни
договори, по които същите може да са страни.
Подписано в Истанбул на 28 август 2012 г.
в два оригинални екземпляра, всеки от които
на български, турски и английски език, като
всички текстове имат еднаква сила. В случай
на различия при тълкуването меродавен е
текстът на английски език.
За правителството на
Република България:
Вежди Рашидов,
министър на културата
3783

За правителството на
Република Турция:
Ертугрул Гюнай,
министър на културата
и туризма
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МИНИСТЕРСТВО
НА ОКОЛНАТА СРЕДА
И ВОДИТЕ
Правилник за изменение и допълнение на
Правилника за устройството и дейността на
Висшия консултативен съвет по водите (обн.,
ДВ, бр. 39 от 2002 г.; изм. и доп., бр. 35 от
2011 г. и бр. 78 от 2012 г.)
§ 1. В чл. 2 думите „с мандат 4 години“
се заличават.
§ 2. Член 4 се изменя така:
„Чл. 4. Висшият консултативен съвет по
водите се ръководи от оправомощено от
министъра на околната среда и водите длъжностно лице.“
§ 3. Член 11 се изменя така:
„Чл. 11. (1) Заседанията на ВКСВ се председателстват от оправомощено от министъра
на околната среда и водите длъжностно лице
по чл. 4.
(2) В случай на отсъствие председателят
по ал. 1 предлага поименно свой заместник
за насроченото заседание на ВКСВ, който се
оправомощава със заповед на министъра на
околната среда и водите.“
Заключителни разпоредби
§ 4. Правилникът е приет от Колегиум на
Министерството на околната среда и водите
на 25.03.2013 г.
§ 5. Правилникът влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър:
Юлиян Попов
3718
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТEРСТВО
НА ОБРАЗОВАНИЕТО,
МЛАДЕЖТА И НАУКАТА
ЗАПОВЕД № РД-14-36
от 22 април 2013 г.
На основание чл. 10, ал. 6 ЗНП и чл. 12, ал. 2
и 4 ППЗНП по мотивирано предложение на кмета
на община Созопол, Решение № 431 по протокол
№ 21 от 15.03.2013 г. на Общинския съвет – гр.
Созопол, становище от Регионалния инспекторат
по образованието – Бургас, и становище на експертната комисия, назначена със Заповед № РД09-448 от 20.04.2010 г., изменена и допълнена със
Заповед № РД-09-1501 от 19.10.2011 г. на министъра
на образованието, младежта и науката, поради
намаляване броя на учениците под нормативно
установения минимум и осигуряване на качествен образователно-възпитателен процес считано
от 15.09.2013 г. закривам ОУ „Христо Смирненски“ – с. Атия, община Созопол, област Бургас.
1. Трудовите правоотношения да бъдат уредени
при условията на чл. 328, ал. 1, т. 1 КТ.
2. Имуществото на закритото училище е общинска собственост и се разпределя със заповед
на кмета на община Созопол.
3. Учениците от ОУ „Христо Смирненски“ –
с. Атия, община Созопол, област Бургас, да се
пренасочат към ОУ „Христо Смирненски“ –
гр. Черноморец, община Созопол, област Бургас,
при условията на чл. 9 ЗНП.
4. Задължителната документация на учениците
от ОУ „Христо Смирненски“ – с. Атия, община
Созопол, област Бургас, да се съхранява в ОУ
„Христо Смирненски“ – гр. Черноморец, община
Созопол, област Бургас. На основание чл. 51, ал. 1
от Закона за Националния архивен фонд документите, обект на Националния архивен фонд, които са
описани в номенклатурата на делата на закритото
училище със срок постоянен, да бъдат обработени
по реда на Наредбата за реда за организирането,
обработването, експертизата, съхраняването и
използването на документите в учрежденските
архиви на държавните и общинските институции
(ДВ, бр. 17 от 2009 г.) и да бъдат предадени в
Централния държавен архив. Документите с дългосрочно справочно значение на закритото училище
да се съхраняват до изтичане на определените им
срокове в приемащото училище.
5. Фондът от учебници да се съхранява в училището, което приема учениците на закритото
училище.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
пред Върховния административен съд.

3823

Министър:
Н. Милошев

ЗАПОВЕД № РД-09-494
от 22 април 2013 г.
На основание чл. 14, ал. 3 във връзка с чл. 25,
ал. 1, т. 1 ППЗНП по мотивирано предложение
от кмета на община Бургас, Решение по протокол
№ 19 от 29.01.2013 г. и 31.01.2013 г. на Общинския
съвет – гр. Бургас, Решение по протокол № 2 от
30.10.2012 г. на педагогическия съвет на СОУ
„Константин Преславски“ – Бургас, и становище
на експертната комисия, назначена със Заповед
№ РД-09-448 от 20.04.2010 г., изменена и допълнена със Заповед № РД-09-1501 от 19.10.2011 г.
на министъра на образованието, младежта и
науката, поради необходимостта от допълване
името на училището определям СОУ „Константин
Преславски“ – гр. Бургас, да се именува, както
следва: „СОУ „Епископ Константин Преславски“ – гр. Бургас.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
пред Върховния административен съд.

3824

Министър:
Н. Милошев

МИНИСТЕРСТВО
НА ИКОНОМИКАТА,
ЕНЕРГЕТИКАТА И ТУРИЗМА
РАЗРЕШЕНИЕ № 336
от 9 април 2013 г.
за проучване на строителни материали – под
земни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона
за подземните богатства, в площ „Калоян“, раз
положена в землището на с. Муселиево, община
Никопол, област Плевен
На основание чл. 53, ал. 4 във връзка с чл. 7,
ал. 2, т. 7, чл. 39, ал. 1, т. 3, чл. 5, т. 1 на Закона
за подземните богатства и протоколно решение
по т. 22 от протокол № 8 от заседанието на Министерския съвет на 1 март 2013 г. разрешавам
на „Тони Тодоров“ – ООД, Перник – титуляр на
разрешението, дружество, вписано в търговския
регистър на Агенцията по вписванията под ЕИК
113592994, със седалище и адрес на управление
Перник, кв. Монте Карло 234, да извърши за своя
сметка проучване на строителни материали – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за
подземните богатства, в площ „Калоян“, разположена в землището на с. Муселиево, община
Никопол, област Плевен, при следните условия:
1. Срокът на разрешението е 1 година.
2. Размерът на площта е 0,6 кв. км.
3. Границите на площта са определени с координати на граничните є точки съгласно приложението.
4. Условията за осъществяване на дейността
проучване, както правата и задълженията на
титуляря се определят в договора за проучване.
5. Видовете и обемите на работите по проучване и добивът за технологични изпитания са
определени в работна програма, неразделна част
от договора за проучване.
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6. Разрешението може да бъде обжалвано пред
Върховния административен съд в 14-дневен срок
от обнародването му в „Държавен вестник“.
7. Разрешението влиза в сила от датата на влизане в сила на договора за проучване с титуляря.
8. Контролът по изпълнението на разрешението
и на сключения договор се осъществява от министъра на икономиката, енергетиката и туризма.
Министър:
А. Василев
Приложение
към т. 3
Координатен регистър на граничните точки,
описващи площ „Калоян“
Координатна система 1970 г.
№

X [m]

Y [m]

1.

4743900

8630660

2.

4744000

8630780

3.

4744000

8631170

4.

4742830

8631170

5.

4743060

8630550

6.

4743600

8630540

7.
3739

4743600

8630670

РАЗРЕШЕНИЕ № 337
от 9 април 2013 г.
за проучване на скалнооблицовъчни материали,
подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона
за подземните богатства, в площ „Симов дол“,
разположена в землището на с. Карлуково, об
щина Луковит, област Ловеч
На основание чл. 53, ал. 4 във връзка с чл. 7,
ал. 2, т. 7, чл. 39, ал. 1, т. 3, чл. 5, т. 1 на Закона
за подземните богатства и протоколно решение
по т. 21 от протокол № 8 от заседанието на Министерския съвет на 1 март 2013 г. разрешавам
на „Стоу нрайз“ – ООД, Софи я – тит ул яр на
разрешението, дружество, вписано в търговския
регистър на Агенцията по вписванията под ЕИК
202083687, със седалище и адрес на управление
София 1220, район „Надежда“, ж.к. Надежда 2,
бл. 271, вх. Б, ет. 1, ап. 25, да извърши за своя
сметка проучване на скалнооблицовъчни материали, подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от
Закона за подземните богатства, в площ „Симов
дол“, разположена в землището на с. Карлуково,
община Луковит, област Ловеч, при следните
условия:
1. Срокът на разрешението е 1 година.
2. Размерът на площта е 2,74 кв. км.
3. Границите на площта са определени с
координати на граничните точки съгласно приложението.
4. Условията за осъществяване на дейността
по проучване, както правата и задълженията на
титуляря се определят в договора за проучване.
5. Видовете и обемите на геологопроучвателните работи, както и добивът за технологични
изпитания се определят в работната програма и
договора за проучване.

ВЕСТНИК

БРОЙ 42

6. Разрешението може да бъде обжалвано пред
Върховния административен съд в 14-дневен срок
от обнародването му в „Държавен вестник“.
7. Разрешението влиза в сила от датата на влизане в сила на договора за проучване с титуляря.
8. Контролът по изпълнението на разрешението
и на сключения договор се осъществява от министъра на икономиката, енергетиката и туризма.
Министър:
А. Василев
Приложение
към т. 3

и
д

В
о

з

и
н

Координатен регистър на граничните точки,
определящи границите на площ „Симов дол“
Kоординатна система 1970 г.
№

X [m]

Y [m]

1.

4692522

8568994

2.

4692523

8569949

3.

4691774

8569950

4.

4691758

8569842

5.

4691218

8569920

6.

4690843

8569506

7.

4691186

8567531

8.
3827

4691383

8567574

РАЗРЕШЕНИЕ № 338
от 9 април 2013 г.
за проучване на строителни материали, подземни
богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за под
земните богатства, в площ „Дренажа“, разполо
жена в землищата на с. Гълъбинци и с. Златари,
община „Тунджа“, област Ямбол
На основание чл. 53, ал. 4 във връзка с чл. 7,
ал. 2, т. 7, чл. 39, ал. 1, т. 3, чл. 5, т. 1 от Закона за подземните богатства и § 105, ал. 2 от
преходните и заключителните разпоредби към
Закона за изменение и допълнение на Закона за
подземните богатства (ДВ, бр. 100 от 2010 г.) и
протоколно решение по т. 14 от протокол № 41
от заседанието на Министерския съвет на 31 октомври 2012 г. разрешавам на „Инмат“ – ООД,
София – титуляр на разрешението, дружество,
вписано в търговския регистър на Агенцията по
вписванията под ЕИК 123156116, със седалище и
адрес на управление София 1000, ул. Солунска
59, ет. 4, да извърши за своя сметка проучване на
строителни материали – подземни богатства по
чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства,
в площ „Дренажа“, разположена в землищата на
с. Гълъбинци и с. Златари, община „Тунджа“,
област Ямбол, при следните условия:
1. Срокът на разрешението е 1 година.
2. Размерът на площта е 1 кв. км.
3. Границите на площта са определени с
координати на граничните точки съгласно приложението.
4. Условията за осъществяване на дейността
по проучване, както правата и задълженията на
титуляря се определят в договора за проучване.
5. Видовете и обемите на геологопроучвателните работи, както и добивът за технологични

3

з
з
з
п

а
з
п
н
н
Х
р
р
1
с
Б
н
ч
в
Х
п

к
п

п
т

у
о
о

к

-

.
:
в

3

и


,

т
м

1
-

а

,
а

-

-

БРОЙ 42

ДЪРЖАВЕН

изпитания се определят в работната програма и
договора за проучване.
6. Разрешението може да бъде обжалвано пред
Върховния административен съд в 14-дневен срок
от обнародването му в „Държавен вестник“.
7. Разрешението влиза в сила от датата на влизане в сила на договора за проучване с титуляря.
8. Контролът по изпълнението на разрешението
и на сключения договор се осъществява от министъра на икономиката, енергетиката и туризма.
Министър:
А. Василев
Приложение
към т. 3
Координатен регистър на граничните точки,
определящи границите на площ „Дренажа“
Координатна система 1970 г.
№

X [m]

Y [m]

1.

4628725

9484040

2.

4629170

9485750

3.

4628480

9485790

4.

4628375

9484900

5.

4628125

9484808

4628265

9484050

6.
3740

РАЗРЕШЕНИЕ № 339
от 9 април 2013 г.
за проучване на строителни материали – под
земни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона
за подземните богатства, в площ „Моста“, раз
положена в землището на с. Хвостяне, община
Гърмен, област Благоевград
На основание чл. 53, ал. 4 във връзка с чл. 7,
ал. 2, т. 7, чл. 39, ал. 1, т. 3, чл. 5, т. 1 на Закона
за подземните богатства и протоколно решение
по т. 7 от протокол № 9 от заседанието на Министерски съвет на 6 март 2013 г. разрешавам
на „А – Строй“ – ЕООД, с. Абланица, община
Хаджидимово, област Благоевград – титуляр на
разрешението, дружество, вписано в търговския
регистър на Агенцията по вписванията под ЕИК
101019435, със седалище и адрес на управление
с. Абланица 2932, община Хаджидимово, област
Благоевград, да извърши за своя сметка проучване
на строителни материали – подземни богатства по
чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства,
в площ „Моста“, разположена в землището на с.
Хвостяне, община Гърмен, област Благоевград,
при следните условия:
1. Срокът на разрешението е 1 година.
2. Размерът на площта е 0,2 кв. км.
3. Границите на площта са определени с
координати на граничните є точки съгласно
приложението.
4. Условията за осъществяване на дейността
проучване, както правата и задълженията на
титуляря се определят в договора за проучване.
5. Видовете и обемите на работите по проучване и добивът за технологични изпитания са
определени в работна програма, неразделна част
от договора за проучване.

ВЕСТНИК
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6. Разрешението може да бъде обжалвано пред
Върховния административен съд в 14-дневен срок
от обнародването му в „Държавен вестник“.
7. Разрешението влиза в сила от датата на влизане в сила на договора за проучване с титуляря.
8. Контролът по изпълнението на разрешението
и на сключения договор се осъществява от министъра на икономиката, енергетиката и туризма.
Министър:
А. Василев
Приложение
към т. 3
Координатен регистър на граничните точки,
описващи площ „Моста“
Координатна система 1970 г.
№

X [m]

Y [m]

1.

4475353

8541601

2.

4474617

8542148

3.

4474496

8542023

4.

4474922

8541617

5.
3741

4475221

8541435

РАЗРЕШЕНИЕ № 340
от 9 април 2013 г.
за проучване на строителни материали – под
земни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона
за подземните богатства, в площ „Козя поляна“,
разположена в землището на с. Поляците, община
Дългопол, област Варна
На основание чл. 53, ал. 4 във връзка с чл. 7,
ал. 2, т. 7, чл. 39, ал. 1, т. 3, чл. 5, т. 1 на Закона
за подземните богатства и протоколно решение
по т. 8 от протокол № 9 от заседанието на Министерския съвет на 6 март 2013 г. разрешавам на
„Хидрострой“ – АД, Варна, титуляр на разрешението, дружество, вписано в търговския регистър
на Агенцията по вписванията под ЕИК 103029862,
със седалище и адрес на управление гр. Варна
9000, район „Одесос“, ул. Андрей Сахаров 1, да
извърши за своя сметка проучване на строителни
материали, подземни богатства по чл. 2, ал. 1,
т. 5 от Закона за подземните богатства, в площ
„Козя поляна“, разположена в землището на
с. Поляците, община Дългопол, област Варна,
при следните условия:
1. Срокът на разрешението е 1 година.
2. Размерът на площта е 0,56 кв. км.
3. Границите на площта са определени с
координати на граничните точки съгласно приложението.
4. Условията за осъществяване на дейността
по проучване, както правата и задълженията на
титуляря се определят в договора за проучване.
5. Видовете и обемите на геологопроучвателните работи, както и добивът за технологични
изпитания се определят в работната програма и
договора за проучване.
6. Разрешението може да бъде обжалвано пред
Върховния административен съд в 14-дневен срок
от обнародването му в „Държавен вестник“.
7. Разрешението влиза в сила от датата на влизане в сила на договора за проучване с титуляря.
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8. Контролът по изпълнението на разрешението
и на сключения договор се осъществява от министъра на икономиката, енергетиката и туризма.
Министър:
А. Василев
Приложение
към т. 3
Координатен регистър на граничните точки,
описващи площ „Козя поляна“
Координатна система 1970 г.

ВЕСТНИК
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7. Разрешението влиза в сила от датата на
сключване на договор за проучване с титуляря.
8. Контролът по изпълнението на разрешението
и на сключения договор се осъществява от министъра на икономиката, енергетиката и туризма.
Министър:
А. Василев
Приложение
към т. 3

№

X [m]

Y [m]

Координатен регистър на граничните точки,
описващи площ „Беров дол“

1.

4658475

9577655

Координатна система 1970 г.

2.

4658270

9578000

№

X [m]

Y [m]

3.

4658225

9577999

1.

4479910

8552027

4.

4658142

9578022

2.

4479910

8552667

5.

4658052

9578019

3.

4479257

8552667

6.

4657870

9577914

4479257

8552027

7.

4657800

9576760

4.
3742

8.

4658042

9576760

9.

4658162

9577062

10.
3828

4658261

9577174

РАЗРЕШЕНИЕ № 341
от 9 април 2013 г.
за проучване на скалнооблицовъчни материа
ли – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от
Закона за подземните богатства, в площ „Беров
дол“, разположена в община Сатовча, област
Благоевград
На основание чл. 53, ал. 4 във връзка с чл. 7,
ал. 2, т. 7, чл. 39, ал. 1, т. 3, чл. 5, т. 1 на Закона
за подземните богатства и протоколно решение
по т. 9 от протокол № 9 от заседанието на Министерския съвет на 6 март 2013 г. разрешавам
на „Гранит, Мрамор, Варовик“ – ЕООД, София,
титуляр на разрешението, дружество вписано в
търговския регистър на Агенцията по вписванията под ЕИК 200161233, със седалище и адрес на
управление София 1618, район „Овча купел“, ж.к.
Овча купел 11, вх. А, ет. 8, ап. 30, да извърши за
своя сметка проучване на скалнооблицовъчни
материали – подземни богатства по чл. 2, ал. 1,
т. 6 от Закона за подземните богатства, в площ
„Беров дол“, разположена в община Сатовча,
област Благоевград, при следните условия:
1. Срокът на разрешението е 2 години.
2. Размерът на площта е 0,418 кв. км.
3. Границите на площта са определени с
координати на граничните точки съгласно приложението.
4. Условията за осъществяване на дейността
проучване, както правата и задълженията на
титуляря се определят в договора за проучване.
5. Видовете и обемите на работите по проучване и добивът за технологични изпитания са
определени в работна програма, неразделна част
от договора за проучване.
6. Разрешението може да бъде обжалвано пред
Върховния административен съд в 14-дневен срок
от обнародването му в „Държавен вестник“.

КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ
НА СЪОБЩЕНИЯТА
РЕШЕНИЕ № 322
от 26 април 2013 г.
На основание чл. 102, ал. 2, т. 1 от Закона
за електронните съобщения във връзка със свое
Решение № 68 от 21 януари 2013 г. (ДВ, бр. 8
от 2013 г.), Решение № 67 от 21 януари 2013 г.
и чл. 35, ал. 6, т. 5 от Закона за електронните
съобщения във връзка с чл. 60, ал. 1 АПК във
връзка с доклад от експертната комисия по
чл. 99, ал. 1 ЗЕС, определена с Решение № 208
от 14.03.2013 г., както и заявление с вх. № 1900-03 от 14.03.2013 г. и заявление вх. № 19-0004 от 14.03.2013 г. Комисията за регулиране на
съобщенията реши:
І. Приема представения доклад от експертната комиси я по чл. 99, ал. 1 от Закона за
електронните съобщения (ЗЕС), определена с
Решение № 208 от 14.03.2013 г., на Комисията
за регулиране на съобщенията (КРС) за извършената работа и за резултатите от проведения
неприсъствен конкурс за издаване на едно разрешение за ползване на индивидуално определен
ограничен ресурс – радиочестотен спектър за
осъществяване на електронни съобщения чрез
електронна съобщителна мрежа за наземно
цифрово телевизионно радиоразпръск ване с
национален обхват.
ІІ. Въз основа на представения по т. І доклад
и съдържащите се в него констатации и мотиви,
както и на цялата документация по проведения
конкурс определя „Булсатком“ – АД, за кандидат, спечелил конкурса, на когото на основание
чл. 102, ал. 2, т. 1 ЗЕС да бъде издадено разрешение за ползване на индивидуално определен
ограничен ресурс – радиочестотен спектър за
осъществяване на електронни съобщения чрез
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електронна съобщителна мрежа за наземно
цифрово телевизионно радиоразпръск ване с
национален обхват със срок 15 години.
ІІІ. Разрешението по т. ІІ да бъде издадено
в 14-дневен срок от обнародване на решението
в „Държавен вестник“.
ІV. Депозитите на кандидатите се освобождават в съответствие с разпоредбите на чл. 103
ЗЕС.
Разпорежда предварително изпълнение на
решението.
Мотиви:
На основание чл. 89 и чл. 90, ал. 2 във връзка с чл. 48, ал. 1 и § 209, ал. 10 от преходните
и заключителните разпоредби към Закона за
изменение и допълнение на ЗЕС и във връзка с
чл. 37 ЗЕС с Решение № 2221 от 19.12.2013 г. КРС
обяви намерение да проведе конкурс за издаване
на едно разрешение за ползване на индивидуално
определен ограничен ресурс – радиочестотен
спектър за осъществяване на електронни съобщения чрез електронна съобщителна мрежа за
наземно цифрово телевизионно радиоразпръскване с национален обхват.
С Решение № 67 от 21.01.2013 г. на КРС във
връзка с Решение № 2221 от 19.12.2012 г. на
КРС и постъпили намерения с вх. № 12-01-34 от
7 януари 2013 г., № 12-01-49 от 9 януари 2013 г.
и № 12-01-50 от 10 януари 2013 г. КРС установи,
че броят на лицата, подали намерение по чл. 90,
ал. 2, т. 4, е по-голям от броя на разрешенията,
които могат да бъдат издадени.
Съгласно чл. 48, ал. 1 ЗЕС следва да бъде
подготвена и открита процедура за провеждане
на конкурс. КРС с Решение № 68 от 21 януари
2013 г. (ДВ, бр. 8 от 2013 г.) на основание § 209,
ал. 10 от преходните и заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение
на ЗЕС във връзка с чл. 90, ал. 3, т. 1 и чл. 93
ЗЕС и във връзка с чл. 48, ал. 1 и 3 ЗЕС, както и във връзка със свое Решение № 2221 от
19.12.2012 г. и свое Решение № 67 от 21 януари
2013 г. обяви неприсъствен конкурс за издаване
на едно разрешение за ползване на индивидуално
определен ограничен ресурс – радиочестотен
спектър за осъществяване на електронни съобщения чрез електронна съобщителна мрежа
за наземно цифрово телевизионно радиоразпръскване с национален обхват. С Решение
№ 69 от 21.01.2013 г. на основание чл. 96 ЗЕС
КРС утвърди конкурсни книжа за издаване на
едно разрешение за ползване на индивидуално
определен ограничен ресурс – радиочестотен
спектър за осъществяване на електронни съобщения чрез електронна съобщителна мрежа за
наземно цифрово телевизионно радиоразпръскване с национален обхват.
С Решение № 208 от 14.03.2013 г. КРС определи членовете на експертната комисия за
провеждане на конкурса, реда за провеждане на
заседанията, начина на вземане на решенията,
изготвянето на протоколи.
Съгласно т. 7 от Решение № 68 от 21.01.2013 г.
на КРС, с което КРС обяви неприсъствения
конкурс, срокът за подаване на заявления за
участие в конкурса беше до 17 ч. на 14 март
2013 г. До изтичане на крайния срок заявления
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за участие са подали две лица, както следва:
„Ди Ви Би Ти“ – АД – заявление вх. № 19-00-03
от 14.03.2013 г., и „Булсатком“ – АД – заявление
вх. № 19-00-04 от 14.03.2013 г.
1. Експертната комисия е приела, че кандидат ът „Ди Ви Би Ти“ – А Д, отговаря на
изискванията на Решение № 68 от 21 януари
2013 г. и на конкурсните книжа, поради което
кандидатът е допуснат до участие в конкурса.
Комисията е направила разисквания по изпълнение на конкурсните критерии от кандидата.
Експертната комисия е извършила оценяване на
кандидата в съответствие с конкурсните книжа.
Получената от кандидата „Ди Ви Би Ти“ – АД,
обща комплексна оценка е 25,3675.
2. Експертната комисия е приела, че кандидатът „Булсатком“ – АД, отговаря на изискванията на Решение № 68 от 21 януари 2013 г. и на
конкурсните книжа, поради което кандидатът
е допуснат до участие в конкурса. Комисията е
направила разисквания по изпълнение на конкурсните критерии от кандидата. Експертната
комисия е извършила оценяване на кандидата
в съответствие с конкурсните книжа. Получената от кандидата „Булсатком“ – АД, обща
комплексна оценка е 25,6175.
Въз основа на така изчислените общи комплексни оценки на кандидатите, допуснати до
участие в конкурса, и съгласно разпоредбите на
чл. 10 и чл. 11, ал. 1 от раздел VII на конкурсните книжа комисията е класирала кандидатите
по следния начин:
На първо място е класиран кандидатът „Булсатком“ – АД, с обща комплексна оценка 25,6175.
На второ място е класиран кандидатът „Ди
Ви Би Ти“ – АД, с обща комплексна оценка
25,3675.
Въз основа на така извършеното класиране експертната комисия по чл. 99, ал. 1 ЗЕС
единодушно е решила, че „Булсатком“ – АД,
е дружеството, на което следва да бъде издадено разрешение за ползване на индивидуално
определен ограничен ресурс – радиочестотен
спектър за осъществяване на електронни съобщения чрез електронна съобщителна мрежа за
наземно цифрово телевизионно радиоразпръскване с национален обхват. В изпълнение на
разпоредбата на чл. 102, ал. 1 ЗЕС в законоустановения 7-дневен срок експертната комисия
по чл. 99, ал. 1 ЗЕС е представила на К РС
доклад за извършената работа и за резултатите
от класирането, както и цялата документация
по провеждането на конкурса.
КРС намира представения доклад за пълен,
точен и мотивиран. Експертната комисия по
чл. 99, ал. 1 ЗЕС е анализирала цялата документация по конкурса и е провела същия при
спазване на законовите изисквания и конкурсните книжа, поради което приема представения
доклад и предложението на експертната комисия
по чл. 99, ал. 1 ЗЕС.
Водена от горното, КРС счита, че за кандидат, спечелил проведения конкурс за издаване
на разрешение за ползване на индивидуално
определен ограничен ресурс – радиочестотен
спектър за осъществяване на електронни съобщения чрез електронна съобщителна мрежа за
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наземно цифрово телевизионно радиоразпръскване с национален обхват, следва да бъде обявен
„Булсатком“ – АД.
На „Булсатком“ – АД, следва да бъде издадено разрешение за ползване на индивидуално
определен ограничен ресурс – радиочестотен
спектър за осъществяване на електронни съобщения чрез електронна съобщителна мрежа за
наземно цифрово телевизионно радиоразпръскване с национален обхват.
По отношение на разпореденото предварително
изпълнение:
Съгласно разпоредбата на чл. 35, ал. 6, т. 5
ЗЕС КРС включва разпореждане за предварително изпълнение при условията на чл. 60 АПК
при приемане на решения, с които комисията
издава разрешение на кандидата, спечелил конкурса за ползване на индивидуално определения
ограничен ресурс – радиочестотен спектър, за
осъществяване на електронни съобщения чрез
електронни съобщителни мрежи за наземно
цифрово радиоразпръскване.
КРС счита, че е налице особено важен обществен интерес, който следва да бъде защитен
с разпореждане на предварителното изпълнение
на решението. В конкретния случай особено
важният обществен интерес се изразява в няколко аспекта:
– необходимостта от гарантиране на ефективното използване на радиочестотния спектър,
който представлява ограничен ресурс;
– създаване на условия за конкуренция на
пазарите на наземно цифрово телевизионно
радиоразпръскване с национален обхват чрез
издаването на разрешение на новонавлизащо
предприятие;
– защита на интересите на крайните потребители, което ще се постигне с подобрената
конкурентна среда и по-голям избор от услуги
и доставчици;
– насърчаване на медийния плурализъм чрез
създаване на конкурентни пазари на наземно
цифрово телевизионно радиоразпръскване.
Единствено с разпореждане на предварителното изпълнение може да се гарантира ефективното
използване на радиочестотния спектър. Липсата
на предварително изпълнение и съответно спирането на изпълнението на решението на комисията
няма да позволи да се ползва предоставеният
радиочестотен спектър за времето на съдебния
спор. Изграждането на съответната електронносъобщителна мрежа ще може да започне чак след
влизане в сила на решението, което ще бъде в
друга пазарна ситуация и поначало различна от
настоящата. Независимо че правото за ползване
на индивидуално определения ограничен ресурс,
както и задълженията, произтичащи от ползването му, ще възникват след освобождаването
на същия от предприятията, осъществяващи
наземно аналогово телевизионно радиоразпръскване и от Министерството на отбраната, това
не е пречка кандидатът, получил разрешение за
ползване на индивидуално определен ограничен
ресурс, да изгради мрежата си за периода до
освобождаването му.
Използването на предоставения радиочестотен спектър изисква ангажирането на значителен финансов ресурс и е пряко зависимо от
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възвращаемостта на инвестицията. По-късното
започване на дейността е непредвидим фактор,
оказващ влияние на възвращаемостта, което е
много вероятно да постави в опасност ефективното използване на предоставения ресурс,
поради непреодолими финансови т рудности
за изграждане на мрежата. С обезпечаване на
изпълнимостта на решението се гарантира възможността за реализация на изграждането на
мрежата при съобразяване с настоящите пазарни
условия. Възможността за започване на дейност
гарантира, че предоставеният радиочестотен
спектър ще се използва ефективно и неговото
ползване няма да бъде блокирано, докато трае
спорът за законосъобразност на решението. Съгласно чл. 8(2)(г) от Директива № 2002/21/ЕО,
изменена с Директива № 2009/140/ЕО, една от
задачите на КРС е да насърчава ефективното
използване на радиочестотите и да гарантира
тяхното ефективно управление. Това е пояснено и със съображение 19 от преамбюла на
Директива № 2002/21/ЕО, съгласно което е
важно отпускането и предоставянето на радиочестотите да се управлява по възможно
най-ефективния начин.
Прекият ефект от липса на предварително
изпълнение на решението е невъзможността за
навлизане на нов пазарен участник на пазара на
наземно цифрово телевизионно радиоразпръскване с национален обхват. Икономическата
логика сочи, че наличието на повече участници
на даден пазар е първото условие за гарантиране
на ефективна конкуренция на същия. Предварително изпълнение на решението ще позволи
навлизането на нов пазарен участник и ще способства за развитие на конкуренцията, което
представлява особено важен обществен интерес
по смисъла на чл. 60, ал. 1 АПК.
Третият и най-важен аспект от особено важния
обществен интерес е защитата на интересите на
крайните потребители, което ще се постигне
с подобрената конкурентна среда и по-голям
избор от услуги и доставчици. Както беше посочено по-горе, отлагането на изпълнението на
решението до разрешаване на спора по съдебен
ред поставя в реална опасност реализацията
на мрежата, няма да допусне навлизане на нов
пазарен участник за времето на съдебния спор,
поради което крайните потребители не могат
да ползват услугите на нов доставчик. По този
начин крайните потребители ще бъдат лишени
от възможност да имат по-голям избор от услуги
и доставчици. Осигуряването на възможностите
на потребителите да извличат максимална полза
от избора, цената и качеството на електронните
съобщения е основна цел и на действащия Закон
за електронните съобщения (чл. 4, ал. 1, т. 1,
буква „а“) и безспорно представлява и особено
важен обществен интерес по смисъла на чл. 60,
ал. 1 АПК. Икономическата наука отдавна е
установила, че само ефективно конкурентен
пазар с максимален брой пазарни участници
може да донесе общественополезен ефект за
обществото, а именно по-качествени услуги на
конкурентна цена.
С навлизането на нов пазарен участник се
подобрява конкурентната среда поради увеличаване на броя на предприятията, предоставя-
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щи мрежи за наземно цифрово телевизионно
радиоразпръскване. Подобрената конкурентна
среда и увеличеният брой мрежови оператори
означава, че по-голям брой телевизионни оператори могат да достигнат до крайните потребители чрез мрежите за цифрово телевизионно
радиоразпръскване. Увеличеният брой телевизионни оператори създава условия за медиен
плурализъм, което е гаранция и предпоставка
за реализиране на конституционното право на
информация на гражданите. Това създава възможности за свободен поток на информацията в
една плуралистична медийна среда. Медийният
плурализъм гарантира и създава нови канали
за разпространение на политическа, икономическа, културна, научна, образователна и друга
социалнозначима информация.
КРС счита, че е налице и особено важен
държавен интерес, който се изразява в необходимостта от изпълнение на задължения, произтичащи от правото на Европейския съюз (ЕС),
което задължава КРС да разпореди предварително
изпълнение на своите решения, свързани с имплементирането на Европейската регулаторна рамка.
Съгласно чл. 4(1) от Директива № 2002/21/ЕО
държавите членки са длъжни да гарантират, че
до приключване на обжалването решението на
националния регулаторен орган остава в сила,
освен ако не са приложени временни мерки в
съответствие с националното законодателство.
С други думи преценката за особено важните
интереси, които следва да бъдат защитени с
решенията на КРС, е направена на ниво ЕС и
е закрепено със задължителна разпоредба на
Директива № 2002/21/ЕО.
В по-широк аспект предварителното изпълнение на решенията на КРС гарантира, че ще
се постигне една от задачите на КРС съгласно
чл. 8 от Директива № 2002/21/ЕО – да се допринася за развитието на вътрешния пазар на
ЕС. Липсата на предварително изпълнение на
решенията на КРС, при положение че решенията на останалите европейски регулатори имат
предвари телно изпълнение, ще има прек и я
ефект на парцелиране на вътрешния пазар и
създаване на различни условия за предоставяне
на електронни съобщителни мрежи и услуги на
българския пазар.
Действащият чл. 35, ал. 6, т. 5 ЗЕС във връзка с чл. 60, ал. 1 АПК е единственият правен
механизъм за изпълнение на задължението по
чл. 4(1) от Директива № 2002/21/ЕО. От тази
гледна точка КРС счита, че е налице особено
важен държавен интерес от изпълнение на задълженията на Република България, произтичащи
от чл. 288(3) от Договора за функциониране
на Европейския съюз във връзка с чл. 4(1) от
Директива № 2002/21/ЕО, което може да бъде
постигнато само с разпореждане на предварително изпълнение на настоящото решение.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен
срок пред Върховния административен съд.
Председател:
В. Божков
3816
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СТОЛИЧНА ОБЩИНА
РЕШЕНИЕ № 493
от 27 септември 2012 г.
В Направление „Архитектура и градоустройство“ на Столичната община (СО – Н А Г) е
постъпило заявление с вх. № ГР-94-00-15 от
31.01.2011 г. от Ангел Николов Ананиев и Емилия
Гетова Стефанова с искане да се допусне изработване на подробния устройствен план – план
за регулация и застрояване ПУП – ПРЗ на имот
пл. № 1124, м. Хаджи Димитър, район „Подуяне“,
Столична община.
При служебна проверка се установи, че със
Заповед № РД-09-50-1330 от 26.11.2009 г. на главния
архитект на София е възложено изработването на
подробен устройствен план – план за регулация
и застрояване на м. Хаджи Димитър.
Към заявлението са приложени следните
писмени доказателства: скица за имот 1124, нотариален акт № 7, том № II, peг. № 11084, дело
№ 172 от 21.09.2010 г., нотариален акт № 168,
том XXVII, дело № 5003/1995 г., удостоверение
за наследници № 000027 от 16.01.2009 г., мотивирано предложение за изменение на подробния
устройствен план.
Искането за допускане изработването на подробния устройствен план (ПУП) е разгледано от
отделите в Направление „Архитектура и градоустройство“ при Столичната община, както и е
разгледано и прието от Общинския експертен
съвет по устройство на територията (ОЕСУТ) с
протокол № ЕС-Г-14 от 15.02.2011 г., т. 17.
Със Заповед № РД-09-50-329 от 7.03.2011 г. на
главния архитект на Столичната община е одобрено задание, обосноваващо необходимостта от
изработването на ПУП.
Със Заповед № РД-09-50-350 от 14.03.2011 г. на
главния архитект на СО е допуснато изработване
на план-извадка – ПРЗ с указани задължителни
предписания.
С писмо изх. № ГР-94-00-15 от 14.03.2011 г.
заповедта е изпратена за сведение и изпълнение
до район „Подуяне“ и заявителите.
Със заявление вх. № ГР-94-00-15 от 31.05.2011 г.,
подадено в Направление „Архитектура и градоустройство“ при Столичната община от Ангел
Николов Ананиев, е внесен за одобряване проект
за ПИ – ПРЗ с обяснителна записка, изработен от
проектанта на територията, съгласувателни писма
със „Софийска вода“ – АД, от 5.2011 г. и „ЧЕЗ
Разпределение България“ – АД, от 12.05.2011 г.
С писмо изх. № ГР-94-00-15/2011 от 14.06.2011 г.
до к ме та на ра йон „Под уя не“ п роек т ът за
ПУП – ПРЗ за кв. 63, м. Хаджи Димитър, УПИ V,
X, XI, и улична регулация от о.т. 243а – 243б – 243в
по о.т. 243а – 243г е изпратен за съобщаване на
заинтересованите лица. Проектът е съобщен по
реда на чл. 128, ал. 3 ЗУТ.
С молба вх. № ГР-94-00-15/2011 от 7.10.2011 г.,
подадена от Ангел Николов Ананиев, е представена заверена декларация за съществуващата
растителност по чл. 19, ал. 4 ЗУЗСО, заверено от
Дирекция „Зелена система“ при СО от 15.06.2011 г.
С писмо peг. № 6602-38-[6] от 23.11.2011 г.
район „Подуяне“ уведомява, че при обявяването на проекта са постъпили две възражения:
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1. Възражение вх. № 6602-38-5 от 16.11.2011 г. от
Веселин Константинов Дусев като собственик на
1139. Иска се от поземления имот да се отредят
два урегулирани поземлени имота. 2. Възражение
вх. № 6602-38-4 от 10.08.2011 г. от Атанас Ценов
и Лъчезар Атанасов като собственици на поземлен имот № 1137 в кв. 63в, м. Хаджи Димитър.
В същото се иска конкретното предназначение
на УПИ X от проекта за ПУП – ПРЗ да бъде и
за жилищно строителство.
Проектът за ПУП – ПРЗ заедно с постъпилите
възражения е разгледан и приет на заседание на
ОЕСУТ с протокол № ЕС-Г-98 от 6.12.2011 г., т. 4,
като подадените възражения са уважени.
С писмо изх. № ГР-94-00-15 от 14.12.2011 г.
до Ангел Николов Ананиев и Емилия Гетова
Стефанова е изпратено за изпълнение решението
на ОЕСУТ.
Проект за ПУП – ПРЗ е коригиран и представен от проектанта за одобряване.
При горната фактическа обстановка се установява от правна страна следното:
Искането за ПИ – ПРЗ е направено от заинтересовани лица по чл. 131, ал. 1 във връзка с
ал. 2, т. 1 ЗУТ.
За територията на м. Хаджи Димитър е възложено изработване на ПУП със Заповед № РД-0950-1330 от 26.11.2009 г. на главния архитект на СО
и предварителният проект на ПРЗ на м. Хаджи
Димитър е приет от ОЕСУТ при СО с протокол
на ОЕСУТ № ЕС-Г-46 от 7.06.2011 г.
Налице са основания по чл. 133, ал. 1 и 2 ЗУТ
за одобряване на план- извадка – ПРЗ.
Спазени са административно-производствените правила при издаване на акта – сезиране
на административния орган от заинтересовано
лице по чл. 131, ал. 2, т. 1 ЗУТ със заявление по
образец, допуснато е изработването на проект за
ПИ – ПРЗ от компетентния за това орган, внесен
е проект и са изпълнени предписанията в допускането. Проектът е изработен като ПИ – ПРЗ след
възлагане изработването на цялостен план за м.
Хаджи Димитър и приет от ОЕСУТ предварителен
проект. Проектът е съобщен на всички заинтересовани лица, същият е разгледан и приет от
ОЕСУТ с протокол № ЕС-Г-98 от 6.12.2011 г., т. 4.
Спазени са материалноправните разпоредби
на ЗУЗСО, ЗУТ и актовете по прилагането му.
Поземлените имоти, предмет на проекта,
попадат в устройствена зона „Смф“, в която
съгласно приложение към чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО,
т. 12, е допустимо конкретното предназначение
на УПИ да е „за офиси, магазини и складове“,
„за офиси, магазини и складове и жилища“ и „за
производствена и складова дейност“. Показателите в матрицата върху графичната част на плана
отговарят на нормативите в приложението към
чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО.
С горното е спазено изискването на чл. 103,
ал. 4 и чл. 104, ал. 1, изр. 2 ЗУТ.
ПР се състои в обособяване на УПИ по
имотни граници за ПИ № 1124, 1137, 1138, 568
и обособяване на два урегулирани поземлени
имота за ПИ 1139. Транспортният достъп до
новообразуваните УПИ е обезпечен с улици
по о.т. 243а – 243г; по 243а – 243б – 243в; по о.т.
239 – 239а; по о.т. 239 – 239б – 239в. Одобряването
на улиците осигурява спазване изискването на
чл. 14, ал. 4 ЗУТ.
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С плана за застрояване се създават оптимални
условия за осъществяване на инвестиционните
намерения на собствениците. Сградите в УПИ
X и XI са на 5 етажа с к.к. 15,00 м. Сградата в
УПИ V е на 3 етажа с к.к. 10,00 м. Приземните
етажи са търговски, за магазини и складове,
останалите етажи са предвидени за жилища и
офиси. Всички сгради са с подземни гаражи.
Планът за застрояване се одобрява при спазване изискванията за разстояния по чл. 35 ЗУТ.
Застрояването в УПИ V, X и XI е свързано
по смисъла на чл. 21, ал. 1 ЗУТ. Това налага
изработването на РУП съгласно изискванията
на чл. 113 ЗУТ.
Предвид горното с проекта за плана за застрояване не се допускат намалени разстояния
към съседни имоти и/или сгради, включително
през улица.
Изпълнени са изискванията в мотивираното предписание за съгласуване на проекта със
„Софийска вода“ – АД, и изискването на чл. 19,
ал. 4 ЗУЗСО.
Проектното решение е целесъобразно и отговаря на изискванията на чл. 108, ал. 5 ЗУТ. Не
се предвижда разходване на бюджетни средства.
С п роек та се п ред ви ж да изг ра ж да не на
обект – публична общинска собственост (улици),
и по смисъла на чл. 21, ал. 1 ЗОС и съгласно
правомощията, предвидени в чл. 21, ал. 7 ЗОС,
органът, компетентен да одобри подробния устройствен план, е Столичният общински съвет.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 21, ал. 7 ЗОС, чл. 129, ал. 1, чл. 110, ал. 1, т. 1,
чл. 108, ал. 5, чл. 133, ал. 1, 2 и 4, чл. 35 и 113
ЗУТ, устройствена категория по т. 12 от приложението към чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО и протокол на
ОЕСУТ № ЕС-Г-98 от 6.12.2011 г., т. 4, Столичният
общински съвет реши:
1. Одобрява проект за план-извадка – план за
регулация на м. Хаджи Димитър, кв. 63в, УПИ
V-1124 – „За офиси, магазини и складове“, УПИ
VIII-568 – „За офиси, магазини и складове“, УПИ
IХ-1139 – „За производствена и складова дейност“,
УПИ Х-1137 – „За офиси, магазини, складове
и жилища“, XI-1138 – „За офиси, магазини и
складове“, УПИ XII-1139 – „За производствена и
складова дейност“, улици по о.т. 243а – 243б – 243в;
по о.т. 243а – 243г; по о.т. 239 – 239а; по о.т.
239 – 239б – 239в по червените и сините линии,
цифри, текст и защриховки с корекциите в кафяв
и зелен цвят съгласно приложения проект.
2. Одобрява проект за план-извадка – план за
застрояване на м. Хаджи Димитър, кв. 63в, УПИ
V-1124 – „За офиси, магазини и складове“, УПИ
VIII-568 – „За офиси, магазини и складове“, УПИ
IХ-1139 – „За производствена и складова дейност“,
УПИ Х-1137 – „За офиси, магазини, складове
и жилища“, XI-1138 – „За офиси, магазини и
складове“, УПИ XII-1139 – „За производствена и
складова дейност“ съгласно приложения проект.
3. Одобрява проект за работен устройствен
план за УПИ V-1124 – „За офиси, магазини и
складове“, УПИ Х-1137 – „За офиси, магазини,
складове и жилища“, XI-1138 – „За офиси, магазини и складове“, кв. 63в, м. Хаджи Димитър.
Въз основа на одобрения план за застрояване
не може да се издава виза за проектиране, да се
одобрява или съгласува инвестиционен проект и
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да се издава разрешение за строеж с допускане
на намалени разстояния към съседни имоти и/
или сгради, включително през улица.
Решението да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 130, ал. 1 ЗУТ.
Решението може да бъде обжалвано по реда
на чл. 215, ал. 4 ЗУТ пред Административния
съд – София-град, в 30-дневен срок от съобщаването.
Жалбите се подават в район „Подуяне“ и се
изпращат в Административния съд – София-град,
от отдел „Правен“ на Направление „Архитектура
и градоустройство“ на Столичната община.
Председател:
Е. Герджиков

-

о
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ОБЩИНА ВАРНА

,

РЕШЕНИЕ № 862-12
от 20 февруари 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ, чл. 21, ал. 6 ЗОС и
по предложение на кмета на община Варна с
вх. № РД 13000800 ВН от 11.01.2013 г. Общинският
съвет – гр. Варна, реши:
Одобря ва под робен ус т ройс т вен п ла н
(ПУП) – план за улична регулация (ПУР) за
ул. Девня, гр. Варна, в участъка от о.т. 3310 до
о.т. 4524 (от ул. Ралица (ул. Г. Пеячевич) до бул.
Република).
Решението подлежи на обжалване в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез Община Варна до Административния
съд – Варна.
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Председател:
Н. Апостолов

а

И
И
,

и

;

,

И
И
,

и

и

-

3785

ОБЩИНА ЕЛЕНА
РЕШЕНИЕ № 38
от 4 април 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 2 и ал. 1, т. 8 ЗМСМА
във връзка с чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 31, ал. 1, чл. 32,
ал. 3, т. 1 ЗПСК, чл. 5, ал. 3 и чл. 12, ал. 2 от
Наредбата за анализите на правното състояние и
приватизационните оценки и за условията и реда
за лицензиране на оценители, чл. 5, чл. 6, ал. 1,
чл. 8, ал. 1 и чл. 9 от Наредбата за търговете и
конкурсите и Решение № 27 от 26.02.2013 г. на
общинския съвет Общинският съвет – гр. Елена,
реши:
1. Възлага на кмета на община Елена да извърши приватизационна продажба чрез търг с явно
наддаване на обособена част от имуществото на
„Елена автотранспорт“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление гр. Елена, ул. Трети март
9, ЕИК 814189444, представляваща: УПИ ХV „За
промишлени и складови дейности“, кв. 98 по
плана на гр. Елена, целият с площ 5230 кв. м,
ведно с построените в него: едноетажна масивна
сграда – гуморемонтен цех със застроена площ
298 кв. м, едноетажна масивна сграда – склад със

ВЕСТНИК

С Т Р. 2 5

застроена площ 132 кв. м, едноетажна масивна
сграда – склад със застроена площ 101 кв. м,
открит автоканал и едноетажна масивна сграда
със застроена площ 8 кв. м, при граници: улица,
УПИ XI „За административно-битови нужди и
производство на нехранителни стоки“, УПИ XIV
„За ДАТ“, река Еленска и УПИ IX „За автосервиз“,
намиращ се в гр. Елена, ул. Трети март 9, актуван
с АОС № 706 от 15.01.2013 г., вписан в Службата
по вписванията при Районния съд – гр. Елена, на
23.01.2013 г. под № 63, том I, при начална тръжна
цена в размер 69 460 лв. без ДДС.
2. Приема изготвените от фирма „Ду палов“ – ООД, със сертификат за оценителска
правоспособност № 900100106 от 21.12.2010 г.
информационен меморандум, приватизационна
оценка на стойност 69 460 лв. без ДДС, както и
правния анализ, изготвен от адвокат Свилен Шарков от Великотърновската адвокатска колегия.
3. Утвърждава тръжната документация и проекта на договор за приватизационна продажба
като неразделна част от нея съгласно чл. 9 от
Наредбата за търговете и конкурсите, а именно:
3.1. обстоятелствата по чл. 6, ал. 1 от Наредбата
за търговете и конкурсите с конкретни данни за
всяко от тях;
3.2. изчерпателен списък на документи, които
следва да бъдат представени от кандидатите при
участие в търга;
3.3. основания за недопускане до участие в
търга;
3.4. разяснения относно процедурата по провеждането на търга и сключването на договор
за приватизация;
3.5. проект на договор за приватизационна
продажба на обекта на търга;
3.6. информационен меморандум.
4. Определя стъпка на наддаване при провеждането на търга с явно наддаване в размер 500 лв.
5. Депозитът за участие е в размер 5 % от
началната тръжна цена и се внася не по-късно
от 17 ч. на последния работен ден, предхождащ
датата на провеждане на търга, по сметка на
Община Елена, IBAN 20CECB97903397002000,
BIC CECBBGSF, банка „ЦКБ“ – гр. Елена.
6. Начин на плащане – еднократно, при подписване на договора за приватизация.
7. До участие в процедурата за приватизация
се допускат юридически и/или физически лица,
нямащи задължения към Община Елена, закупили
тръжна документация и подали предложения в
указания срок.
8. Тръжната документация на стойност 210 лв.
без ДДС се закупува в Центъра за информация
и обслужване на гражданите в Община Елена
в срок до 17 ч. на 11-ия ден от обнародване на
това решение в „Държавен вестник“.
9. Предложенията за участие се подават в
Центъра за информация и обслужване на гражданите в Община Елена в срок до 15-ия ден от
обнародване на това решение в „Държавен вестник“ в запечатан непрозрачен плик, върху който
се отбелязват името на участника и цялостното
наименование на обекта на приватизация.
10. Търгът да се проведе в стая 211 на общинската администрация – гр. Елена, на 16-ия ден
от обнародването на това решение в „Държавен
вестник“ с начален час 9,30 ч.
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11. Оглед на обекта на търга може да се извърши
всеки работен ден до 5 дни преди провеждането
на търга.
12. Търгът да се проведе от комисия в състав,
определен от общинския съвет.
13. Упълномощава кмета на общината да организира и проведе търга и да сключи договор за
приватизационна продажба.
Председател:
В. Гуцов

3748

ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ
РЕШЕНИЕ 287
от 28 март 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 12, ал. 2 и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Лясковец, реши:
1. Приема изготвения от кмета на община
Лясковец доклад по чл. 129, ал. 1 ЗУТ за изготвен
проект за ПУПЗ на ПИ № 527004 по КВС в землището на гр. Лясковец и ПУП – ПП, определящи трасе на водоснабдяващ и електрозахранващ
провод, както и пътна връзка.
2. Одобрява проект за ПУПЗ на ПИ № 527004,
отразен с начин на трайно ползване „Др. селищна
територия“ по КВС в землището на гр. Лясковец
и ПУП за линейните обекти на техническата инфраструктура към него – ПП, определящи трасе
на водоснабдяващ и електрозахранващ провод,
както и пътна връзка.

3758

Председател:
Д. Арабаджиева

ОБЩИНА РАЗЛОГ
РЕШЕНИЕ № 64
от 28 март 2013 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ и чл. 21, ал. 1,
т. 11 ЗМСМА Общинският съвет – гр. Разлог, реши:
Одобря ва под робен ус т ройс т вен п ла н
(ПУП) – парцеларен план за обект: „Външно
електрозахранване“ – съоръжение на техническата
инфраструктура за захранване на ПИ № 61813. 781.7,
м. Бойков рид, землище на гр. Разлог, община
Разлог, с възложители Петър Кирев и Елена Кирева. Планът е изложен в стая № 306 на общината.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат на направят писмени
възражения чрез общината до Административния
съд – Благоевград.

3714

Председател:
М. Копанарова-Тасева
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рата в чл. 25, ал. 1 ЗОС – публикувано обявление на 14.02.2013 г. във вестниците „Телеграф“
и „Новинар“, в. „Приятел“ (бр. 19 от 2013 г.),
на интернет страницата на Община Самоков
и поставено на информац ионната табела в
сградата на кметство – с. Горни Окол, с оглед
задоволяване на важни общински интереси,
които не могат да бъдат задоволени по друг
начин, нареждам:
1. За изграждането на обект – публична общинска собственост – улица, отчуждавам в полза
на Община Самоков реална част от имот пл.
№ 298, която част е с площ 36 кв. м и съгласно
одобрения със Заповед № 0-585/1971 г. и изменен
със Заповед № ЛС–01-343/1988 г. регулационен
план на с. Горни Окол попада в обхвата на улица
с о.т. 20а-20б.
2. Основание за отчуждаването е одобреният тсъс Заповед № 0-585/1971 г. и изменен със
Заповед № ЛС–01-343/1988 г. регулационен план
на с. Горни Окол.
3. Имот пл. № 298 е с площ 595 кв. м, за
който е отреден УПИ – парцел ІІІ, с урегулирана
площ 727 кв. м в кв. 31 съгласно одобрения със
Заповед № 0-585/1971 г. и изменен със Заповед
№ ЛС– 01-343/1988 г. регулационен план на с.
Горни Окол. Отчуждава се реална част от имот
пл. № 298, която част е с площ 36 кв. м.
4. Имотът е собственост на Манол Борисов Веселинов съгласно нот. акт № 53, т. І, д. 143/1964 г.
и Тинка Борисова Веселинова съгласно нот. акт
№ 116, том ІІІ, д. 995/1991 г. в равни квоти на
съсобственост.
5. Дъ л ж и мо т о о б е зще т ен ие е в ра змер
366 лв. съгласно оценка, изготвена от оценител
на имоти (лиценз № 4542 от АП и сертификат
за оценителска правоспособност № 100101475
от 14.12.2008 г. от Камарата на независимите
оценители).
6. Обезщетението да бъде преведено по лични
сметки на правоимащите, посочени в изрична
декларация. На правоимащите, с които не може
да бъде осъществен контакт, на основание чл. 29,
ал. 2 ЗОС паричното обезщетение да бъде преведено по сметка в „ЦКБ“ – АД.
7. Изплащането на паричните обезщетения
ще започне след 7-дневен срок от влизане в сила
на заповедта.
8. На основание чл. 27, ал. 1 ЗОС заповедта
подлежи на обжалване пред Административния
съд – Самоков, в 14-дневен срок от обнародването
є в „Държавен вестник“.

3697

Кмет:
Вл. Георгиев

ОБЩИНА САНДАНСКИ
ОБЩИНА САМОКОВ
ЗАПОВЕД № ЛС-01-375
от 2 април 2013 г.
На основание чл. 25, ал. 2 и 3 във връзка с
чл. 21, ал. 1 ЗОС в изпълнение на Решение № 472
от 4.10.2012 г. на ОбС и при спазване на процеду-

РЕШЕНИЕ № 122
от 28 март 2013 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ и Решение
№ 39, протокол № 11 от 18.12.2012 г. на ОЕСУТ
при Община Сандански Общинският съвет – гр.
Сандански, реши:
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Одобрява ПУП – парцеларен план за проектно
трасе на електропровод за пречиствателна станция за отпадни води за с. Джигурово, община
Сандански, с обща дължина 72 м.
Трасето на електропровода преминава през
имот № 92.31 – полски път, и имот № 0.193 – горскостопанска територия, в землището на с. Джигурово, община Сандански.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ решението
подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез Община
Сандански пред Административния съд – Благоевград.
Председател:
Ат. Стоянов
3749
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РЕШЕНИЕ № 123
от 28 март 2013 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ и Решение
№ 40, протокол № 11 от 28.11.2012 г. на ОЕСУТ
при Община Сандански Общинският съвет – гр.
Сандански, реши:
Одобрява ПУП – парцеларен план за проектно
трасе на водопровод за пречиствателна станция
за отпадни води за с. Джигурово, община Сандански, с обща дължина 359 м.
Трасето на водопровода преминава през имоти
№ 92.31 – полски път, № 0.321 – полски път, и
№ 0.245 – канал, в землището на с. Джигурово,
община Сандански.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ решението
подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез Община
Сандански пред Административния съд – Благоевград.
Председател:
Ат. Стоянов
3750
РЕШЕНИЕ № 124
от 28 март 2013 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ и Решение
№ 41, протокол № 11 от 28.11.2012 г. на ОЕСУТ
при Община Сандански Общинският съвет – гр.
Сандански, реши:
Одобрява ПУП – парцеларен план за трасе на
канализационен колектор за ПСОВ за с. Джигурово, община Сандански, с обща дължина 359 м.
Трасето на канализационния колектор преминава през имоти № 92.31 – полски път, 0.321 – полски път, № 0.245 – канал, и № 0.193 – горска стопанска територия, в землището на с. Джигурово,
община Сандански.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ решението
подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез Община
Сандански пред Административния съд – Благоевград.
Председател:
Ат. Стоянов
3751
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РЕШЕНИЕ № 125
от 28 март 2013 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ и Решение
№ 42, протокол № 11 от 18.12.2012 г. на ОЕСУТ
при Община Сандански Общинският съвет – гр.
Сандански, реши:
Одобрява ПУП – парцеларен план за проектно
трасе на електропровод за пречиствателна станция
за отпадни води за с. Лешница, община Сандански,
с обща дължина 62 м.
Трасето на електропровода преминава през
имоти № 105.001 – земеделска земя, № 105.002 – земеделска земя, и № 105.014 – земеделска земя, в
землището на с. Лешница, община Сандански.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ решението
подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез Община Сандански пред Административния съд – Благоевград.
Председател:
Ат. Стоянов
3752
РЕШЕНИЕ № 126
от 28 март 2013 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ и Решение
№ 43, протокол № 11 от 28.11.2012 г. на ОЕСУТ
при Община Сандански Общинският съвет – гр.
Сандански, реши:
Одобрява ПУП – парцеларен план за проектно
трасе на водопровод за пречиствателна станция за
отпадни води за с. Лешница, община Сандански,
с обща дължина 62 м.
Трасето на водопровода преминава през имоти
№ 105.001 – земеделска земя, № 105.002 – земеделска земя, и № 105.014 – земеделска земя, в
землището на с. Лешница, община Сандански.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ чрез Община Сандански пред
Административния съд – Благоевград.
Председател:
Ат. Стоянов
3753
РЕШЕНИЕ № 127
от 28 март 2013 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ и Решение
№ 44, протокол № 11 от 28.11.2012 г. на ОЕСУТ
при Община Сандански Общинският съвет – гр.
Сандански, реши:
Одобрява ПУП – парцеларен план за трасе
на канализационен колектор за пречиствателна
станция за отпадни води за с. Лешница, община
Сандански, с обща дължина 62 м.
Трасето на канализационния колектор преминава през имоти № 105.001 – земеделска земя,
№ 105.002 – земеделска земя, и № 105.014 – земеделска земя, в землището на с. Лешница, община
Сандански.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ решението
подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез Община Сандански пред Административния съд – Благоевград.
Председател:
Ат. Стоянов
3754
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РЕШЕНИЕ № 128
от 28 март 2013 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУ Т, чл. 124
ПЗРЗИДЗУТ и Решение № 19, протокол № 12 от
18.12.2012 г. на ОЕСУТ при Община Сандански
Общинският съвет – гр. Сандански, реши:
Одобрява ПУП – парцеларен план за трасе на
оптичен кабел от разклона на път с. Вълково – с.
Струма до с. Левуново, община Сандански, с
обща дължина 18 125 м.
Трас е т о на оп т и ч н и я к аб е л з а поч ва о т
съществуващата шахта в юж ната страна на
разклона с. Вълково, с. Струма и река Струма и продължава в източна посока. Преминава през имоти: № 12471.0.67 – полски път,
№ 12471.0.66 – полски път в землището на с. Вълково, община Сандански; № 65334.219.365 – вът р еш н и р ек и, № 65334.218.294 – п ът
IV
клас,
№ 65334.212.329 – полс к и п ът, № 6533 4.222 .433 – по лс к и п ът,
№ 65334.199.1 – жп линии, № 65334.107.278 – път
I V к л а с , № 6 533 4 .181.18 – п о л с к и п ът,
№ 65334.209.9 – път I клас, № 65334.151.1 – полс к и п ъ т , № 6 5 3 3 4 .1 0 5 . 4 61 – п о л с к и п ъ т ,
№ 65334.105.130 – полски път, № 65334.110.131 – полс к и п ъ т , № 6 5 3 3 4 . 2 31 . 2 51 – п о л с к и п ъ т ,
№ 65334.170.16 – полски път, № 65334.170.15 – полски път, № 65334.159.246 – местни пътища, в
землището на гр. Сандански, област Благоевград;
№ 57176.0.180 – път I клас, № 57176.0.181 – полски
път, № 57176.0.252 – път I клас, № 57176.0.253 – път
IV клас, № 57176.0.256 – път IV клас, в землището на с. Поленица, община Сандански, област Благоевград; № 43565.0.166 – път IV клас,
№ 43565.0.163 – път IV клас, № 43565.0.158 – път
IV клас, № 43565.0.276 – полски път, в землището на с. Лешница, община Сандански, област Благоевград; № 20105.0.115 – път IV клас,
№ 20105.0.190 – път I клас, № 20105.0.140 – местн и п ъ т и щ а , № 2 010 5. 0 .14 4 – п о л с к и п ъ т,
№ 20105.0.166 – местни пътища, в землището
на с. Дамяница, община Сандански, област
Благоевг рад; № 52074.0.61 – местни пътища,
№ 52074.0.109 – път IV клас, № 52074.0.97 – път ІII
клас, № 52074.0.118 – път IV клас, в землището
на с. Ново Делчево, община Сандански, област
Благоевград; № 43243.0.59 – път I клас, в землището на с. Левуново, община Сандански, област
Благоевград.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ решението
подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез Община
Сандански пред Административния съд – Благоевград.

3755

Председател:
Ат. Стоянов

ОБЩИНА СОЗОПОЛ
РЕШЕНИЕ № 458
от 15 март 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 16, ал. 7, чл. 59, ал. 1, чл. 110, ал. 1,
т. 2 и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр.
Созопол, реши:
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Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план на елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните
територии, улична регулация за второстепенна
улица с осови точки 452-451-450-449-447-578-579580-581-582-583-584-585-586-587-588-589-590-591-613622, завършваща с уширение в ПИ 81178.35.167,
осигуряваща достъп до ПИ 81178.35.151 в м. Акра
(м. Външна чешма), з-ще гр. Черноморец, област
Бургас, като промяната засяга поземлени имоти
с номера по кадастралната карта на м. Акра,
з-ще гр. Черноморец: № 81178.35.52, 81178.35.53,
81178.35.21, 81178.35.22, 81178.35.51, 81178.35.176,
81178.35.24, 81178.35.27, 81178.35.25, 81178.35.26,
81178.35.170, 81178.35.16, 81178.35.15, 81178.35.73,
81178.35.72, 81178.35.13, 81178.35.4, 81178.35.163,
81178.35.153, 81178.35.150, 81178.35.149, 81178.35.147,
81178.35.151, 81178.35.148, 81178.35.164, 81178.35.165,
81178.35.166, 81178.35.167.
Решението подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
чрез Община Созопол до Административния
съд – Бургас.

3711

Председател:
Кр. Германова

РЕШЕНИЕ № 464
от 15 март 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА
и чл. 28 и чл. 30, ал. 3 ППЗОЗЗ във връзка с
чл. 131, чл. 59, ал. 1, чл. 110, ал. 1, т. 5 и чл. 129,
ал. 1 ЗУТ и решаване на проблеми, свързани с
техническата инфраструктура, Общинският съвет – гр. Созопол, реши:
Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план на елементи на техническата
инфраструктура извън строителните граници за
обект: „Кабелно захранване – 20 kV за захранване на вятърни електроцентрали“, в обхват на
поземлени имоти с № 62026, 62046 и 62053 в м.
Големите тумби, имот № 64027 в м. Гъдриница,
имот № 94005 в м. Пътеките, землище с. Индже
войвода, община Созопол.
Решението подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
чрез Община Созопол до Административния
съд – Бургас.

3757

Председател:
Кр. Германова

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ
НА СОФИЙСКА ОБЛАСТ
ЗАПОВЕД № ЗУТ-3
от 5 април 2013 г.
На основание чл. 32, ал. 1 ЗА, чл. 129, ал. 3,
чл. 145, ал. 2, чл. 143, ал. 1, т. 1 и чл. 150, ал. 6
и 2 ЗУТ, Заповед № ЗУТ-2 от 25.02.2013 г. на
областния управител на Софийска област; препис-извлечение от протокол № 03 от 28.02.2013 г.
на Общинския съвет – гр. Пирдоп – Решение
№ 18; препис-извлечение от протокол № 08 от
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14.12.2012 г. на Експертния съвет по устройство
на територията – Община Златица, статия № 2,
в която с решение е приет вариант 1 за трасе на
„Външен канализационен колектор за отпадните
води на гр. Златица – от гр. Златица към ПСОВ
в землището на гр. Пирдоп“; Решение № 204 от
протокол № 23 от 21.12.2012 г. на Общинския
съвет – гр. Златица, за предварително съгласие
със срок на валидност една година за учредяване
право на преминаване и учредяване на сервитут
за изграждане на линеен обект на техническата
инфраструктура: „Помпена станция и изграждане
на довеждащ канализационен колектор от гр. Златица към ПСОВ – гр. Пирдоп“; становище с изх.
№ 08-00-3031 от 19.11.2012 г. на РИОСВ – София,
относно необходимостта от извършване на процедура по оценка за съвместимостта с предмета
и целите на опазване на защитените зони от
мрежата „Натура“; здравно заключение за оценка на инвестиционен проект изх. № 32-21-46 от
4.03.2013 г. на РЗИ – Софийска област; становище
№ 153 от 4.03.2013 г. на „Пожарна безопасност
и защита на населението гр. Пирдоп“; протокол
от 27.03.2012 г. на Областно пътно управление за
определяне на трасе във връзка с искане № 465 от
14.03.2012 г. от Община Златица; становище с изх.
№ 08-00-217 от 27.11.2012 г. на Министерството на
здравеопазването за съгласуване на проекта, становище № ярпм 3411 от 22.03.2013 г. на „ОДМВР –
София“; съгласуване от ЧЕЗ „Разпределение
България“ – АД, № 213 от 24.03.2013 г.; становище
от 26.03.2012 г. на Областно пътно управление
№ 384-559 от 26.03.2013 г.; съгласувателно писмо
№ ТО-159А от 19.03.2013 г. на „ВиК“ – ЕООД;
съгласуване от „БТК“ – АД, № 264 от 14.03.2013 г.;
споразумение за партньорство между общините
Пирдоп и Златица от 30.11.2011 г.; протокол № 5
от 24.11.2011 г. на ОЕСУ Т Софийска област;
разрешение за строеж № 81 от 22.12.2010 г. на
Община Пирдоп за „Изграждане на ПСОВ с извънплощадкови съоръжения и мрежи, доизграждане и реконструкция на канализационна мрежа
с реконструкция на съпътстващата водопроводна
мрежа – Община Пирдоп“; забележка № 7000-7872 от 14.11.2011 г. към разрешение за строеж № 81
от 22.12.2010 г. на Община Пирдоп; комплексен
доклад за оценка на съответствието на инвестиционните проекти със съществените изисквания към
строежите, изготвен от „Научно-технически съюз
по строителство – Консултинженеринг“ – ЕООД;
заявление № 08.19-13 от 28.03.2013 г. от кмета на
община Златица, нареждам:
Одобрявам комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ) за проектиране на
„Външен канализационен колектор за отпадни
води на гр. Златица – от гр. Златица към пречист
вателна станция за отпадни води в землището на
гр. Пирдоп“, който е част от проект „Доизграждане и реконструкция на канализационна мрежа
с реконструкция на съпътстващата водопроводна
мрежа на гр. Златица“, със следните части:
• проект за подробен устройствен план – парцеларен план за „Външен канализационен колектор
за отпадните води на гр. Златица – от гр. Златица
към ПСОВ в землището на гр. Пирдоп“, с обхват
поземлени имоти в землищата на гр. Златица и
гр. Пирдоп, Софийска област;

ВЕСТНИК
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• инвестиционен проект за „Външен канализационен колектор за отпадните води на гр. Златица – от гр. Златица към ПСОВ в землището на гр.
Пирдоп“, с обхват поземлени имоти в землищата
на гр. Златица и гр. Пирдоп, Софийска област.
Съгласно приложените проекти, представляващи неразделна част от тази заповед, трасето
на канализационния колектор за отпадни води
преминава през следните поземлени имоти в
землище Златица: 040001; 000331; 000332; 000443;
000506; 000507; 041001; 000793; 145001; 145002;
145003; 041004; и в землище Пирдоп – 000016;
000017; 000021; 000031; 000032; 000038; 000040;
000047; 007018; 136005; 136012; 136026; 136027;
136034; 136042; 136055; 136075; 137001; 137004;
137005; 137018; 137019; 137020; 137029; 137030;
137031; 137032; 137033; 137034; 137035; 137036; 137037;
137038; 137039; 137040; 137041; 137046; 137047; 137048;
137049; 137050; 137051; 138015; 138016; 138017; 139001;
139002; 139003; 139004; 139005; 139006; 139007;
130908; 139028; 139029; 139030; 139026.
Заповедта подлежи на обжалване по реда на
чл. 215 ЗУТ пред Административния съд – София
област, в 30-дневен срок от обнародването є в
„Държавен вестник“ чрез областния управител
на Софийска област.

3807

Областен управител:
Кр. Живков

ОБЩИНСКА АГЕНЦИЯ ЗА
ПРИВАТИЗАЦИЯ – СТАРА ЗАГОРА
РЕШЕНИЕ № 2791
от 18 април 2013 г.
На основание чл. 1, ал. 2, т. 6 и чл. 4, ал. 4
ЗПСК, Решение № 543 от 20.12.2012 г. на Общинския съвет – гр. Стара Загора, и чл. 11, т. 7 от
Правилника за дейността на Общинската агенция
за приватизация Надзорният съвет на Общинската
агенция за приватизация реши:
1. Насрочва публичен търг с явно наддаване за
продажба на общински нежилищен имот за стопански цели, представляващ ПИ № 68850.501.807, кв.
Железник в гр. Стара Загора, с площ 4839 кв. м,
ведно с построените в него: сграда 68850.501.807.1
за енергопроизводство (бивша Парова централа),
застроена площ 390 кв. м, и сграда 68850.501.807.2
(комин) със застроена площ 6 кв. м, по реда на
ЗПСК.
2. Утвърждава начална тръжна цена в размер
730 000 лв. (без ДДС).
3. Определя стъпка за наддаване в размер
50 000 лв.
4. Утвърждава депозит в размер 150 000 лв.,
преведени по IBAN сметка: BG 45 BPBI 7935 3375
755 401; BIC код: BPBIBGSF на „Юробанк И Еф
Джи България“ – АД, клон Стара Загора, в срок
до 3.06.2013 г. (25.06.2013 г.).
5. Утвърждава начин на плащане – с парични
платежни средства на достигнатата тръжна цена,
намалена с внесения депозит, по IBAN сметка:
BG 79 BPBI 7935 3275 755 452; BIC код: BPBIBGSF
на „Юробанк И Еф Джи България“ – АД, клон
Стара Загора.

С Т Р. 3 0

ДЪРЖАВЕН

6. Тръжната документация се закупува в стая
№ 614 на Община Стара Загора срещу платени в
брой 1500 лв. (без ДДС) на касата в информационния център на общината в срок до 3.06.2013 г.
(25.06.2013 г.).
7. Срок за оглед на обекта – всеки работен ден
до 17 ч. на 3.06.2013 г. (25.06.2013 г.).
8. Срок за подаване на предложения за участие – 10 ч. на 5.06.2013 г. (27.06.2013 г.) в зала
„Фоайе“ на общината.
9. Ден и час на търга – 5.06.2013 г. (27.06.2013 г.)
от 10 ч. в зала „Фоайе“ на Община Стара Загора.
10. Ако търгът не се състои на 5.06.2013 г.,
същият ще се проведе на 27.06.2013 г. при същите
условия.
11. Утвърждава информационния меморандум,
тръжната документация и проектодоговора като
неразделна част от нея.

3764

Изпълнителен директор:
Зл. Танев

РЕШЕНИЕ № 2792
от 18 април 2013 г.
На основание чл. 1, ал. 2, т. 6 и чл. 4, ал. 4
ЗПСК, Решение № 542 от 20.12.2012 г. на Общинския съвет – гр. Стара Загора, и чл. 11, т. 7 от
Правилника за дейността на Общинската агенция
за приватизация Надзорният съвет на Общинската
агенция за приватизация реши:
1. Насрочва публичен търг с явно наддаване за
продажба на общински нежилищен имот за стопански цели, представляващ ПИ № 68850.501.526,
кв. Железник в гр. Стара Загора, с площ 838 кв. м,
по реда на ЗПСК.
2. Утвърждава начална тръжна цена в размер
130 000 лв. (без ДДС).
3. Определя стъпка за наддаване в размер
10 000 лв.
4. Утвърждава депозит в размер 50 000 лв,
преведени по IBAN сметка: BG 45 BPBI 7935 3375
755 401; BIC код: BPBIBGSF на „Юробанк И Еф
Джи България“ – АД, клон Стара Загора, в срок
до 3.06.2013 г. (25.06.2013 г.).
5. Утвърждава начин на плащане – с парични
платежни средства на достигнатата тръжна цена,
намалена с внесения депозит, по IBAN сметка:
BG 79 BPBI 7935 3275 755 452; BIC код: BPBIBGSF
на „Юробанк И Еф Джи България“ – АД, клон
Стара Загора.
6. Тръжната документация се закупува в стая
№ 614 на Община Стара Загора срещу платени в
брой 1000 лв. (без ДДС) на касата в информационния център на общината в срок до 3.06.2013 г.
(25.06.2013 г.).
7. Срок за оглед на обекта – всеки работен ден
до 17 ч. на 3.06.2013 г. (25.06.2013 г.).
8. Срок за подаване на предложения за участие – 11 ч. на 5.06.2013 г. (27.06.2013 г.) в зала
„Фоайе“ на общината.
9. Ден и час на търга – 5.06.2013 г. (27.06.2013 г.)
от 11 ч. в зала „Фоайе“ на Община Стара Загора.
10. Ако търгът не се състои на 5.06.2013 г.,
същият ще се проведе на 27.06.2013 г. при същите
условия.

ВЕСТНИК
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11. Утвърждава информационния меморандум,
тръжната документация и проектодоговора като
неразделна част от нея.

3765

Изпълнителен директор:
Зл. Танев

РЕШЕНИЕ № 2793
от 18 април 2013 г.
На основание чл. 1, ал. 2, т. 6 и чл. 4, ал. 4
ЗПСК, Решение № 544 от 20.12.2012 г. на Общинския съвет – гр. Стара Загора, и чл. 11, т. 7 от
Правилника за дейността на Общинската агенция
за приватизация Надзорният съвет на Общинската
агенция за приватизация реши:
1. Насрочва публичен търг с явно наддаване
за продажба на общински нежилищен имот за
стопански цели, представляващ УПИ ХVІI – магазин, заведение за общ. хранене, кв. 29, с. Самуилово, община Стара Загора (бивш магазин и
пивница), с площ 1300 кв. м, ведно с построената
в имота търговска сграда за стопанска дейност
със застроена площ 267,94 кв. м, в т. ч.: обект за
стопанска дейност – бивша пивница със застроена
площ 142,12 кв. м, включваща търговска зала и
мазе със застроена площ 65 кв. м, и обект за
стопанска дейност – бивш магазин със застроена
площ 125,82 кв. м, по реда на ЗПСК.
2. Утвърждава начална тръжна цена в размер
20 000 лв. (без ДДС).
3. Определя стъпка за наддаване в размер
1000 лв.
4. Утвърждава депозит в размер 8000 лв., преведени по IBAN сметка: BG 45 BPBI 7935 3375
755 401; BIC код: BPBIBGSF на „Юробанк И Еф
Джи България“ – АД, клон Стара Загора, или на
касата в информационния център във фоайето
на общината в срок до 3.06.2013 г. (25.06.2013 г.).
5. Утвърждава начин на плащане – с парични
платежни средства на достигнатата тръжна цена,
намалена с внесения депозит, по IBAN сметка:
BG 79 BPBI 7935 3275 755 452; BIC код: BPBIBGSF
на „Юробанк И Еф Джи България“ – АД, клон
Стара Загора.
6. Тръжната документация се закупува в стая
№ 614 на Община Стара Загора срещу платени в
брой 600 лв. (без ДДС) на касата в информационния център на общината в срок до 3.06.2013 г.
(25.06.2013 г.).
7. Срок за оглед на обекта – всеки работен ден
до 17 ч. на 3.06.2013 г. (25.06.2013 г.).
8. Срок за подаване на предложения за участие – 14 ч. на 5.06.2013 г. (27.06.2013 г.) в зала
„Фоайе“ на общината.
9. Ден и час на търга – 5.06.2013 г. (27.06.2013 г.)
от 14 ч. в зала „Фоайе“ на Община Стара Загора.
10. Ако търгът не се състои на 5.06.2013 г.,
същият ще се проведе на 27.06.2013 г. при същите
условия.
11. Утвърждава информационния меморандум,
тръжната документация и проектодоговора като
неразделна част от нея.

3766

Изпълнителен директор:
Зл. Танев
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РЕШЕНИЕ № 2794
от 18 април 2013 г.
На основание чл. 1, ал. 2, т. 6 и чл. 4, ал. 4
ЗПСК, Решение № 924 от 30.09.2010 г. на Общинския съвет – гр. Стара Загора, и чл. 11, т. 7 от
Правилника за дейността на Общинската агенция
за приватизация Надзорният съвет на Общинската
агенция за приватизация реши:
1. Насрочва публичен търг с явно наддаване
за продажба на общински нежилищен имот за
стопански цели, представляващ УПИ І – дом за
деца в кв. 38, с. Дълбоки, община Стара Загора
(бивш дом за деца и юноши), с площ 6014 кв.м,
заедно с построените в него: двуетажна масивна
сграда, първи етаж със застроена площ 847,63
кв.м, втори етаж със застроена площ 818,32 кв.м;
двуетажна масивна сграда със застроена площ 161
кв.м; котелно – едноетажна масивна сграда, със
застроена площ 100 кв. м; едноетажна масивна
сграда за резервоар със застроена площ 25 кв.
м, по реда на ЗПСК.
2. Утвърждава начална тръжна цена в размер
96 000 лв. (без ДДС).
3. Определя стъпка за наддаване в размер
5000 лв.
4. Утвърждава депозит в размер 10 000 лв.,
преведени по IBAN сметка: BG 45 BPBI 7935 3375
755 401; BIC код: BPBIBGSF на „Юробанк И Еф
Джи България“ – АД, клон Стара Загора, или на
касата в информационния център във фоайето
на общината, в срок до 3.06.2013 г. (25.06.2013 г.).
5. Утвърждава начин на плащане – с парични
платежни средства на достигнатата тръжна цена,
намалена с внесения депозит, по IBAN сметка:
BG 79 BPBI 7935 3275 755 452; BIC код: BPBIBGSF
на „Юробанк И Еф Джи България“ – АД, клон
Стара Загора.
6. Тръжната документация се закупува в стая
№ 614 на Община Стара Загора срещу платени в
брой 1000 лв. (без ДДС) на касата в информационния център на общината в срок до 3.06.2013 г.
(25.06.2013 г.).
7. Срок за оглед на обекта – всеки работен ден
до 17 ч. на 3.06.2013 г. (25.06.2013 г.).
8. Срок за подаване на предложения за участие – 16 ч. на 5.06.2013 г. (27.06.2013 г.) в зала
„Фоайе“ на общината.
9. Ден и час на търга – 5.06.2013 г. (27.06.2013 г.)
от 16 ч. в зала „Фоайе“ на Община Стара Загора.
10. Ако търгът не се състои на 5.06.2013 г.,
същият ще се проведе на 27.06.2013 г. при същите
условия.
11. Утвърждава информационния меморандум,
тръжната документация и проектодоговора като
неразделна част от нея.

3767

Изпълнителен директор:
Зл. Танев

РЕШЕНИЕ № 2795
от 18 април 2013 г.
На основание чл. 1, ал. 2, т. 6 и чл. 4, ал. 4
ЗПСК, Решение № 1084 от 31.03.2011 г. на Общинския съвет – гр. Стара Загора, и чл. 11, т. 7
от Правилника за дейността на Общинската

ВЕСТНИК

С Т Р. 3 1

агенция за приватизация Надзорният съвет на
Общинската агенция за приватизация – гр. Стара
Загора, реши:
1. Насрочва публичен търг с явно наддаване за продажба по реда на ЗПСК на общински
нежилищен имот за стопански цели, представляващ УПИ VIII – физкултурен терен в кв. 17,
с. Ракитница, община Стара Загора, с площ 24
258 кв. м, ведно с построената в него масивна
сграда на два етажа: първи етаж – 77,52 кв. м,
състоящ се от 3 помещения със санитарен възел,
втори етаж – 115,98 кв. м, състоящ се от едно
помещение и външно стълбище – 15,18 кв.м.
2. Утвърждава начална тръжна цена в размер
62 100 лв. (без ДДС).
3. Определя стъпка за наддаване в размер
2000 лв.
4. Утвърждава депозит в размер 15 000 лв.,
преведени по IBAN сметка: BG 45 BPBI 7935
3375 755 401; BIC код: BPBIBGSF на „Юробанк
И Еф Джи България“ – АД, клон Стара Загора,
и следва да е постъпил по сметката в срок до
4.06.2013 г. (26.06.2013 г.).
5. Утвърждава начин на плащане – с парични
платежни средства на достигнатата тръжна цена,
намалена с внесения депозит, по IBAN сметка:
BG 79 BPBI 7935 3275 755 452; BIC код: BPBIBGSF
на „Юробанк И Еф Джи България“ – АД, клон
Стара Загора.
6. Тръжната документация се закупува в стая
№ 614 на Община Стара Загора срещу платени в
брой 800 лв. (без ДДС) на касата в информационния център на общината в срок до 4.06.2013 г.
(26.06.2013 г.).
7. Срок за оглед на обекта – всеки работен ден
до 17 ч. на 4.06.2013 г. (26.06.2013 г.).
8. Срок за подаване на предложения за участие – 10 ч. на 6.06.2013 г. (28.06.2013 г.) в зала
„Фоайе“ на общината.
9. Ден и час на търга – 6.06.2013 г. (28.06.2013 г.)
от 10 ч. в зала „Фоайе“ на Община Стара Загора.
10. Ако търгът не се състои на 6.06.2013 г.,
същият ще се проведе на 28.06.2013 г. при същите условия.
11. Утвърждава информационния меморандум,
тръжната документация и проектодоговора като
неразделна част от нея.

3768

Изпълнителен директор:
Зл. Танев

РЕШЕНИЕ № 2796
от 18 април 2013 г.
На основание чл. 1, ал. 2, т. 6 и чл. 4, ал. 4
ЗПСК, Решение № 546 от 20.12.2012 г. на Общинския съвет – гр. Стара Загора, и чл. 11, т. 7 от
Правилника за дейността на Общинската агенция
за приватизация Надзорният съвет на Общинската
агенция за приватизация реши:
1. Насрочва публичен търг с явно наддаване
за продажба на общински нежилищен имот за
стопански цели, представляващ УПИ ІІІ – баня
в кв. 34, с. Горно Ботево, община Стара Загора
(бивша баня), с площ 1290 кв.м, с построени в
него: едноетажна масивна сграда със ЗП 141,35
кв.м и складово помещение със ЗП 11,18 кв. м,
по реда на ЗПСК.

С Т Р. 3 2

ДЪРЖАВЕН

2. Утвърждава начална тръжна цена в размер
16 000 лв. (без ДДС).
3. Определя стъпка за наддаване в размер
1600 лв.
4. Утвърждава депозит в размер 3500 лв., преведени по IBAN сметка: BG 45 BPBI 7935 3375
755 401; BIC код: BPBIBGSF на „Юробанк И Еф
Джи България“ – АД, клон Стара Загора, или на
касата в информационния център във фоайето
на общината, в срок до 4.06.2013 г. (26.06.2013 г.).
5. Утвърждава начин на плащане – с парични
платежни средства на достигнатата тръжна цена,
намалена с внесения депозит, по IBAN сметка:
BG 79 BPBI 7935 3275 755 452; BIC код: BPBIBGSF
на „Юробанк И Еф Джи България“ – АД, клон
Стара Загора.
6. Тръжната документация се закупува в стая
№ 614 на Община Стара Загора срещу платени в
брой 600 лв. (без ДДС) на касата в информационния център на общината в срок до 4.06.2013 г.
(26.06.2013 г.).
7. Срок за оглед на обекта – всеки работен ден
до 17 ч. на 4.06.2013 г. (26.06.2013 г.).
8. Срок за подаване на предложения за участие – 11 ч. на 6.06.2013 г. (28.06.2013 г.) в зала
„Фоайе“ на общината.
9. Ден и час на търга – 6.06.2013 г. (28.06.2013 г.)
от 11 ч. в зала „Фоайе“ на Община Стара Загора.
10. Ако търгът не се състои на 6.06.2013 г.,
същият ще се проведе на 28.06.2013 г. при същите условия.
11. Утвърждава информационния меморандум,
тръжната документация и проектодоговора като
неразделна част от нея.

3769

Изпълнителен директор:
Зл. Танев

РЕШЕНИЕ № 2797
от 18 април 2013 г.
На основание чл. 1, ал. 2, т. 6 и чл. 4, ал. 4
ЗПСК, Решение № 508 от 29.11.2012 г. на Общинския съвет – гр. Стара Загора, и чл. 11, т. 7 от
Правилника за дейността на Общинската агенция
за приватизация Надзорният съвет на Общинската
агенция за приватизация реши:
1. Насрочва публичен търг с явно наддаване
за продажба на общински нежилищен имот за
стопански цели, представляващ УПИ XVII – общ,
в кв. 28, с. Горно Ботево, община Стара Загора,
с площ 310 кв. м, заедно с построената в него
масивна едноетажна сграда със ЗП 46,87 кв. м,
по реда на ЗПСК.
2. Утвърждава начална тръжна цена в размер
7000 лв. (без ДДС).
3. Определя стъпка за наддаване в размер
700 лв.
4. Утвърждава депозит в размер 1000 лв., преведени по IBAN сметка: BG 45 BPBI 7935 3375
755 401; BIC код: BPBIBGSF на „Юробанк И Еф
Джи България“ – АД, клон Стара Загора, или на
касата в информационния център във фоайето
на общината в срок до 4.06.2013 г. (26.06.2013 г.).
5. Утвърждава начин на плащане – с парични
платежни средства на достигнатата тръжна цена,
намалена с внесения депозит, по IBAN сметка:
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BG 79 BPBI 7935 3275 755 452; BIC код: BPBIBGSF
на „Юробанк И Еф Джи България“ – АД, клон
Стара Загора.
6. Тръжната документация се закупува в стая
№ 614 на Община Стара Загора срещу платени в
брой 500 лв. (без ДДС) на касата в информационния център на общината в срок до 4.06.2013 г.
(26.06.2013 г.).
7. Срок за оглед на обекта – всеки работен ден
до 17 ч. на 4.06.2013 г. (26.06.2013 г.).
8. Срок за подаване на предложения за участие – 14 ч. на 6.06.2013 г. (28.06.2013 г.) в зала
„Фоайе“ на общината.
9. Ден и час на търга – 6.06.2013 г. (28.06.2013 г.)
от 14 ч. в зала „Фоайе“ на Община Стара Загора.
10. Ако търгът не се състои на 6.06.2013 г.,
същият ще се проведе на 28.06.2013 г. при същите условия.
11. Утвърждава информационния меморандум,
тръжната документация и проектодоговора като
неразделна част от нея.

3770

Изпълнителен директор:
Зл. Танев

РЕШЕНИЕ № 2798
от 18 април 2013 г.
На основание чл. 1, ал. 2, т. 6 и чл. 4, ал. 4
ЗПСК, Решение № 506 от 29.11.2012 г. на Общинския съвет – гр. Стара Загора, и чл. 11, т. 7 от
Правилника за дейността на Общинската агенция
за приватизация Надзорният съвет на Общинската
агенция за приватизация реши:
1. Насрочва публичен търг с явно наддаване
за продажба на общински нежилищен имот за
стопански цели, намиращ се в УПИ VІ – за държ.
жил.стр. кв. 35, с. Дълбоки, община Стара Загора
(бивша аптека), със застроена площ 112,58 кв. м,
по реда на ЗПСК.
2. Утвърждава начална тръжна цена в размер
23 500 лв. (без ДДС).
3. Определя стъпка за наддаване в размер
2000 лв.
4. Утвърждава депозит в размер 9000 лв., преведени по IBAN сметка: BG 45 BPBI 7935 3375
755 401; BIC код: BPBIBGSF на „Юробанк И Еф
Джи България“ – АД, клон Стара Загора, или на
касата в информационния център във фоайето
на общината в срок до 4.06.2013 г. (26.06.2013 г.).
5. Утвърждава начин на плащане – с парични
платежни средства на достигнатата тръжна цена,
намалена с внесения депозит, по IBAN сметка:
BG 79 BPBI 7935 3275 755 452; BIC код: BPBIBGSF
на „Юробанк И Еф Джи България“ – АД, клон
Стара Загора.
6. Тръжната документация се закупува в стая
№ 614 на Община Стара Загора срещу платени в
брой 800 лв. (без ДДС) на касата в информационния център на общината в срок до 4.06.2013 г.
(26.06.2013 г.).
7. Срок за оглед на обекта – всеки работен ден
до 17 ч. на 4.06.2013 г. (26.06.2013 г.).
8. Срок за подаване на предложения за участие – 16 ч. на 6.06.2013 г. (28.06.2013 г.) в зала
„Фоайе“ на общината.

о

щ

т
н

3

З
с
П
з
а

з
с
к
2
м
с
б
м
е
е
8

2

п
7
Д
к
о

п
н
B
н
С

№
б
о
(

д

т
а

о

щ

т
н

3

F
н

-

-

)

,
-

4
т

а

е
а

р

-

ф
а

,

F
н

я

-

БРОЙ 42

ДЪРЖАВЕН

9. Ден и час на търга – 6.06.2013 г. (28.06.2013 г.)
от 16 ч. в зала „Фоайе“ на Община Стара Загора.
10. Ако търгът не се състои на 6.06.2013 г., същият
ще се проведе на 28.06.2013 г. при същите условия.
11. Утвърждава информационния меморандум,
тръжната документация и проектодоговора като
неразделна част от нея.
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РЕШЕНИЕ № 2799
от 18 април 2013 г.
На основание чл. 1, ал. 2, т. 6 и чл. 4, ал. 4
ЗПСК, Решение № 541 от 20.12.2012 г. на Общинския съвет – гр. Стара Загора, и чл. 11, т. 7 от
Правилника за дейността на Общинската агенция
за приватизация Надзорният съвет на Общинската
агенция за приватизация реши:
1. Насрочва публичен търг с явно наддаване
за продажба на общински нежилищен имот за
стопански цели, представляващ УПИ ХІХ-409 в
кв. 18, с. Арнаутито, община Стара Загора, с площ
2130 кв. м, ведно с построените в имота сгради:
масивна сграда на един етаж над мазе, със застроена площ 118,45 кв. м, състояща се от фоайе,
баня, съблекални, четири кабини, стая за билети,
мазе с площ 118,45 кв. м; полумасивна сграда на
един етаж със застроена площ 87 кв. м и масивна
едноетажна сграда – тоалетна със застроена площ
8 кв. м, по реда на ЗПСК.
2. Утвърждава начална тръжна цена в размер
25 000 лв. (без ДДС).
3. Определя стъпка за наддаване в размер 1000 лв.
4. Утвърждава депозит в размер 10 000 лв.,
преведени по IBAN сметка: BG 45 BPBI 7935 3375
755 401; BIC код: BPBIBGSF на „Юробанк И Еф
Джи България“ – АД, клон Стара Загора, или на
касата в информационния център във фоайето на
общината в срок до 5.06.2013 г. (24.06.2013 г.).
5. Утвърждава начин на плащане – с парични
платежни средства на достигнатата тръжна цена,
намалена с внесения депозит по IBAN СМЕТКА:
BG 79 BPBI 7935 3275 755 452; BIC код: BPBIBGSF
на „Юробанк И ЕФ Джи България“ – АД, клон
Стара Загора.
6. Тръжната документация се закупува в стая
№ 614 на Община Стара Загора срещу платени в
брой 600 лв. (без ДДС) на касата в информационния център на общината в срок до 5.06.2013 г.
(24.06.2013 г.).
7. Срок за оглед на обекта – всеки работен ден
до 17 ч. на 5.06.2013 г. (24.06.2013 г.).
8. Срок за подаване на предложения за участие – 11 ч. на 7.06.2013 г. (26.06.2013 г.) в зала „Фоайе“ на общината.
9. Ден и час на търга – 7.06.2013 г. (26.06.2013 г.)
от 11 ч. в зала „Фоайе“ на Община Стара Загора.
10. Ако търгът не се състои на 7.06.2013 г., същият
ще се проведе на 26.06.2013 г. при същите условия.
11. Утвърждава информационния меморандум,
тръжната документация и проектодоговора като
неразделна част от нея.

РЕШЕНИЕ № 267
от 29 март 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 1,
ал. 2, т. 6, чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 28 и чл. 32, ал. 3,
т. 1 ЗПСК, чл. 5, чл. 6, ал. 1 и чл. 9 от Наредбата
за търговете и конкурсите Общинският съвет – гр.
Стражица, реши:
1. Да се открие процедура за приватизация на
магазин (дюкян) със склад с обща ЗП 61,56 кв.м
(246,25 куб.м), намиращ се на ет. 1 в западната
част на къща в УПИ ІХ-280, кв. 46 по плана на
с. Камен, актуван с АчОС № 2097 от 3.07.2001 г.
2. Да се спрат всякакъв вид разпоредителни
сделки с имота.
3. Да се проведе публичен търг с явно наддаване на 20-ия ден от обнародването в „Държавен
вестник“ в 14 ч. в сградата на Община Стражица,
залата на ет. 3, за продажба на обект – частна
общинска собственост, представляващ: магазин
(дюкян) със склад с обща ЗП 61,56 кв.м (246,25
куб.м), намиращ се на ет. 1 в западната част на
къща в УПИ ІХ-280, кв. 46 по плана на с. Камен.
В случай че срокът изтича в неприсъствен ден,
търгът да се проведе на следващия присъствен ден.
4. Имотът да се обяви с начална тръжна
цена 4500 лв., на която не се начислява ДДС
на основание чл. 45, ал. 3 ЗДДС, определена от
лицензиран оценител.
5. Стъпка за наддаване 350 лв.
6. Депозит за участие в размер 900 лв. да се
внесе по сметка на Община Стражица, IBAN:
BG59STSA93003301503056, BIC: STSABGSF при
Банка „ДСК“ – АД, гр. Стражица.
Краен срок за внасяне на депозита – до 18-ия
ден от обнародването в „Държавен вестник“.
7. Тръжната документация с цена 120 лв. с ДДС
се закупува в стая № 44 „Общинска собственост“
при Община Стражица в срок до 18-ия ден от
обнародването в „Държавен вестник“ и се плаща
в брой в касата на информационния център.
8. Срок за подаване на предложения за участие в търга – до 19-ия ден от обнародването в
„Държавен вестник“ до 16 ч. в информационния
център на Община Стражица.
9. Срок за извършване на оглед на обекта – от
9 до 12 ч. до 18-ия ден от обнародването в „Държавен вестник“ всеки работен ден след предоставен
документ за закупена тръжна документация.
10. Упълномощава кмета на общината да
назначи комисия за провеждане на търга, да
определи спечелилия участник и да сключи договора за продажба.
При несключване на договор за приватизация
по вина на спечелилия търга да вземе решение
въз основа на протокола на тръжната комисия
за даване на нов срок за сключване на договор
с класирания на второ място участник.
11. Цената на обекта да се изплати при сключване на договора за продажба по посочената
сметка на общината.
12. Утвърждава тръжна документация, съдържаща обстоятелствата по чл. 6, ал. 1 и чл. 9 от
Наредбата за търговете и конкурсите.

Изпълнителен директор:
Зл. Танев

Председател:
Ил. Маринов
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Изпълнителен директор:
Зл. Танев

3808

С Т Р. 3 4

ДЪРЖАВЕН

ОБЩИНА ЧЕПЕЛАРЕ
ЗАПОВЕД № 157
от 24 април 2013 г.
На основа н ие ч л. 4 4, а л. 2 ЗМСМ А във
връзка с чл. 29, ал. 6 от Закона за общинската
собственост и постъпила молба с вх. № 94 М-97
от 18.04.2013 г. от Мария Атанасова Балджиева
и Калина Генкова Дойчинова променям Заповед
№ 282 от 6.07.2012 г. (ДВ, бр. 57 от 2012 г.), като
отменям т. 6 от същата в частта, отнасяща се до
поземлен имот с идентификатор № 80371.243.1204,
намиращ се в гр. Чепеларе, по одобрената кадастрална карта на града, при съседи 80371.243.1203,
80371.243.1205, 80371.243.4050, с площ за отчуждаване 177 кв. м съгласно одобрен протокол
от 15.05.2012 г. от кмета на община Чепеларе,
собственост на Мария Атанасова Балджиева и
Калина Генкова Дойчинова, целият имот е с
площ 2778 кв. м, с трайно предназначение на
територията: урбанизирана, и с начин на трайно
ползване: ниско застрояване (10 м).
Кмет:
Т. Бозуков

3787

ОБЩИНА ЧИПРОВЦИ
ЗАПОВЕД № 217
от 22 април 2013 г.
На основание чл. 44, ал. 2 ЗМСМА, чл. 25,
ал. 2 и 3 във връзка с чл. 21, ал. 1 ЗОС и влязъл
в сила подробен устройствен план – парцеларен
план, приет с Решение № 152 от 18.07.2012 г.на
Общинския съвет – гр. Чипровци, влязло в сила
на 24.08.2012 г., и публикувано обявление за отчуждаване във вестниците „Монитор“, „Новинар“
и „Слово плюс“ нареждам:
Отчуждавам принудително за задоволяване
на неотложна общинска нужда – строеж на съоръжения – дренажни ребра и пилоти – която не
може да бъде задоволена по друг начин, ПИ с
идентификатор № 81390.503.1014 по кадастралната
карта и кадастралните регистри на гр. Чипровци
с площ 2000 кв. м, представляващ урбанизирана
територия.
Съгласно скица № 8777 от 24.11.2011 г., презаверена на 16.04.2013 г., и удостоверение за наследници № 43 от 4.02.2013 г. имотът е собственост на:
1. Димитър Иванов Павлов от гр. Чипровци,
ул. Даскал Живо 6 – 1/2 ид. ч.;
2. Параскева Иванова Иванова от гр. Чипровци,
ул. Точо войвода 22 – 1/2 ид. ч.
Имотът се отчуждава за строеж на съоръжения – дренажни ребра и пилоти – дейности,
предвидени във влезлия в сила ПУП на гр. Чип
ровци, одобрен с Решение № 152 от 18.07.2012 г.
на Общинския съвет – гр. Чипровци, влязло в
сила на 24.08.2012 г., и одобрен работен проект:
„Укрепване на свлачища 11.8139.01, 11.8139.03 и
11.8139.04 в гр. Чипровци, област Монтана“, които
не могат да бъдат осъществени по друг начин.
В съответствие с пазарната цена на имота
в извършената оценка от лицензиран оценител
от дата 1.02.2013 г. определям за отчуждавания
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имот обезщетение в размер 7200 лв., което да се
изплати съгласно удостоверение за наследници
№ 43 от 4.02.2013 г. на:
1. Димитър Иванов Павлов от гр. Чипровци,
ул. Даскал Живо 6, сумата 3700 лв.;
2. Параскева Иванова Иванова от гр. Чипровци,
ул. Точо войвода 22, сумата 3700 лв.
Цялата сума е внесена по набирателна сметка
на Община Чипровци при Банка „ДСК“. Определеното обезщетение следва да бъде изплатено на
основание чл. 29, ал. 1 ЗОС веднага след влизане
в сила на тази заповед по банкова сметка, посочена от правоимащите лица.
Заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
чрез кмета на общината пред Административния
съд – Монтана.

3712

Кмет:
А. Първанов

ЗАПОВЕД № 218
от 22 април 2013 г.
На основание чл. 44, ал. 2 ЗМСМА, чл. 25,
ал. 2 и 3 във връзка с чл. 21, ал. 1 ЗОС и влязъл
в сила подробен устройствен план – парцеларен
план, приет с Решение № 152 от 18.07.2012 г.
на Общинския съвет – гр. Чипровци, влязло в
сила от 24.08.2012 г., и публикувано обявление
във вестниците „Монитор“, „Новинар“ и „Слово
плюс“ нареждам:
Отчуждавам принудително за задоволяване на
неотложна общинска нужда – строеж на съоръжения – дренажни ребра и пилоти – която не може
да бъде задоволена по друг начин, част от ПИ с
идентификатор № 81390.502.887 по кадастралната
карта и кадастралните регистри на гр. Чипровци.
Целият имот с идентификатор № 81390.502.887 е
с площ 1170 кв.м. Отчуждаваната част от него
е 303,44 кв.м.
Останалата част от имота след отчуждаването
отговаря на изискванията на чл. 19, ал. 1, т. 1 ЗУТ.
Съгласно нотариален акт № 9 от 2009 г., том
VI, дело 556, имотът е собственост на:
1. Красимир Василев Петков – 1/4 ид.ч.;
2. Петкана Иванова Младенова – 1/4 ид.ч.;
3. Юлия Василева Ставрова – 1/4 ид.ч.;
4. Жоро Василев Петков – 1/4 ид.ч.
Имотът се отчуждава за строеж на съоръжения – дренажни ребра и пилоти – дейности,
предвидени във влезлия в сила ПУП на гр. Чипровци, приет с Решение № 152 от 18.07.2012 г.
на Общинския съвет – гр. Чипровци, влязло в
сила от 24.08.2012 г., и одобрен работен проект:
„Укрепване на свлачища 11.8139.01, 11.8139.03 и
11.8139.04 в гр. Чипровци, област Монтана“, които
не могат да бъдат осъществени по друг начин.
В съответствие с пазарната цена на имота в
извършената оценка от лицензиран оценител от
дата 1.02.2013 г. определям за отчуждаваната част
от имота обезщетение в размер 1123 лв.
Като обезщетение за отчуждаваната част от
описания имот нареждам:
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1. Красимир Василев Петков да получи сумата
280,75 лв.;
2. Петкана Иванова Младенова да получи
сумата 280,75 лв.;
3. Юлия Василева Ставрова да получи сумата
280,75 лв.;
4. Жоро Василев Петков да получи сумата
280,75 лв.
Цялата сума е внесена по набирателна сметка
на Община Чипровци при Банка „ДСК“. Определеното обезщетение следва да бъде изплатено на
основание чл. 29, ал. 1 ЗОС веднага след влизане в
сила на тази заповед по банкова сметка, посочена
от правоимащите лица.
Заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
чрез кмета на общината пред Административния
съд – Монтана.
Кмет:
А. Първанов
3713

ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН
РЕШЕНИЕ № 25
от 2 април 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 и чл. 134, ал. 2, т. 6 ЗУТ Общинският
съвет – гр. Цар Калоян, реши:
Одобрява изменение на ПУП – парцеларен
план за изг ра ж дане на „Подземна оптична
мрежа“ по заявление № 1389 от 23.10.2012 г. на
„Кабелнет“ – ЕООД, представлявано от Людмил
Любенов Атанасов.
Решението подлежи на обжалване в 30-дневен
срок след обнародването му в „Държавен вестник“
чрез Община Цар Калоян пред Административния
съд – Разград.
Председател:
Р. Ашим
3789

ОБЩИНА С. КРУШАРИ,
ОБЛАСТ ДОБРИЧ
РЕШЕНИЕ № 4/52
от 28 март 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и чл. 27, ал. 3
ЗМСМА във връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ и протокол № 3 от 11.03.2013 г. на Общинския експертен
съвет по устройство на територията Общинският
съвет – с. Крушари:
Одобрява ПУП – ПП на трасе за присъединяване към електроразпределителната мрежа на склад
в имот ХІІІ, Стопански двор в землището на с.
Поручик Кърджиево. Трасето преминава през ПИ
№ 112500 – „Пасище, мера“, ПИ № 000022 – „Пасище, мера“, ПИ № 000080 – „Полски пътища и
прокари“ до границата с ПИ № 000042 – „Стопански двор“.
Решението подлежи на обжалване по реда на
чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“ чрез Общинския
съвет – с. Крушари, област Добрич, пред Административния съд – Добрич.
Председател:
П. Янкова
3788
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ОБЩИНА С. ОПАН,
ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА
РЕШЕНИЕ № 105
от 23 април 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет –
с. Опан, реши:
1. Одобрява проекта за подробен устройствен
план – парцеларен план извън границите на
урбанизираните територии за елементите на техническата инфраструктура за подобект: „Външно
ел. захранване към обект: „Новоизградена газоизмервателна станция (ГИС) – с. Ястребово, преминаващо през три поземлени имота: ПИ 000158,
000125 – собственост на Община Опан, област
Стара Загора, и през ПИ 037034, собственост на
„БУЛГАРТРАНСГАЗ“ – ЕАД, София, представлявано от Кирил Руменов Темелков – управител,
съгласно нот. акт № 103, т. ХVІІІ, д. 3694, рег. 6157
от 1.07.2011 г., по КВС на с. Ястребово, община
Опан, област Стара Загора. Дължината на ел.
трасето с начална т. 1 до фасадата на съществуващ
трафопост „ТКЗС“ – с. Ястребово, и крайна т. 10
на фасадата на помещение за измервателни прибори на площадката на ГИС е 628,47 м по черти
съгласно скицата, приложение към това решение.
2. Възлага на кмета на общината да извърши
всички последващи действия във връзка с решението.
Председател:
Р. Динева
3786
13. – Българската народна банка на основание чл. 35 от Закона за БНБ обявява въз основа
на приетата от Управителния съвет на БНБ с
решение № 149 от 16.12.2004 г. методика основен
лихвен процент (проста годишна лихва) в размер
0,02 на сто, считано от 1 май 2013 г.
3909
36. – Министърът на икономиката, енергетиката
и туризма на основание постъпило заявление за
проучване на подземни богатства и във връзка с
чл. 39, ал. 1, т. 3 от Закона за подземните богатства
открива производство по предоставяне на разрешение за проучване на подземни богатства по чл. 2,
ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства – строителни материали, в площ „Бърдото“, разположена
в землището на с. Дълбок извор, община Първомай,
област Пловдив, описана със следните гранични
точки в координатна система 1970 г.:
№

X (m)

Y (m)

1.

4527500.0

8647500.0

2.

4528158.9

8647892.5

3.

4528046.7

8648084.9

4.

4528126.0

8648247.0

5.

4528337.0

8648360.0

6.

4528530.0

8648540.0

7.

4528265.0

8649006.0

8.
3743

4527500.0

8648617.0
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35. – Министърът на икономиката, енергетиката
и туризма на основание постъпило заявление за търсене и/или проучване на подземни богатства и във
връзка с чл. 39, ал. 1, т. 3 от Закона за подземните
богатства открива производство по предоставяне на
разрешение за проучване на подземни богатства
по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства – строителни минерали, в площ „Калина“,
разположена на територията на община Симитли,
област Благоевград, описана със следните гранични
точки в координатна система 1970 г.:
№
X (m)
Y (m)
1.
4507820
8477700
2.
4507820
8478300
3.
4507320
8478500
4.
4507320
8477500
3790
29. – Министърът на икономиката, енергети
ката и туризма на основание постъпило заявление
за проучване на подземни богатства и във връзка
с чл. 39, ал. 1, т. 3 от Закона за подземните богатства открива производство по предоставяне на
разрешение за проучване на подземни богатства
по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства – строителни материали, в площ „Гламата“,
разположена в землището на община Ружинци,
област Видин, и описана със следните координати
в координатна система 1970 г.:
№
X (m)
Y (m)
1.
4739127
8470625
2.
4739200
8470249
3.
4739134
8470004
4.
4739167
8469893
5.
4739233
8469830
6.
4739385
8469886
7.
4739282
8470208
8.
4739344
8470296
9.
4739158
8470648
3829
2. – Министърът на регионалното развитие
и благоустройството съобщава, че е издадена
Заповед № РС-20 от 19.04.2013 г. за допълване
на Разрешение за строеж № РС-6 от 22.01.2010 г.
на Агенция „Пътна инфраструктура“ за обект:
Проект „България – Транзитни пътища V“ ЛОТ
5 Рехабилитация на път I-7 „Силистра – Шумен“
от км 1+773 до км 56+832,46 и от км 56+832,46
до км 108+540,80, I етап на строителство: Път I-7
„Силистра – Шумен“ от км 1+773 до км 6+100;
Път I-7 „Силистра – Шумен“ от км 7+400 до км
9+550; Път I-7 „Силистра – Шумен“ от км 9+900
до км 56+832,46; Път I-7 „Силистра – Шумен“
от км 56+832,46 до км 73+212; Път I-7 „Силистра – Шумен“ от км 77+353 до км 108+540,80,
със забележка относно „Реконструкция на път
I-7 „Силистра – Шумен“ от км 11+646 до км
15+616 – промяна в технологията на изпълнение на предвидените локални ремонти и реконструкции по метода „студено рециклиране“ и
понижаване на нивелетата“ съгласно одобрения
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от МРРБ технически проект, неразделна част
от заповедта. На основание чл. 149, ал. 4 ЗУТ
издадената заповед подлежи на обжалване от
заинтересуваните лица пред Административния
съд – Силистра, в 14-дневен срок от обнародване на обявлението в „Държавен вестник“ чрез
Министерството на регионалното развитие и
благоустройството.
3793
23. – Министърът на регионалното развитие
и благоустройството съобщава, че е издадена
Заповед № РС-18 от 12.04.2013 г. за допълване
на Разрешение за строеж № РС-15 от 8.03.2010 г.
на Агенция „Пътна инфраструктура“ за обект:
Проект „България – Транзитни пътища V“ ЛОТ
4 Рехабилитация на път II-73 „Шумен – Карнобат“ от км 0+000 до км 90+470 със забележка
относно „Надлез над жп линия при км 87+346,85“
съгласно одобрения от МРРБ технически проект,
неразделна част от заповедта. На основание
чл. 149, ал. 4 ЗУТ издадената заповед подлежи
на обжалване от заинтересуваните лица пред
Административния съд – Бургас, в 14-дневен срок
от обнародването на обявлението в „Държавен
вестник“ чрез Министерството на регионалното
развитие и благоустройството.
3794
37. – Националната агенция за приходите,
Териториална дирекция – гр. Велико Търново,
дирекция „Събиране“, отдел „Принудително изпълнение“, на основание чл. 239, ал. 2 ДОПК с
Постановление за възлагане на недвижим имот
с изх. № 4909/2007/000268 от 18.04.2013 г. възлага
на: „Красита“ – ЕООД, ЕИК 200424734, с адрес:
гр. Дебелец, ул. Патриарх Евтимий 116, следния
недвижим имот: едноетажна сграда – котелно с
нафтово стопанство, със застроена площ 266 кв. м,
състоящ се от три свързани сгради – западна сграда – котелно 78 кв. м, източна сграда – помощно
помещение 48 кв. м, и северна сграда – нафтово
стопанство 140 кв. м, намиращ се в северозападната част на УПИ VIII-681, с площ 4531 кв. м,
кв. 48 по ПУП на гр. Дебелец, при граници на
сградата: от всички страни – УПИ-VIII и граници на УПИ-VIII: от две страни – улици, от
север – УПИ I-682, УПИ II-683, УПИ III-684, от
изток – УПИ VI-688, УПИ VII-689, УПИ IX-690.
Сградата се продава с полагащите се към нея
535/4531 идеални части от земята на УПИ VIII681, кв. 48 по ПУП на гр. Дебелец, целият с площ
4531 кв. м съгласно скица № 68 от 13.09.2011 г.
на Община Велико Търново за сумата 32 223 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.
3791
38. – Националната агенция за приходите,
Териториална дирекция – гр. Велико Търново,
дирекция „Събиране“, на основание чл. 239, ал. 2
ДОПК с Постановление за възлагане на недвижим
имот с изх. № 3374/2009/000093 от 4.03.2013 г. възлага на: Цветомир Красимиров Петров, с постоянен адрес: гр. Долна Оряховица, ул. Добруджа 21,
следния недвижим имот: магазин за трикотаж в
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гр. Долна Оряховица, ул. Христо Попов 6, с площ
179,83 кв. м, с 4,90 % ид.ч. от общите части на
сградата, на един етаж, конструкцията на сградата
е масивна, монолитна, построена през 1982 г.,
с много добра транспортна дейност, състои се
от преддверие, търговска зала, с изградени ел.
инсталации, ВиК мрежи, при граници и съседи:
от изток – двор, от север – ул. Христо Попов,
от юг – ул. Стефан Караджа, от запад – зелена
площ, УПИ-XVI, в кв. 108-А по регулационния
план на гр. Долна Оряховица, за сумата 17 100 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.
3792
43. – Националната агенция за приходите,
Териториална дирекция – Пловдив, на основание
чл. 239, ал. 2 ДОПК с Постановление за възлагане
на недвижим имот изх. № 2353/2010/000127 от
19.04.2013 г. възлага на Пенка Иванова Мачкърска
с постоянен адрес: гр. Етрополе, ул. Софроний 3,
вх. А, ет. 5, ап. 15, Група 1: магазин за хранителни
стоки в гр. Хисаря, ул. Аугуста 1, област Пловдив,
на партерния етаж, със застроена площ 25,40 кв. м,
състоящ се от преддверие, търговска зала, склад
и тоалетна, при граници: от изток – офис, от юг
и север – двор, от запад – стълбищна площадка
с асансьор, отдолу – изби № 3, 4 и 5, коридор и
машинно помещение, отгоре – ап. № 1, ведно
със съответните 6,57 кв. м от общите части на
сградата, за сумата 15 153 лв. Имотът се продава
такъв, какъвто е в момента на продажбата, и
купувачът не може да претендира за недостатъци
на закупения имот. Собствеността преминава у
купувача от датата на постановлението.
3733
44. – Националната агенция за приходите,
Териториална дирекция – Пловдив, на основание
чл. 239, ал. 2 ДОПК с Постановление за възлагане
на недвижим имот изх. № 2353/2010/000128 от
19.04.2013 г. възлага на „Македон 2011“ – ЕООД,
ЕИК 201655345, с адрес по чл. 8 ДОПК: гр. Хисаря, ул. Христо Смирненски 9, област Пловдив,
Група 2: фризьорски салон в гр. Хисаря, ул. Аугуста 1, област Пловдив, на партерния етаж, със
застроена площ 38,40 кв. м, състоящ се от зала,
склад, санитарни и обслужващи помещения, при
граници: от изток – вестибюл, жилищна част и
двор, от юг – магазин за дрехи, от запад – ул.
Аугуста, от север – двор, отдолу – подземен паркинг, отгоре – ап. № 2, ведно със съответните
9,94 кв. м от общите части на сградата, за сумата
23 010 лв. Имотът се продава такъв, какъвто е в
момента на продажбата, и купувачът не може да
претендира за недостатъци на закупения имот.
Собствеността преминава у купувача от датата
на постановлението.
3734
26. – Военната академия „Г. С. Раковски“ –
София, обявява конкурс за щатно осигурена
академична длъжност професор за военнослужещ
в област на висшето образование 3. Социални,
стопански и правни науки, професионално нап
равление 3.2. Психология, научна специалност
„Военна психологи я“ (Военна психологи я и
лидерство, Стратегическо лидерство, Социална
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психология) със срок 2 месеца от обнародването
в „Държавен вестник“. За дата на подаване на
документите от кандидатите се счита датата на
завеждането им в регистратурата на Военната
академия. По отношение на кандидатите ще се
извърши проучване за издаване на разрешение за
достъп до класифицираната информация съгласно
чл. 45 от Закона за защита на класифицираната
информация. Документи и справки – в София,
бул. Евлоги и Христо Георгиеви 82, тел. 92-26512, 92-26-576.
3833
9. – Софийският университет „Св. Климент
Охридски“ обявява конкурси за: професор по
7.1. Медицина (физиология – неврофизиология на
деца със специални образователни потребности);
доценти по: 4.6. Информатика и компютърни
науки (дискретни структури и алгоритми) – един;
4.3. Биологически науки (генетика – биоинформатика и молекулна еволюция, синтетична биология) – един; 4.6. Информатика и компютърни науки (компютърни архитектури и системи) – един;
главни асистенти по: 3.6. Право (международно
частно право) – един; 2.1. Филология (съвременен български език – морфология и синтаксис) – един; 4.4. Науки за земята (политическа и
електорална география) – един; 4.1. Физически
науки (физика на вълновите процеси) – 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.
Кл. Охридски“. Документи – в ректората, стая
108, София 1504, бул. Цар Освободител 15, тел.:
987-36-34.
3744
17. – Лесотехническият университет – Со
фия, обявява следните конкурси за: Факултет
„Горско стопанство“: за академична длъжност
„професор“: към катедра „Дендрология“ във
ФГС в област на висше образование 6. Аграрни
науки и ветеринарна медицина, професионално
направление 6.5. Горско стопанство, специалност
„Горско стопанство“, по дисциплината „Физиология на дървесните растения“ – един; към катедра
„Почвознание“ във ФГС в област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.5. Горско
стопанство, специалност „Ландшафтна архитектура“, по дисциплината „Почвознание с основи
на торенето“ – един; Факултет „Ландшафтна
архитектура“: за академична длъжност „Главен
асистент“ към катедра „Патология на растенията и химия“, в област на висше образование 6.
Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.5. Горско стопанство;
научно направление „Лесомелиорации, защита
на горите и специални ползвания“ (Горска фитопатология); Факултет „Стопанско управление“:
за академична длъж ност „Главен асистент“
към катедра „Маркетинг и управление на производството“ във ФСУ, по научна специалност
05.02.21 Организация и управление (по отрасли),
за обучение в професионално направление 3.7.
Администрация и управление по дисциплината
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„Организация и оперативно управление“ на ДМП,
всички със срок 3 месеца от обнародването в
„Държавен вестник“.
3795
14. – Техническият у ниверситет – София,
обявява конкурс за Факултета по машиностроене
и уредостроене в Пловдив за доцент в професионално направление 5.1. Машинно инженерство,
научна специалност Технология на машиностроенето – за нуждите на катедра „Транспортна и
авиационна техника и технологии“, със срок 2
месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Документи – във Филиала на Техническия университет – София, в Пловдив, ул. Цанко Дюстабанов 25, тел.: 032/659-552.
3746
58. – Университетът по библиотекознание и
информационни технологии, София, обявява конкурси за докторанти в редовна и задочна форма
на обучение, български граждани, през учебната
2012/2013 г.: 1. В професионално направление
3.5. Обществени комуникации и информационни
науки, по докторски програми: Книгознание,
библиотекознание и библиография – една редовна
и една задочна; Организация и управление извън
сферата на материалното производство – една
редовна и две задочни; Теория на нау чната
информация – една редовна и една задочна; Наукознание – една задочна. 2. В професионално
направление 4.6. Информатика и компютърни
науки: Автоматизирани системи за обработка на
информация и управление – една редовна и пет
задочни. Срокът за подаване на документи е 2
месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Документите се подават на адрес: бул. Цариградско шосе 119, стая 111, тел. за справки – 971 80
17, www.unibit.bg.
3502
49. – ВТУ „Т. Каблешков“, София, обявява
конкурс за редовен главен асистент в област на
висшето образование 3. Социални, стопански
и правни науки, професионално направление
3.8. Икономика (Планиране и прогнозиране в
транспорта) със срок 2 месеца от обнародването
в „Държавен вестник“. Документи – в деловодството на ВТУ „Т. Каблешков“, кв. Слатина, ул.
Гео Милев 158, тел. 9709-209.
3623
13. – Медицинският университет – София,
Факултет по обществено здраве, обявява конкурс за доцент в област на висше образование
7. Здравеопазване и спорт по професионално
направление 7.4. Обществено здраве и научна
специалност „Социална медицина и организация
на здравеопазването и фармацията“ за Катедрата
по медицинска педагогика, със срок 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. 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).
3796
45. – Университетът „Проф. д-р Асен Злата
ров“, Бургас, обявява конкурс за главен асистент
по професионално направление 2.3. Философия,
научна специалност 05.01.01. История на философията, със срок 2 месеца от обнародването в
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„Държавен вестник“. Документи – в ректората,
к/с Славейков, бул. Проф. Якимов 1, стая 214,
тел.: 056 715 725.
3501
82. – Университетът „Проф. д-р Асен Зла
таров“, Бургас, обявява конкурси за професори
по: професионално направление 5.10. Химични
технологии, научна специалност 02.10.25. Технология на композитните материали – един;
професионално направление 5.11. Биотехнологии,
научна специалност 01.05.10. Биоорганична химия,
химия на природните и физиологичноактивните
вещества – един; двата със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в
ректората, к/с Славейков, бул. Проф. Якимов 1,
стая 214, тел.: 056 715 725.
3548
30. – Университетът „Проф. д-р Асен Злата
ров“, Бургас, обявява конкурс за главни асистенти
по: професионално направление 7.1. Медицина,
нау чна специалност 03.01.58. Физиотерапия,
рехабилитация и курортология – един; професионално направление 7.1. Медицина, научна
специалност 03.01.20. Психиатрия – един; двата
със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в ректората, к/с
Славейков, бул. Проф. Якимов 1, стая 214, тел.
056 715 725.
3673
99. – Техническият университет – Варна, обявява следните конкурси за приемане на редовни
докторанти по държавна поръчка за учебната
2012/2013 г. (попълване на бройки) на основание
Решение на МС № 375 от 11.05.2012 г., чл. 3 от
Закона за развитие на академичния състав в
Република България, чл. 42, ал. 4 и чл. 68 ЗВО:
Ши- Области на висше образование,
Бройки
фър професионални направления и
редовно
докторски програми
1
5.

2

3

Технически науки

5.1. Машинно инженерство
Технология на машиностроителните материали

1

Технология на машиностроенето

1

Динамика, якост и надеждност
на машините, уредите, апаратите
и системите

1

5.2. Електротехника, електроника и
автоматика
Електрически машини и апарати

1

Електроснабдяване и електрообзавеждане

1

Теория на автоматичното управ
ление

1

А вт омат иза ц и я на п роизводството

1
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5.5. Транспорт, корабоплаване и авиация
Корабни силови уредби, машини
и механизми

1

5.13. Общо инженерство
Ергономия и промишлен дизайн
1
В срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“ кандидатите подават следните
документи : 1. заявление (типов образец, попълва
се при подаването); 2. автобиография; 3. диплома
за придобита образователно-квалификационна
степен „магистър“ с приложението (оригинал
и копие); 4. удостоверение за признато висше
образование, ако дипломата е издадена от чуждестранно висше училище; 5. други документи,
удостоверяващи интереси и постижения в съответната научна област. Справки и приемане
на необходимите документи: в ТУ – Варна, стаи
318 и 319 НУК; Г. Велева, тел.: 052/383 427; П.
Йосифова, тел.: 052/383 242.
3745
51. – Шу менск и ят у ниверситет „Епископ
Константин Преславски“ обявява конкурси за
доценти по: област на висше образование 4.
Природни науки, математика и информатика,
професионално направление 4.2. Химически науки (Органична химия) – един; област на висше
образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.2. История и археология
(История на България – Възраждане) – един,
двата със срок 2 месеца от обнародването в
„Държавен вестник“. Документи – в ректорската
канцелария на ШУ, Шумен, ул. Университетска
115, корпус 1, кабинет 124, тел. 054/830-495, в.
121, GSM: 0899-901-943.
3428
1. – Институтът по обща и неорганична химия
при БАН – София, обявява конкурс за доцент по
4.2. Химически науки (Химична кинетика и катализ) за нуждите на лаборатория „Повърхности
на дисперсни материали“, със срок 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в канцеларията на института, София, ул.
Акад. Г. Бончев, бл. 11, тел. 02/872-48-01.
3399
20. – Институтът по математика и инфор
матика при БАН – София, обявява конкурси
за: професор в област на висше образование 4.
Природни науки, математика и информатика,
професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки, научна специалност
01.01.12. Информатика (компютърни методи за
изследване на комбинаторни дизайни и сродни
на тях структури); доцент в област на висше
образование 4. Природни науки, математика
и информатика, професионално направление
4.5. Математика, научна специалност 01.01.13.
Математическо моделиране и приложение на
математиката (числен анализ и компютърна
симулация на нелинейни физични процеси) за
нуждите на ИМИ, двата със срок 2 месеца от
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обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в отдел „КУД“ на института, София, ул.
Акад. Г. Бончев, бл. 8, тел. 979-28-48.
3470
15. – Националният институт по метеоро
логия и хидрология – БАН, София, обявява
конкурси за професори в област на висше образование 5. Технически науки, професионално
направление 5.7. Архитектура, строителство и
геодезия (Инженерна хидрология, хидравлика
и водно стопанство) в секция „Хидрология на
повърхностните и подземни води“ на департамент „Хидрология“ по специалността „Речна
хидрология и физически характеристики на
речния отток, моделиране, анализи и оценки,
включително високи води“ – един, и в сектор
„Наноси и морфология на реките“ на департамент „Хидрология“ по специалността „Наноси
и морфология на реките“ – един, и двата със
срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Документи и справки: в София 1784,
бул. Цариградско шосе 66, канцеларията на
института, тел. 02/462-46-29.
3535
360. – Институтът по биофизика и биоме
дицинско инженерство – БАН, София, обявява
конку рс за главен асистент, професионално
направление „Биологически науки“, шифър 4.3,
за нуждите на секция „Липид – белтъчни взаимодействия в биологичните мембрани“ към
института със срок 2 месеца от обнародването в
„Държавен вестник“. Документи – в канцеларията
на института, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 105.
3831
361. – Институтът по биофизика и биоме
дицинско инженерство – БАН, София, обявява
конкурс за главен асистент, професионално направление „Информатика и компютърни науки“,
шифър 4.6, за нуждите на секция „Биоинформатика
и математическо моделиране“ към института със
срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Документи – в канцеларията на института, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 105.
3832
90. – Националният исторически музей – Со
фия, обявява конкурс за доцент по 05.03.12. Археология (Средновековна археология), професионално
направление 2.2. „История и археология“ – един,
за нуждите на Националния исторически музей – София (отдел „Археология“), със срок 2
месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
За справки и документи – в деловодството на
НИМ – София, София 1618, ул. Витошко лале
16, тел.: 02/955 76 04/153.
3830
5. – Службата по геодезия, картография и
кадастър – Пловдив, на основание чл. 46, ал. 1
и 2 ЗКИР съобщава, че са приети кадастралната
карта и кадастралният регистър на недвижимите
имоти за територията на група поземлени имоти
по трасето на жп линия София – Пловдив в участъка от км 102+070 (входна стрелка на жп гара
Септември, страна София) до землищната граница
на с. Мокрище с гр. Пазарджик, включително
жп гара Септември, и от землищната граница
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на гр. Пазарджик със с. Главиница до жп гара
Стамболийски включително (км 138+380 начало
стрелка № 1 по път 2), попадащи в землищата на
с. Триводици, с. Ново село и гр. Стамболийски,
община Стамболийски, които са в Службата по
геодезия, картография и кадастър. В 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени
искания и възражения по тях пред Службата по
геодезия, картография и кадастър – Пловдив.
3834
2 0. – Ст о л и ч н ат а общ и н а на о снова н ие
чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен
под робен ус т ройс т вен п ла н – изменение на
план за регулация – план-извадка и план за
застрояване – план-извадка за УПИ I, II, III,
IV, V, VI, VII, VIII, IX, Х, кв. 1, УПИ І, кв. 1е,
и работен устройствен план за УПИ VI, VII,
VIII, IX, кв. 1, и изменение на прилежащата
улица за м. Дианабад-запад. Планът е изложен
в район „Изгрев“. На основание чл. 128, ал. 5
ЗУТ заинтересованите лица могат да направят
писмени възражения, предложения и искания
по проекта до главния архитект на Столична
община чрез район „Изгрев“. Проектът за подробен устройствен план подлежи на обществено
обсъждане на основание § 124 ПЗРЗИДЗУТ (ДВ,
бр. 82 от 2012 г.) по реда на чл. 121, ал. 1 (отм.)
ЗУТ преди внасянето му в Общинския експертен
съвет по устройство на територията.
3565
84 . – Ст о л и ч н ат а общ и н а на о снова н ие
чл. 128, ал. 10 ЗУТ съобщава, че е изработен
подробен устройствен план – план за регулация,
план за застрояване и план-схеми на мрежите
и съоръженията на техническата инфраструктура на квартали 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 и
43, в.з. К лисура – Лаловец, който е изложен
в район „Банк я“, заедно с протокол № ЕСО-011 от 5.04.2013 г. на комисията по чл. 210
ЗУТ. Проектът е изработен по реда на чл. 16
ЗУТ. На основание чл. 128, ал. 5 (изм.) ЗУТ в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да
направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта до главния архитект на
Столична община чрез район „Банкя“. Проектите
за подробни устройствени планове подлежат на
обществено обсъждане по реда на чл. 121, ал. 1
(отм.) ЗУТ преди внасянето им в Общинския
експертен съвет по устройство на територията.
3566
103. – Столичната община на основание
чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен
проект за подробен устройствен план за изменение на плана за регулация и застрояване за
кв. 48 и кв. 65, кв. Курило – гр. Нови Искър, в
граници: улица по о.т. 84 – о.т. 67 – о.т. 76а – о.т.
67б – о.т. 67в – о.т. 67г – о.т. 67д – о.т. 67е; северна и североизточна граница за УПИ I-74,
456, североизточна граница за УПИ XVII-83 от
кв. 48; улица по о.т. 73 – о.т. 75 – о.т. 76 – о.т. 77;
северна и източна граница за УПИ I – северна,
източна и южна граница за УПИ ХХХI – „за
озеленяване“; югоизточна и югозападна граница
за УПИ ХII-1221 от кв. 65; улица по о.т. 134 – о.т.
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68в; североизточна граница за УПИ ХХХII-558,
североизточна и югоизточна граница за УПИ
ХV-556, югоизточна граница за УПИ ХХVII-666,
южни граници за УПИ ХХVII-666 и ХХVIII-562
от кв. 65, който е изложен в район „Нови Искър“.
Заинтересуваните могат да обжалват плановете
по реда на чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ чрез
район „Нови Искър“.
3720
2 0. – Ст о л и ч н ат а общ и н а на о снова н ие
чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен
проект за изменение на план за регулация и
затрояване с придружаващите го схеми и материали на квартали 1, 2 и 10 от м. НПЗ „Изток“,
местност Къро, район „Младост“: в граници:
бул. Цариградско шосе, бул. Асен Йорданов;
новопредвидена улица от о.т. 220Б до о.т. 21А;
улица от о.т. 21А до о.т. 199. На основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ в срок един месец от датата
на обнародването на съобщението в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да
направят писмени възражения по проекта чрез
район „Младост“.
3721
6. – Община Балчик на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ обявява на заинтересуваните собственици, че е изработен ПУП – ПП за „Външен
водопровод за захранване на Претоварна станция
за ТБО в ПИ 02508.544.618“ по кадастралната
карта на гр. Балчик. 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 ПУП – ПП към Община Балчик.
3471
7. – Община Балчик на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ обявява на заинтересуваните собственици, че е изработен ПУП – ПП за „Дъждовна
канализация на Претоварна станция за ТБО в
ПИ 02508.544.618“ по кадастралната карта на
гр. Балчик. 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 ПУП – ПП към Община Балчик.
3472
8. – Община Балчик на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ обявява на заинтересуваните собственици, че е изработен ПУП – ПП за „Електрозахранване на Претоварна станция за ТБО
в ПИ 02508.544.618“ по кадастралната карта на
гр. Балчик. 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 ПУП – ПП към Община Балчик.
3473
9. – Община Балчик на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ обявява на заинтересуваните собственици, че е изработен ПУП – ПП за „Електрозахранване на ПИ 39459.19.27“ по кадастралната карта на с. Кранево, община Балчик.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“

з
м
П
3

а
з
ц
о
0
н
З
т
в
д
3

н
а
е
д
н
З
н
у
С
с
а
р
3

н
и
п
п
е
и
б
Е
3

о
в
е
з
ч
k
е
С
н
щ
Н
с
в
н
д
п
р
н
3

н
и
ч
п
з
н

-

;

а

-

а
5
-

-

а

,
-

а

-

БРОЙ 42

ДЪРЖАВЕН

заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по
ПУП – ПП към Община Балчик.
3474
17. – Община Ботевград на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУ Т съобщава, че е изработен проект
за подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план на трасе на електропровод за
обект „Въздушно електрозахранване на ПИ
066080 – м. Греджовица, землище на с. Скравена, община Ботевград“. Съгласно чл. 128, ал. 5
ЗУТ в едномесечен срок от обнародването заинтересуваните лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация – Ботевград.
3460
10. – Областният управител на област Бургас
на основание чл. 149, ал. 4 във връзка с чл. 148,
ал. 3 ЗУТ съобщава на заинтересованите лица, че
е одобрен работен инвестиционен проект и е издадено разрешение за строеж № 3 от 11.04.2013 г.
на основание чл. 148, ал. 1, 3, 4 и чл. 152, ал. 1
ЗУТ за строителство на обект „Реконструкция
на ВЛ 110 kV п/ст „Айтос“ – п/ст „Карнобат“ в
участъка от п/ст „Карнобат“ до стълб № 76а“.
Съгласно чл. 149, ал. 4 ЗУТ разрешението за
строеж подлежи на обжалване пред Върховния
административен съд в 14-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“.
3546
15. – Община Генерал Тошево, звено „АННСР“,
на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ във връзка с
искане № ТР-04-02-4306 от 10.04.2013 г. обявява
проект за ПУП – ПП (подробен устройствен
план – парцеларен план) за „Свързващ подземен
електропровод 20 kV в землищата на с. Сноп
и с. Житен, община Генерал Тошево, и с. Добрин, община Крушари, с инвеститор „Норекс
Енерджи Проджект 2“ – ООД.
3642
3. – Община гр. Девин, област Смолян, на
основание чл. 128, ал. 1 и 2 ЗУТ и писмо с
вх. № 92-125-1 от 28.03.2013 г. от „Национална
електрическа компания“ – ЕАД, съобщава на
заинтересованите страни, че е изработен окончателен проект ПУП – ПП за обект: „ВЛ 110
kV „Въча“ – ВЕЦ „Цанков камък“. Трасето на
електропровода минава през землища от области
Смолян, Пазарджик и Пловдив. За територията
на област Смолян трасето минава през землищата на с. Осиково, с. Михалково и с. Селча.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародване на обявлението в „Държавен
вестник“ заинтересованите страни имат право
на писмени възражения, предложения и искания
до общинската администрация – Девин, като
проектът за землищата от община Девин е на
разположение в сградата на общинската администрация – Девин, отдел „РУТ“, за запознаване.
3759
98. – Община гр. Дулово, област Силистра,
на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица по смисъла на чл. 131 ЗУТ,
че е изработен проект за подробен устройствен
план – парцеларен план (ПУП – ПП) за трасе
за външно електрозахранване на базова станция
на „Глобул“ № 4628 Чернолик, намираща се в
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поземлен имот № 010061, местността Райман
в землището на с. Чернолик. Трасето с обща
дължина 156,42 м и сервитутите са предвидени
да преминат в поземлени имоти по КВС, като
подробно описание на имотите и сервитутите
е приложено в табличен вид, неразделна част
към ПУП – ПП, както следва: № 721100, 000071
и 010061 в землището на с. Чернолик. Проектът
се намира в сградата на Община Дулово, сектор
„УТЗЕИ“, стая № 18. На основание чл. 128, ал. 5
ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят
писмени възражения, предложения и искания
по проекта за подробен устройствен план в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ на обявлението до общинската
администрация.
3545
20. – Община Каварна на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен парцеларен
план за линейни обекти на техническата инфраструктура извън границите на населените места
и селищни образувания, представляваща трасе
на водопровод от гр. Каварна (кръстовището
на улица с идентификатор 35064.501.9652 с път
идентификатор 35064.501.171) до ПСОВ ,,Каварна“ с идентификатор 35064.50.177 по КККР на
гр. Каварна, община Каварна, по следното трасе:
35064.50.171, 35064.50.83, 35064.50.81, 35064.50.63,
35064.50.68 и 35064.50.169 по КККР на гр. Каварна, община Каварна, област Добрич. Проектът
се намира в отдел ,,ТУС“ при Община Каварна.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в ,,Държавен вестник“
заинтересованите могат да се запознаят със
същия и да направят писмени искания, предложения и възражения по проекта до общинската
администрация Каварна.
3715
29. – Община Казанлък на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
подробен устройствен план – парцеларен план
на подземен електропровод и водопроводно
отклонение за захранване на поземлен имот
№ 27499.181.64, преминаващи през поземлени
имоти: № 27499.181.184 и № 27499.179.101 – полски пътища, публична общинска собственост;
ПИ № 27499.179.518 и № 27499.179.397 – пасища, публична общинска собственост, и ПИ
№ 27499.179.025 – на пои т елен ка на л, час т на
общинска собственост, всички в местност Под
Енина, землище с. Енина, община Казанлък, с
дължина на трасетата: за водопровода – 128,5 м,
сервитут – 93,7 кв. м, и за електропровода – 82,3
м, сервитут – 166 кв. м. 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 него.
3519
28. – Община Казанлък на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
подробен устройствен план – парцеларен план
на подземен електропровод за захранване на
поземлен имот № 015014 – за производствена и
складова дейност, преминаващ през поземлен
имот № 000032 – полски път, публична общинска собственост; поземлен имот № 000007 – път
трети клас, държавна собственост, и поземлен
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имот № 016006 – индивидуално застрояване,
частна собственост, всички в местност Хаджиева
могила в землището на с. Черганово, община
Казаналък (ЕКАТТЕ 80532), с дължина на трасето
77 м и сервитут 154 кв. м. 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.
3520
5. – Областният управител на област Ловеч
на основание чл. 149, ал. 4 ЗУТ съобщава на
заинтересованите лица, че е издадено Разрешение за строеж № 1 от 10.04.2013 г. за обект
„Изтегляне на оптичен кабел в съществуваща
канална мрежа от кръгово кръстовище на път
II – 35 гр. Ловеч (естакада „Софийска“) до съществуваща шахта гр. Троян“ с възложител:
„Моби л т ел“ – Е А Д, ЕИ К BG131468980, с ъ с
седалище и адрес на управление: София, Столична община, район „Илинден“, ул. Кукуш 1.
Обектът е шеста категория съгласно чл. 137,
ал. 1, т. 6 ЗУТ и чл. 6, ал. 3, т. 1 от Наредба № 35
от 2012 г. за правилата и нормите за проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация
на кабелни електронни съобщителни мрежи и
прилежащата им инфраструктура. Монтажните
дейности предвиждат да се положи оптичен
кабел с 24 оптични влакна в съществуваща
канална мрежа с три броя HDPE ∅ 40 тръби,
въведена в експлоатация с удостоверение № 1 от
3.09.2010 г., издадено от областния управител на
област Ловеч. Разрешението за строеж съгласно
чл. 149, ал. 4 ЗУТ подлежи на обжалване от заинтересуваните лица, като жалбите се подават
чрез областния управител на област Ловеч до
Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“.
3459
38. – Община Мездра на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че са изработени: проект
за специализиран подробен устройствен план
(ПУП) по чл. 111 ЗУТ за промяна предназначението на земеделски земи за „Кариера за добив
на скалнооблицовъчни материали от находище
„Кремона“, участък „Кален“ и участък „Каленизток“, в обхват част от землищата на с. Кален и
с. Горна Кремена съгласно концесионната площ,
определена съгласно координатен регистър на
точките, както следва:
№

Х (m)

Y (m)

Т.1

4695553,70

8542563,80

Т.2

4695600,80

8542651,80

Т.3

4695621,40

8542688,80

Т.4

4695635,10

8542716,00

Т.5

4695660,90

8542764,40

Т.6

4695713,10

8543007,30

Т.7

4695728,90

8543094,70

Т.8

4695637,00

8543210,30

Т.9

4695600,90

8543221,30

Т.10

4695578,20

8543243,80
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№

Х (m)

Y (m)

Т.11

4695518,10

8543251,00

Т.12

4695471,70

8543034,30

Т.13

4695481,60

8542829,90

Т.14

4695482,50

8542802,40

Т.15

4695470,90

8542717,60

Т.16

4695487,60

8542661,20

Т.17
4695515,20
8542625,50
и части от поземлени имоти извън концесионната
площ № 000003, 000025 и 000026 в землището на
с. Кален; проект за парцеларен план за „Подземна
кабелна линия 20 kV за присъединяване на кариерата към ел. мрежа“, засягаща следните имоти:
№ 035026 в землището на с. Горна Кремена и ПИ
№ 000025, 000026, 000618 и 000716 в землището
на с. Кален. Проектите са на разположение в
сградата на Община Мездра, стая 106. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ заин
тересуваните лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация – гр. Мездра.
3683
4. – Община Оряхово на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен окончателен
проект на подробен устройствен план – парцеларен план за въздушна линия 110 kV за изграждане на втора връзка за подстанция Оряхово
с трасе в ПИ с № 0.78; 0.79; 0.80; 0.143; 0.170;
0.173; 0.286; 0.377; 0.395; 0.441; 23.4; 23.5; 24.6;
24.8; 24.17; 24.53; 28.56; 28.76; 29.17; 37.1; 37.2;
37.3; 37.8; 52.11; 52.13; 52.28; 52.29; 52.32; 52.33;
52.36; 52.37; 52.38; 413.1; 414.1 и 414.2 по КВС
за землището на гр. Оряхово. На основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“
заинтересуваните страни могат да прегледат
проекта всеки присъствен ден в Техническата
служба – стая № 204 на Община Оряхово, и да
направят писмени възражения, предложения и
искания по него, ако имат такива.
3809
34. – Общ ина Па ве л ба н я на основа н ие
чл. 128, ал. 1 и 2 ЗУТ съобщава, че е изработен
проект за ПУП – ПП на трасе на ел. кабел за
захранване на ПИ 55021.3.4 с извършител ГТНН
на ТП „К АТ“ в местността Гердеме, землището
на гр. Павел баня, община Павел баня, област
Стара Загора, разположен на границата на ПИ
55021.4.1 чрез кабел, разположен в земята. Оттам трасето продължава на юг по полски път
55021.4.515 и пресича ПИ 55021.4.892 (територия
за транспорт – път ІІ-56), ПИ 55021.4.509 – полски път, и влиза в ПИ 55021.3.4. Дължината на
трасето на ел. кабела е 89,23 л. м, а площта на
сервитута е 179 кв. м. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ писмени възражения, предложения и
искания по проекта могат да бъдат подавани до
общинската администрация в 30-дневен срок от
обнародването в „Държавен вестник“.
3760
22 . – Общ и н а П а з ард ж и к на о снова н ие
чл. 128, а л. 1 ЗУ Т обявява, че е изработен
ПУП – парцеларен план за трасета на захранващи водопровод с дължина 649 м и електро-
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провод с дължина 612 м от указаните места на
присъединяване до ПИ 55155.9.258, м. Бахче пара
по КККР на землище Пазарджик, преминаващи през ПИ № 55155.9.176 – напоителен канал,
и ПИ № 55155.9.180, 55155.9.183, 55155.9.188 и
55155.8.144 – полски пътища, съгласно изчертаните с червено и зелено трасета и сервитути и
регистъра на засегнатите собственици. Проектът
е изложен в общината, ет. 5, стая 503. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени
възражения до общинската администрация.
3761
23. – Общ и н а П а з ард ж и к на о снова н ие
чл. 128, а л. 1 ЗУ Т обявява, че е изработен
ПУП – парцеларен план за трасета на захранващи водопровод с дължина 710 м от края на
регулацията на гр. Пазарджик и електропровод
с дължина 35 м от нов стълб на ВЛ 20 kV до ПИ
55155.28.3, м. Вала по КККР на землище Пазарджик, преминаващи през ПИ № 55155.28.5 – паркинг, и ПИ № 55155.28.6 – ведомствен път (асфалтиран път), съгласно изчертаните с червено
и зелено трасета и сервитути и регистъра на
засегнатите собственици. Проектът е изложен в
общината, ет. 5, стая 503. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица
могат да направят писмени възражения до общинската администрация.
3762
819. – Община гр. Петрич, област Благоевград, на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава
на заинтересованите, че e изработен ПУП – ПП
(подробен устройствен план – парцеларен план)
за имот с идентификатор 56126.45.123, м. Неволница – лозята, землище гр. Петрич – общинска
собственост, за изграждане на трафопост. Проектът се намира в сградата на Община Петрич.
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.
3464
46. – Община Петрич на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересуваните, че e
изработен ПУП – ПУР, м. Бухото – Зиче, със
схеми на „ВиК“ и електрозахранване. Трасето
е предвидено да премине в земеделски поземлени имоти в райони по кадастрална карта,
като подробно описание на имотите е приложено в табличен вид, неразделна част към
ПУП – ПУР, както следва: поземлени имоти с
идентификатори: 56126.7.9, 56126.7.36, 56126.7.52,
5612 6.7.62 , 5612 6.7.63, 5612 6.7.6 4, 5612 6.7.6 6,
5612 6.7.77, 5612 6.7.8 8 , 5612 6.7.89, 5612 6.7.91,
5612 6.7.9 2 , 5612 6.7.95, 5612 6.7.96 , 5612 6.7.98 ,
56126.7.101, 56126.7.102, 56126.7.113, 56126.7.114,
56126.7.117, 56126.7.120, 56126.7.121, 56126.7.125,
56126.7.127, 56126.7.129, 56126.7.130, 56126.7.131,
56126.7.205, 56126.7.206, 56126.7.207, 56126.8.21,
5612 6.8.2 5, 5612 6.9.7, 5612 6.9.21, 5612 6.2 5.22 ,
56126.45.117, 56126.45.118, 56126.45.119, 56126.45.120,
56126.45.121, 56126.45.123, 56126.45.131, 56126.45.143,
56126.45.199, 56126.45.431, 56126.45.432, 56126.987.28,
56126.987.100, 56126.250 – землище гр. Петрич.
Проектът се намира в сградата на Община
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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.
3603
10. – Община Пловдив на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП)
за оптична кабелна линия на „НЕТГАРД“ – ООД,
на територията на район „Южен“ от ул. Димитър
Талев до ул. Обнова, кв. Коматево – гр. Пловдив. План-схемата е изложена за запознаване в
сградата на Община Пловдив, пл. Централен 1,
стая 9, ет. 8. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в
едномесечен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересуваните
лица могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта до администрацията на Община Пловдив.
3763
13. – Община Поморие на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
ПУП – парцеларен план за обект: „Временна
пътна връзка от път I-9 при км 223+240“ в землището на гр. Поморие с трасе, преминаващо през
следните поземлени имоти: 57491.19.565 (път І-8),
57491.18.695 (полски път), 57491.17.233 (полски път)
и 57491.17.79 (ниви, собственост на наследници
на Манол Илиев Трингов), 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
по проекта до Община Поморие в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“.
3529
14. – Община Поморие на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
ПУП – парцеларен план за обект: „Временна
пътна връзка от път I-9 при км 224+040“ в землището на гр. Поморие с трасе, преминаващо
през следните поземлени имоти: 57491.19.565
(път І-8), 57491.19.573 (полски път), 57491.19.302
(ниви, собственост на Фроска Тодорова Христова)
и 57491.19.115 (ниви, собственост на Снежина
Щ. Иванова и Стефан Щ. Филипакев), 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 по проекта до Община Поморие в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“.
3530
15. – Община Поморие на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
ПУП – парцеларен план за обект: „Временна
пътна връзка от път I-9 при км 224+420“ в землището на гр. Поморие с трасе, преминаващо
през следните поземлени имоти: 57491.19.565
(път І-8), 57491.19.568 (полски път), 57491.19.278
(лозе, собственост на Яни Николов Арнаудов),
който е изложен в сградата на Община Поморие, ул. Солна 5. На основание чл. 128, ал. 5
ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят
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писмени възражения по проекта до Община
Поморие в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“.
3531
16. – Община Поморие на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
ПУП – парцеларен план за обект: „Временна
пътна връзка от път I-9 при км 223+200“ в землището на гр. Поморие с трасе, преминаващо
през следните поземлени имоти: 57491.19.565
(път І-8), 57491.19.578 (полски път), 57491.19.137
(ниви – собственост на Петър Г. Попчев), 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 по проекта до Община Поморие в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“.
3532
17. – Община Поморие на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
ПУП – парцеларен план за обект: „Еднопосочно
обръщало на път I-9 при км 225+000“ в землището на гр. Поморие с трасе, преминаващо през
следните поземлени имоти: 57491.18.670 (полски
път), 57491.18.678 (полски път) и 57491.18.680 (територии, предназначени за селско стопанство),
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 по проекта до Община
Поморие в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“.
3825
18. – Община Поморие на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУ Т съобщава, че е изработен проект
за ПУП – парцеларен план за обект: „Кабел
20 kV 3х (1 х 40 0 к в. мм), ПС „К аблешково“ – ЖР стълб № 8 на ВЛ 20 kV „Адата“, в
землището на гр. Каблешково и гр. Ахелой с
трасе и сервитут на кабела, преминаващо през
следните поземлени имоти: 35033.0.731 (път
ІІІ), 35033.7.411 (производство на ел. енергия),
35033.0.733 (полски път), 35033.0.795 (полски път),
35033.0.227 (пасище, мера), 35033.0.794 (полски
път), 00833.11.342 (полски път), 00833.11.344 (полски път), 00833.11.369 (полски път), 00833.11.378
(полски път) и 00833.11.372 (полски път), 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 по проекта до Община Поморие в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“.
3716
35. – Община Приморско, дирекция „У Т“,
на основание чл. 128, ал. 1 и 2 ЗУТ съобщава
на заинтересованите, че e изработен проект
за ПУП (парцеларен план) за ПИ № 482, ПИ
№ 438, ПИ № 245 и част от ПИ № 477 по плана
на новообразуваните имоти, м. Лозята, землище с. Писменово, с цел изграждане на линеен
обект на техническата инфраструктура – кабелна
линия 20 kV за ПИ № 482, който е разгледан и
приет с протокол № 2 от 3.04.2013 г. по т. 10 от
ОЕСУТ – Приморско. Проектът се съхранява
в дирекция „УТ“ и може да бъде предоставен
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за разглеждане от заинтересованите по всяко
време от работния ден. 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.
3810
10. – Община Раднево, област Стара Загора,
на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава на
всички заинтересовани, че e изготвен проект
за ПУП – ПЗ (план за застрояване) за обект:
бензиностанция, газстанция и метанстанция,
заведения за хранене, покрит пазар, мотел, паркинги и озеленяване в поземлен имот № 110019
в землището на с. Коларово, община Раднево,
област Стара Загора. Плановете са изложени в
Общинската администрация Раднево, стая № 209.
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.
3425
11. – Община Раднево, област Стара Загора,
на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава на
всички заинтересовани, че e изготвен проект
за ПУП – ПЗ (план за застрояване) за обект:
бензиностанция, газстанция и метанстанция,
заведения за хранене, покрит пазар, мотел, паркинги и озеленяване в поземлен имот № 110022
в землището на с. Коларово, община Раднево,
област Стара Загора. Плановете са изложени в
Общинската администрация Раднево, стая № 209.
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.
3426
4. – Община гр. Рила, област Кюстендил,
на основа н ие ч л. 128, а л. 1 ЗУ Т с ъобща ва
на заинтересуваните лица, че са изработени
проекти за подробни уст ройствени планове
(ПУП) – парцеларни планове (ПП) за елементите на техническата инфраструктура на обект
„Модулна пречиствателна станция за отпадни
води“ (МПСОВ) в с. Смочево, община Рила,
предвидена в част от поземлен имот (ПИ)
№ 087002, местност Миндеьо в землището на
с. Смочево, община Рила, по КВС: 1. подробен
устройствен план (П У П) – парцеларен план
(ПП) на „Битова и дъждовна канализация на
с. Смочево до модулна пречиствателна станция
за отпадни води (МПСОВ) на с. Смочево“; трасето на „Битова и дъждовна канализация“ е в
землището на с. Смочево, община Рила, и засяга
поземлени имоти по вид собственост: държавна
публична собственост – път III клас; държавна
частна собственост – ДПФ; общинска публична
собственост – Община Рила; общинска частна
собственост – Община Рила, частна собственост;
2. подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) на „Външно ел. захранване на
МПСОВ“; трасето на „Външно електрозахранване“ е в землището на с. Смочево, община Рила,
и засяга поземлени имоти по вид собственост:
държавна публична собственост – път III клас;
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държавна частна собственост – ДПФ; общинска
част на собст веност – Общ ина Ри ла, част на
собственост; проектната дължина на трасето
на електропровода по хоризонтална проекция
е общо 357,15 м; 3. подробен устройствен план
(ПУП) – парцеларен план (ПП) на „Външен
водопровод до площадката на МПСОВ“; трасето
на „Външен водопровод“ до пречиствателната
станция за отпадни води е в землището на
с. Смочево, община Рила, и засяга поземлени
имоти по вид собственост: общинска частна
собственост – Община Рила; проектната дължина на трасето от края на регулацията до
ПСОВ по хоризонтална проекция е общо 58,30
м. Проектите за подробни устройствени планове (ПУП) – парцеларни планове (ПП) за
елементите на техническата инфраструктура
на обект „Модулна пречиствателна станция за
отпадни води“ (МПСОВ) в с. Смочево, община
Рила, са изложени в отдел „УТСК“ при Община
Рила, гр. Рила, пл. Възраждане 1. В едномесечен срок от обнародването на обявлението в
„Държавен вестник“ на основание чл. 128, ал. 5
ЗУТ заинтересованите лица могат да направят
писмени възражения, предложения и искания
по проектите на ПУП – парцеларни планове
(ПП) до общинската администрация – гр. Рила,
пл. Възраждане 1.
3666
27. – О б щ и н а С а н д а н с к и н а о с н о в а н и е
чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен
подробен устройствен план – парцеларен план
за проектно трасе на електропровод за захранване на УПИ 067003, местността Ранна круша,
землище на с. Ново Ходжово, община Сандански. Трасето на електропровода преминава
през поземлени имоти: имот № 000098 – полски
път, имот № 000079 – местни пътища, имот
№ 000 038 – дру г вид земеделска зем я, имот
№ 000142 – полски път, имот № 000164 – полски път, имот № 072075 – друг вид земеделска
земя, имот № 000134 – гранична река, и имот
№ 000137 – пасище, мера, всички в землището на
с. Ново Ходжово, община Сандански. Планът е
изложен в сградата на общината, ет. 4, стая 405.
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.
3641
15. – Общ и на Сви лен г ра д на основа н ие
чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава на всички заинтересовани лица, че е изработен проект на
ПУП – парцеларен план за строеж: „Външно
електрозахранване, канализация и водоснабдяване на къща за гости в ПИ № 015012, м. Речните
лозя, землището на Свиленград“, през поземлен
имот ПИ № 1017, м. Речните лозя, землището
на Свиленград, с НТП – полски път, общинска
собственост, който е изложен в сградата на общината, стая № 210. Съгласно чл. 128, ал. 5 ЗУТ
в едномесечен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересованите
лица могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта до Община
Свиленград.
3415
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14. – Общ и на Сви лен г ра д на основа н ие
чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава на всички заинтересовани лица, че е изработен проект на
ПУП – парцеларен план за изграждане на местен път с трайна настилка с дължина 0,640 км,
м. Бялата пръст, землището на Свиленград, през
поземлени имоти – ПИ № 000627, ПИ № 001039,
ПИ № 001040, ПИ № 001573, ПИ № 033004,
ПИ № 033005, ПИ № 033006, ПИ № 033023,
ПИ № 033065, ПИ № 513042, ПИ № 5140 02,
ПИ № 5140 03, ПИ № 5140 04, ПИ № 5140 05,
ПИ № 5150 01, ПИ № 5150 02, ПИ № 901114,
ПИ № 901116, ПИ № 901121, ПИ № 901123, ПИ
№ 901124, м. Бялата пръст, землището на Свиленград, който е изложен в сградата на общината, стая № 210. Съгласно чл. 128, ал. 5 ЗУТ в
едномесечен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересованите
лица могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта до Община
Свиленград.
3416
2. – Община гр. Севлиево, област Габрово,
на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че
е изработен проект на подробен устройствен
план – парцеларен план (ПУП – ПП) за обект:
Трасе на довеждащ провод на техническата инфраструктура – електропровод НН за захранване
на производствен обект „Цех за производство на
здравословни храни“ в ПИ 125058 в землището
на с. Горна Росица, преминаващо през имоти
и полски пътища – общинска собственост, съгласно изчертаното с червен цвят трасе и със
сива прекъсната линия сервитути. Проектът е
изложен в сградата на общината, стая 108. На
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени
възражения до общинската администрация.
3667
2а. – Община гр. Севлиево, област Габрово,
на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че
е изработен проект на подробен устройствен
план – парцеларен план (ПУП – ПП) за обект:
Трасе на разпределителен газопровод от гр. Севлиево до с. Горна Росица – II етап, преминаващо
през полски пътища – общинска собственост,
съгласно изчертаното с червено трасе и сервитут. Проектът е изложен в общината, стая 209.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения до общинската администрация.
3668
2б. – Община гр. Севлиево, област Габрово,
на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че
е изработен проект на подробен устройствен
план – парцеларен план (ПУП – ПП) за обект:
Трасе на подземен кабел за електрозахранване
и водопровод до поземлен имот № 069020, землище с. Млечево. Проектът е изложен в стая
108 на Община Севлиево. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица
могат да направят писмени възражения до общинската администрация.
3669
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15. – Община Сливен на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУ Т съобщава, че е изработен проект
за изменение на подробен устройствен план
за УПИ I – „За мемориален гробищен парк“,
I V – „За производствено-битов комплекс на
ССБ“, и V – „За озеленяване“, в кв. 109 и УПИ
V – „За ТИР стоянка и спедиторска дейност“, в
кв. 94 по плана на кв. Речица, Сливен, като се
променя уличната регулация между о.т. 222 и
о.т. 218; УПИ V в кв. 94 се разделя на два нови
УПИ: V – „За разширение на гробищен парк“, и
VI – „За благоустроявяне“, а в кв. 109 се променят границите между УПИ I, IV и V, УПИ I се
отрежда „За гробищен парк“ и се образува нов
УПИ VI – „За обществено обслужване“. Проектът
е изложен в сградата на Община Сливен, стая
35. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едомесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения по проекта до общинската
администрация.
3462
7. – Община гр. Созопол (ЕК АТТЕ – 67800),
област Бургас, на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ
съобщава, че е изработен проект за подробен
устройствен план – парцеларен план на елемент на техническата инфраструктура извън
границите на населените места: „Кабел 20 kV
3х/1х400/мм 2: ТП „Мапи“ – ТП „Стара Загора“,
землище на гр. Созопол, с трасе и сервитут
в обхват на поземлени имоти: № 67800.54.145,
№ 67800.9.115, № 67800.9.128, № 67800.8.321, зем
лище на гр. Созопол, област Бургас. С внесения
проект за подробен устройствен план – парцеларен план на обект „Кабел 20 kV 3х/1х400/мм 2:
ТП „Мапи“ – ТП „Стара Загора“, землище на
гр. Созопол, област Бургас, се обособява трасе
на кабели НН – 1 бр. кабел 20 kV, което е: от ТП
„Стара Загора“ – ПИ 8.315 до ТП „Мапи“ в ПИ
40.135, и сервитут в обхват на поземлени имоти
с № 67800.54.145, № 67800.9.115, № 67800.9.128,
№ 67800.8.321, землище на гр. Созопол, област
Бургас. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ заитересуваните могат да направят
писмени възражения, предложения и искания
до общинската администрация.
3670
5. – Община гр. Созопол (ЕК АТТЕ – 67800),
област Бургас, на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ
съобщава, че е изработен проект за подробен
устройствен план – парцеларен план на елемент
на техническата инфраструктура извън границите
на урбанизирани територии: обект „Кабел 20 kV
3х/1х400/мм 2: ВС „Буджака“ – ТП „Стара Загора“, землище на гр. Созопол, с трасе и сервитут
в обхват на поземлени имоти: № 67800.9.115,
№ 67800.8.321, № 67800.8.318, № 67800.8.978, землище на гр. Созопол, област Бургас. С внесения
проект за подробен устройствен план – парцеларен план на обект „Кабел 20 kV 3х/1х400/
мм 2: ВС „Буджака“ – ТП „Мапи“, землище на
гр. Созопол, област Бургас, се обособява трасе
на кабел и сервитут в обхват на поземлени имоти: № 67800.9.115, № 67800.8.321, № 67800.8.318,
№ 67800.8.978, землище на гр. Созопол, област
Бургас. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен
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вестник“ заитересуваните могат да направят
писмени възражения, предложения и искания
до общинската администрация.
3671
6. – Община гр. Созопол (ЕК АТТЕ – 67800),
област Бургас, на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ
съобщава, че е изработен проект за подробен
устройствен план – парцеларен план на елемент
на техническата инфраструктура извън границите на урбанизирани територии: обект „Кабел
20 kV 3х/1х400/мм 2: ВС „Буджака“ – ТП „Мапи“,
землище на гр. Созопол, с трасе и сервитут в
обхват на поземлени имоти: № 67800.54.145,
№ 67800.9.115, № 67800.9.128, № 67800.8.318, №
67800.8.978, землище на гр. Созопол, област
Бургас. С внесения проект за подробен устройствен план – парцеларен план на обект „Кабел
20 kV 3х/1х400/мм 2: ВС „Буджака“ – ТП „Мапи“,
землище на гр. Созопол, област Бургас, се обособява трасе на кабел и сервитут в обхват на
поземлени имоти: № 67800.54.145, № 67800.9.115,
№ 6780 0.9.128, № 6780 0.8.318, № 6780 0.8.978,
землище на гр. Созопол, област Бу ргас. На
основание чл. 128, ал. 5 ЗУ Т в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
заитересуваните могат да направят писмени
възражения, предложения и искания до общинската администрация.
3672
282 . – Общ и н а Х арм а н л и н а о снова н ие
чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен
проект за парцеларен план и специализирана В
и К схема за външно водоснабдяване и парцеларен план за изграждане на кабелна и въздушна
линия с трафопост и план-схема за външно ел.
захранване на обекти „Къща за гости“ в ПИ
090007 и „База за отдих и спорт“ в ПИ 090008,
местност Овакър, землище на с. Бисер, община
Харманли. Трасето на водопровода минава през
поземлени имоти: 000059, 000078 и 000664 – държавна и общинска публична собственост; ПИ
090013 – частна собственост, и ПИ 090007, 090009
и 090008 – собственост на възложителя. Трасето
на кабелната линия преминава през поземлени
имоти: 000059 – държавна собственост; 000658,
000078, 000664 и 090012 – държавна собственост,
и ПИ 090007 и 090009 – собственост на възложителя. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в срок
един месец след обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересуваните лица могат да се
запознаят с проекта в отдел „ТУ и С“ на Община
Харманли и да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта до общинската администрация.
3633
10. – Община Чирпан на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че са изработени проект за
изменение на подробен устройствен план – план
за улична регулация (ПУР) на улица с о.т. 168-169,
план за регулация (ПР) и план за застрояване
(ПЗ) за УПИ I-430 и УПИ IV-429 в кв. 71 по
плана на с. Рупките, община Чирпан. Проектът за ПУР предвиж да промяна на южната
улична регулационна линия на улица с осови
точки 168 и 169, като между о.т. 168 и 169 се
създава нова осова точка 169а, вследствие на
което се поставя уличната регулация за улица
с о.т. 168-169а на отстояние 3,70 м от оста на
улицата, а за улица с о.т. 169а-169 уличната регулация се поставя на 4 м от оста на улицата.
Планът за регулация (ПР) предвижда дворищ-
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но-регулационната линия между УПИ I-430 и
УПИ IV-429 да се постави по съществуващата
кадастрална граница на имоти с пл.н. 430 и 429.
Планът за застрояване (ПЗ) предвижда свързано
застрояване на границата между УПИ I-430 и
УПИ IV-429, като устройствените показатели
са съобразени с изискванията за зона „Жм“
(жилищна с малка височина). Проектът може
да бъде разгледан в стая № 1, ет. 1 в сградата
на общинската администрация. На основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересованите лица могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта до Община Чирпан в едномесечен срок от обнародването на обявлението
в „Държавен вестник“.
3461
224. – Община „Тунджа“ – Ямбол, на основание ч л. 128, а л. 2 ЗУ Т съобщава, че е
израбо т ен п роек т за под робен ус т ройс т вен
план – парцеларен план на водопроводно отклонение до поземлен имот № 043004 през ПИ
№ 000205 по КВС на с. Стара река, община
„Тунджа“, област Ямбол. Проектът за подробен устройствен план е на разположение на
заинтересуваните лица в дирекция „ТСУ“ на
общината. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУ Т в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да
направят писмени възражения по проекта до
общинската администрация.
3521
29. – Общинската служба по земеделие –
с. Руен, област Бургас, на основание чл. 19,
ал. 18 ППЗСПЗЗ съобщава на заинтересуваните
лица – заявителите и собствениците за обезщетяване със земеделски земи в община Руен, област
Бургас, че е изготвен план за обезщетяване на
територията на общината, който е изложен в
общинската служба по земеделие и не подлежи
на обжалване.
3427

СЪДИЛИЩА
Върховният административен съд на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 АПК
съобщава, че е постъпила жалба от „Полиграфснаб“ – АД, със седалище и адрес на управление
София, район „Изгрев“, ул. Тинтява 100, с която се
оспорва Постановление № 239 на Министерския
съвет от 1.10.2012 г. за изменение на Наредбата за
определяне на реда и размера на заплащане на
продуктова такса за продукти, след употребата на
които се образуват масово разпростраонени отпадъци, по която е образувано адм.д. № 4971/2013 г.
по описа на Върховния административен съд.
3579
Върховният административен съд на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 АПК
съобщава, че е постъпила жалба от „Градев
Спортс“ – ЕООД, София, за отмяна на подзаконов нормативен акт – Правилник за статута и
трансферите на футболистите, издаден от Българския футболен съюз, приет от ИК на БФС
на 21.05.2012 г., по която е образувано адм.д.
№ 5218/2013 г. по описа на Върховния административен съд, пето отделение.
3700
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Административният съд – Бургас, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181 АПК съобщава,
че е постъпило оспорване на разпоредбите на
чл. 17а, ал. 1, т. 4, 5 и ал. 2 от Наредба № 11 за
определянето и администрирането на местните
такси и цени на услуги на територията на община
Поморие, прието с Решение № 404 от 20.12.2012 г.
на Общинския съвет – гр. Поморие, прието на
18-о заседание от 20.12.2012 г. По оспорването
е образувано адм. дело № 722/2013 г. по описа
на Административния съд – Бургас. Делото е
насрочено за 13.06.2013 г. от 13,30 ч.
3584
Административният съд – Варна, ХХХІІ състав, на основание чл. 218, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е
направено оспорване от Христо Димитров Георгиев с предмет Решение № 552-6 от 26 и 27.07.2012 г.
на ОбС – гр. Варна, с което е приет ПУП – ПУР
на кв. Изгрев, относно ПИ № 10135.2552.2746 по
КК на същата територия, представляваща част
от ПИ 2588 по плана. Заинтересованите лица
могат да подадат заявление по чл. 218, ал. 4
ЗУТ за конституирането им като ответници по
адм. дело № 4553/2012 г. в едномесечен срок от
деня на обнародване на съобщението в „Държавен вестник“, към което да приложат писмени
доказателства, удостоверяващи това им качество.
3586
Административният съд – Варна, ХV състав,
на основание чл. 218, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е
направено оспорване от „Ергос“ – АД, с представляващ Свилен Чернокожев, с предмет Решение
№ 552-6 от 26 и 27.07.2012 г. на ОбС – гр. Варна, в
частта за имот с идентификатор № 10135.2251.420
по одобрени я П У П – П У Р (имот ът е с и д.
№ 10135.2551.568 по КККР), с което решение е
одобрен план за улична регулация на улици и
поземлени имоти за обекти – публична собственост – ПУП – ПУР на кв. Изгрев, включващ:
м. Изгрев, м. Франга дере и м. Кокарджа, при
граници: път за с. Каменар, бул. Хр. Смирненски, каменарско землище и с.о. „Сълзица“, в
т. ч. и схеми: ВиК, електрозахранване, идейна
план-схема за вертикално планиране и комуникационно-транспортна схема. Заинтересованите
лица могат да подадат заявление по чл. 218, ал. 4
ЗУТ за конституирането им като ответници по
адм. дело № 4279/2012 г. в едномесечен срок от
деня на обнародване на съобщението в „Държавен вестник“, към което да приложат писмени
доказателства, удостоверяващи това им качество.
3835
Административният съд – Варна, ХІХ състав,
съобщава за направено оспорване от Илия Атанасов Трифонов и Данка Няголова Трифонова
на Решение № 551-6 по протокол № 10 от 26 и
27.07.2012 г. на Общинския съвет – гр. Варна,
(ДВ, бр. 71 от 2012 г.), с което е одобрен план
за улична регулация на с.о. „Ваялар“, с.о. „Траката“ и с.о. „Горна Трака“ в частта на имот 233.
Заинтересованите лица могат да се конституират като ответници по адм. дело № 465/2013 г.
в едномесечен срок от деня на обнародване на
съобщението в „Държавен вестник“ чрез подаване на заявление до съда, което да съдържа
реквизитите по чл. 218, ал. 5 ЗУТ, като приложат доказателства, удостоверяващи качеството
им на заинтересовани лица. Към заявлението е
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недопустимо да се правят искания за отмяна на
обжалвания акт, както и за присъединяване към
подадената от Илия Атанасов Трифонов и Данка
Няголова Трифонова жалба.
3674
Административният съд – Варна, ХІІ състав,
на основание чл. 218, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е
образувано адм. дело № 789/2013 г. по оспорване,
предявено от „ВИП – Сервиз“ – ЕООД, представлявано от Васил Бойчев Василев, против
Решение № 798-5 от 19.12.2012 г. на Общинския
съвет – гр. Варна, с което е одобрен ПУП – ПУР
за улична регулация на улици и поземлени имоти
за обекти – публична собственост, за територията
в границите на селищно образувание „Виницасевер“, в това число и схеми: схема за електронни
и съобщителни мрежи и съоръжения, схема за
електроснабдяване, схема за водоснабдяване и
канализация, схема за газоснабдяване, сборна
схема на техническата инфраструктура, схема за
вертикално планиране, транспортно-комуникационна схема и схема за сметосъбиране, в частта на
ПИ 10135.2028.26. Заинтересуваните лица могат
да се конституират като ответници в производството в едномесечен срок от обнародване на
съобщението в ДВ 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; заявление, 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
„ВИП – Сервиз“ – ЕООД.
3797
А дминистративни ят съд – Кърд жа ли, на
основание чл. 218, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е
образувано адм.д. № 51/2013 г. по оспорване
от Ангел Емилов Арабаджиев от с. Дружинци,
община Кирково, област Кърджали, на Заповед
№ РД-10-985 от 13.12.2012 г. на кмета на община
Кирково, с която се одобрява ПУП – ПЗ (подробен
устройствен план – план за застрояване) за ПИ с
идентификатор 30106.14.961 в местността Саят по
КК на с. Завоя, община Кирково, с цел промяна
предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди – в устройствена жилищна зона с
преобладаващо застрояване с малка височина,
плътност и интензивност. В едномесечен срок
от обнародване на съобщението в „Държавен
вестник“ заинтересованите лица могат да подадат
заявление до Административния съд – Кърджали, за да бъдат конституирани като ответници
в съдебното производство. Заявлението следва
да съдържа реквизитите, изброени в чл. 218,
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ал. 4 ЗУТ, като към него се прилагат писмени
доказателства, удостоверяващи качеството на
заинтересувано лице на заявителя.
3645
Административният съд – Плевен, на основание чл. 218, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е образувано адм. дело № 325/2013 г. по описа на съда с
жалбоподател Симо Цветанов Гаев по оспорване
на Заповед № СБР-02-01-0002 от 11.03.2013 г. на
кмета на община Гулянци, с която е одобрено
изменението на регулацията между УПИ Х-718
и УПИ ХІ-717, кв. 65 по плана с. Милковица,
като се поставят новите вътрешни регулационни
линии по съществуващите имотни такива. Заинтересованите лица могат да се конституират
като ответници в едномесечен срок от деня на
обнародването в „Държавен вестник“ чрез подаване на заявления до съда, които да съдържат:
трите имена и адреса, телефон, факс и ел. адрес,
ако има такъв, за българските граждани; трите
имена и личния номер за чужденец и адреса,
заявен в съответната администрация, тел., факс
и ел. 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 ел. адрес; номер на делото; акта,
който се оспорва и органа, който го е издал; заявление, че заинтересуваното лице желае да бъде
конституирано в производството като ответник;
подпис на заявителя. Към заявлението се прилагат писмени доказателства, удостоверяващи
качеството на заинтересовано лице на заявителя.
3778
Административният съд – София-град, ІІ от
деление, 28 състав, призовава Ангел Стоянов
Стоянов, Ярослав Стоянов Стоянов, Евгения
Николова Лалова и Андрей Петров Гърневски като заинтересовани страни по адм. дело
№ 1142/2012 г., образувано по жалба на „ЧЕЗ
Разпределение България“ – АД, срещу Заповед
№ РД-18-53 от 23.11.2011 г. (ДВ, бр. 96 от 2011 г.)
на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, с която е одобрена
кадастралната карта и кадастралните регистри
за територията на район „Сердика“, Столична
община, област София. Делото е насрочено за
12.06.2013 г. от 10 ч. Заинтересованите страни да
посочат съдебен адрес, в противен случай делото
ще се гледа при условията на ГПК.
3610
Административният съд – София-град, уведомява, че по описа на съда е образувано адм. дело
№ 6858/2012 г. на ІІ отделение, 26 състав, насрочено за 12.06.2013 г. от 13,15 ч., по жалби на
Милена Михайлова Китова, Елеонора Романова
Цветкова, Петя Апостолова Стратиева-Лукова, Павел Сарафов, етажна собственост „Спас Милчев“
чрез домоуправителя Калинка Дянкова, етажна
собственост „Цар Асен“ № 56 чрез домоуправителя
Евгени Йочев, етажна собственост „Цар Асен“
№ 54 чрез домоуправителя Томица Димитрова
срещу Решение № 172 от 5.04.2012 г. на СОС в
частта, в която се одобрява проект за изменение
на план за регулация и план за застрояване в
частта относно УПИ IV-4 от кв. 360. Предмет на
оспорване по адм. дело № 6858/2012 г. по описа
на Административния съд – София-град, ІІ от-
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деление, 26 състав, по жалба на Елеонора Романова Цветкова е и Решение № 172 от 5.04.2012 г.
на СОС в частта, в която се одобрява проект за
изменение на план за регулация и план за застрояване в частта относно УПИ III-3 от кв. 360.
В едномесечен срок от деня на обнародването
на съобщението в „Държавен вестник“ заинтересованите страни могат да се конституират като
ответници по делото чрез подаване на заявление
до съда със съдържанието, определено в чл. 218,
ал. 4 ЗУТ, и приложенията, посочени в чл. 218,
ал. 5 ЗУТ. Със заявлението е недопустимо да
се правят искания за отмяна на индивидуалния
административен акт, както и за присъединяване
към подадени жалби.
3675
Административният съд – София-град, уведомява всички заинтересовани лица, че е образувано
адм. дело № 10789/2012 г. по описа на І отделение, 1 състав, насрочено за 5.06.2013 г. в 13,30 ч.,
по жалба на „Кота 2001“ – ООД, София, срещу
Решение № 405 от 19.07.2012 г. по протокол № 21
от 19.07.2012 г. на Столичния общински съвет,
с което е одобрен план за регулация и застрояване (ПРЗ) в частта относно УПИ ІV-140 „За
обществено обслужване“, кв. 30к, м. Люлин – 10
м.р. (стар номер УПИ ІІ-618, кв. 30д, м. Люлин).
В едномесечен срок от деня на обнародване на
съобщението в „Държавен вестник“ заинтересованите страни могат да се конституират като
ответници по делото чрез подаване на заявление
до съда със съдържанието, определено в чл. 218,
ал. 4 ЗУТ, и приложенията, посочени в чл. 218,
ал. 5 ЗУТ. Със заявлението е недопустимо да
се правят искания за отмяна на индивидуалния
административен акт, както и за присъединяване
към подадени жалби.
3779
Административният съд – София-град, уведомява всички заинтересовани лица, че е образувано
адм.д. № 8784/2012 г. по описа на II отделение,
34 състав, насрочено за 24.09.2013 г. от 15 ч.,
по жалбата на етажната собственост на вх. Е,
бл. 222, ж.к. Люлин 2, и „Лидл България ЕООД
енд Ко“ – КД, срещу Решение № 413 по протокол
№ 21 от 19.07.2012 г. на Столичния общински
съвет, с което са одобрени план за регулация и
режим на застрояване за преструктуриране на
ж.к. Люлин 2 м.р. и план-схеми на мрежите и
съоръженията на техническата инфраструктура, в
частта му относно УПИ I-643, 644, 662, 663, 664,
УПИ Х-445 от кв. 32а и УПИ VIII-463 от кв. 32.
В едномесечен срок от деня на обнародване на
съобщението в „Държавен вестник“ заинтересованите страни могат да се конституират като
ответници по делото чрез подаване на заявление
до съда.
3798
Варненският окръжен съд, гражданско отделение, VІІІ състав, призовава Милен Иванов
Жеков с последен адрес област Варна, община
Аксаково, с. Доброглед, сега с неизвестен адрес,
да се яви в съда на 27.06.2013 г. в 9 ч. като ответна
страна по адм. дело № 1131/2002 г., заведено от
Иван Ж. Иванов, Дафинка В. Иванова, Жанета И.
Докторова. Ответната страна да посочи съдебен
адрес, в противен случай делото ще се гледа при
условията на чл. 50, ал. 2 ГПК (отм.).
3780
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Благоевградският районен съд съобщава на
Ехам Мохамед Алсахли (AYHAM MOHAMMED
A LSA HLI), г ра ж данин на Ку вейт, роден на
26.08.1986 г., нямащ адресна регистрация в Република България и с неизвестен адрес в чужбина, да се яви в съда като ответник по гр.д.
№ 890/2013 г., заведено от Лозанка Николаева
Белдарова с постоянен адрес Благоевград, ж.к.
Ален мак, бл. 22, вх. А, ет. 6, ап. 16, с правно
основание по чл. 127а, ал. 2 СК за получаване
на разпореждане по чл. 131 ГПК, постановено
по гр.д. № 890/2013 г., ведно с препис от искова
молба и приложенията към нея в едномесечен
срок от обнародване на съобщението в „Държавен
вестник“. Ако въпреки обнародването ответникът не се яви в съда за получаване на съдебните
книжа, съдът ще му назначи особен представител
на разноски на ищеца.
3799
Видинският районен съд, трети състав, уведомява Кръстина Врабел Антова, че е ответница по
гр. д. № 1053/2012 г., образувано по предявен от
Рачо Миков Рачев и др. иск за делба и є указва,
че в двуседмичен срок от обнародването в „Държавен вестник“ следва да се яви в гражданското
деловодство на Видинския районен съд, пл. Бдинци 1, Съдебна палата, ет. 2, за да посочи съдебен
адрес и да получи исковата молба и приложенията
към нея, в противен случай делото ще се гледа
при условията на чл. 48, ал. 2 ГПК.
3660
Габровският районен съд уведомява Гюнтер
Вили Пудербах с последен адрес Габрово, сега
с неизвестен адрес, че в съда е подадена искова
молба с вх. № 84 от 7.01.2013 г., въз основа на
която е образувано гр.д. № 539/2013 г. по описа
на съда със страни: ищец Тина Гюнтер Пудербах
и ответник Гюнтер Вили Пудербах, с правно основание: увеличение на издръжка. В едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
ответникът Гюнтер Вили Пудербах да се яви в
съда, за да получи книжата или да упълномощи
представител и да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията
на чл. 50, ал. 2 ГПК (отм.).
3661
Добричкият районен съд, гражданска колегия, III състав, призовава Галиман Исмаилова
Рифадова, родена на 31.03.1956 г., неизвестно гражданство, без регистриран постоянен и настоящ
адрес в страната и с неизвестен адрес в чужбина,
като ответница по гр.д. № 4443/2012 г. по предявения от Ерхан Юзеиров Юзгюр иск за делба
на недвижими имоти, да се яви в канцеларията
на Добричкия районен съд с адрес гр. Добрич,
ул. Константин Стоилов 7, в едномесечен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ на това
съобщение за получаване на исковата молба вед
но с приложените към нея доказателства. При
неявяване на ответницата в указания срок и непосочване на адресат в Република България ще є
бъде назначен особен представител на основание
чл. 48, ал. 2 ГПК за връчване на книжата.
3782
Районният съд – гр. Омуртаг, съобщава на
Ахмед Гюрсес, гражданин на Република Турция,
без регистриран постоянен и настоящ адрес в
Републ ика България, че срещу него е заведено
гр.д. № 100/2013 г. по описа на съда от Ема Андреева Методиева, Хатче Аптикеримова Юмерова,
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Кадрие Аптикеримова Ахмедова, Керим Аптикеримов Мехмедов, Фатме Мустафова Мехмедова,
Силвия Методиева Малинова, Емине Мехмедова
Исмаилова, Мустафа Мехмедов Мехмедов за делба.
В деловодството на съда се намират препис от
исковата молба и приложенията, които може да
получи в двуседмичен срок от обнародване на
съобщението в „Държавен вестник“. При неявяване на Ахмед Гюрсес в указания двуседмичен
срок съдът ще му назначи особен представител
на основание чл. 48, ал. 2 ГПК.
3608
Районният съд – гр. Омуртаг, съобщава на
Хафизе Шен – гражданка на Република Турция,
с неизвестен адрес, че срещу нея е заведено
гр.д. № 109/2013 г. по описа на съда от Мюбейен Рюстемова Ахмедова, Сюлейман Махмудов
Мехмедов, Севилджан Сюлейманова Ахмедова,
Камелия Русланова Кортел, Нермин Рюстемова
Йоздемир, Фатме Шабанова Селимова, Гюлюзар
Ахмедова Мустафова, Зюлкие Ахмедова Исмаилова, Хафизе Ахмедова Мустафова, Месур Ахмедов
Мустафов, Зийнеб Мустафова Ахмедова, с правно
основание чл. 341 ГПК. Указва на Хафизе Шен,
че следва в двуседмичен срок от обнародване на
съобщението в „Държавен вестник“ да се яви в
РС – гр. Омуртаг, за получаване на преписи от
исковата молба и приложенията към нея, като при
неявяване в указания срок съдът ще є назначи
особен представител на основание чл. 48, ал. 2
ГПК на разноски на ищеца.
3781
Софийският районен съд, ІІІ гражданско отделение, 117 състав, уведомява Черил Анет Рийв,
гражданка на САЩ, родена на 24.03.1972 г., че е
в качеството на ответница по гр. д. № 732/2013 г.
по описа на СРС, ІІІ ГО, 117 състав, образувано
по предявен от Александър Григоров Рийв иск
за развод, и є указва, че в двуседмичен срок от
обнародването в „Държавен вестник“ следва да
се яви в канцеларията на СРС, ІІІ ГО, 117 състав,
за връчване на съобщение по чл. 131 ГПК ведно
с исковата молба и приложенията към нея.
3607
Софийският районен съд, III гражданско отделение, 84 състав, уведомява Зоран Главаш, роден
на 22.09.1969 г. в гр. Дриновци, Херцеговина, че
има качеството на ответник по гр.д. № 4216/2013 г.
по описа на СРС, III гр.о., 84 състав, образувано
по предявен иск за развод от Милена Кирилова
Василева, като му се указва, че в двуседмичен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
следва да се яви в канцеларията на СРС, III гр.о.,
за връчване на книжата по делото – препис от
искова молба с приложения, по реда на чл. 131
ГПК, в противен случай ще му бъде назначен
особен представител и делото ще се гледа в негово отсъствие на основание чл. 48, ал. 2 ГПК.
3701
Тутраканският районен съд призовава Мехмет
Балчин Янков, роден на 1.07.1940 г., от Тутракан,
сега с неизвестен адрес, че в едномесечен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ може
да подаде отговор по чл. 131 ГПК като ответник по гр.д. № 9/2013 г., заведено от Йорданка
Ангелова Янкова, по чл. 49, ал. 1 СК. Указва на
ответника, че при неподаване в срок на писмен
отговор и неявяването му в съдебно заседание,
без да е направил искане за разглеждане на делото в негово отсъствие, ищцовата страна може
да поиска неприсъствено решение.
3647

ВЕСТНИК
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Шуменският окръжен съд на основание чл. 15,
ал. 3 във връзка с чл. 14, ал. 1, т. 1 от Закона за
сдружения за напояване с решение от 5.04.2013 г.
по ф.д. № 816/2003 вписа в регистъра на сдруженията по партидата на сдружение за напояване
„Въртопа“, с. Писарево, област Шумен, следните
промени: вписва промяна в адреса на управление на сдружението, както следва: с. Писарево,
община Нови пазар, област Шумен, ул. Христо
Ботев 5; заличава досегашния председател на
сдружението; вписва като председател на сдружението Захари Георгиев Борачев, който ще
представлява сдружението.
3784

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
29. – „Ай Ен Джи Пенсионноосигурително дру
жество“ – ЕАД, на основание чл. 189 от Кодекса
за социално осигуряване обнародва:
Отчет за всеобхватния доход за годината,
приключваща на 31.12.2012 г.
Хил. лв.
2012 г.
2

2011 г.
3

7,475

6,681

1,008

334

579
9,062

537
7,552

Печалби/(загуби) от финансови активи, отчитани
по справедлива стойност
в печалбата или загубата
Финансови приходи
Други приходи

1,308
75
17

278
77
13

Общо п ри ходи от дейността

10,462

7,920

(2,740)

(2,453)

(577)

(756)

(2,787)
(157)

(2,116)
(176)

(447)
3,754

(342)
2,077

(308)
3,446

(176)
1,901

-

-

3,446

1,901

1
Приходи от управление
на активи:
Универсален пенсионен
фонд
Доброволен пенсионен
фонд
Професионален пенсионен фонд

Възнаграждения и социални осигуровки
Разходи за комисиони на
осигурителни посредници
Разходи за външни услуги
и материали
Разходи за амортизации
Дру г и ра зход и за дейността
Оперативна печалба
Разходи за данъци
Печалба за годината
Друг всеобхватен доход,
нетно от данъци
Общо всеобхватен доход за
годината, нетно от данъци:

,
а
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ДЪРЖАВЕН

Отчет за финансовото състояние към
31.12.2012 г.

-

-



.

1

2012 г.
2

2011 г.
3

Активи
Парични средства и парични еквиваленти

3,819

1,704

Вземания по депозити

1,879

1,508

Финансови ак т иви, отчитани по справедлива
стойност в печалбата или
загубата

9,021

8,188

Деривативни финансови
инструменти

30

-

Вземания от пенсионни
фондове

643

618

Други активи

67

74

Отсрочени данъчни активи

24

24

Машини, съоръжения и
оборудване

454

504

74

24

16,011

12,644

Нематериални активи
Общо активи
Пасиви и собствен капитал
Задължения
Задължения към персонала

137

С Т Р. 5 1

1
Задължения към осигурителни посредници
Задължения към доставчици
Задължения за данък върху
дохода
Задължения към пенсионни фондове
Други задължения

Хил. лв.

-

ВЕСТНИК
2
200

249

115

177

109

144

142
703

187
95
928

12
12
715

7
7
935

11,600

11,600

4,752
706
(5,208)
3,446
15,296

3,726
384
(5,902)
1,901
11,709

16,011

12,644

Специализирани
резерви
Пенсионен резерв
Общо пасиви
Собствен капитал
Основен капитал
Резерв за гарантиране на
минимална доходност
Други капиталови резерви
Непокрита загуба
Текуща печалба
Общо пасиви и собствен
капитал

76

3

Отчет за промените в собствения капитал за годината, приключваща на 31.12.2012 г.
Основен
капитал,
хил. лв.
На 1 януари 2012 г.
Печалба за периода
Друг всеобхватен доход,
нетно от данъци
Общо всеобхватен доход,
нетно от данъци
Общи резерви
Увеличение на резерва
за гарантиране на минимална доходност
Плащане на база акции

Натрупани
загуби от
дейността,
хил. лв.

Резерв за гарантиране на минимална доходност,
хил. лв.

Други капиталови резерви,
хил. лв.

Общо собствен капитал,
хил. лв.

11,600

(4,001)

3,726

384

11,709

-

3,446

-

-

3,446

-

-

-

-

-

-

3,446
(181)

-

181

3,446

-

(1,026)

1,026

-

-

-

-

-

141

141

На 31 декември 2012 г.

11,600

(1,762)

4,752

706

15,296

На 31 декември 2011 г.

11,600

(5,345)

3,169

270

9,694

Печалба за периода
Друг всеобхватен доход,
нетно от данъци
Общо всеобхватен доход,
нетно от данъци
Увеличение на резерва
за гарантиране на минимална доходност

-

1,901

-

-

1,901

-

-

-

-

-

-

1,901

-

-

1,901

-

(557)

557

-

-

Плащане на база акции

-

-

-

114

114

11,600

(4,001)

3,726

384

11,709

На 31 декември 2011 г.

С Т Р. 5 2

ДЪРЖАВЕН

Отчет за паричните потоци за годината,
приключваща на 31.12.2012 г.
Хил. лв.
2012 г.

2011 г.

Парични потоци от оперативна дейност
9,331

7,078

П лат ен и т ру дови въ знаграждения и осигуровки

(2,539)

(2,286)

Платени комисиони на осигурителни посредници

(633)

(693)

Плащания към доставчици

(3,067)

(2,316)

Придобиване на финансови
активи

(5,035)

(8,790)

Прода жба на финансови
активи

4,118

4,804

478

345

Операции с чуждестранна
валута

18

(1)

Платен данък върху дохода

(344)

(70)

Платени косвени данъци

(211)

(99)

Други парични потоци от
основната дейност

119

(8)

Нетни парични потоци от
оперативна дейност

2,235

(2,036)

Парични потоци от инвестиционна дейност
Покупка на имоти, машини
и съоръжения

(120)

(96)

Нетни парични потоци, използвани в инвестиционната
дейност

(120)

(96)

Парични потоци от финансова дейност
Нетни парични потоци от
финансова дейност
Нетно увеличение на паричните средства и паричните
еквиваленти

-

-

2,115

(2,132)

1 януари

1,704

3,836

Парични средства и парични
еквиваленти на 31 декември

3,819

1,704

Парични средства и парични
еквиваленти на

Съставител:
Д. Милева
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29а. – „Ай Ен Джи Доброволен пенсионен
фонд“ на основание чл. 189 от Кодекса за социално осигуряване обнародва:
Отчет за промените в нетните активи на раз
положение на осигурените лица за годината,
приключваща на 31.12.2012 г.
Хил. лв.
2012 г.

Нетно получени такси от
пенсионните фондове

Постъпления от лихви

ВЕСТНИК

Главен изпълнителен
директор:
Н. Стойков

УВЕЛИЧЕНИЯ
Нетни финансови приходи/(разходи) от управление на финаносви активи:
Нетни приходи / (разходи) от
оценка на финансови активи
Нетни приходи от сделки с
финансови активи
Приходи от лихви
Приходи от дивиденти
Нетни печалби / (загуби) от
сделки с чуждестранна валута
Други финансови разходи

2011 г.

4,747

(3,547)

51
1,554

803
1,395

797

289

(12)

(31)

(25)

(20)

7,112

(1,111)

8,399

8,389

256
8,655

566
8,955

15,767

7,844

(5,966)

(5,005)

(460)

(405)

(1,004)

(334)

Други намаления

(7)

(4)

Общо намаления

(7,437)

(5,748)

В началото на годината

64,838

62,742

В края на годината

73,168

64,838

Осигурителни вноски:
Вноски за осигурени лица по
сключени договори
Получени средства за осигурени лица, прехвърлени от
други пенсионни фондове
Общо увеличения
НАМАЛЕНИЯ
Изплатени средства на осигурени лица и пенсионери
Средства на осигурени лица,
преминали в други пенсионни
фондове
Удръжки и такси от осигурителни вноски за управляващото дружество

Нетни активи

Нетни активи на разположение на осигу
рените лица за годината, приключваща на
31 дек ември 2012 г.

Хил. лв.
1
Активи
Парични средства и парични
еквиваленти

2012 г.

2011 г.

2

3

2,073

2,111

С
Д

-


,

.
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ДЪРЖАВЕН
1

Вземания по депозити
Вземания от управляващото
дружество
Инвестиции, отчитани по справедлива стойност в печалбата
или загубата:
Ценни книжа, издадени
или гарантирани от държавата
Чуждестранни ценни книжа
Акции и дялове в колективни инвестиционни схеми
Ипотечни облигации
Корпоративни облигации
Деривативни финансови инструменти
Пасиви
Деривативни финансови инструменти
Задължения към управляващото дружество
Други задължения
Нетни активи на разположение
на осигурените лица

2

3

9,777

6,147

-

237

61,398

56,536

2,821

-

37,485

37,727

18,830

18,171

362

-

1,900

638

40

-

73,288

65,031

-

132

110

50

10

11

120

193

73,168

64,838

Отчет за паричните потоци за годината, при
ключваща на 31 декември 2012 г.

Хил. лв.
2012 г.
Парични потоци от оперативна
дейност
Нетна сума на получени вноски
за осигурени лица
Изплатени средства на осигурени лица
Средства на осигурени лица,
прехвърлени от/(на) други пенсионни фондове
Платени такси на управляващото дружество
Получени лихви

2011 г.

2,503

3,455

(70)

(71)

(204)

161

(707)

(430)

1,282

1,482

790

291

(3,624)

(4,381)


а

Получени дивиденти

.

Други изходящи парични потоци
(8)
(2)
Нетни парични потоци от оперативна дейност
(38)
505
Парични средства и парични
еквиваленти на 1 януари
2,111
1,606
Парични средства и парични
еквиваленти на 31 декември
2,073
2,111
Съставител:
Главен изпълнителен
Д. Милева
директор:
Н. Стойков

Придобити финансови активи

ВЕСТНИК

С Т Р. 5 3

29б. – „Ай Ен Джи Професионален пенсионен
фонд“ на основание чл. 189 от Кодекса за социално осигуряване обнародва:
Отчет за промените в нетните активи на раз
положение на осигурените лица за годината,
приключваща на 31.12.2012 г.

Хил. лв.
УВЕЛИЧЕНИЯ
Нетни финансови приходи/(разходи) от управление на финансови
активи:
Нетни приходи/(разходи) от
оценка на финансови активи
Нетни приходи/(разходи) от
сделки с финансови активи
Приходи от лихви
Приходи от дивиденти
Нетни печалби/(загуби) от сделки с чуждестранна валута
Други финансови разходи
Осигурителни вноски:
Вноски за осигурени лица по
сключени договори
Получени средства за осигурени лица, прехвърлени от други
пенсионни фондове
Други увеличения

2012 г.

2011 г.

1,778

(1,077)

(35)
744
299

156
666
99

9
(14)
2,781

16
(4)
(144)

5,047

4,855

1,520
6
6,573
9,354

1,874
12
6,741
6,597

Общо увеличения
НАМАЛЕНИЯ
Изплатени пенсии на осигурени
лица и пенсионери
(199)
Върнати средства на Националния осигурителен институт за
осигурени лица
(386)
Средства на осигурени лица,
преминали в други пенсионни
фондове
(1,632)
Удръжки и такси от осигурителни вноски за управляващото
дружество
(572)
Прехвърлени средства в дър(2)
жавния бюджет
Други разходи
(10)
Общо намаления
(2,801)
Нетни активи
В началото на годината
27,898
В края на годината
34,451

(249)
(5,929)
(2,354)
(537)
(5)
(9,074)
30,375
27,898

Нетни активи на разположение на осигу
рените лица за годината, приключваща на
31 декември 2012 г.

Хил. лв.
1
Активи
Парични средства и парични
еквиваленти
Вземания по депозити

2012 г.
2
832
4,557

2011 г.
3
1,129
5,200

С Т Р. 5 4

ДЪРЖАВЕН

1
Инвестиции, отчитани по справедлива стойност в печалбата
или загубата:
Ценни книжа, издадени или
гарантирани от държавата
Чуждестранни корпоративни
и държавни ценни книжа
Акции и дялове в колективни
инвестиционни схеми
Ипотечни облигации
Корпоративни облигации
Дериват ивни финансови инструменти
Други вземания
Пасиви
Дериват ивни финансови инструменти
Задължения към управляващото
дружество
Други задължения
Нетни активи на разположение
на осигурените лица

2

3

29,066

21,652

1,809

-

18,172

15,032

8,133
182
770

6,363
257

32
34,487

7
27,988

-

36

36
36

53
1
90

34,451

27,898

Отчет за паричните потоци за годината,
приключваща на 31 декември 2012 г.
Хил. лв.
Парични потоци от оперативна
дейност
Нетна сума на получени вноски
за осигурени лица по сключени
договори
Плащания, свързани с осигурени лица и пенсионери
Средства на осигурени лица,
прехвърлени от/на други пенсионни фондове
Платени такси на управляващото дружество
Получени лихви и дивиденти
Придобити/(продадени) финансови активи
Други парични потоци
Нетни парични потоци от/(използвани в) оперативна дейност
Парични средства и парични
еквиваленти на 1 януари
Парични средства и парични
еквиваленти на 31 декември
Съставител:
Д. Милева

2012 г.

2011 г.

5,047

4,855

(585)

(6,178)

(112)

(480)

(589)

(539)

995

711

(5,057)

(4,007)

4

-

(297)

(5,638)

1,129

6,767

832

1,129

Главен изпълнителен
директор:
Н. Стойков

ВЕСТНИК
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29в. – „Ай Ен Джи Универсален пенсионен
фонд“ на основание чл. 189 от Кодекса за социално осигуряване обнародва:
Отчет за промените в нетните активи на раз
положение на осигурените лица за годината,
приключваща на 31.12.2012 г.
Хил. лв.
2012 г.
УВЕЛИЧЕНИЯ
Нетни финансови приходи/(разходи) от управление на финансови активи:
Нетни приходи/(разходи) от
оценка на финансови активи
Нетни приходи от сделки с
финансови активи
Приходи от лихви
Приходи от дивиденти
Нетни печа лби/(заг уби) от
сделки с чуждестранна валута
Други финансови разходи
Осигурителни вноски:
Вноски за осигурени лица по
сключени договори
Получени средства за осигурени лица, прехвърлени от други
пенсионни фондове
Други

2011 г.

24,037 (14,312)
(325)
9,082
3,260

2,553
8,182
1,046

(300)
(200)
35,554

237
(60)
(2,354)

67,027

67,027

12,927
1
79,955
115,509

15,201
3
80,061
77,707

Общо увеличения
НАМАЛЕНИЯ
Изплатени пенсии
(338)
(162)
Средства на осигурени лица,
преминали в други пенсионни
(11,720) (12,712)
фондове
Удръжки и такси от осигурителни вноски за управляващото дружество
(7,395) (6,681)
Прехвърлени средства към
пенсионен резерв
(5)
(5)
Други
(1)
Общо намаления
(19,459) (19,560)
Нетни активи
В началото на годината
344,672 286,525
В края на годината
440,722 344,672
Нетни активи на разположение на осигурените
лица за годината, приключваща на 31 декември
2012 г.
Хил. лв.
1
Активи
Парични средства и парични
еквиваленти
Вземания по депозити
Инвестиции, отчитани по справедлива стойност в печалбата
или загубата:
Ценни книжа, издадени или
гарантирани от държавата

2012 г.
2

С
Д

2011 г.
3

3
6,080
57,784

9,293
49,526

376,925 286,873
21,721
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1
Чуждестранни корпоративни и държавни ценни книжа
Акции и дялове в колективни инвестиционни схеми
Ипотечни облигации
Корпоративни облигации
Деривативни финансови инструменти
Вземания от управляващото
дружество

2

Пасиви
Деривативни финансови инструменти
Задължения към управляващото дружество
Други задължения
Нетни активи на разположение
на осигурените лица

3

228,550 202,902
114,679
2,177
9,798

81,425
2,546

430

-

1
441,219 345,693
-

454

497
497

565
2
1,021

440,722 344,672

Отчет за паричните потоци за годината, при
ключваща на 31 декември 2012 г.
Хил. лв.
2012 г. 2011 г.
Парични потоци от оперативна
дейност
Нетна сума на получени вноски
за осигурени лица по сключени
договори
67,027
64,857
Изплатени средства на осигурени лица
(338)
(162)
Средства на осигурени лица,
прехвърлени от/(на) други пенсионни фондове
1,207
2,489
Платени такси на управляващото дружество
(7,463)
(6,739)
Получени лихви
3,215
7,735
Получени дивиденти
7,737
1,164
Придобити финансови активи (74,593) (75,583)
Преведени средства за пенсионен резерв
(5)
(5)
Други
3
Нетни парични потоци от/(използвани в) оперативна дейност (3,213)
(6,241)
Парични средства и парични
еквиваленти на 1 януари
9,293
15,534
Парични средства и парични
еквиваленти на 31 декември
6,080
9,293
Съставител:
Д. Милева

Главен изпълнителен
директор:
Н. Стойков

3811
19. – Управителният съвет на сдружение
„Фридрих Шилер“ за разпространение и под
помагане на изучаването на немски език и кул
тура в България, София, на основание чл. 33
от устава и чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква извънредно
общо събрание на сдружението на 16.06.2013 г. в
9 ч. в актовата зала на 145 ОУ „Симеон Радев“,
София, кв. младост 1А, при следния дневен ред:
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1. промяна в устава на сдружение „Фридрих
Шилер“ за разпространение и подпомагане на
изучаването на немски език и култура в Република
България; 2. честване на 20-годишния юбилей
на сдружение „Фридрих Шилер“; 3. разни. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ и
чл. 34 от устава на сдружението събранието ще
се проведе същия ден в 10 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
3732
51. – Управителният съвет на Българското
медицинско сдружение по хематология, София, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно годишно
общо събрание на 18.06.2013 г. в 13,30 ч. в заседателната зала на Националната специализирана
болница за активно лечение на хематологични
заболявания, София, ул. Пловдивско поле 6, при
следния дневен ред: 1. приемане на финансов
отчет на сдружението за 2012 г.; 2. разни. 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.
3659
1. – Управителният съвет на сдружение с не
стопанска цел „Национално бюро на българските
автомобилни застрахователи“ (НББАЗ), София,
на основание чл. 26, ал. 1 ЗЮЛНЦ във връзка с
чл. 31, ал. 1 от устава на НББАЗ свиква редовно
годишно общо събрание на членовете на НББАЗ
на 19.06.2013 г. в 10,30 ч. в София, ул. Калоян 6,
ет. 3, хотел „Рила“, зала „Адакта“, при следния
дневен ред: 1. отчет за дейността на управителния съвет за 2012 г.; 2. доклад на регистрирания
одитор за извършената проверка на НББАЗ за
2012 г.; 3. одобряване на годишния финансов
отчет на НББАЗ за 2012 г.; 4. освобождаване от
отговорност на членовете на управителния съвет за дейността им през 2012 г.; 5. приемане на
основни насоки, годишна програма за дейността
и годишен бюджет на НББАЗ за 2013 г.; 6. избор
на регистриран одитор на НББАЗ за 2013 г.; 7.
промени в устава на НББАЗ; 8. разни. Писмените
материали, свързани с дневния ред на общото
събрание, ще бъдат на разположение на членовете на НББАЗ на адреса на НББАЗ в София,
ул. Граф Игнатиев 2, всеки работен ден 14 дни
преди датата, на която е свикано общото събрание.
При поискване материалите ще се предоставят
на членовете, като за целта представителите на
членовете представят документ за самоличност,
а техните пълномощници – представят писмено
пълномощно. Поканват се всички членове на
сдружение „Национално бюро на българските
автомвобилни застрахователи“ да участват в
общото събрание. Всеки член на НББАЗ има
право да упълномощи писмено лице, което да
го представлява. Регистрацията на членовете и
техните представители ще се извършва от 9,30
до 10,30 ч. в деня и на мястото на провеждане
на общото събрание. Представляващите, когато
са законни представители на членовете, трябва
да представят документ за самоличност и удостоверение за актуална регистрация, издадено
не по-рано от 3 месеца преди датата на общото
събрание. Пълномощниците на членовете се
легитимират с представянето на пълномощно за
участие в общото събрание, документ за самоличност и удостоверение за актуална регистрация,
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издадено не по-рано от 3 месеца преди датата
на общото събрание. При липса на кворум на
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ във връзка с чл. 32
от устава на НББАЗ събранието ще се проведе
същия ден в 11,30 ч., на същото място и при
същия дневен ред.
3620
68. – Управителният съвет на Българска
та асоциация на частните училища (БАЧУ),
София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на 19.06.2013 г. в 10 ч. в София,
ул. Христо Белчев 21, ет. 1, при следния дневен ред: 1. приемане на нови членове; 2. отчет
на управителния съвет за дейността на БАЧУ
през 2012 г. и план за дейността на БАЧУ през
2013 г.; 3. финансов отчет за 2012 г. и бюджет
за 2013 г.; 4. разни.
3468
1. – Управителният съвет на Федерация
та на хлебопроизводителите и сладкарите в
България, София, на основание чл. 26, ал. 1
ЗЮЛНЦ и чл. 27, ал. 5 от устава на ФХСБ
свиква извънредно общо събрание на членовете
на сдружението на 20.06.2013 г. в 11 ч. в София,
конферентна зала „Вихрен“ на Интер Експо
Център, при следния дневен ред: 1. вземане на
решение за учредяване на национален браншови
съюз на хлебарите и сладкарите – НБСХС; 2.
обсъждане и приемане на промени в устава на
сдружението. Поканват се членовете на сдружението или техни упълномощени представители.
Материалите за заседанието по дневния ред са
на разположение на членовете на сдружението
на адреса на управление. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе един час по-късно на същото място и
при същия дневен ред независимо от броя на
членовете.
3651
1. – Управителният съвет на Френско-бъл
гарската търговска камара (ФБТК), София, на
основание чл. 13, ал. 2 от устава на сдружението и чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на членовете на сдружението на 20.06.2013 г. в
18,30 ч. в залата на Френския културен институт – София, ул. Дякон Игнатий 2, при следния
дневен ред: 1. приемане на отчет за дейността
за периода 2011 – 2012 г.; 2. приемане на финансовия отчет за периода 2011 – 2012 г.; 3. програма за дейността и бюджетни предвиждания
за 2013 г.; 4. въпроси относно членския внос и
настоящите членове на ФБТК; 5. изменения на
устава; 6. избор на трима резервни членове на
управителния съвет. Всички членове на ФБТК
са поканени да присъстват на общото събрание
лично или чрез упълномощен представител.
Писмените материали по дневния ред ще бъдат
на разположение на членовете на сдружението преди общото събрание на адрес: София,
ул. Позитано 15, ет. 1, ап. 3. Регистрацията на
членовете на общото събрание ще се извърши
в 18 ч. в деня на събранието. При липса на
кворум на основание чл. 14, ал. 1 от устава на
сдружението и чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание
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ще се проведе същия ден в 19,30 ч., на същото
място и при същия дневен ред с присъстващите
и представлявани членове.
3561
1. – Управителният съвет на Браншовата
камара на индустриалните хлебопроизводители
и сладкари в България (БКИХСБ), София, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква извънредно
общо събрание на 20.06.2013 г. в 11 ч. в София,
Интер Експо Център, бул. Цариградско шосе 147,
при следния дневен ред: 1. вземане на решение
за учредяване на Национален браншови съюз
на хлебарите и сладкарите; 2. промени в устава
на сдружение БКИХСБ; 3. разни. Регистрацията
на членовете или писмено упълномощените
представители ще се извършва от 10,30 ч. в
деня на събранието. При липса на кворум на
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще
се проведе същия ден в 12 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
3681
1. – Съветът на настоятелите на сдружение
„Училищно настоятелство Петко Каравелов“,
София, на основание чл. 21 от устава и чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдружението на 22.06.2013 г. в 10 ч. в София на адрес:
ул. Дъбница 3, учителската стая на 55 СОУ,
при следния дневен ред: 1. отчет за дейността
на съвета на настоятелите на сдружението за
2012 г.; 2. приемане на бюджета на сдружението
за 2013 г.; 3. разни. При липса на кворум на
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ и чл. 25 от устава на
сдружението събранието ще се проведе същия
ден в 11 ч., на същото място и при същия дневен ред. Документите за провеждане на общото
събрание са на разположение на членовете на
сдружението и се намират в канцеларията на
седалището му на ул. Дъбница 3, София, 55
СОУ „Петко Каравелов“.
3658
3. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Българска асоциация на пре
подавателите по английски“ (БАПА), София,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 11 от устава
на сдружението свиква редовно общо събрание
на членовете на асоциацията на 22.06.2013 г. в
19,15 ч. в заседателната зала на ДИКПО на ШУ
„Епископ Константин Преславски“, Варна 9010,
ул. Д-р Борис Божков 1, при следния дневен
ред: 1. годишен отчет за дейността на БАПА;
2. годишен отчет на УС на БАПА; 3. отчет за
финансовата дейност на БАПА; 4. разни. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 20,15 ч.,
на същото място и при същия дневен ред.
3559
1. – Управителният съвет на Българската
фармацевтична студентска асоциация (БФСА),
София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на 22.06.2013 г. в 17 ч. в сградата на
Фармацевтичния факултет при МУ – София, при
следния дневен ред: 1. обсъждане на предложения от УС 2012/2013 г. за гласуване на настоящи
членове на БФСА за почетни; 2. отчет на упра-
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вителния съвет за мандат 2012/2013 г. и отчет
на контролната комисия за мандат 2012/2013 г.;
3. обсъждане на отчета и освобождаване на УС
и КК 2012/2013 г.; 4. издигане на кандидатури
за нов управителен съвет (в реда – председател,
зам.-председател, секретар, касиер) и контролна
комисия (в реда – председател на КК и членове
на КК); 5. избор на нов управителен съвет и
контролна комисия.
3580
19. – Управителният съвет на Съюза на пре
подавателите по авто-мото подготовка, София,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 27 от устава
на СПАМП свиква общо събрание на 22.06.2013 г.
в 10 ч. в София, хотелски комплекс „Астра“,
ул. Бесарабия 108, при следния дневен ред: 1.
отчет за дейността на СПАМП; 2. промени в
устава на СПАМП съгласно изискванията на
ЗЮЛНЦ; 3. избор на ново ръководство; 4. разни. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието се отлага и ще се проведе
на същото място, същия ден в 11 ч., при същия
дневен ред.
3677
1. – Управителният съвет на сдружение с
общественополезна дейност „Сдружение на орал
ните и лицево-челюстни хирурзи в България“,
София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на членовете на сдружението
на 22.06.2013 г. в 13,30 ч. на следния адрес:
София, Грандхотел „София“, зала „Сердика“,
при следния дневен ред: 1. доклад за дейността
на сдружението през 2012 г.; 2. приемане на
годишния счетоводен отчет за 2012 г.; 3. избор
на ново ръководство – приемане на промени в
управителния съвет на сдружението; 4. утвърждаване на научна програма за работата през
2013 – 2014 г.; 5. приемане на промени в устава
на сдружението; 6. избор на комисия по етика;
7. избор на финансова комисия; 8. приемане на
нови членове на сдружението; 9. разни. При липса
на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото
събрание ще се проведе от 14,30 ч. на същото
място и при същия дневен ред. Поканват се
всички членове да участват в общото събрание.
3801
1. – Съветът на настоятелите на сдруже
ние с нестопанска цел „Училищно настоятел
ство „Райна Княгиня“ към 37 СОУ“, София, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 23 от устава на
сдружението свиква редовно общо събрание на
24.06.2013 г. в 14 ч. в София в седалището на
сдружението – София, ж.к. Люлин, ул. Луи Пастьор 1, 37 СОУ, при следния дневен ред: 1. отчет
за дейността на сдружението през 2008 – 2012 г.;
проект за решение – ОС приема отчет за дейността на сдружението през 2008 – 2012 г.; 2.
изменение на чл. 23 от устава на сдружението;
проект за решение – ОС приема изменение на
чл. 23 на устава на сдружението; 3. приемане
на нови членове на Училищно настоятелство
„Райна Княгиня“ към 37 СОУ; проект за решение – ОС приема за нови членове на Училищно настоятелство „Райна Княгиня“ към 37

ВЕСТНИК

С Т Р. 5 7

СОУ по приложения списък; 4. избор на броя
и на нови членове на съвета на настоятелите и
нов председател на съвета на настоятелите на
сдружението; проект за решение – ОС приема
съветът на настоятелите да се състои от 5 души,
избира членове на съвета на настоятелството и
председател на сдружението. Писмените материали по дневният ред ще бъдат на разположение
в административната сграда на настоятелството.
При липса на кворум ще се приложи чл. 26 от
устава на сдружението.
3679
1. – Управителят на сдружение с нестопанска
цел „Руски лицей“, София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ във връзка с чл. 23 от устава на сдружението свиква общо събрание на 24.06.2013 г.
в 10 ч. в София, ул. Свети Наум 36, при следния
дневен ред: 1. упълномощаване на управителя
с правомощия, визирани в чл. 22 от устава; 2.
приемане на Основни насоки и на Програма
за дейността за периода 2013 – 2015 г.; 3. разни.
Писмените материали, свързани с дневния ред
на заседанието, са на разположение на адреса на
управление на сдружението и се предоставят на
всеки член при поискване. При липса на кворум
в определения ден и час на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ и на чл. 27 от устава на сдружението
събранието се отлага с един час по-късно на
същото място и при същия дневен ред и се
счита за редовно, колкото и членове да се явят.
3536
7. – Съветът на директорите на Американ
ската търговска камара в България – юридиче
ско лице с нестопанска цел, София, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 10, секция В, алинея 2 от
устава на камарата свиква общо събрание на
членовете на камарата на 25.06.2013 г. в 18 ч. в
Кемпински Хотел Зографски, София, зала „Витоша“, бул. Джеймс Баучер 100, София 1407, при
следния дневен ред: 1. преглед и приемане на
годишния счетоводен отчет на проверителя за
2012 г.; 2. освобождаване на членове на съвета
на директорите; 3. избор на нови членове на
съвета на директорите; 4. други. Поканват се
всички членове на камарата или техни писмено
упълномощени представители да присъстват на
събранието. Материалите по дневния ред са на
разположение в офиса на камарата в София,
Бизнес Парк София, ж.к. Младост 4, сграда 2,
ет. 6. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ и чл. 10, секция В, алинея 7 от устава
на камарата общото събрание ще се проведе
същия ден в 19 ч., на същото място при същия
дневен ред.
3657
3. – Уп ра ви те лни ят с ъве т на сд ру жение
„Слийпуолкинг“, София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ във връзка с чл. 25 от устава на сдружението свиква общо събрание на 25.06.2013 г.
в 11 ч. на следния адрес: София, кв. Витоша,
бл. 9, ет. 1, офис 1, при следния дневен ред: 1.
разглеж дане на молбата на председателя на
управителния съвет Руси Милков Йосифов за
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освобождаването му от длъжността председател
на управителния съвет; 2. избиране на нов председател на управителния съвет на сдружението;
3. избиране на нов член на управителния съвет
на сдружението; 4. разглеждане на молбата за
напускане на сдружението на Петя Атанасова
Загорчева; 5. разглеждане на молбата за приемане в сдружението на Христо Стоянов Русев; 6.
приемане на решение за промяна устава в частта,
определяща седалището и адреса на управление
на сдружението (чл. 5). Поканват се членовете на сдружението или техни упълномощени
представители. Материалите по дневния ред на
заседанието са на разположение на членовете на
адреса на управление на сдружението в София,
район „Витоша“, кв. Драгалевци, ул. Академик
Сандерс 12. При липса на кворум на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ заседанието ще се проведе 1 час
по-късно на същото място и при същия дневен
ред независимо от броя на членовете.
3613
1. – Управителният съвет на СНЦ „Асоци
ация на модераторите в България“, София, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 10, ал. 2 и 3 от
устава на сдружението свиква общо събрание
на 26.07.2013 г. в 13 ч. в София, ул. Николай
Павлович 7, ет. 2, при следния дневен ред: 1.
приемане на отчет за дейността на сдружението; 2. вземане на решение от общото събрание
за прекратяване дейността на сдружението и
откриване на производство по ликвидация; 3.
избор на ликвидатор; 4. определяне на срок
на ликвидационното производство. Поканват
се всички членове лично или чрез упълномощени представители да присъстват на общото
събрание. При липса на кворум на основание
чл. 10, ал. 4 от устава и чл. 27 ЗЮЛНЦ общото
събрание ще се проведе същия ден в 14 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
3723
1. – Уп ра ви те лн и ят с ъве т на сд ру жен ие
„Асоциация на лицензираните дружества за
доброволно здравно осигуряване“ (АЛДДЗО),
София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
редовно годишно общо събрание на членовете
на сдружението на 26.06.2013 г. в 10 ч. в заседателната зала на офиса на ОЗОФ „Доверие“ – АД,
в Софи я, ул. Лъчезар Станчев 5 – Софарма
Бизнес Таурс, тяло А, ет. 5, при следния дневен
ред: 1. отчет за дейността на сдружението за
2012 г.; 2. финансов отчет; 3. промяна в устава
на сдружението; 4. освобождаване членовете на
управителния съвет на сдружението; 5. избиране на нови членове на УС на сдружението и
определяне на неговия мандат; 6. приемане на
програма за дейността на сдружението за 2013 г.
в съответствие със ЗИД на ЗЗО (ДВ, бр. 60 от
2012 г.); 7. вземане на решение относно размера
на членския внос за 2013 г. и реда на внасянето
му от членовете на сдружението; 8. приемане на
бюджет на сдружението за 2012 г.; 9. разни. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 11 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
3802
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21. – Управителният съвет на Българската
камара на химическата промишленост, София,
на основание чл. 9, ал. 3, 4 и 5 от устава и чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 27.06.2013 г.
в 14 ч. в София в зала „Централ“ на хотел
„Форум“ – София, бул. Цар Борис III № 41, при
следния дневен ред: 1. отчетен доклад на управителния съвет за дейността на Българската камара на химическата промишленост за периода
юни 2012 г. – юни 2013 г.; 2. отчетен доклад на
контролния съвет за приходите и разходите на
БК ХП за 2012 г.; 3. приемане на план за работа
на БК ХП за 2013 – 2014 г., бюджет на камарата
и определяне на размера на членския внос; 4.
други. Материалите, свързани с дневния ред
на събранието, са на разположение в офиса на
камарата в София 1309, бул. Ал. Стамболийски
205, ет. 8, стая 811. Поканват се представители
на всички членове или писмено упълномощени
от тях лица да вземат участие в общото събрание. При липса на кворум на основание чл. 9,
ал. 6 от устава на камарата и чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе един час по-късно – от
15 ч., на същото място и при същия дневен ред.
3803
1. – Управителният съвет на Сдружението
на каменарите в България 2005, София, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 13, ал. 2 и 3 от
устава свиква общо събрание на сдружението
на 28.06.2013 г. в 13 ч. в конферентната зала
в сградата на офиса на сдружението в София,
ул. Луи А йер 2, при следния дневен ред: 1.
приемане на нови членове на сдружението; изключване на досегашни членове на сдружението;
2. отчет за дейността на УС и сдружението за
периода от април 2006 г. до май 2013 г.; 3. отчет
на финансовото състояние към 1.01.2013 г.; 4.
предложение за освобождаване на председателя
на УС и членовете на УС; 5. избор на нов УС и
председател на УС; 6. предложение за промяна
на размера на членския внос.
3722
34. – Управителният съвет на Съюза по
електроник а, електротех ник а и съобщени я
(СЕЕС), София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на СЕЕС на 29.06.2013 г.
в 9,30 ч. в зала 3 на Националния дом на науката и техниката в София, ул. Г. С. Раковски
108, при следния дневен ред: 1. отчетен доклад
и обсъждане на дейността на СЕЕС; 2. доклад
на контролната комисия на СЕЕС; 3. обсъждане и приемане на изменения и допълнения
на устава на СЕЕС; 4. обсъждане и приемане
на насоки за развитието на СЕЕС; 5. приемане
на бюджета на СЕЕС; 6. избор на УС и на контролна комисия; 7. награждаване на заслужили
членове на СЕЕС с почетни звания.
3652
20. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Институт на вътрешните оди
тори в България“ (ИВОБ), София, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно общо събрание
на 29.06.2013 г. в 16 ч. в Шератон София хотел
Балкан (адрес София, пл. Св. Неделя 5) при
следния дневен ред: 1. приемане на нови членове на сдружението; 2. приемане на годишен
финансов отчет за 2012 г.; отчет за дейността
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на ИВОБ за периода 31 май 2012 г. – 31 май
2013 г.; отчет за дейността на контролния съвет за периода 31 май 2012 г. – 31 май 2013 г.;
отчет за изпълнението на бюджета за 2012 г.;
3. промяна в устава на института; 4. избор на
управителен и контролен съвет на ИВОБ; 5.
организационни въпроси. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 17 ч., на същото място и
присъщия дневен ред независимо от боря на
явилите се членове.
3731
1 . – Уп р а в и т е л н и я т с ъ в е т н а с д р у ж е 
ние с нестопнаска цел „Тенис к л уб „ Лозе
нец – 20 0 0“ – София, със седалище и адрес
на управление София, район „Красна поляна“,
ж.к. Красна поляна, 2-ра част, бл. 234, вх. В,
ап. 63, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
извънредно общо събрание на членовете на
сдружението на 1.07.2013 г. в 10 ч. на адреса
на управление на сдружението при следния
дневен ред: 1. приемане за сведение от общото
събрание на молби от 18.04.2013 г. за приемане
на нови членове на сдружението и решението
на управителния съвет за приемане на лицата,
подали молби съобразно чл. 12 от устава; 2.
приемане за сведение от общото събрание на
постъпили заявления от 19.04.2013 г. от членове
на сдружението за прекратяване на членството
им по реда на чл. 13, ал. 1, т. 1 от устава на
сдружението; 3. разглеждане на заявления от
19.04.2013 г. от членове на управителния съвет
за освобождаването им от управителния съвет
и от отговорност и приемане на решение; 4.
избор на нови членове на управителния съвет
на сдружението.
3804
23. – Управителният съвет на сдружение
„Българска астрологична асоциация“ – София,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдружението на 5.07.2013 г. в 17,30 ч.
в офиса на БА А в София, бул. Мария-Луиза 38,
при следния дневен ред: 1. отчет на управителния съвет за дейността на БА А през 2012 г.;
2. приемане на годишния счетоводен отчет за
2012 г.; 3. освобож даване от отговорност на
членовете на УС за дейността им през 2012 г.; 4.
промени в устава на БА А; 5. промени в състава
на управителния съвет; 6. промяна в размера на
членския внос; 7. предложения от УС на БА А за
учебната програма за периода 2013/2014 г. 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.
3635
1. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел, учредено в частна дейност
„Руски академически съюз в България“, София,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ във връзка с чл. 23
от устава на сдружението свиква общо събрание
на членовете на 22.06.2013 г. в 10 ч. на следния
адрес: София, район „Лозенец“, ул. Теодоси
Търновски 54, ап. 43, при следния дневен ред: 1.
вземане на решение за приемане на нови членове;
2. вземане на решение за промяна на реда за
свикване на общото събрание на сдружението;
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3. вземане на решение за изменение на устава
на сдружението; 4. обсъждане на предложение
сдружението да се преобразува в сдружение,
осъществяващо общественополезна дейност, на
следващо общо събрание; 5. други. Писмените
материали, свързани с дневния ред на общото
събрание на сдружението, са на разположение
на адреса на провеждане всеки работен ден от
9 до 17 ч. При липса на кворум съгласно устава на сдружението събранието ще се проведе
на 29.06.2013 г. в 10 ч. на същото място и при
същия дневен ред.
3837
1. – Управителният съвет на Националната
асоциация на трансплантираните, София, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на 5.07.2013 г. в 10 ч. в офиса на сдружението в
София 1612, бул. Акад. Иван Гешов 102, ет. 1,
ап. 2, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на сдружението за 2012 г.; 2. избор на нов
управителен съвет; 3. разни – по предложения
на членовете на сдружението.
3871
1. – Управителният съвет на Национален
синдикат „Аеронавигационно обслужване“, Со
фия, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 24, ал. 3
от устава на НС – АНО, свиква общо събрание
на 28.06.2013 г. в 10 ч. в София, бул. Брюксел
1, в сградата на ДП „РВД“ при следния дневен
ред: 1. отчет на дейността на УС на НС – АНО;
2. избор на нов УС на НС – АНО; 3. разни. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
общото събрание ще се проведе същия ден в
11 ч., на същото място и при същия дневен ред.
3872
35. – Управителят на сдружение с нестопан
ска цел „Салса дива“, София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 1.07.2013 г.
в 10 ч. в София, кв. Манастирски ливади, ул.
Пирин 81, вх. Б, ап. 20, при следния дневен ред:
1. избор на управителен орган на сдружението;
2. промяна на седалището и адреса на управление на сдружението; 3. изменение на устава на
сдружението; 4. приемане на нови членове на
сдружението; 5. други.
3873
1. – Управителни ят съвет на ОЕБ „Ша
лом“, Бургас, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и
чл. 24, т. 1 от устава свиква общо събрание на
22.06.2013 г. в 9 ч. в залата на организацията на
ул. Митрополит Симеон 24, Бургас, при следния
дневен ред: 1. отчет за 2012 г.; 2. доклад на РК
за 2012 г.; 3. приемане на бюджет за 2013 г.; 4.
приемане на нови членове; 5. разни.
3703
1. – Управителният съвет на сдружение с не
стопанска цел „Тенис клуб „Приморец“, Бургас,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно
общо събрание на 20.06.2013 г. в 10 ч. на адрес:
Бургас, ул. Георги Шагунов 17, ет. 2, при следния
дневен ред: 1. приемане на годишния финансов
отчет на сдружението за 2012 г. и приемане на
отчета за дейността на управителния съвет на
сдружението през 2012 г.; 2. приемане програ-
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ма за дейността на сдружението за 2013 г.; 3.
освобождаване от отговорност на членове на
управителния съвет за дейността им през 2012 г.;
4. освобождаване на членове и избор на нови
членове на управителния съвет; 5. допълване
на целите на сдружението; 6. приемане на промени в устава на сдружението; 7. разни. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 12 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
3839
1. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Клуб по мини футбол Лазур
Бургас“, Бургас, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква редовно общо събрание на 22.06.2013 г.
в 18 ч. в сградата на спортна зала „Никола
Станчев“ при следния дневен ред: 1. приемане
на годишния финансов отчет на сдружението
за 2012 г. и приемане на отчета за дейността
на управителния съвет на сдружението през
2012 г.; 2. приемане програма за дейността на
сдружението за 2013 г.; 3. освобож даване от
отговорност на членове на управителния съвет
за дейността им през 2012 г.; 4. приемане на
промени в устава на сдружението; 5. 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.
3838
1. – Уп ра ви т е л н и я т с ъве т на Съюз а на
хотелиерите, к.к. Златни пясъци, Варна, на
основание чл. 12 от устава на съюза и чл. 26
ЗЮЛНЦ свик ва редовно общо събрание на
членовете си на 15.06.2013 г. в 13 ч. в зала „Хермес“ – хотелски комплекс „Sentido Golden Star“,
к.к. Златни пясъци, при следния дневен ред: 1.
отчет за дейността на УС през отчетния период
(1.07.2012 г. – 31.03.2013 г.); 2. доклад на КС за
отчетния период (1.07.2012 г. – 31.03.2013 г.); 3.
освобождаване от отговорност на членовете на
УС и КС за дейността им до този момент; 4.
приемане на бюджета за 2014 г.; 5. приемане
на изменения в устава на съюза; 6. разни. При
липса на кворум на основание чл. 13, ал. 8 от
устава на съюза и чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
ще се проведе същия ден с един час по-късно,
на същото място и при същия дневен ред независимо от броя на явилите се членове или
представители.
3556
12. – КС на Национален браншови синдикат
„Телекомуникации“ (НБСТ) на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква редовна отчетно-изборна конференция на 28.06.2013 г. в 14 ч. във Варна, к.к.
Чайка, хотел „Роял бийч“, при следния дневен
ред: 1. отчет за дейността на управителния съвет на сдружението за периода 2008 – 2013 г.; 2.
ревизионен доклад и отчет на ЦКК на НБСТ; 3.
промени в устава на НБСТ; 4. избор на председател на НБСТ, председател и зам.-председател
на ЦКК, КС; 5. приемане на програма и бюджет
на НБСТ за 2013 – 2018 г.; 6. разни. Регистрацията на делегатите започва в 13 ч.
3776
1. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Асоциация Български меди
цински туризъм“, Варна, на основание чл. 26
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ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 3.07.2013 г.
в 19 ч. във Варна, ул. Пенчо Славейков 3, ет. 4,
ап. 10, при следния дневен ред: 1. гласуване
изменение на чл. 33 и 34 от устава на сдружението, отнасящи се до промяна на броя на
членовете на управителния съвет на сдружението чрез намаляването им до предвидения в
ЗЮЛНЦ минимум; 2. освобождаване на членове
на сдру жението от у частие в у правителни я
съвет на сдру жението поради прекратяване
на членството им в сдружението и избор на
нови членове в състава на управителния съвет
на сдружението; 3. гласуване на новия устав
на сдружение с нестопанска цел „Асоциация
Български медицински туризъм“. При липса
на кворум на основание чл. 26 от устава на
сдружението във връзка с чл. 27 ЗЮЛНЦ провеждането на събранието се отлага с един час
по-късно, на същото място и при същия дневен
ред и се счита за законно независимо от броя
на членовете, които са се явили.
3775
3. – Уп ра ви те лни ят с ъве т на сд ру жение
„Спортен клуб Грация 2007“, Варна, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на членовете на 17.06.2013 г. в 18 ч. във Варна,
ул. Селиолу 39А, Спортни зали „Простор“, при
следния дневен ред: 1. отчет за дейността на
сдружението и приемане на годишен финансов
отчет за 2012 г.; 2. приемане на нов устав на
сдружението; 3. избор на нов управителен съвет; 4. избор на председател на управителния
съвет; 5. разни. Документите, свързани с общото
събрание, са на разположение на членовете на
посочения адрес. Поканват се всички членове
да вземат участие в събранието лично или чрез
упълномощено лице. 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.
3874
1. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Фотографски пленер „Бо
диграфия“ – България“, Велико Търново, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 17 от устава на
сдружението свиква общо събрание на 1.07.2013 г.
в 10 ч. във Велико Търново, ул. Димитър Буйнозов 19, вх. Б, ет. 3, при следния дневен ред: 1.
избор на членове на управителния съвет поради
изтекъл мандат; 2. промяна на седалището и
адреса на управление на сдружението; 3. промяна
на начина на свикване на общото събрание на
членовете на сдружението; 4. промяна на устава
на сдружението, която да отразява приетите
промени; 5. избор на представител на сдружението, който да подаде необходимите документи
за вписване пред ВТОС. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 11 ч., на същото място и
при същия дневен ред.
3650
1. – Управителният съвет на „Национална
асоциация за развъждане на синтетична попу
лация българска млечна“, Велико Търново, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на сдружението на 6.07.2013 г. в 8 ч. в мотел
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„Света гора“, Велико Търново, при следния
дневен ред: 1. приемане и освобождаване на
членове; 2. приемане на годишните финансови
отчети на сдружението; 3. доклад за дейността
на сдружението за 2012 г.; 4. вземане на решение
за кандидатстване за държавна помощ за 2014 г.;
5. вземане на решение за кандидатстване по
европейски проекти; 6. попълване членовете на
УС; 7. разни. При липса на кворум на основание
чл. 26 от устава и чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
да се проведе 1 час по-късно същия ден и на
същото място.
3615
1. – Управителният съвет на сдружение с
общественополезна дейност „К луб по водни
спортове – Димитровград“ на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква редовно общо събрание (отчетно-изборно) на 3.07.2013 г. в 10 ч. в седалището
на сдружението в Димитровград, ул. Простор
21, при следния дневен ред: 1. приемане на
годишния финансов отчет на сдружението за
2012 г.; проект за решение – ОС приема годишния финансов отчет на сдружението за 2012 г.;
2. освобождаване от отговорност на членовете
на УС за дейността им през 2012 г.; проект за
решение – ОС освобож да ва о т о т г оворнос т
членовете на УС за дейността им през 2012 г.;
3. разни. Поканват се всички членове да вземат
участие в общото събрание. Материалите по
дневния ред са на разположение на членовете
всеки работен ден в Димитровград, ул. Простор
21. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в
14 ч., на същото място и при същия дневен ред.
3875
1. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Волейболен клуб Казанлък“
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква годишно
общо събрание на 1.07.2013 г. в 18 ч. в Казанлък в сградата на хотел „Арсенал“, ул. Петко
Д. Петков 52, при следния дневен ред: 1. приемане на годишния счетоводен отчет и баланс
на сдружението за 2012 г.; 2. вземане решение
за приемане на бюджета на сдружението за
2013 г.; 3. разни. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще се
проведе на същото място с един час по-късно
от обявения.
3876
19. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Лайънс клуб“, Кърджали,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо съб
рание на 28.06.2013 г. в 17,30 ч. в Кърджали,
бул. България 75, ет. 2, при следния дневен
ред: 1. отчет за дейността на сдружението; 2.
освобождаване на управителния съвет поради
изтичане на мандата му; 3. избор на нов управителен съвет; 4. разни. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание
ще се проведе същия ден в 18,30 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
3612
8. – Управителният съвет на „Ловно-рибар
ско сдружение – Мадан“, Мадан, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква по своя инициатива общо
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събрание на сдружението на 28.06.2013 г. в 17 ч.
в Мадан, ул. Обединение 7, в заседателната зала
на Народно читалище „Иван Вазов“, Мадан, при
следния дневен ред: 1. отчет на УС на сдружението за дейността му в периода 2009 г. – 2013 г.;
2. отчет на контролния съвет за финансовото
състояние на сдружението; 3. избор на членове
на УС; 4. избор на председател на УС; 5. избор
на членове на контролния съвет; 6. избор на
председател на контролния съвет; 7. разни. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
общото събрание ще се проведе същия ден в
18 ч., на същото място и при същия дневен ред.
3678
1. – Съветът на настоятелите при сдружение
с общественополезна дейност „Училищно на
стоятелство Еврошанс при СОУ „Иван Вазов“
гр. Мездра“ на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
на 25.06.2013 г. в 17 ч. в заседателната зала на
СОУ „Иван Вазов“ извънредно общо събрание
на сдружението при следния дневен ред: 1. изключване на членове на съвета на настоятелите
поради подадени от тях писмени молби за прекратяване на членството; 2. приемане на нови
членове на сдружението; 3. избор на нов съвет
на настоятелите; 4. приемане на нов устав на
сдружението. При липса на кворум на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе един
час по-късно при същия дневен ред.
3877
1. – Уп ра ви те лни ят с ъве т на сд ру жение
„Клуб по конен спорт Давид“, Перник, по своя
инициатива на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на сдружението на 1.07.2013 г. в
18 ч. в Перник, кв. Куциян, Конна база „Давид“
(до входа на Хидрострой), при следния дневен
ред: 1. избор на членове на управителния съвет
на сдружението, като мандатът на членовете,
които се избират, е за срок 5 години; 2. избор на
председател на управителния съвет на сдружението, който да управлява и представлява клуба
пред трети лица за срок 5 години; 3. разглеждане
и приемане отчета за дейността на сдружението
за 2012 г.; 4. разглеждане и приемане на годишния финансов отчет на сдружението за 2012 г.;
5. разглеждане отчета на дейността на УС на
сдружението за 2012 г. и освобождаването му
от отговорност; 6. разглеждане и приемане на
годишния план за дейността на сдружението за
2013 г.; 7. разглеждане и приемане на бюджета
на сдружението за 2013 г.; 8. разглеждане на
въпроса да се извършат промени в устава на
сдружението съгласно взетите решения; 9. разглеждане на въпроса за извършване на промяна
в начина на свикване на общо събрание на
сдружението – чрез отправяне на писмена покана за свикване на общото събрание, поставена
на мястото за обявления в сградата на Конна
база „Давид“ в Перник, кв. Куциян (до входа
на Хидрострой), най-малко един месец преди
насрочения ден; писмена покана за свикване
на общото събрание на сдружението, поставена
на мястото за обявления в сградата, в която се
намира управлението на сдружението, най-малко един месец преди насрочения ден, както и
уведомяване членовете на сдружението по теле-
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фон или чрез e-mail, като отпадане свикването
чрез „Държавен вестник“; 10. разни. Писмените
материали по дневния ред на заседанието са
на разположение на членовете на сдружението
всеки работен ден от 9 до 17 ч. до датата на
общото събрание на адреса на сдружението в
Перник, кв. Тева, бл. 8, вх. А, ет. 5, ап. 13, както
и в сградата на Конна база „Давид“ в Перник,
кв. Куциян (до входа на Хидрострой).
3555
1. – Управителният съвет на сдружение с
нес топанска цел „Евроинтеграция НАМ“ – Пле
вен, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно
общо събрание на своите членове на 27.06.2013 г.
в 18 ч. в Плевен в читалище „Съгласие 1869“,
пл. Възраждане 7, при следния дневен ред: 1.
отчет за дейността на управителния съвет за
2012 г.; 2. освобождаване и избор на членове
на управителния съвет. Поканват се всички
членове на сдружението да вземат участие в
събранието. При липса на кворум на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието се отлага с 1 час
по-късно, на същото място и при същия дневен
ред и може да се проведе колкото и членове
да се явят.
3773
70. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Комитет Родолюбие“, Пловдив,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно
общо събрание на 26.06.2013 г. в 18 ч. в ресторант „Гражданския клуб“ – Пловдив, ул. Стоян
Чалъков 1, при следния дневен ред: 1. отчет за
дейността на сдружението за 2012 г.; 2. избор
на нов управителен съвет и председател на
сдружението; 3. промяна в устава; 4. разни. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе 1 час по-късно същия
ден, на същото място и при същия дневен ред.
3511
17. – Управителният съвет на сдружение
„Клуб по джудо, джу-джуцу и кендо Сатурн“,
Пловдив, на основание чл. 19 от устава на
сдружението и чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на 30.06.2013 г. в 17 ч. на адреса на
управление на сдружението в Пловдив, ул. Братя
Шкорпил 5, ап. 1, при следния дневен ред: 1.
отчет за дейността на сдружението; 2. приемане на изменения в устава на сдружението в
частта за свикване на общото събрание, реда
за приемане и изключване на членове и вида и
състава на органите за управление; 3. промяна
в състава на управителния съвет; 4. приемане
на нови членове на сдружението; 5. 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.
3510
1. – Управителят на сдружение с дейност
в частна полза „Спортен клуб Узун Баскет“,
Пловдив, на основание чл. 26 във връзка с чл. 30,
ал. 3 ЗЮЛНЦ и чл. 17 във връзка с чл. 22, ал. 1
от устава на сдружението свиква по собствена
инициатива общо събрание на членовете на
сдружението на 21.06.2013 г. в 9 ч. в Пловдив,
ул. Милин камък 6, при следния дневен ред:
1. вземане на решение за пром яна на вида
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на осъществяваната дейност съгласно чл. 2
ЗЮЛНЦ, а именно: осъществяване на дейност
в обществена полза; 2. вземане на решение за
приемане на нови 4 членове в сдружението
във връзка с промяната на осъществяваната
дейност – в обществена полза; 3. избор на нови
членове на управителния съвет на сдружението;
4. обсъждане и приемане на промени в устава
на сдружението, включително и отпадане на
задължението за обнародване в „Държавен вестник“ на поканата за свикване на общо събрание,
както и вписване на нов адрес на управление
на сдружението, определен от управителя; 5.
други. Поканват се членовете на сдружението
да присъстват лично. При липса на кворум на
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ и чл. 18, ал. 1 от устава на сдружението събранието ще се отложи
с един час по-късно, на същото място и при
същия дневен ред и може да се проведе колкото
и членове да се явят. Материалите за провеждане на общото събрание са на разположение
в Пловдив, ул. Милин камък 6, от датата на
обнародване на поканата в „Държавен вестник“.
3878
13. – Управителният съвет на сдружение
„Гребен клуб „Черпоков“, Пловдив, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ и по своя инициатива свиква
общо събрание на 6.07.2013 г. в 14 ч. в залата
на Кулата – Гребна база – г р. Пловдив, при
следния дневен ред: 1. отчет за дейността на
сдружението за изминалия период; 2. промени в
устава на сдружението; 3. избор на управителен
съвет; 4. избор на председател на управителния
съвет; 5. разни. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе
същия ден един час след обявения, на същото
място и при същия дневен ред.
3879
67. – Управителният съвет на Българската
асоциация на производителите на оранжерий
на продукция, Пловдив, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ и чл. 41, ал. 4 от устава свиква по
собствена инициатива извънредно общо съб
рание на асоциацията на 27.06.2013 г. в 14 ч. в
конферентната зала на хотел „Мартин“ в гр. Банско, при следния дневен ред: 1. приемане на
плана за работа на асоциацията през 2013 г.; 2.
отчет за приходите и разходите до 31.05.2013 г.;
3. п риема не на бюд жет на асоц иац и я та за
2013 г.; 4. промени в устава на асоциацията; 5.
организационни въпроси. Поканват се всички
членове да вземат участие в събранието. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 15 ч.,
на същото място и при същия дневен ред. Материалите за събранието са на разположение
в седалището на асоциацията в Пловдив, ул.
Добротич 12.
3880
1. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Лайънс клуб“, Разград, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 18.06.2013 г. в 18 ч. в Разград, ул. Бели
Лом 40 (хотел „Централ“), при следния дневен
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ред: 1. приемане на отчета за дейността на
управителния съвет и за финансовото състояние на „Лайънс клуб“, Разград, през отчетната
2012 – 2013 лайънс година; 2. избор на нов
председател (президент) и управителен съвет
на „Лайънс клуб“, Разград, и освобождаване
на старите; 3. вземане на решение относно
промяна седалището и адреса на управление
на сдружението и промяна в устава на сдружението; новият адрес на управление на клуба е:
Разград, бул. Бели Лом 40, хотел „Централ“; 4.
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.
3614
1. – Уп ра ви те лн и ят с ъве т на сд ру жен ие
„Асоциация на лозарите и винопроизводите
лите“, Силистра, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на 21.06.2013 г. в 18 ч.
в Силистра, ул. Добрич 100, изба „Добруджанска къща“, при следния дневен ред: 1. отчет
за дейността на УС и асоциацията за периода
2008 – 2013 г.; 2. финансов отчет за дейността на
УС и асоциацията; 3. приемане основни насоки
и програма за дейността на сдружението през
следващия петгодишен етап, както и бюджета
на асоциацията; 4. гласуване за прекратяване
членството на неплатилите членски внос през
мандата; 5. приемане на нови членове; 6. избор
на УС и председател на асоциацията; 7. разни.
3680
2. – Управителният съвет на ОСНЦ „Надеж
да за диабетика“, гр. Средец, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ с решение на УС с протокол № 1 от
15.03.2013 г. свиква отчетно-изборно събрание
на дружеството на 21.06.2013 г. в 14 ч. в сградата на К луба на пенсионера – гр. Средец, при
следния дневен ред: 1. отчетен доклад за 2012 г.;
2. годишен финансов отчет за 2012 г.; 3. проектопрограма на дейностите за 2013 г. – 2018 г.; 4.
проектобюджет за 2013 г.; 5. промени в устава;
6. избор на комисии за проектопредложение
и преброяване; 7. избор на УС. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
ще се проведе същия ден в 15 ч., на същото
място и при същия дневен ред независимо от
броя на поканените.
3509
1. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел КГСГ „Дияна полет“, Ямбол,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо отчетно-изборно събрание на 6.07.2013 г. в 18 ч.
в Ямбол, кафе „Екстаз“, ж.к. Златен рог, при
следния дневен ред: 1. отчет за дейността на
сд ру жениет о; 2. освобож да ва не на ч ленове
на сдружението; 3. приемане на нови членове
на сдружението; 4. освобождаване на членовете на УС поради изтичане на мандата им;
5. освобождаване на председателя на УС на
сдружението; 6. избиране на нов УС; 7. избор
на нов председател на УС на сдружението; 8.
освобождаване на контролния съвет и избор
на нови членове на КС; 9. промяна на адреса
на управление на сдружението; 10. промени в
устава на сдружението; 11. разни. При липса на
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кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
ще се проведе един час по-късно – в 19 ч., същия
ден, на същото място и при същия дневен ред.
3881
1. – Уп ра ви те лни ят с ъве т на сд ру жение
„Тексти лен и конфек ционен к лъст ър „Бул
клъст“ на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо отчетно-изборно събрание на членовете
на сдружението на 28.06.2013 г. в 16 ч. в с. Баните, ул. Хан Аспарух 2, община Баните, област
Смолян, при следния дневен ред: 1. приемане
на нови членове на Текстилен и конфекционен
клъстър „Булклъст“; 2. вземане на решение за
прекратяването на членството на членове – учредители на клъстъра; 3. отчет на председателя
на управителния съвет на ТКК „Булклъст“ за
цялостната дейност на к лъстъра за периода
от 1.11.2011 г. до 30.05.2013 г.; 4. изменение на
устава на ТКК „Булклъст“; 5. избор на управителен съвет на ТКК „Булклъст“; 6. избор на
председател на управителния съвет на ТКК
„Булклъст“; 7. определяне на членския внос на
членовете на ТКК „Булклъст“ за 2013 г. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
общото събрание ще се проведе същия ден в
17 ч., на същото място и при същия дневен ред
независимо от броя на присъстващите членове.
3560
1. – Управителният съвет на сдружение с
общественополезна дейност „Футболен клуб
„Извор – АМ“, с. Горски извор, община Димит
ровград, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
редовно общо събрание (отчетно-изборно) на
3.07.2013 г. в 10 ч. в седалището на сдружението в с. Горски извор, община Димитровград,
първи стопански двор, при следния дневен ред:
1. приемане на годишния финансов отчет на
сдружението за 2012 г.; проект за решение – ОС
приема годишния финансов отчет на сдружението за 2012 г.; 2. освобождаване от отговорност
членовете на УС за дейността им през 2012 г.;
проект за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на УС за дейността им през
2012 г.; 3. разни. Поканват се всички членове да
вземат участие в общото събрание. Материалите
по дневния ред са на разположение на членовете
всеки работен ден в седалището на сдружението. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в
14 ч., на същото място и при същия дневен ред.
3882
1. – Управителният съвет на сдружение с
общественополезна дейност „Бизнес сдружение
Инициатива за Добрич“, с. Добрич, община
Димитровград, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква редовно общо събрание (отчетно-изборно) на 3.07.2013 г. в 10 ч. в седалището на
сдружението в с. Добрич, община Димитровград,
ул. Г. С. Раковски 27, при следния дневен ред:
1. приемане на годишния финансов отчет на
сдружението за 2012 г.; проект за решение – ОС
приема годишния финансов отчет на сдружението за 2012 г.; 2. освобождаване от отговорност
членовете на УС за дейността им през 2012 г.;
проект за решение – ОС освобождава от отго-
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ворност членовете на УС за дейността им през
2012 г.; 3. разни. Поканват се всички членове
да вземат участие в общото събрание. Материалите по дневния ред са на разположение на
членовете всеки работен ден в с. Добрич, община Димитровград, ул. Г. С. Раковски 27. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 14 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
3883
1. – Управителният съвет на „Ловно-рибар
ска дружинка село Петърница“, с. Петърница,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква отчетно-изборно събрание на членовете на сдружението на
20.06.2013 г. в 10 ч. в с. Петърница, ул. Лозарска
9, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на сдружението през 2012 г.; 2. вземане на
решение за промяна на чл. 29, ал. 3 от устава
на сдружението; 3. избор на нов председател на
УС. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден
в 11 ч., при същия дневен ред.
3554
2. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел за осъществяване на общес
твенополезна дейност „К луб на пенсионера
Вяра – Симеоновец“, с. Симеоновец, община
Септември, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 20.06.2013 г. в 17,30 ч. в
Клуба на пенсионера, ул. Втора 27, при следния
дневен ред: 1. избор на нов председател на УС
по силата на чл. 30, ал. 2 ЗЮЛНЦ и чл. 9, т. 4
от устава на сдружението; 2. избор на нови
членове на УС; 3. заличаване на стари членове.
3553
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Ангел Владимиров Ангелов – ликвидатор на
сдружение „Младежки дейности и инициативи“,
Благоевград, в ликвидация по ф.д. № 7/90 г., на
основание чл. 14, ал. 4 ЗЮЛНЦ кани кредиторите на сдружението да предявят вземанията си.
3616
Емилиян Алексиев Иванов – представляващ
ликвидационната комисия на сдружение „Анатомия – Плевен“, в ликвидация по ф.д. № 34/2008 г.
по описа на Плевенския окръжен съд, на основание чл. 14, ал. 4 ЗЮЛНЦ кани кредиторите
да предявят вземанията си в 6-месечен срок от
обнародването в „Държавен вестник“.
3552
Трифон Димитров Трифонов – ликвидатор
на сдружение с нестопанска цел ФК „Скалите – Басарбово“, с. Басарбово, община Русе, в
ликвидация по ф.д. № 988/2004 г. на ОС – Русе,
на основание чл. 14, ал. 4 ЗЮЛНЦ кани кредиторите на сдружението да предявят вземанията си в тримесечен срок от обнародването
на поканата в „Държавен вестник“ на адреса
на управление на сдружението в с. Басарбово,
област Русе, ул. Св. св. Кирил и Методий 67.
3800
Поправка. Столичната общинска агенция за
приватизация прави следната поправка в Решение № 599 на Надзорния съвет от 29.03.2013 г.
относно публичен търг с явно наддаване за
продажбата на ПИ № 587, кв. 72, м. Ломско
шосе, ж.к. Надежда, ул. Свети Климент 43а,
общински нежилищен имот, стопанисван от
район „Надежда“ (ДВ, бр. 36 от 2013 г.): думите
в т. 1: „на 30.05.2013 г. в 11 ч.“ да се четат: „на
30.05.2013 г. в 14 ч.“.
3846
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