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БРОЙ

ОФИЦИАЛНО ИЗДАНИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Петък, 21 юни 2013 г.

София

Цена 0,80 лв.

СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФИЦИАЛНИЯ РАЗДЕЛ
Народно събрание
 Закон за ратифициране Изменението
на Меморандума за разбирателство
между правителството на Република
България и Световната банка за партньорство и оказване на техническа
подкрепа във връзка с изпълнението на
Структурните инструменти на ЕС
 Решение за избиране на председател
на Държавна агенция „Национална сигурност“
 Решение за приемане на отчета за
изпълнението на Закона за бюджета
на Държавното обществено осигуряване за 2011 г.
 Решение за отмяна на Решението за
избиране на председател на Държавна
агенция „Национална сигурност“, прието от Народното събрание на 14 юни
2013 г.

Президент на републиката
 Указ № 121 за награждаване на г-н Карел Кристиан ван Кестерен – извънреден и пълномощен посланик на Кралство Нидерландия в Република България, с орден „Стара планина“ първа
2

степен

3
Министерски съвет

2

 Постановление № 134 от 14 юни
2013 г. за определяне размера на таксите за преминаване на пътни превозни средства по новия комбиниран

2

(пътен и железопътен) мост на река
Дунав между градовете Видин (Репуб
лика България) и Калафат (Румъния),
събирани от съвместната търговска
структура – оператор на новия ком-

2

биниран мост

3
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ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Н А РОДНО СЪБРА НИЕ

Държавна агенция „Национална сигурност“
и по предложение на министър-председателя
на Република България

УКАЗ № 123

РЕШИ:
Избира Делян Славчев Пеевски за председател на Държавна агенция „Национална
сигурност“.
Решен ие т о е п рие т о о т 42- т о Народ но
с ъбра н ие на 14 юн и 2 013 г. и е под печата но с офи ц иа л н и я печат на Народ но т о
с ъбра н ие.
Председател на Народното събрание:
Михаил Миков

На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Да се обнародва в „Държавен вестник“
Законът за ратифициране Изменението на
Меморандума за разбирателство между правителството на Република България и Световната
банка за партньорство и оказване на техническа подкрепа във връзка с изпълнението
на Структурните инструменти на ЕС, приет
от ХLIІ Народно събрание на 13 юни 2013 г.
Издаден в София на 17 юни 2013 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Зинаида Златанова

ЗАКОН

за ратифициране Изменението на Меморандума за разбирателство между правителството
на Република България и Световната банка
за партньорство и оказване на техническа
подкрепа във връзка с изпълнението на
Структурните инструменти на ЕС
Член единствен. Ратифицира Изменението
на Меморандума за разбирателство между
правителството на Република България и
Световната банка за партньорство и оказване
на техническа подкрепа във връзка с изпълнението на Структурните инструменти на ЕС,
сключено на 8 март 2013 г.
Заключителна разпоредба
Параграф единствен. Законът влиза в сила от
деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
Законът е приет от 42-то Народно събрание
на 13 юни 2013 г. и е подпечатан с официалния
печат на Народното събрание.

4921

Председател на Народното събрание:
Михаил Миков

РЕШЕНИЕ

за избиране на председател на Държавна
агенция „Национална сигурност“
Народното събрание на основание чл. 84,
т. 8 и чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България, чл. 8, ал. 1 от Закона за

4904

РЕШЕНИЕ

за приемане на отчета за изпълнението на
Закона за бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2011 г.
Народното събрание на основание чл. 31
от Кодекса за социално осигуряване
РЕШИ:
Приема отчета за изпълнението на Закона
за бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2011 г.
Решен ие т о е п рие т о о т 42-т о Народ но
с ъбра н ие на 14 юн и 2013 г. и е под печата но с офи ц иа л н и я печат на Народ но т о
с ъбра н ие.
Председател на Народното събрание:
Михаил Миков
4941

РЕШЕНИЕ

за отмяна на Решението за избиране на председател на Държавна агенция „Национална
сигурност“, прието от Народното събрание
на 14 юни 2013 г.
Народното събрание на основание чл. 86,
ал. 1 от Конституцията на Република България
РЕШИ:
Отменя Решението за избиране на председател на Държавна агенция „Национална
сигурност“, прието от Народното събрание
на 14 юни 2013 г.
Решен ие т о е п рие т о о т 42- т о Народ но
с ъбра н ие на 19 юн и 2 013 г. и е под печата но с офи ц иа л н и я печат на Народ но т о
с ъбра н ие.
Председател на Народното събрание:
Михаил Миков
5020
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ПРЕЗИ ДЕН Т
Н А РЕП У БЛИК АТА
УКАЗ № 121

На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Награждавам г-н Карел Кристиан ван Кестерен – извънреден и пълномощен посланик на
Кралство Нидерландия в Република България,
с орден „Стара планина“ първа степен за изключително големите му заслуги за развитието
на двустранните отношения между Република
България и Кралство Нидерландия и по повод
окончателното му отпътуване от страната.
Издаден в София на 17 юни 2013 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Министър на външните работи:
Кристиан Вигенин
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Зинаида Златанова
5017
№
по
ред

Вид пътно превозно средство

1.

С Т Р. 3

МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 134
ОТ 14 ЮНИ 2013 Г.
за определяне размера на таксите за преминаване на пътни превозни средства по новия
комбиниран (пътен и железопътен) мост на
река Дунав между градовете Видин (Република
България) и Калафат (Румъния), събирани от
съвместната търговска структура – оператор
на новия комбиниран мост
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Член единствен. Определя размера на
таксите за преминаване на пътни превозни
средства по новия комбиниран (пътен и железопътен) мост на река Дунав между градовете Видин (Република България) и Калафат
(Румъния), събирани от съвместната търговска
структура – оператор на новия комбиниран
мост, както следва:
Размер на
таксата
(в лв.)

Размер на
таксата
(в евро)

Превозни средства за превоз на пътници с до 8+1 места за сядане,
включително мястото на шофьора (леки автомобили)

12

6

2.

Товарни автомобили с обща максимално допустима маса (ОМДМ),
по-малка или равна на 3,5 тона, включително на ремаркето

12

6

3.

Товарни автомобили с ОМДМ, по-голяма от 3,5 тона и по-малка
от 7,5 тона. Превозни средства за превоз на пътници с повече
от 9 и с максимум 23 места за сядане, включително мястото на
шофьора

23

12

4.

Товарни автомобили с ОМДМ, по-голяма или равна на 7,5 тона
и под 12 тона

35

18

5.

Товарни автомобили с ОМДМ, по-голяма или равна на 12 тона
и с максимум 3 оси. Превозни средства за превоз на пътници с
повече от 23 места за сядане, включително мястото на шофьора

49

25

6.

Товарни автомобили с ОМДМ, по-голяма от 12 тона и с минимум
4 оси

72

37

Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 14, ал. 2 от Споразумението между правителството на Република България и правителството на Румъния за създаване на съвместна
търговска структура – оператор на новия комбиниран (пътен и железопътен) мост между двете
страни на река Дунав между градовете Видин (Република България) и Калафат (Румъния),
ратифицирано със закон от Народното събрание на 30 май 2013 г. (ДВ, бр. 49 от 2013 г.).
§ 2. Постановлението влиза в сила от 1 юли 2013 г.
Министър-председател:
Пламен Орешарски
За главен секретар на Министерския съвет:
Нина Ставрева
4930

С Т Р.
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА, УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА, ЕНЕРГЕТИКАТА И ТУРИЗМА
ЗАПОВЕД № РД-16-731
от 20 май 2013 г.
На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията, чл. 5, ал. 5 от Устройствения правилник
на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма, приет с Постановление № 268 на Министерския съвет от 2009 г. (ДВ, бр. 93 от 2009 г.), във връзка с чл. 7, ал. 1 от Закона за „Държавен
вестник“ и чл. 4а, ал. 1 от Закона за малките и средните предприятия нареждам:
1. Утвърждавам образец на Декларация за обстоятелствата по чл. 3 и 4 от Закона за малките и
средните предприятия.
2. Възлагам контрола по изпълнението на заповедта на главния секретар на Министерството на
икономиката, енергетиката и туризма.
3. Отменям Заповед № РД-16-43 от 17.01.2011 г. (ДВ, бр. 10 от 2011 г.).
Министър:
А. Василев
ДЕКЛАРАЦИЯ

ЗА ОБСТОЯТЕЛСТВАТА ПО ЧЛ.3 И ЧЛ.4 ОТ ЗАКОНА ЗА МАЛКИТЕ И СРЕДНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

(ЗМСП)

Преди попълване е необходимо внимателно да се запознаете с реквизитите на Декларацията, Указанията за
нейното попълване и Справката за обобщените параметри на предприятието.

Подписаният ...................................................................................................................................................................
(трите имена)

с ЕГН

, притежаващ/а лична карта №

,

издадена от МВР, гр...............................,
в качеството ми на.............................................................................................................................................................
(управител ,изпълнителен директор, друг вид представителство)

на предприятието...............................................................................................................................................................
(наименование на юридическото лице, фирма на едноличния търговец, трите имена на физическото лице, наименование на гражданското дружество)

със седалище и адрес на управление (постоянен адрес):...............................................................................................
.......................................................................................................................ЕИК...............................................................

ДЕКЛАРИРАМ:
1. По смисъла на чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия представляваното от мен предприятие е:
Независимо предприятие

Предприятие партньор

2. Представляваното от мен предприятие за

Свързано предприятие

финансова година е със следните параметри по чл. 3 от ЗМСП

за средносписъчен брой на персонала, годишен оборот и стойност на активите, като са взети предвид всички отношения с
други предприятия по смисъла на чл.4 от ЗМСП:

Средносписъчен брой на
персонала

Годишен оборот
(хиляди лева)

Стойност на активите
(хиляди лева)

< 97500

< 19500

< 3900

< 3900

< 19500

< 84000

< 10

C

B

A

A

B

C

< 50

C

B

B

B

B

C

< 250

C

C

C

C

C

C

Упътване: Със знак Х се отбелязват две от посочените клетки според данните на предприятието. Което и да е отбелязване на клетка с код A, определя
предприятието като микропредприятие. Когато не е отбелязана клетка с код A, което и да е отбелязване на клетка с код B, определя предприятието като малко
предприятие. В останалите случаи предприятието е средно предприятие. Данните се определят на база последния одобрен финансов отчет. В случаите на
новообразувано микро-, малко или средно предприятие, чийто финансов отчет още не е одобрен, данните се определят според стойността на показателите за
текущата финансова година.

3. Представляваното от мен предприятие, съгласно чл. З и чл. 4 от ЗМСП има статус на:
A

Микропредприятие

B

Малко предприятие

C

Средно предприятие

Съгласно чл. 4б, ал. 2 от ЗМСП, ако в две последователни финансови години предприятието превиши или слезе под границите
по чл. 3 от ЗМСП, това се отразява на неговия статус на микро-, малко или средно предприятие.
4. В случай на несъответствие на данните в т. 2 със статуса на предприятието в т. 3 се задължавам заедно с настоящата
декларация да предоставя данни за всяка финансова година, предхождаща годината по т.2, докато данни от две поредни
финансови години потвърдят параметрите, въз основа на които съм декларирал статуса в т.3.

Декларирам верността на данните в декларацията.
Дата: ..........................

Подпис:.......................................

За деклариране на неверни данни се носи наказателна отговорност по Наказателния кодекс.

4852
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ДЪРЖАВЕН
РАЗРЕШЕНИЕ № 344
от 28 май 2013 г.

за проучване на скалнооблицовъчни материали – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6
от Закона за подземните богатства, в площ
„Кърпово“, разположена в землищата на селата
Крибул, Сатовча и Фъргово, 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. 18 от протокол № 15 от заседанието на
Министерския съвет на 17.04.2013 г. разрешавам
на ЕТ „Силвия Кацарова – Венци“, с. Фъргово,
област Благоевград, титуляр на разрешението,
дружество, вписано в търговския регистър на
Агенцията по вписванията под ЕИК 101648668,
със седалище и адрес на управление с. Фъргово
2952, община Сатовча, област Благоевград, 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 „Кърпово“, разположена в
землищата на селата Крибул, Сатовча и Фъргово, община Сатовча, област Благоевград, при
следните условия:
1. Срокът на разрешението е 2 години.
2. Размерът на площта е 3 кв.км.
3. Границите на площта са определени с
координати на граничните точки съгласно приложението.
4. Условията за осъществяване на дейността
по проучване, както правата и задълженията на
титуляря се определят в договора за проучване.
5. Видовете и обемите на геологопроучвателните работи, както и добивът за технологични
изпитания се определят в работната програма и
договора за проучване.
6. Разрешението може да бъде обжалвано пред
Върховния административен съд в 14-дневен срок
от обнародването му в „Държавен вестник“.
7. Разрешението влиза в сила от датата на влизане в сила на договора за проучване с титуляря.
8. Контролът по изпълнението на разрешението и на сключения договор се осъществява
от министъра на икономиката, енергетиката и
туризма.
Министър:
А. Василев
Приложение
към т. 3
Координатен регистър на граничните точки,
описващи площ „Кърпово“
Координатна система 1970 г.
№

X [m]

Y [m]

1.

4481445

8554110

2.

4481075

8554640

3.

4479690

8553880

ВЕСТНИК

С Т Р. 5

№

X [m]

Y [m]

4.

4479029

8554349

5.

4478970

8554015

6.

4479275

8553645

7.

4478981

8553583

8.

4478666

8553956

9.

4478243

8553571

10.

4478243

8552371

11.

4478899

8552371

12.
4908

4479355

8552960

РАЗРЕШЕНИЕ № 345
от 28 май 2013 г.
за проучване на строителни материали, подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за
подземните богатства, в площ „Гарговското“,
разположена в землището на с. Славовица, община Долна Митрополия, 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 ЗПБ и
протоколно решение по т. 16 от протокол № 19
от заседанието на Министерския съвет на 15 май
2013 г. разрешавам на „Огнеупорни глини“ – АД,
Плевен, титуляр на разрешението, дружество,
вписано в търговския регистър на Агенцията по
вписванията под ЕИК 114003406, със седалище
и адрес на управление Плевен 5800, община
Плевен, ж.к. Индустриален-запад, 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 „Гарговското“,
разположена в землището на с. Славовица, община Долна Митрополия, област Плевен, при
следните условия:
1. Срокът на разрешението е 1 година.
2. Размерът на площта е 0,15 кв.км.
3. Границите на площта са определени с
координати на граничните точки съгласно приложението.
4. Условията за осъществяване на дейността
по проучване, както и правата и задълженията на
титуляря се определят в договора за проучване.
5. Видовете и обемите на геологопроучвателните работи, както и добивът за технологични
изпитания се определят в работната програма и
договора за проучване.
6. Разрешението може да бъде обжалвано пред
Върховния административен съд в 14-дневен срок
от обнародването му в „Държавен вестник“.
7. Разрешението влиза в сила от датата на влизане в сила на договора за проучване с титуляря.
8. Контролът по изпълнението на разрешението и на сключения договор се осъществява
от министъра на икономиката, енергетиката и
туризма.
Министър:
А. Василев
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Приложение
към т. 3
Координатен регистър на граничните точки,
описващи площ „Гарговското“
Координатна система 1970 г.
№

X [m]

Y [m]

1.

4743468

8594441

2.

4743677

8594595

3.

4743483

8594890

4.

4743287

8594902

5.

4743199

8594652

6.

4743332

8594465

4814

КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ
НАДЗОР
РЕШЕНИЕ № 406-ДСИЦ
от 3 юни 2013 г.
На основание чл. 11, ал. 2 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел (ЗДСИЦ),
чл. 13, ал. 1, т. 8 от Закона за Комисията за
финансов надзор (ЗКФН) и чл. 91 от Закона за
публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК)
Комисията за финансов надзор реши:
Издава лиценз на „Ризърв Кепитал“ – АДСИЦ,
София, със седалище София, с адрес на управление
бул. Витоша 139, вх. А, ет. 2, ап. 6, да извършва
следната дейност като дружество със специална
инвестиционна цел: инвестиране на парични
средства, набрани чрез издаване на ценни книжа, във вземания (секюритизация на вземания).
Потвърждава проспект за публично предлагане на 150 000 обикновени поименни безналични
свободно прехвърляеми акции с право на глас с
номинална стойност 1 лв. и емисионна стойност
1 лв. всяка, които ще бъдат издадени от „Ризърв
Кепитал“ – АДСИЦ, в резултат на първоначално
увеличаване на капитала на дружеството при
условията на чл. 5, ал. 3, чл. 13 и § 2 ПЗРЗДСИЦ
във връзка с чл. 112б, ал. 1 ЗППЦК съгласно
решение на учредителното събрание на дружеството от 1.11.2012 г.
Вписва горепосочената емиси я ак ц ии (в
процес на емитиране), издадена от „Ризърв Кепитал“ – АДСИЦ, в регистъра на публичните
дружества и други емитенти на ценни книжа
по чл. 30, ал. 1, т. 3 ЗКФН, воден от комисията.
Решението може да бъде обжалвано пред
Върховния административен съд на Република
България в 14-дневен срок от съобщаването му,
като обжалването му не спира изпълнението.

4780

Председател:
Ст. Мавродиев

РЕШЕНИЕ № 407-УД
от 3 юни 2013 г.
На основание чл. 96, ал. 1 от Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и
на други предприятия за колективно инвестиране
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(ЗДКИСДПКИ) във връзка с чл. 13, ал. 1, т. 5 от
Закона за Комисията за финансов надзор (ЗКФН)
Комисията за финансов надзор реши:
Разширява обхвата на издадения на „Инвест
фонд мениджмънт“ – АД, със седалище и адрес
на управление София, район „Средец“, ул. Добруджа 6, ет. 3, лиценз за извършване на дейност
като управляващо дружество с допълнителните
услуги по чл. 86, ал. 2 ЗДКИСДПКИ, както следва:
– управление в съответствие със сключен с
клиента договор на портфейл, вкл. портфейл
на предприятие за колективно инвестиране,
включващ финансови инструменти, по собствена
преценка, без специални нареждания на клиента;
– инвестиционни консултации относно финансови инструменти;
– съхранение и администриране на дялове на
предприятия за колективно инвестиране.
На основание чл. 13, ал. 3 ЗКФН решението
може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването
му, което не спира неговото изпълнение.

4781

Председател:
Ст. Мавродиев

СТОЛИЧНА ОБЩИНА
РЕШЕНИЕ № 274
от 30 май 2013 г.
Със Заповед № РД-09-50-1332 от 26.11.2009 г. на
главния архитект на СО е допуснато изработването
на ПУП – план за регулация и режим на застрояване за преструктуриране на жилищен комплекс
Крива река в граници: бул. Акад. Иван Гешов,
ул. Георги Софийски, бул. Пенчо Славейков и
бул. Ген. Едуард Тотлебен, район „Красно село“.
Изработеният ПУП е разгледан и приет от
ОЕСУТ, протокол № ЕС-Г-111 от 27.11.2009 г.
Проектът за ПУП е обявен на основание
чл. 128, ал. 2 ЗУТ, като съобщението е обнародвано в ДВ, бр. 63 от 2010 г.
На основание чл. 22 ЗУТ е проведено обществено обсъждане на 19.10.2010 г. в изпълнение на
Заповед № РД-2400-418 от 24.08.2010 г. на кмета
на район „Красно село“.
Съгласно писмо на район „Красно село“ № УТ6602-340(45) от 18.01.2011 г. в законоустановения
срок след обнародването чрез „Държавен вестник“
са постъпили 36 бр. възражения, а при общественото обсъждане – 1 бр. становище.
Спазена е процедурата по чл. 22, ал. 4 във връзка с чл. 121, ал. 1 ЗУТ за обществено обсъждане.
Представено е дендрологично заснемане на
съществуващата растителност, заверено от дирекция „Зелена система“ – СО – изх. № 7000-СП-630
от 9.06.2010 г.
Представено е в съответствие с чл. 134, ал. 7
ЗУТ писменото съгласие на министъра на образованието, младежта и науката за промяната
на предназначението на част от УПИ III – „за
училище“, с писмо № 1004-50 от 22.10.2010 г.
Проектът заедно с постъпилите възражения по
обявяването по чл. 128, ал. 2 ЗУТ, както и становището от общественото обсъждане са разгледани
от ОЕСУТ с протокол № ЕС-Г-18 от 1.03.2011 г.,
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т. 14. Поради допусната техническа грешка протоколът е коригиран с решение на ОЕСУТ по
протокол № ЕС-Г-25 от 22.03.2011 г., т. 13.
С решения на ОЕСУТ са разгледани допълнително постъпили възражения – протоколи
№ ЕС-Г-40 от 17.05.2011 г., т. 12, ЕС-Г-58 от
5.07.2011 г., т. 3; ЕС-Г-85 от 25.10.2011 г., т. 1; ЕСГ-101 от 13.12.2011 г., т. 1; ЕС-Г-30 от 24.04.2012 г.,
т. 25; ЕС-Г-37 от 15.05.2012 г., т. 15; ЕС-Г-63 от
18.09.2012 г., т. 22.
С протокол № ЕС-Г-84 от 27.11.2012 г., т. 17,
ОЕСУТ коригира решения по предходни протоколи № ЕС-Г-18 от 1.03.2011 г., т. 14, ЕС-Г-37 от
15.05.2012 г., т. 15, ЕС-Г-101 от 13.12.2011 г., т. 1,
и № ЕС-Г-30 от 24.04.2012 г., т. 25.
Получено е решение № СО-58-ЕО от 2012 г.
на РИОСВ да не се извършва екологична оценка
на ПУП.
Съгласно решенията на ОЕСУТ проектът е
приет и след корекции по уважени възражения,
служебни предложения и становища на отделите
в НАГ следва да се изпрати за одобряване в СОС.
При горната фактическа обстановка се установява от правна страна следното:
Проектът за ж.к. Крива река е изработен като
план за регулация и режим на застрояване за
преструктуриране на съществуващия жилищен
комплекс при спазване условията на чл. 22,
ал. 4 – 7 ЗУТ.
Компетентен да одобри ПУП е Столичният
общински съвет, тъй като с плана се предвижда
отчуждаване на недвижими имоти – собственост
на физически и юридически лица по реда на
ЗОС – основание по чл. 21, ал. 7 ЗОС, и териториалният обхват на плана е над три квартала – основание по чл. 129, ал. 1 ЗУТ.
Спазени са административнопроизводствените
правила при издаване на акта.
Изработването на ПУП е възложено от главния
архитект на СО в съответствие с чл. 124, ал. 2 ЗУТ
въз основа на делегираните със Заповед № РД-501335 от 29.05.2008 г. от кмета на СО правомощия
за това по предвидения в закона ред.
Изработен е проект с обяснителна записка към
него. Същият е съобщен с обявление, обнародвано в „Държавен вестник“ съгласно чл. 128, ал. 2
ЗУТ, като е дадена възможност за възражения,
предложения и искания в едномесечен срок.
Проведено е обществено обсъждане на проекта,
с което е спазена разпоредбата на чл. 121 ЗУТ.
Постъпилите възражения от обявлението и
общественото обсъждане са частично уважени
или отхвърлени, като при разглеждане на същите
ОЕСУТ се е ръководил от характера на плана,
приоритетна защита на обществения интерес с
оглед създаване на благоприятна среда за живеене, запазване и доразвиване на комплексния
характер на територията, балансирана зелена
система и съхраняване на съществуващата такава,
съхраняване на реализираните междублокови пространства и при осигурена защита на
частния интерес върху възстановените имоти в
случаите, когато същият не влиза в противоречие
със защитавания обществен такъв.
В границите на устройствена зона „Жг“ и „Оз2“,
където са налице влезли в сила ПУП, целта е
максимално запазване на начина и характера на
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застрояване при съобразяване с нормите на зоните
по ОУП на СО, като урегулирането е съобразено
с имотните граници на имотите.
Планът е изработен при спазване изискванията
на Наредба № 8 от 2001 г. за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове.
В табличен вид на плана е показан балансът
на територията, който е постигнат със същия,
таблица с показатели: ЗП, РЗП, Кинт., плътност
по действащ план от 1992 г. и по проекта.
ПРЗ е приет с протокол на ОЕСУТ № ЕС-Г-18
от 1.03.2011 г., т. 14.
С р еш ен ие по п р о т око л № Е С -Г- 8 4 о т
27.11.2012 г., т. 18, е взето решение, че на основание
чл. 108, ал. 3 ЗУТ за територията не е необходимо
одобряване на план- схеми по чл. 108, ал. 2 ЗУТ.
Спазени са материалноправните разпоредби
на ЗУЗСО, ЗУТ и актовете по прилагането му.
Имотите в обхвата на плана попадат в „Жилищна зона с преобладаващо комплексно застрояване“ („Жк“), „Зона за общественообслужващи
дейности“ („Оо“), „Жилищна зона с преобладаващо високоетажно застрояване“ („Жг“), „Зона за
общественообслужващи дейности и озеленяване
в околоградския район“ („Оз2“) и „Терени на локални градини и озеленяване“ („Тго“), в които,
съгласно приложението към чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО,
т. 2, 15, 1, 17 и 33, е допустимо УПИ в обхвата да
са с конкретното предназначение, предвидено в
плана. Параметрите на застрояване, отразени в
матриците върху застроителната част, отговарят
на предвидените в ОУП на СО.
За нормативи за плътност и интензивност на
застрояване в терена за детско заведение – УПИ
III – „За детско заведение“ в кв. 3, се приемат
изискуемите по чл. 6, ал. 1 от Наредба № 3 от
2007 г. за здравните изисквания към детските
градини, съответно: плътност на застрояване – не
повече от 30 % и не по-малко от 50 % озеленени
площи. Същите не противоречат на показателите
за зона „Оо“ по ОУП на СО.
За нормативи за плътност и интензивност
на застрояване в терена за училище – УПИ
I – за училище в кв. 7, се приемат изискуемите
такива, посочени изрично в приложението към
чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО – „Група устройствени зони
за общественообслужващи дейности“, съответно:
плътност на застрояване – до 40 %, Кинт. – до 1,2,
и минимална озеленена площ – до 60 %.
С горното е спазено изискването на чл. 103,
ал. 4 и чл. 104, ал. 1, изр. 2 от ЗУТ.
П ла н ът за рег ула ц и я е израбо т ен върх у
действащ кадастрален план, с което е спазено
изискването на § 6, ал. 7 ПРЗУТ.
Част от имотите в обхвата на разработката
попадат в жилищна територия с комплексно застрояване по смисъла на § 5, т. 23 ДРЗУТ.
С оглед на горното е възложено изработването
на план по чл. 110, ал. 4 ЗУТ.
С ПУП се преструктурира съществуващият
жилищен комплекс, като се променя структурата и застрояването, в т. ч. и чрез образуване на
урегулирани поземлени имоти за съществуващи
и за нови сгради, за обществено озеленяване,
както и за друго предназначение.
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Съгласно чл. 17, ал. 1, т. 4 във връзка с чл. 21,
ал. 4 от Наредба № 7 от 2003 г. за правила и
нормативи за устройство на отделните видове
територии и устройствени зони в съществуващия
жилищен комплекс, какъвто е ж.к. Крива река,
следва да се предвидят обществени озеленени
територии, които са най-малко 15 % от общата
територия на жилищния комплекс. Съгласно т. 2
по приложението към чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО тези площи са с режим на „Тго“. В случая осигуряването
на предвидения процент зелени площ за широко
обществено ползване в границите на изградения
жилищен комплекс е направено с ОУП на СО с
предвиждане на зони „Тго“, в които с проекта са
обособени самостоятелни УПИ. В необходимия
% озеленяване са включени и озеленените площи в междублоковите пространства и в УПИ X,
кв. 5. Постигнатият % е 16,42 % в зона „Жк“ и
7,03 % – за цялата територия. Законът не забранява на административния орган при одобряване
на подробния устройствен план да предвиди и
по-високи показатели от минимално изискуемите,
като в това отношение той действа при условията
на оперативна самостоятелност и прави преценката си по целесъобразност. Озеленените площи са
предвидени в междублоковите пространства във
всеки един от кварталите в плана за обслужване
на реализираното жилищно строителство и са
неделима част, елемент от едно комплексно по своя
характер мероприятие. Тяхното предназначение
е да обслужват основното мероприятие и те са
елемент от благоустрояването на целия жилищен
комплекс. УПИ, предназначени „за озеленяване
с режим на Тго“, стават част от зелената система
на СО и попадащите в тях имоти на физически
и юридически лица подлежат на отчуждаване
по реда на ЗОС.
С проекта единствено имот № 321 попада в
УПИ Х – за озеленяване с режим на Тго, кв. 5,
тъй като попада в реализирано озеленяване,
включително с висока дървесна растителност и
детска площадка.
В ж.к. Крива река е потвърдено УПИ за
съществуващото детско заведение в нов УПИ
III – за детско заведение, кв. 3.
Площта на УПИ е съобразена с изискването
на чл. 40, ал. 1 от Наредба № 7 от 2003 г. за
ПНУОВТУЗ и чл. 6, ал. 1 от Наредба № 3 от 2007 г.
за здравните изисквания към детските градини.
С разрешение на министъра на образованието, младежта и науката границите на парцела
за съществуващото училище е редуциран, като е
съобразена и потвърдена съществуващата на място част от ул. Богдановец между о.т. 46 – о.т. 44.
Създаден е УПИ I – „за училище“ в кв. 7, УПИ
XI-55 в кв. 3 и имот с пл. № 54 – общинска
собственост, по решение на ОЕСУТ в протокол
№ ЕС-Г-14 от 19.02.2013 г., т. 10, е приобщен към
УПИ III – „за детско заведение“ в кв. 3.
С плана за регулация се създават УПИ, предназначени „за жилищно строителство“ на съществуващите жилищни сгради, застроени с характер на
комплексно застрояване. Прилежащите площи са
определени по правилата на приложение № 1 към
чл. 21 от Наредба № 7 от 2003 г. за ПНУОВТУЗ,
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като е отчитано съществуващото положение
на сградите и терена и съществуващата висока
дървесна растителност.
С горното е спазена разпоредбата на чл. 22,
ал. 7, изр. 1 от ЗУТ.
За останалите имоти – частна собственост,
се обособяват самостоятелни УПИ, като същите
се съобразяват максимално с имотните граници
по кадастралния план и се предвиждат с предназначение, съответстващо на допустимото за
съответната устройствена зона, като са отчетени
и действащите влезли в сила ПУП.
Имотите – частна общинска собственост, са
урегулирани с преобладаващо общественообслужваща функция – за улици, наземно паркиране, „за
детска занималня и ОО“, „за озеленяване“, „за
детско заведение“, „за училище“, „за озеленяване,
спорт и КОО“, като по този начин планът е поикономично осъществим и се решават констатираните от направения анализ на територията
проблеми.
С проекта проектантският колектив предлага
образуване на УПИ, в които попадат повече от
един имот, което изисква сключване на договори
по чл. 15, ал. 3 или 5 ЗУТ, съответно чл. 17, ал. 3
или 5 ЗУТ.
УПИ V-52, 53 от кв. 3 е образуван в резултат
на волята на собствениците и е представен предварителен договор по чл. 15, ал. 3 ЗУТ.
С УПИ XII-258, 259 от кв. 13 е запазено предвиждането по предходен план, което осигурява
и по-целесъобразно застрояване с оглед предвиденото сключено застрояване в съседните УПИ.
Липсата на договор по чл. 15, ал. 3 или 5 ЗУТ
обаче препятства възможността поради липса на
правно основание за одобряване на това УПИ с
настоящия план.
Предвид горното план за регулация не се
одобрява за: УПИ XII-258, 259 от кв. 13. УПИ
е обозначен върху графичната част на ПР със
сив цвят.
СОС приема решението на проектантския
колектив относно предвиденото застрояване в
горепосочения УПИ за целесъобразно и отговарящо на законовите изисквания, поради което
приема, че следва да се одобри проектът за план
за застрояване за това УПИ, който ще се приложи
след провеждане на процедурите за одобряване
на план за регулация в условията на чл. 15 ЗУТ.
От ПР не се изключват тези УПИ в съсобственост, в които има съществуващо застрояване,
реализирано по разрешение за строеж и/или,
което е въведено в експлоатация.
СОС приема мотивите в протокол на ОЕСУТ
№ ЕС-Г-20 от 12.03.2013 г., т. 2, относно взетото
решение кв. 14 да бъде изключен от обхвата на
одобряване на ПРЗ на ж.к. Крива река предвид
постъпилите множество възражения, изискващи
цялостно преработване на същия и ново съобщаване по реда на чл. 128, ал. 10 ЗУТ, което
ще наруши принципа за бързина и процесуална
икономия по чл. 11 АПК, спазване на сроковете
за произнасяне и издаване на индивидуалния
административен акт по ЗУТ и АПК и защитата
на приоритетния интерес на заинтересованите
лица в целия обхват на плана.
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Предвид горното кв. 14 се изключва от обхвата
на одобряване.
Изключването на кв. 14 е обозначено върху
графичната част на ПР с кафяв цвят, а в ПЗ с
наклонен щрих.
В територията на ж.к. Крива река в граници:
бул. Акад. Иван Гешов, ул. Георги Софийски, бул.
Пенчо Славейков и бул. Ген. Едуард Тотлебен,
район „Красно село“, предмет на плана, уличната
мрежа е изцяло изградена. С плана единствената
новопредвидена улица следва съществуващата на
терена такава – ул. Богдановец, която е изградена
и е с функционираща инженерна инфраструктура. С оглед на горното и на основание чл. 108,
ал. 3 ЗУТ не се изработва и одобрява схема на
уличната мрежа. Предвид горното не е изготвен
и проект за вертикално планиране.
ПРЗ за кв. 1, 2, 8, 9, 10, попадащи в устройствена
зона „Жг“, потвърждава действащата регулация
и застрояване, одобрени с предходни ПУП.
С одобряване на плана се постига цялостна
синхронизация между отделните частични ПУП,
част от които са изработени при действието на
друга нормативна уредба. Настоящото изработване
на плана е в съответствие с действащите норми,
включително тези на Наредба № 8 от 2001 г. за
ОСУСП, уреждащи техническото оформление на
същите. С ползването на съвременни цифрови
технологии се улеснява прилагането на плана и
публичният достъп до него.
С одобряването на ПУП не се засягат права
и законни интереси на заинтересованите лица.
С оглед на горното основание за одобряване на
плана в тази част е чл. 134, ал. 1, т. 1 във връзка
с ал. 2 ЗУТ, а именно промяна в устройствените
условия, при които са одобрени предходните
планове.
Горното важи и за частта от плана, попадаща
в зона „Жк“.
Промяна в устройствените условия се явява
и приемането на ОУП на СО.
Изграждането на ж.к. Крива река е започнало преди 1969 г., което е видно от материалите,
запазени в архивите на НАГ. Впоследствие са
одобрени и други ПУП за територията. Предходните цялостни планове са изработвани при липса
на предвидени устройствени зони. С приемане
на ОУП на СО и неговото изменение с Решение
№ 960 от 16.12.2009 г. на Министерския съвет са
създадени устройствени зони „Жг“, „Жк“, „Оо“,
„Оз2“, „Тго“, в които попадат имотите, като с
плана предходните такива се привеждат в съответствие с общия устройствен план.
Предвид горното това обстоятелство също е
основание за изменение на плана по чл. 134, ал. 2
във връзка с ал. 1, т. 1 ЗУТ.
С плана за застрояване се потвърж дават
съществуващите жилищни сгради, застроени с
характер на комплексно застрояване.
Новопредвиденото застрояване е свободно или
свързано като начин на застрояване и средно или
високо като характер на застрояване с общественообслужваща или жилищна функция съобразно
нуждите от такова застрояване в комплекса
съобразно направения анализ на територията.
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С проекта е доказано, че новопредвиденото
застрояване не води до надвишаване на показателите на плана, по който е създаден комплексът,
нито параметрите на застрояване за устройствена
зона „Жк“ при спазване и на показателите за отделните квартали, с което е спазено изискването
на чл. 22, ал. 6 ЗУТ.
Застрояването се одобрява при спазване изискванията за разстояния между новопредвидените и съществуващите сгради по правилата за
комплексно застрояване, определени с наредбата
по чл. 13, ал. 1 ЗУТ – Наредба № 7 от 2003 г. за
ПНУОВТУЗ, приложение № 2 към чл. 81, както
и изискванията за разстояния до границите на
УПИ по чл. 31, ал. 2 и 5 ЗУТ, чл. 35, ал. 1 ЗУТ
по отношение застрояването с нежилищно предназначение и изискванията за разстояния през
улица по чл. 32, ал. 1 и 3 ЗУТ.
По отношение на новопредвиденото застрояване в зона „Жг“ същото се одобрява при спазване
изискванията за разстояния по чл. 31, ал. 1, 2, 4
и 5, чл. 32 и 35 ЗУТ.
С плана е спазено изискването на чл. 21, ал. 2
ЗУТ относно изискването към предвиденото
свързано застрояване.
Предвид горното с плана за застрояване не
се допускат намалени разстояния към съседни
имоти и/или сгради, включително през улица.
Конкретното разположение на строежите ще
се определи с виза за проектиране по чл. 140 ЗУТ.
Проектът е в интерес на Столичната община
за развитието на значителна част от територията
на София. Проектната разработка е целесъобразна
и отговаря на изискванията на чл. 108, ал. 5 ЗУТ.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА, чл. 21,
ал. 7 ЗОС и чл. 129, ал. 1 ЗУТ, § 124 ПЗРЗИДЗУТ,
чл. 110, ал. 4, § 6, ал. 7 ЗУТ, т. 2, 15, 1, 17 и 33 от
приложението към чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО, чл. 134,
ал. 2 във връзка с ал. 1, т. 1 ЗУТ, чл. 22, чл. 31,
ал. 1, 2, 4, 5, чл. 32, 33, 35 ЗУТ, чл. 21, чл. 60, ал. 3
от Наредба № 7 от 2003 г. за правила и нормативи
за устройство на отделните видове територии и
устройствени зони (ПНУОВТУЗ), приложение № 1
към чл. 21 и приложение № 2 към чл. 81 от Наредба
№ 7 от 2003 г. за ПНУОВТУЗ, протокол № ЕСГ-18 от 1.03.2011 г., т. 14, ЕС-Г-25 от 22.03.2011 г.,
т. 13, ЕС-Г-40 от 17.05.2011 г., т. 12, ЕС-Г-58 от
5.07.2011 г., т. 3, ЕС-Г-85 от 25.10.2011 г., т. 1, ЕСГ-101 от 13.12.2011 г., т. 1, ЕС-Г-30 от 24.04.2012 г.,
т. 25, ЕС-Г-37 от 15.05.2012 г., т. 15, ЕС-Г- 63 от
18.09.2012 г., т. 22, ЕС-Г-84 от 27.11.2012 г., т. 17, ЕСГ-14 от 19.02.2013 г., т. 10, ЕС-Г-20 от 12.03.2013 г.,
т. 2, Столичният общински съвет реши:
Одобрява проект за:
1. Подробен устройствен план – план за регулация на ж.к. Крива река в граници: бул. Акад.
Иван Гешов, ул. Георги Софийски, бул. Пенчо
Славейков и бул. Ген. Едуард Тотлебен, район
„Красно село“, по червените и сините линии,
букви и цифри с корекциите в зелен и кафяв цвят
съгласно приложения проект, без урегулираните
поземлени имоти, показани в проекта в сив цвят,
за които е необходимо представяне на договори
по чл. 15 или 17 ЗУТ, както следва: кв. 13 – УПИ:
XII-258, 259.
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2. Подробен устройствен план – план за застрояване за ж.к. Крива река в граници: бул.
Акад. Иван Гешов, ул. Георги Софийски, бул.
Пенчо Славейков и бул. Ген. Едуард Тотлебен, с
корекциите в зелен цвят съгласно приложения
проект и без допускане на намалени разстояния
към съседните УПИ и/или сгради, включително
през улица.
3. От обхвата на одобряване на подробен
устройствен план – план за регулация и застрояване на ж.к. Крива река в граници: бул. Акад.
Иван Гешов, ул. Георги Софийски, бул. Пенчо
Славейков и бул. Ген. Едуард Тотлебен, район
„Красно село“, се изключва кв. 14, показан върху
графичната част на плана за регулация с кафяв
цвят, а в плана за застрояване – с наклонен щрих.
4. В графичната част да бъде отразено, че за
ПИ 54 от УПИ III – за детско заведение, кв. 3,
кота корниз да бъде ограничена до 7 м.
Планът за застрояване за урегулираните поземлени имоти, които не са одобрени с плана за
регулация, може да се прилага след провеждане
на процедурите по чл. 15, ал. 3 или 5 ЗУТ или
чл. 17, ал. 3 или 5 ЗУТ по отношение на засегнатите имоти.
Въз основа на одобрения план за застрояване
не може да се издава виза за проектиране, да се
одобрява (съгласува) инвестиционен проект или
да се издава разрешение за строеж с допускане
на намалени разстояния към съседните УПИ и/
или сгради, включително през улица.
Решението и одобреният проект на подробен
устройствен план да се публикуват на интернет
страницата на Столичната община – Направление
„Архитектура и градоустройство“ (sofia-agk.com),
на основание чл. 129, ал. 5 ЗУТ.
Решението може да бъде обжалвано по реда
на чл. 215 ЗУТ пред Административния съд – София-град, в 30-дневен срок от обнародването му
в „Държавен вестник“.
Жалбите се подават в район „Красно село“ и се
изпращат в Административния съд – София-град,
от отдел „Правен“ на Направление „Архитектура
и градоустройство“ на Столичната община.

4902

Председател:
Е. Герджиков

ЗАПОВЕД № СО-РД-40-57
от 10 юни 2013 г.
На основание чл. 25, ал. 2 във връзка с чл. 21,
ал. 1 и чл. 25, ал. 1 ЗОС нареждам:
Отчуждавам реална част от ПИ с плано
снимачен № 521, кв. 64 и кв. 80, при граници на
частта: от запад – ПИ 399, от север и изток – ПИ
521, и от юг – ПИ 706, с площ на частта 394
кв.м, попадаща в обхвата на обект: „Улица от
западната граница на ПИ № 399 с о.т. № 277-327
и о.т. № 338, между кв. № 58, 80, 82а, 82б, 83 и
101“, м. Манастирски ливади-изток, съгласно
влязъл в сила ПУП, одобрен със Заповед № РД09-50-694 от 11.06.2007 г. на главния архитект на
гр. София и Решение № 50 по протокол № 24 от
30.03.2001 г. на СОС, предвиждащ изграждане

ВЕСТНИК

БРОЙ 54

на обект – публична общинска собственост, за
задоволяване на неотложна общинска нужда,
която не може да бъде задоволена по друг начин.
Имотът е собственост на „София Пропърти
груп“ – ООД. .
Определям сумата на паричното обезщетение
в размер 65 676 лв.
Сумата се внася в „Общинска банка“ – АД,
клон „Врабча“, и след 24.06.2013 г. започва изплащането на определеното обезщетение по сметка
на правоимащия.
Заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
чрез дирек ци я „Инвестиционно от ч у ж даване“ – СО, пред Административния съд – Софияград.
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Кмет:
Й. Фандъкова

ЗАПОВЕД № СО-РД-40-58
от 10 юни 2013 г.
На основание чл. 25, ал. 2 във връзка с чл. 21,
ал. 1 и чл. 25, ал. 1 ЗОС нареждам:
Отчуждавам застроена реална част от ПИ с
идентификатор 68134.1930.587 по КККР, одобрени
със Заповед № РД-18-68 от 2.12.2010 г. на ИД на
АГКК, с площ на частта, подлежаща на отчуждаване – 321 кв. м, и сградите в частта, подлежаща на
отчуждаване, отредена за улица, съгласно влязъл
в сила ПУП на м. Павлово – Бъкстон, одобрен
със Заповед № РД-09-50-255 от 19.06.1966 г. на
главния архитект на София и ЧИЗРП за кв. 257,
одобрено със Заповед № РД-50-69 от 22.04.1999 г.
на кмета на район „Витоша“, по която ще се
изгражда обект: „Реконструкция на бул. Тодор
Каблешков от бул. Братя Бъкстон до бул. Цар
Борис ІІІ – публична общинска собственост.
Имотът е собственост на:
– Чавдар Димитров Чавдаров – 1/3 ид.ч.;
– Весела Димитрова Чавдарова – 1/3 ид.ч.;
– Мария Владимирова Сапунджиева – 2/12
ид.ч.;
– Борис Чавдаров Чавдаров – 1/12 ид.ч.;
– Димитър Чавдаров Чавдаров – 1/12 ид.ч.
Определям сумата на парично обезщетение в
общ размер 191 941 лв., разпределена, както следва:
– Чавдар Димитров Чавдаров – 63 980 лв.;
– Весела Димитрова Чавдарова – 63 980 лв.;
– Мари я Вла димирова Сап у нд ж иева –
31 941 лв.;
– Борис Чавдаров Чавдаров – 15 995 лв.;
– Димитър Чавдаров Чавдаров – 15 995 лв.
Сумата се внася в „Общинска банка“ – АД,
клон „Врабча“, и след 24.06.2013 г. започва изплащането на определеното обезщетение по сметки
на правоимащите.
Заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
чрез дирек ци я „Инвестиционно от ч у ж даване“ – СО, пред Административен съд – Софияград.
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ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО
РЕШЕНИЕ № 691
от 30 май 2013 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4,
чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК, чл. 21,
ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 45, ал. 7 ЗДДС, чл. 5 и
6 от Наредбата за търговете и конкурсите и
Решение № 619 от 28.03.2013 г. Общинският
съвет – гр. Велико Търново, реши:
1. Приема начална цена в размер 190 650 лв.
за продажба на: „Една HDPE тръба с диаметър
40 мм и с дължина 21 908 линейни метра, черна
на цвят с бяло-сребриста лента, представляваща
част от обща подземна тръбна електронносъобщителна мрежа за оптична свързаност и свързаната
с нея инфраструктура, изпълнена въз основа на
разрешения за строеж № 338 от 29.05.2007 г., № 330
от 23.05.2008 г., № 482 от 21.07.2008 г., № 206 от
29.04.2009 г., № 488 от 29.09.2009 г. и № 184 от
16.06.2010 г. на гл. архитект на Община Велико
Търново, заедно с правото на съвместно ползване
на защитните PVC тръби и на кабелните шахти и
на сервитутна ивица в обхвата на трасето“ – собственост на Община Велико Търново. Сделката
се облага с ДДС.
2. Определя начин за продажба чрез публичен
търг с явно наддаване при стъпка на наддаване
в размер 10 000 лв.
3. Търгът да се проведе при следните условия: дата на търга – на 21-вия ден след датата
на обнародване на това решение в „Държавен
вестник“, като в случай че 21-вият ден съвпада
с неработен ден, търгът ще се проведе в първия
следващ работен ден; начало на търга – 14 ч.;
място на търга – стая 419 в сградата на Община
Велико Търново.
4. Утвърждава тръжна документация и договор за продажба. Определя цена за продажба на
комплект тръжна документация в размер 300 лв.
(с ДДС). Цената на тръжната документация се
заплаща по сметка № BG93 SOMB 9130 3224 7614
52 на Общинската агенция за приватизация при
„Общинска банка“ – АД, клон Велико Търново,
BIC код SOMB BGSF. Тръжната документация се
получава след представяне в Общинската агенция за приватизация на документ за извършено
плащане – стая 419 в сградата на Община Велико
Търново, всеки работен ден и до 10 ч. на деня,
предхождащ датата на търга.
5. За допускане до участие в търга кандидатите
да внесат депозит в размер 57 190 лв. Депозитът
да бъде внесен по сметка № BG59 SOMB 9130 3324
7614 01 на Общинската агенция за приватизация
при „Общинска банка“ – АД, клон Велико Търново, BIC код SOMB BGSF – всеки работен ден
и до 16 ч. на деня, предхождащ датата на търга.
6. Заплащането на договорената цена и сключването на договор за продажба да се извърши
в 30-дневен срок от датата на заповедта за определяне на купувач. Дължимата сума заедно
с начисления ДДС и представляваща разлика
между договорената цена и внесения депозит да
се заплати в левове по сметка № BG50 SOMB
9130 3224 7614 50 на Общинската агенция за
приватизация при „Общинска банка“ – АД, клон
Велико Търново, BIC код SOMB BGSF. Непарични
платежни средства не се приемат.
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За обекта се допуска и разсрочено плащане
при условията, посочени в чл. 3, т. 6 на Методиката за подготовка на приватизационни сделки,
провеждане на публични търгове и конкурси,
сключване на приватизационни сделки и следприватизационен контрол в Община Велико Търново.
7. Срок за оглед на обекта – всеки работен
ден и до 12 ч. на деня, предхождащ датата на
търга. Срок за подаване на документи за участие
в търга – всеки работен ден и до 17 ч. на деня,
предхождащ датата на търга, в стая 419 в сградата
на Община Велико Търново.
8. Възлага на ОбАП да организира привати
зационната сделка по установения от закона ред
и взетите решения от ВТОбС.
9. При неявяване на купувачи повторен търг
да се проведе 14 дни след датата на търга при
същите условия, като в случай че така определеният ден съвпада с неработен ден, търгът ще се
проведе в първия следващ работен ден.
10. В случай на неявяване на купувачи и за
обявения повторен търг да се проведат последващи
поредни търгове на 28-ия ден след обявената дата
за съответния повторен търг при условията на
това решение, като в случай че така определеният
ден съвпада с неработен ден, търгът се провежда
в първия следващ работен ден.

4894

Председател:
Н. Ашиков

РЕШЕНИЕ № 692
от 30 май 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 ЗМСМ А
във връзка с чл. 4, ал. 4 ЗПСК и чл. 10, т. 6 от
Правилника за дейността на ОбАП Общинският
съвет – гр. Велико Търново, реши:
Отменя т. 10 на решения № 365, 409, 410, 411,
464, 465, 466 от 2012 г. и № 521, 522, 523, 616,
617 от 2013 г. на Общинския съвет – гр. Велико
Търново (ДВ, бр. 80 и 87 от 2012 г. и бр. 3, 19, 21
и 35 от 2013 г.), и създава нова т. 10 към същите
със следното съдържание:
„10. В случай на неявяване на купувачи и за
обявения повторен търг да се проведат последващи
поредни търгове на 28-ия ден след обявената дата
за съответния повторен търг при условията на
това решение, като в случай че така определеният
ден съвпада с неработен ден, търгът се провежда
в първия следващ работен ден.“

4895

Председател:
Н. Ашиков

ОБЩИНА КАЗАНЛЪК
ЗАПОВЕД № 1375
от 6 юни 2013 г.
На основание чл. 44, ал. 1, т. 1 и ал. 2 ЗМСМА
във връзка с чл. 10, ал. 8 ЗНП и чл. 15 ППЗНП
и Решение № 575 от 18.04.2013 г. на Общинския
съвет – гр. Казанлък, нареждам:

С Т Р.

12

ДЪРЖАВЕН

1. Закривам яслената група в ОДЗ „Палавници“,
с. Черганово, и щатните бройки към нея – 2 щатни бройки медицински сестри и 2 щатни бройки
помощник-възпитатели, като промяната следва
да се отрази във функция „Здравеопазване“ и
списък-образец № 2 към детското заведение.
2. Главен експерт „Здравеопазване“ при Община Казанлък да предприеме необходимите
действия относно прекратяване на трудовите
правоотношения с медицинските сестри, а директорът на ОДЗ „Палавници“, с. Черганово – да
предприеме необходимите мерки спрямо помощник-възпитателите в съответствие с разпоредбите
на КТ.
3. Преобразувам ОДЗ „Палавници“, с. Черганово, в ЦДГ „Палавници“, с. Черганово.
Контрола по изпълнение на заповедта възлагам на Лилия Цонкова – зам.-кмет на община
Казанлък.
Кмет:
Г. Стоянова
4905

ОБЩИНА ОМУРТАГ
РЕШЕНИЕ № 233
от 28 май 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 1,
ал. 2, чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 2, чл. 5, ал. 2,
чл. 31, ал. 1, чл. 32, ал. 3 ЗПСК, чл. 5, ал. 1, ал. 2,
т. 5 във връзка с чл. 4, ал. 4 и чл. 11 от Наредбата
за възлагане извършването на дейности, свързани
с подготовката за приватизация или следприватизационен контрол, включително процесуално
представителство, приета с ПМС № 115 от 2002 г.,
Общинският съвет – гр. Омуртаг, реши:
І. Открива процедура за приватизация чрез
публичен търг на:
• УПИ ІV в кв. 14 по плана на с. Панайот
Хитово с площ 2000 кв. м, отреден за „Търговия
и обществено хранене“; АОС № 447 от 5.07.2000 г.;
• УПИ VІ-104, кв. 14 по плана на с. Обител;
незастроен, с площ 1060 кв. м, АОС № 111 от
9.05.1997 г.;
• обект „Общинска баня“, с. Обител, ПИ пл.
№ 115, кв. 16 по плана на селото, с площ 665 кв.
м и сграда със застроена площ 135 кв. м; АОС
№ 3 от 5.06.1995 г.;
• УПИ ІV, квартал 9 по плана на с. Падарино,
община Омуртаг, с площ 6400 кв. м, заедно с
построената в него триетажна масивна сграда с
разгъната застроена площ 660 кв. м, построена
през 1962 г.; за имота има съставен АОС № 62
от 10.03.1997 г.;
• УПИ V, квартал 22 по плана на с. Змейно,
община Омуртаг, с площ 4300 кв. м, и построената
в него двуетажна масивна сграда със застроена
площ 250 кв. м (бивше училище), построена през
1968 г.; АОС № 044 от 4.03.1997 г.;

ВЕСТНИК

БРОЙ 54

• УПИ ХІІ, кв. 15 по плана на с. Обител,
община Омуртаг, с площ 770 кв. м, отреден за
„Млекопункт“; за имота има съставен АОС № 12
от 17.04.2006 г.;
• обект „Бивше училище“, с. Долно Новково,
урегулиран поземлен имот І в кв. 11 по плана на
селото с площ 6290 кв. м и построената в него
двуетажна масивна сграда със застроена площ
305 кв. м; АОС № 90 от 19.03.2009 г.;
• обект „Бивше училище“, представляващ
УПИ І-24, кв. 15 по плана на с. Птичево, община
Омуртаг, с площ 8000 кв. м с построената в него
двуетажна масивна сграда със застроена площ
190 кв. м; АОС № 257 от 6.08.1997 г.;
• поземлен имот с площ 1025 кв. м, отреден за
„Търговия и обществено обслужване“, с идентификатор 53535.501.1908 по кадастралната карта на
гр. Омуртаг; за имота има съставен АОС № 158
от 29.07.2010 г.;
• УПИ ХІІ, кв. 33а по плана на с. Камбурово,
община Омуртаг, с площ 808 кв. м, отреден за
„Търговия и обществено обслужване“; за имота
има съставен АОС № 137 от 1.07.2010 г.;
• УПИ ХІІІ, кв. 33а по плана на с. Камбурово,
община Омуртаг, с площ 834 кв. м, отреден за
„Търговия и обществено обслужване“; за имота
има съставен АОС № 138 от 1.07.2010 г.;
• УПИ І с площ 1800 кв. м, кв. 10 по плана
на с. Красноселци, община Омуртаг, незастроен,
отреден за строеж на „Читалище“; за имота има
съставен АОС № 1097 от 10.02.2003 г.;
• поземлен имот с площ 2100 кв. м и построената в него едноетажна паянтова сграда със
застроена площ 78 кв. м, състояща се от две стаи
и коридор – „Бивше училище“, представляващ
УПИ VІІ, квартал 11 по плана на с. Станец,
община Омуртаг, за което има съставен АОС
№ 1080 от 2.12.2002 г.;
• УПИ І в кв. 11 с площ 4300 кв. м – незастроен, отреден за „Училище“ по плана на с. Станец;
за имота има съставен АОС № 243 от 9.05.2012 г.
ІІ. Възлага на кмета на общината провеждането
на процедурите и сключването на договорите по
изготвянето на актуализация на приватизационните оценки (без анализи на правното състояние), информационни меморандуми и други във
връзка с продажбата на обектите по т. I по реда
на Наредбата за възлагане извършването на дейности, свързани с подготовката за приватизация
или следприватизационен контрол, включително
процесуално представителство.

4922

Председател:
М. Исмаил

РЕШЕНИЕ № 235
от 28 май 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 1,
ал. 2, чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 2, чл. 5, ал. 2,
чл. 31, ал. 1, чл. 32, ал. 3 ЗПСК, чл. 5, ал. 1, ал. 2,
т. 5 във връзка с чл. 4, ал. 4 и чл. 11 от Наредбата
за възлагане извършването на дейности, свързани
с подготовката за приватизация или следприва-
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тизационен контрол, включително процесуално
представителство, приета с ПМС № 115 от 2002 г.,
Общинският съвет – гр. Омуртаг, реши:
І. Открива процедура за приватизация чрез
публичен търг на:
1. Цялото дворно място 1580 кв. м и построената в него едноетажна полумасивна сграда
със застроена площ 60 кв.м, представляващо
имот с пл. № 41, парцел Х, квартал 10 по плана
на с. Станец, община Омуртаг. За имота има
съставен АОС № 71 от 12.03.1997 г. Сградата е
построена през 1946 г. (бивша детска градина).
2. Цялото дворно място 1200 кв. м и построената в него едноетажна масивна сграда със
застроена площ 80 кв. м, представляващо имот
с пл. № 98, парцел VІІІ, квартал 9 по плана на
с. Долно Козарево, община Омуртаг. За имота има
съставен АОС № 28 от 25.02.1997 г. (здр. служба).
3. Цялото дворно място 6000 кв. м и построената
в него едноетажна масивна сграда със застроена
площ 180 кв. м (бивше училище), представляващо имот с пл. № 15, парцел VІІ, кв. 11 по плана
на с. Първан, община Омуртаг. За имота има
съставен АОС № 57 от 6.03.1997 г.
4. Цялото дворно място с площ 1000 кв. м
и построената в него едноетажна полумасивна
сграда със застроена площ 70 кв. м, състояща
се от три стаи и коридор, намиращо се в кв. 18,
парцел ІХ, пл. № 122 по плана на с. Презв. Козма,
построена през 1965 г. – АОС № 46 от 4.03.1997 г.
5. Общински парцел, отреден за „Ветеринарна
служба“, с площ 1530 кв. м, намиращ се в УПИ
ІІ, кв. 11 по плана на с. Зелена морава, АОС
№ 1461 от 5.05.2005 г.
6. Дворно място 1292 кв. м и построените:
паянтова сграда със застроена площ 44,70 кв. м
и тоалетни с площ 3,30 кв. м – „Бивша Здравна
служба“, намиращо се в парцел V, квартал 11 по
плана на с. Станец – АОС № 467 от 4.12.2000 г.
7. Цялото дворно място 8280 кв. м и построената в него сграда – Начално училище „Кирил и
Методий“, със застроена площ 336 кв. м. Сградата
е построена през 1960 г., намираща се в квартал
8, парцел ІІ по плана на с. Веселец; АОС № 151
от 9.07.1997 г.
8. Обект „Бивше училище“ – цялото дворно
място 9950 кв. м с построената в него двуетажна
масивна сграда с площ 495 кв. м, паянтова сграда
с площ 27 кв. м, масивна сграда с площ 32 кв.
м, масивна сграда с площ 12 кв. м и спортни
площадки с площ 370 кв. м и 600 кв. м, намиращи се в парцел ІІ-142, квартал 18 по плана на
с. Илийно; АОС № 142 от 8.07.1997 г.
ІІ. Възлага на кмета провеждането на процедурите и сключването на договорите по изготвянето
на анализи на правното състояние, приватизационни оценки, информационни меморандуми
и други във връзка с продажбата на обектите по
т. I по реда на Наредбата за възлагане извършването на дейности, свързани с подготовката за
приватизация или следприватизационен контрол,
включително процесуално представителство.

4923

Председател:
М. Исмаил
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ОБЩИНА ПАВЛИКЕНИ
РЕШЕНИЕ № 333
от 25 април 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Павликени, одобрява изработения проект за ПУП – парцеларен план за „Подземен напоред водопровод,
захранващ малка ВЕЦ „Воденицата“, намираща се
в ПИ № 011242 по КВС на с. Лесичери. Предвижда
се изграждане на нов напорен тръбопровод от
напоителния канал до имота, където да се разположи нова ВЕЦ „Воденицата“ за използване на
водата от язовир „Ал. Стамболийски“ за хидро
енергийни нужди и производство на ел. енергия.

4907

Председател:
Д. Дончев

ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК
РЕШЕНИЕ № 105
от 30 май 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 във връзка с
ал. 2 ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Пазарджик, одобрява ПУП – парцеларен
план за трасе на захранващ водопровод с дължина
233 м, преминаващ през ПИ № 000431 – път ІV
клас, и през ПИ № 000488 – полски път, до ПИ
№ 221009, м. Червен дол по КВС на землище
с. Паталеница, съгласно изчертаните с виолетово
трасе и сервитути и приложения регистър на
засегнатите имоти.

4924

Председател:
Х. Харалампиев

РЕШЕНИЕ № 106
от 30 май 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 във връзка с
ал. 2 ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският
съвет – гр. Пазарджик, одобрява ПУП – парцеларен план за трасета на електропровод с дължина
около 311 м от ЖР стълб 26/29/28 на ВЛ 20 kV
„Говедаре“ и водопровод с дължина 38 м от съществуващ водопровод до ПИ 005018, преминаващи през ПИ 000241, 000251 и 000257 – полски
пътища по КВС, м. Под селото на землище Говедаре, съгласно изчертаните с червено и зелено
трасета и сервитути и приложения регистър на
засегнатите имоти.

4925

Председател:
Х. Харалампиев

РЕШЕНИЕ № 107
от 30 май 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 във връзка с
ал. 2 ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският
съвет – гр. Пазарджик, одобрява ПУП – парцеларен план за трасета на електропровод с
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дължина 283 м и водопровод с дължина 790 м,
преминаващи през ПИ № 000464 – полски път,
ПИ № 000441 и 000550 – ведомствени пътища, и
ПИ № 000436 – републикански път ІІІ клас, до
ПИ № 180004 (проектен имот 180018), м. Баталите
по КВС на землище Пищигово, съгласно изчертаните с червено и виолетово трасета и сервитути
и приложения регистър на засегнатите имоти.

4926

Председател:
Х. Харалампиев

РЕШЕНИЕ № 108
от 30 май 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 във връзка с
ал. 2 ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският
съвет – гр. Пазарджик, одобрява ПУП – парцеларен план за трасета на подземен електропровод с
дължина 1580 м от ЖР стълб 105/50 на ВЛ 20 kV,
м. Зеленчукови градини, и водопровод с дължина
1896 м до ПИ 129035 (проектен имот 129064), м.
Комсалски кладенец, по КВС на землище Мало
Конаре, преминаващи през ПИ № 132046, 001687,
001706,130063, 129050 и 128061 – полски пътища,
и ПИ 001698 – отводнителен канал, съгласно изчертаните с червено и зелено трасета и сервитути
и приложения регистър на засегнатите имоти.

4927

Председател:
Х. Харалампиев

РЕШЕНИЕ № 112
от 30 май 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 във връзка с
ал. 2 ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Пазарджик, одобрява ПУП – парцеларен
план за трасе на кабелна линия 1 kV от съществуващ ЖБ стълб до ПИ 000436, дължина 141 м,
преминаващо през ПИ № 112057 и 000442 – полски
пътища, и ПИ 000326 – път IV клас, по КВС на
землище Овчеполци, м. Стублицата, съгласно
изчертаните с червено трасе и сервитути и приложения регистър на засегнатите имоти.

4928

Председател:
Х. Харалампиев

ЗАПОВЕД № 1302
от 10 юни 2013 г.
В Заповед № 1091 от 16.05.2013 г., издадена на
основание чл. 25, ал. 1, 2 и 3 във връзка с чл. 21
ЗОС, за отчуждаване на част от поземлен имот
№ 470, с площ на отчуждаваната част 320 кв. м за
изграждане на улица между квартали 17 и 78 по
плана на с. Дебращица, са посочени за собственици Петър Георгиев Малинов и Галя Петрова
Шиякова. При направената справка в регистрите
за населението на община Пазарджик е установено, че Петър Георгиев Малинов е починал и е
оставил за наследници по закон Младен Петров

ВЕСТНИК
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Малинов и Галя Петрова Шиякова. Освен това
с оглед изискването за обнародване на същата в
„Държавен вестник“ е необходимо да се измени
заповедта относно датата, след която ще започне
изплащането на дължимото обезщетение.
Предвид посоченото следва да се измени
издадената Заповед № 1091 от 16.05.2013 г. (ДВ,
бр. 50 от 2013 г.), както следва:
1. Думите „Петър Георгиев Малинов“ се заменят с „наследници Петър Георгиев Малинов, а
именно: Младен Петров Малинов и Галя Петрова
Шиякова“.
2. Определям равностойно парично обезщетение в размер 6820 лв., както следва:
Младен Петров Малинов – 1/4 ид.ч., размер
на обезщетението – 1705 лв.;
Галя Петрова Шиякова – 3/4 ид.ч., размер на
обезщетението – 5115 лв.
3. Датата „25.06.2013 г.“ се заменя с „10.07.2013 г.“.
Тази заповед представлява неразделна част от
Заповед № 1091 от 16.05.2013 г., която в останалата
част не се променя.
Заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
пред Административен съд – Пазарджик.
За кмет:
П. Петров

4835

ЗАПОВЕД № 1303
от 10 юни 2013 г.
В Заповед № 1092 от 16.05.2013 г., издадена на
основание чл. 25, ал. 1, 2 и 3 във връзка с чл. 21
ЗОС, за отчуждаване на част от поземлен имот
№ 219, с площ на отчуждаваната част 65 кв. м,
собственост на Георги Николов Цанков и Иван
Николов Цанков, за изграждане на улица между
квартали 17 и 78 по плана на с. Дебращица (ДВ,
бр. 50 от 2013 г.) се прави изменение на датата,
след която ще започне изплащането на дължимото обезщетение, като датата „25.06.2013 г.“ се
заменя с „10.07.2013 г.“.
Тази заповед представлява неразделна част от
Заповед № 1092 от 16.05.2013 г., която в останалата
част не се променя.
Заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
пред Административен съд – Пазарджик.
За кмет:
П. Петров

4836

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ
НА ОБЛАСТ ПЛЕВЕН
ЗАПОВЕД № РД-27-03
от 11 юни 2013 г.
На основание чл. 32, ал. 1 ЗА в изпълнение
на чл. 150, ал. 6, чл. 145, ал. 2 и чл. 129, ал. 3
ЗУТ нареждам:
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1. Одобрявам подробен устройствен план и
план-схеми за с. Бацова махала, с. Санадиново,
с. Новачене, с. Дебово, с. Муселиево, с. Черковица, с. Въбел, с. Драгаш войвода – община Никопол, с. Милковица, с. Долни Вит, с. Сомовит –
община Гулянци, гр. Славяново – община Плевен,
с. Тотлебен – община Пордим, с. Обнова – община Левски, за обект: „Електронна съобщителна
мрежа на „Оптилинк Плевен“, подобект: „Оптично
кабелно трасе с. Бацова махала – гр. Никопол,
с отклонения за с. Черковица и гр. Славяново,
област Плевен“, разположен на територията на
община Никопол, община Гулянци, община Пордим, община Плевен и община Левски.
2. Съгласувам и одобрявам инвестиционен
проект, фаза „Техническа“, за обект: „Електронна съобщителна мрежа на „Оптилинк Плевен“,
подобект: „Оптично кабелно трасе с. Бацова махала – гр. Никопол, с отклонения за с. Черковица
и гр. Славяново, област Плевен“, разположен
на територията на община Никопол, община
Гулянци, община Пордим, община Плевен и
община Левски.
Одобряването на проекта е извършено във връзка с чл. 142, ал. 6, т. 1 ЗУТ въз основа на оценка
за съответствието на проектната документация
със съществените изисквания към строежите.
Писмени възражения, предложения и искания
могат да се направят в едномесечен срок от обнародването на заповедта в „Държавен вестник“
пред областния управител – Плевен.

4870

Вр. и.д. областен управител:
Т. Гетов

ОБЩИНА СЛИВЕН
РЕШЕНИЕ № 763
от 30 май 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Сливен, реши:
Одобрява проекта за подробен устройствен
план – парцеларен план за линейни обекти на
техническата инфраструктура извън границите
на урбанизираните територии за изграждане на
подземен електропровод – ниско напрежение, от
мачтов трафопост в ПИ 67338.76.19, м. Сливенски
кър, землище гр. Сливен, до ПИ 67338.76.16, м.
Сливенски кър, и ПИ 67338.75.6, м. Кютюклюка,
землище гр. Сливен, преминаващ през имоти
67338.76.19, 67338.76.18, 67338.76.10, 67338.75.11,
67338.76.16 и 67338.75.6 – частна и общинска собственост, в същото землище.
Решението подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез
общинската администрация до Административния
съд – Сливен.

4903

За председател:
М. Григорова

ВЕСТНИК
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ОБЩИНА СМОЛЯН
ЗАПОВЕД № 843
от 30 май 2013 г.
На основание чл. 25, ал. 2 във връзка с чл. 21
и чл. 25, ал. 1 и 3 ЗОС във връзка със ЗРП на
с. Буката, одобрен със Заповед № РД-1962 от
30.12.1987 г., Заповед № 17 от 23.02.2012 г., нареждам:
1. Отчуждавам част от поземлен имот с идентификатор № 06923.101.44 по кадастралната карта
на с. Буката, одобрена със Заповед № РД-18-58
от 28.08.2009 г., отреден за улична регулация в
кв. 12 по плана на с. Буката, с площ 104 кв. м,
собственост на Хубен Банов Шехов, предвиждащ
изграждане на обект – публична общинска собственост, за задоволяване на неотложна общинска нужда, която не може да бъде задоволена
по друг начин.
2. Определям на основание изготвена от лицензиран оценител експертна пазарна оценка на
имота обезщетение в размер 1250 лв.
Сумата ще бъде изплатена след влизане на
заповедта в сила и представяне на банкова сметка
на името на собственика.
Заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен
срок от датата на обнародването є в „Държавен
вестник“ пред Административния съд – Смолян.

4906

Кмет:
Н. Мелемов

ОБЩИНА С. БРАТЯ ДАСКАЛОВИ,
ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА
РЕШЕНИЕ № 306
от 15 май 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМ А
във връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският
съвет – с. Братя Даскалови, одобрява подробен
устройствен план – план за регулация и застрояване (с цел смяна предназначението на земята)
за ПИ 000039 в землището на с. Съединение,
община Братя Даскалови.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Общинския съвет – с. Братя Даскалови, пред Административния съд – Стара Загора.

4798

Председател:
М. Милев

РЕШЕНИЕ № 307
от 15 май 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – с. Братя Даскалови, одобрява:
• проект за подробен устройствен план – парцеларен план на част ел. за ПИ 000039 с обща
дължина на новопроектирания електропровод
863,141 м, като дължината му до границата на

С Т Р.
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ПИ 000039 е 688,61 м, преминаващ през поземлени имоти № 000039, № 000145, № 000147,
№ 000157, № 000459, № 000475, № 000518, № 000519
и № 072001 в землището на с. Съединение, община
Братя Даскалови;
• проект за подробен устройствен план – парцеларен план на част ВиК за ПИ 000039 с дължина
на трасето 387,46 м, преминаващо през поземлени
имоти № 000039, № 000272, № 000455 в землището на с. Съединение, община Братя Даскалови;
• проект за подробен устройствен план – парцеларен план на част пътна за ПИ 000039 с обща
дължина на обслужващия път от главен път III-608
„Средногорово – Пъстрово“ до границата на ПИ
000039 1324 м, преминаващо през поземлени имоти
№ 000039, № 000145, № 000147, № 000157, № 000440,
№ 000459, № 000475, № 000518, № 000519, № 071007,
№ 072001, № 072002, № 072003 в землището на с.
Съединение, община Братя Даскалови, с участъци:
– от главен път III-608 „Средногорово – Пъстрово“ до път с имотен номер ПИ 475 е с
дължина 735 м;
– пътното трасе от обслужващия (горецитиран)
път до границата на ПИ 181 е 589 м.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Общинския съвет – с. Братя Даскалови, пред Административния съд – Стара Загора.
Председател:
М. Милев

4799

45. – Министърът на икономиката и енергетиката 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 „Светлиното“, разположена в землището на с. Сталево,
община Димитровград, област Хасково, описана
със следните гранични точки в координатна
система 1970 г.:
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основание чл. 149, ал. 4 ЗУТ разрешението за
строеж подлежи на обжалване от заинтересуваните лица пред Върховния административен
съд в 14-дневен срок след обнародването му в
„Държавен вестник“ чрез МРРБ.
4912
7. – Висшият адвокатски съвет съобщава,
че на основание чл. 133, ал. 1, т. 4 от Закона за
адвокатурата с решение по д.д. № 48/2013 г. на
Дисциплинарния съд при Адвокатската колегия – София, Илия Иванов Начев – адвокат от
Адвокатската колегия – София, се лишава от
право да упражнява адвокатска професия за срок
от осемнадесет месеца.
4782
90. – Нов български университет обявява
следните конкурси за главни асистенти в област
на висше образование 2. Хуманитарни науки,
професионално направление 2.2. Истори я и
археология (нова и най-нова история на България) – един; област на висше образование 5.
Технически науки, професионално направление
5.7. Архитектура, строителство и геодезия – един,
всички със срок 2 месеца от обнародването в
„Държавен вестник“. Документи – в НБУ, ул.
Монтевидео 21, отдел „Персонал“, офис 215, тел.
8110235, 8110215.
4911
60. – Лесотехническият университет – София,
на основание РМС № 288 от 10.05.2013 г. обявява конкурси за приемане на редовни и задочни
докторанти за учебната 2013/2014 г. по следните
докторски програми:
Ши- Професионални направления
фър
и докторски програми
1
3.7.

2

3

4

Приложение на изчислителната техника в икономиката

1

1

Икономика и управление (по
отрасли)

1

1

Организация и управление на
производството (по отрасли и
подотрасли)

1

1

X [m]

Y [m]

1.

4595440

9412970

2.

4594450

9413035

3.

4594215

9412715

4.

4593990

9412770

5.

4593910

9412500

6.1. Растениевъдство

6.

4593900

9411980

Мелиорации

7.

4595230

9412600

Зеленчукопроизводство

4816
14. – Министерството на регионалното развитие и благоустройството съобщава, че е издадено
Разрешение за строеж № РС-30 от 14.05.2013 г. на
община Созопол за обект: „Инвестиции в съществуващо рибарско пристанище в гр. Черноморец,
община Созопол“, в УПИ ІІІ-210, 215, 216 и 217,
кв. 68 на гр. Черноморец, съгласно одобрения
със Заповед № РД-02-14-1612 от 21.06.2012 г. на
министъра на регионалното развитие и благоустройството подробен устройствен план. На

резадовна дочна

Администрация и управление

№

5.7.

Форма на
обучение

Архитектура, строителство и геодезия
Обща, висша и приложна геодезия

1

1

1
1

6.2. Растителна защита
Растителна защита

1

6.3. Животновъдство
Генетика

1

6.4. Ветеринарна медицина
Х и ру рг и я, рен т г енолог и я и
физиотерапия на животните
Патология на животните

1
1
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3

А к у шерс т во и г и неколог и я
на животните и болести по
новородените животни
Епизоо толог и я, инфек ц иозни болести и профилактика
на заразните заболявания по
животните
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Шифър

Наименование на научната
специалност
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Форма на
обучение за
ОНС „доктор“
редов- задочна
на

5.1. Машинно инженерство

1

02.01.48 Подемно-транспортни машини
02.14.16

6.5. Горско стопанство
Горски култури, селекция и
семепроизводство

2

1

Лесовъдство, вкл. Дендрология

3

2

Лесоустройство и таксация

1

Ловно стопанство

1

Озеленяване на населени места
и ландшафта

2

Машини и съоръжения за горското стопанство, дърводобива,
дървообработващата и мебелната промишленост

1

Тех нолог и я, механиза ц и я и
автоматизация на горското стопанство и добива на дървесина

2

Дървесинознание и дървесни
материали

1

Тех нолог и я, механиза ц и я и
автоматизация на дървообработващата и мебелната промишленост

1

Механизаци я и автоматизация на товарно-разтоварните
работи

1

1

1

1

02.14.04 Подвижен железопътен състав
и теглителна сила на влаковете

1

02.01.50 Локомотиви, вагони и трамваи

1

02.19.08 Динамика, якост и надеждност
на машините, уредите, апаратите и системите (Автомобили)

1

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

1

01.02.02 Приложна механика

2

1

5.2. Електротехника, електроника и автоматика

1

02.04.15 Електроснабдяване и електрообзавеждане на транспорта

2

02.04.01 Теоретична електротехника

1

1

5.5. Транспорт, корабоплаване и авиация
02.14.05 Управление и експлоатация на
железопътния транспорт

1

1

02.14.01

1

1

1

Рибовъдство, рибно стопанство
1
и промишлен риболов
Срок за подаване на документи – 3 месеца от
обнародването на обявата в „Държавен вестник“.
Кандидатите подават следните документи: заявление (по образец) – бланка на заявлението може
да бъде изтеглена от сайта на университета www.
ltu.bg; автобиография с актуална снимка; нотариално заверени копия на диплома и приложение
за придобита образователно-квалификационна
степен „бакалавър“ и диплома и приложение( или
уверение) за придобита образователно-квалификационна степен „магистър“; допустими са и други
документи, удостоверяващи интереси и постижения в научната област; удостоверение за признато
висше образование (ако дипломата е издадена от
чуждестранно висше училище); списък на публикациите (ако има такива); медицинско свидетелство;
удостоверение от психодиспансер; свидетелство за
съдимост; документ за платена такса за участие в
кандидат-докторантски конкурс (30 лв. за изпит по
специалност и 20 лв. за чужд език). Документите се
подават в стая 6 – „Обща канцелария“, централна
сграда на ЛТУ, София, бул. Климент Охридски
№ 10, телефон за информация – 02 868 86 32.
4858
37. – ВТУ „Т. Каблешков“, София, обявява
конкурси за редовни и задочни докторанти в област на висше образование 5. Технически науки,
професионално направление:

Транспортни системи и транспортни технологии

5.7. Архитектура, строителство и геодезия
02.15.01 Технология и механизация на
строителното производство

1

1

02.15.03 Земна основа, фу ндиране и
подземно строителство

1

1

02.15.05 Строителни материали и изделия и технология на производството им

1

1

02.15.04 Строителни конструкции

1

1

02.15.11

Проектиране, строителство и
поддържане на железни пътища и съоръжения

2

02.15.12 Проектиране,строителство и
поддържане на автомобилни
пътища и съоръжения
Общо:

1
18

12

Всички със срок 2 месеца от обнародването
в „Държавен вестстник“. Кандидатите подават
следните документи: заявление (по образец);
автобиография; диплома за „магистър“ или нотариално заверено копие и приложението към
нея; мед. свидетелство; 2 бр. снимки; списък на
публикации, ако има такива; копие от документ
за гражданство; удостоверение за признато вис
ше образувание, ако дипломата е издадена от
чуждестранно висше училище; касова бележка за
платена такса за кандидатстване. Документи – във
ВТУ „Т. Каблешков“, кв. Слатина, ул. Гео Милев
158, тел. 9709-209.
4885
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12. – ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ – Варна, обявява конкурси за докторантури за офицери от Министерството на отбраната и цивилни лица от и извън системата на МО за учебната 2014 г.
Професионално направление
Научна специалност

Брой обучаеми

Докторантура

Обучаем

3.7. Администрация и управление
Организация и управление извън сферата на материалното производство (Национална сигурност)

2

задочна

офицер, цивилен служ и т е л и л и ц и ви лен
гражданин

5.5. Транспорт, корабоплаване и авиация
Технология и организация на корабостроенето и кораборемонта

2

задочна

офицер, цивилен служ и т е л и л и ц и ви лен
гражданин

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

1

задочна

офицер, цивилен служ и т е л и л и ц и ви лен
гражданин

5.5. Транспорт, корабоплаване и авиация
Електроснабдяване и електрообзавеждане на кораба

3

задочна

офицер, цивилен служ и т е л и л и ц и ви лен
гражданин

5.5. Транспорт, корабоплаване и авиация
Управление на кораби и корабоводене

1

задочна

офицер от ВМС

5.5. Транспорт, корабоплаване и авиация
Управление на кораби и корабоводене

1

задочна

офицер, цивилен служ и т е л и л и ц и ви лен
гражданин

5.5. Транспорт, корабоплаване и авиация
Експлоатация на водния транспорт, морските и речните пристанища

2

задочна

офицер от ВМС

5.5. Транспорт, корабоплаване и авиация
Експлоатация на водния транспорт, морските и речните пристанища

1

задочна

офицер, цивилен служ и т е л и л и ц и ви лен
гражданин

5.5. Транспорт, корабоплаване и авиация
Автоматизирани системи за обработка на информация и управление

1

задочна

офицер, цивилен служ и т е л и л и ц и ви лен
гражданин

9.1. Национална сигурност
Военно-политически аспекти на сигурността

1

задочна

офицер, цивилен служ и т е л и л и ц и ви лен
гражданин

9.2. Военно дело
Организация и управление на въоръжените сили

1

задочна

офицер от ВМС

Предлаганите за разработване научни проблеми и документите за кандидатстване в конкурсите
са публикувани в официалния сайт на ВВМУ www.
naval-acad.bg. Срок за подаване на документите
във ВВМУ – до 10.09.2013 г. Начало на обучението – 1 февруари 2014 г. За справки – www.navalacad.bg; conference@naval-acad.bg, тел. 052/552243,
552241, 552240, 552230.
4857
46. – Медицинският университет – Плевен,
обявява конкурси за: доцент в професионално
направление 1.2. Педагогика, научна специалност
05.07.01 Теория на възпитанието и дидактика за
нуждите на преподаването по социална педагогика
в сектор „Социални и фармацевтични грижи“ на
Медицинския колеж; главен асистент по 03.02.02
Фармакогнозия и фитохимия в сектор „Социални
и фармацевтични грижи“ на Медицинския колеж, двата със срок 2 месеца от обнародването
в „Държавен вестник“. Справки и документи – в
Медицински университет – Плевен, ул. Кл. Охридски 1, ректорат, ет. 1, научен секретар, стая
139, тел. 064/ 884 – 172.
4844
6. – Русенският университет „Ангел Кънчев“
обявява конкурс за главен асистент по професионално направление 7.4. Обществено здраве,
специалност Кинезитнерапия, научна специалност
Теория и методика на физическото възпитание

и спортната тренировка (вкл. лечебна физкултура) за нуждите на факултет „Обществено здраве
и здравни грижи“ със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Справки – в
Кадрово развитие (kr.uni-ruse.bg); подаване на
документи – д-р Орлин Петров, отдел „Развитие на академичния състав“, кабинет 1.334, тел.
082/888-455; 0882-390-043.
4859
43. – Националният военноисторически музей
(НВИМ) обявява конкурс за заемане на академичната длъжност главен асистент в професионално направление 2.2. История и археология,
научна специалност 05.03.06 История на България
с профил „Най-нова българска история“ със
срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Необходими документи: заявление;
автобиография; диплом за висше образование
и приложението към нея – в оригинал и по
едно копие от тях; диплом за образователната
и научна степен „доктор“ – в оригинал и едно
копие; медицинско свидетелство; свидетелство
за съдимост; удостоверение за т рудов ста ж
по специалността, ако има такъв; списък на
публикации; други документи по преценка на
кандидата. Документи се подават в сградата на
НВИМ – София 1505, ул. Черковна 92, ет. 2, стая
№ 17, тел. (02) 944-32-61.
4783
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6. – 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 138+755 (край стрелка № 3, път 1 в жп
гара Стамболийски) до км 149+050 (землищната
граница на гр. Пловдив), попадащи в землищата
на гр. Стамболийски, с. Йоаким Груево, община Стамболийски, с. Цалапица, с. Кадиево, с.
Златитрап и с. Брестовица, община „Родопи“,
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.
4854
43. – Столичната общинска агенция за приватизация на основание чл. 30 ЗПСК обявява, че
през май 2013 г. са продадени следните обекти:
1. Магазин № 1, София, ж.к. Левски – зона В,
бл. 19, вх. Г, общински нежилищен имот, стопанисван от район „Подуяне“, продаден на „Ник
Електрик“ – ЕООД, представлявано от Кирил
Иванов Апостолов, за 54 000 лв., изплатени изцяло от купувача. Сделката е освободена от ДДС
(чл. 45, ал. 3 ЗДДС).
2. Помещение към трафопост, София, ж.к.
Левски – зона Г, кв. 21, до бл. 27, общински
нежилищен имот, стопанисван от район „Подуяне“, продадено на Христо Георгиев Христов, за
26 000 лв., изплатени изцяло от купувача. Сделката е освободена от ДДС (чл. 45, ал. 3 ЗДДС).
3. УПИ IV, кв. 1, с. Юндола, община Велинград,
общински нежилищен имот, стопанисван от район
„Студентски“, продаден на „Нео Арт“ – ООД, представлявано от Добромир Димитров Димитров,
за 95 000 лн. На основание чл. 2, т. 1 и чл. 66,
ал. 1, т. 1 ЗДДС върху достигната на търга цена
е начислен ДДС в размер 19 000 лв. Общата сума
по договора възлиза на 114 000 лв., изплатени
изцяло от купувача.
4792
1. – Столичната община на основание чл. 128,
ал. 2 и 10 и § 124 ПЗР на ЗИДЗУТ съобщава, че
в условията на чл. 16 ЗУТ е изработен проект за
подробен устройствен план – план за регулация
и застрояване на м. Въртопо – север, „Дървеница – юг, квартали 9а, 26а, 28а и 28в“ и Въртопо – юг
в граници: УПИ XVI – озеленяване и инженерна
инфраструктура, XI-1964, VIII-1929, VII-4168, 4169,
4171, VI-4167 за КОО от кв. 9а, УПИ I-1229 от кв.
26б, улица от о.т. 29д до о.т. 45, УПИ IX-2031 за
КОО, X-3365 за КОО, задънена улица от о.т. 47
до о.т.48, УПИ V-1627 от кв. 28а, улица от о.т.
3 – о.т. 5 – о.т. 10 – о.т. 12 – о.т. 17 – о.т. 73 – о.т.
78 – о.т. 80 – о.т. 82 до о.т. 84, УПИ IX-2997, X-2114,
IV-1251, III-2074, II-2157, I-2211 от кв. 4, УПИ
VI-1880 за КОО, V-1829, IV-2156, III-1744, II-2529,
I-1842 от кв. 5, УПИ V – за озеленяване и инж.
инфраструктура от кв. 5а, УПИ IV-4674, III-2053,
II-200, I-2532 от кв. 6, УПИ IX-1426 за КОО, II-1781,
I-1510 от кв. 11, УПИ I – за озеленяване и инж.
инфраструктура от кв. 10, УПИ X-6037, XI-1234 за
КОО, XII-1880, VIII-2190, VII-1867, VI-1879, V-3068,
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III-3067, I-1662 от кв. 12, УПИ XIX-744 за КОО,
XX-1791 за КОО, XXI-1790 за КОО, XXII-1804 за
КОО, XXIII-6121 за КОО, XXIV-2236 за КОО,
VI-3207 за КОО, V-6063 за КОО, IV-2493 за КОО,
III-2402 за КОО, II-2187 за КОО от кв. 15, УПИ
XXX – за озеленяване и инж. инфраструктура от
кв. 1, алея между кв. 1 и кв. 16, УПИ XXXI – за
озеленяване и инж. инфраструктура от кв. 1, улица
от о.т. 31 – о.т. 30, УПИ XXXII – за озеленяване
и инж. инфраструктура от кв. 1, улица от о.т. 67
до о.т. 66, УПИ XV-6096, XIV-2773, XIII-2774,
XII-2490 от кв. 9а, с придружаващите го схеми
на инженерната инфраструктура, оценки на пазарните стойности, приети от ОЕСУТ с протокол
№ ЕС-О-013 от 7.06.2013 г., т. 1 и 2 на поземлените имоти в обхвата на проекта. От обхвата
на проекта са изключени УПИ I-4058, II-4059,
III-1864 от кв. 28в. На основание чл. 128, ал. 5
ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят
писмени възражения по проекта в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
чрез район „Студентски“ – Столична община.
4853
26. – Столичната община на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ във връзка с § 124 ЗИДЗУТ съобщава,
че е изработен проект за подробен устройствен
план – план за регулация и застрояване на м.
Център – Зона „А“ – юг заедно с план-схеми на
инженерната инфраструктура в граници: бул.
Мария-Луиза, бул. Княз Александър ДондуковКорсаков, бул. Цар Освободител, пл. Александър
Батенберг, ул. Московска, ул. Париж, ул. Шипка,
бул. Евлоги Георгиев, бул. Цар Освободител, бул.
Васил Левски, ул. Аксаков, ул. 6 септември, ул.
Славянска, ул. Георги С. Раковски, ул. Ген. Йосиф
В. Гурко, ул. Алабин и бул. Мария-Луиза. Проектът е изложен в район „Средец“. На основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ във връзка с § 124 ЗИДЗУТ в
едномесечен срок от датата на обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересованите лица могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта до общината чрез район
„Средец“.
4821
506. – Столичната община на основание
чл. 128, ал. 2 ЗУТ във връзка с § 124 ЗИДЗУТ
съобщава, че в условията на чл. 16 ЗУТ е изработен проект на подробен устройствен план – план
за регулация и застрояване на м. Дърньов камък
в граници: ул. от о.т. 5 – о.т. 16 – о.т. 19 – о.т.
20 – о.т. 23 до о.т. 604, УПИ IV – за инженерна
инфраструктура, V – за училищна спортна база
от кв. 82, ул. от о.т. 31 – о.т. 32 – о.т. 33 до о.т. 34,
УПИ IV-25 – за общественообслужващи дейности,
II-24 – за общественообслужващи дейности, I – за
озеленяване, от кв. 11, ул. от о.т. 37 до о.т. 38,
УПИ IX-27 – за общественообслужващи дейности,
Х – за озеленяване, VIII-28 – за общественообслужващи дейности, VII-29 – за общественообслужващи дейности, VI-21 – за общественообслужващи дейности, V-21 – за общественообслужващи
дейности, I V-21 – за общественообслу жващи
дейности, III – за озеленяване и инженерна инфраструктура, II-4 – за общественообслужващи
дейности, от кв. 10, ул. от о.т. 40 до о.т. 41, УПИ
I – за озеленяване, от кв. 10, ул. от о.т. 42 –
о.т. 50 – о.т. 51 – о.т. 52 – о.т. 54 – о.т. 2 до о.т. 5,
с придружаващите го схеми на инженерната
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инфраструктура, оценки на пазарната стойност,
приети от ОЕСУТ с протокол № ЕС-О-012 от
23.04.2013 г., на поземлените имоти в обхвата
на проекта и парцеларен план за трасето на
схемата на канал за отвеждане на отпадни води.
Проектът е изложен в район „Овча купел“. На
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересованите
лица могат да направят писмени възражения по
проекта в едномесечен срок от обнародването на
това обявление в „Държавен вестник“ чрез район
„Овча купел“ – Столична община.
4822
38. – Столичната община на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ във връзка с § 124 ЗИДЗУТ съобщава,
че е изработен проект за подробен устройствен
план – изменение на плана за регулация и застрояване на м. Бул. Сливница – Люлин 10 м.р. заедно
с план-схеми на инженерната инфраструктура в
граници: бул. Сливница, бул. Д-р Петър Дертлиев,
ул. Ген. Владимир Динчев и бул. Луи Пастьор.
Собственици на поземлени имоти, включени в
съсобствени урегулирани поземлени имоти, да
представят договори по реда на чл. 15, ал. 3 и
5 ЗУТ. При непредставяне на такива съсобствените урегулирани поземлени имоти следва да
бъдат изключени от плана за регулация. Проектът е изложен в район „Люлин“. На основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ във връзка с § 124 ЗИДЗУТ в
едномесечен срок от датата на обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересованите лица могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта до общината чрез район
„Люлин“.
4823
96. – Столичната община на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ (изм.) съобщава, че е изработен проект
на подробен устройствен план – план за регулация,
план за застрояване и план-схеми на мрежите и
съоръженията на техническата инфраструктура
на квартали: 3 – част, 4 – част, 6, 7, 8 и 9, в.з.
Врана – Герман – разширение, който е изложен
в район „Панчарево“ заедно с протокол № ЕС-О012 от 23.04.2013 г., т. 2, на комисията по чл. 210
ЗУТ. Проектът е изработен по реда на чл. 16 ЗУТ.
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 главния архитект на Столичната община чрез
район „Панчарево“. Проектите подлежат на обществено обсъждане по реда на чл. 121, ал. 1 ЗУТ
(отм.) преди внасянето им в експертните съвети
по устройство на територията.
4867
92. – Столичната община на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ (изм.) съобщава, че е изработен проект
на подробен устройствен план – план за регулация,
план за застрояване и план-схеми на мрежите и
съоръженията на техническата инфраструктура
на квартали 200 – част, 201, 202, 203, 204 – част,
205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215 и
216, м. Свети Митър – разширение-изток, който е
изложен в район „Панчарево“ заедно с протокол
№ ЕС-О-013 от 7.06.2013 г., т. 4, 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“ заинтересуваните лица могат да напра-
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вят писмени възражения, предложения и искания
по проекта до главния архитект на Столичната
община чрез район „Панчарево“. Проектите за
подробни устройствени планове подлежат на
обществено обсъждане по реда на чл. 121, ал. 1
(отм.) преди внасянето им в общинския експертен
съвет по устройство на територията.
4868
93. – Столичната община на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ (изм.) съобщава, че е изработен проект на
подробен устройствен план – план за регулация,
план за застрояване и план-схеми на мрежите и
съоръженията на техническата инфраструктура на
квартали 1, 2, 3 и 4, м. Блазна, който е изложен в
район „Панчарево“ заедно с протокол № ЕС-О-013
от 7.06.2013 г., т. 3, 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 Столичната община
чрез район „Панчарево“. Проектите за подробни
устройствени планове подлежат на обществено
обсъждане по реда на чл. 121, ал. 1 (отм.) преди
внасянето им в общинския експертен съвет по
устройство на територията.
4869
530. – Община Белово на основание чл. 134,
ал. 1, чл. 128, ал. 1 и 8, чл. 124а ЗУТ, Решение № 361
от 29.03.2013 г. на Общинския съвет – гр. Белово,
и Решение № V от протокол № 3 от 14.05.2013 г.
на ЕС при Община Белово е изготвен проект
за изменение на ПУП – ПР на гр. Белово и с.
Голямо Белово във връзка с геодезическо заснемане на съществуващото състояние на коритото
и подпорни стени на р. Яденица и във връзка с
бъдещо проектиране – корекция, на укрепване и
доизграждане на подпорни стени на р. Яденица. В
едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересуваните лица могат да разгледат проекта в стая 12, ет. 2 на Община Белово и
да направят писмени възражения, предложения
и искания по него.
4910
870. – Община Велинград на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
частично изменение на плана за регулация и застрояване за кв. 11 по плана на с. Долна Дъбева,
община Велинград. Проектът и съпътстващата
го документация се намират в отдел „КРЗП“ на
Община Велинград, ет. 1, стая № 2. На основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните
лица могат да се запознаят с материалите по
преписката и да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта за ПУП – ПРЗ
до кмета на община Велинград.
4866
47. – Община Пазарджик на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ обявява, че е изработен проект на
ПУП – парцеларен план за трасета на захранващ
електропровод с дължина 841 м и водопровод
с дължина 652 м от указаните места до ПИ
№ 018027, м. Чамур тарла по КВС на землище
Мирянци, преминаващи през ПИ № 018044 и
018046 – полски пътища, 018045 – отводнителен
канал, и 018015 – складов терен – собственост
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на инвеститора, съгласно изчертаните с червено и синьо трасета и сурвитути и регистър на
засегнатите собственици. Проектът е изложен в
общината, ет. V, 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.
4929
37. – Община Първомай на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект на
ПУП – ПР (план регулация) – ПЗ (план застрояване) за поземлен имот (ПИ) № 111011, местност
Кьорвица в землището на с. Езерово, община
Първомай, във връзка с промяна предназначението на земята за изграждане на обект: „Овчарник
за 300 – 500 бр. овце“. Плановете са изложени
в общинската администрация – гр. Първомай,
стая № 107. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУ заинтересованите лица могат да подават писмени
възражения по проекта в едномесечен срок от
обнародването в „Държавен вестник“ в общинската администрация – Първомай.
4796
5. – Община Разград на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
подробен устройствен план – парцеларен план
за изграждане на газоизмервателна станция с
инвеститор „Булгартрансгаз“ – ЕА Д, София,
върху част от имот с № 000057, представляващ
пасище, общинска собственост, в землището на
с. Пороище, община Разград, и ел. трасе през
имоти с № 000057 – общинска собственост, и
000007 – полски път, и през имот с № 005020,
собственост на „ДИД – Снежана Дамянова“. Проектът се намира в стая 202 на Община Разград.
Съгласно чл. 128, ал. 5 ЗУТ в 30-дневен срок от
датата на обнародване на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да
направят писмени възражения, предложения и
искания по проекта до кмета на община Разград.
4771
6. – Община гр. Садово, област Пловдив, на
основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересованите лица, че са изработени проекти за
подробни устройствени планове – парцеларни
планове на „Водопровод за обслужване на ПИ
012045, местност Далгъна по КВС на с. Кочево,
община Садово, предвиден за изграждане на
ПСОВ“, на „Трасе на ел. кабел 20 kV за захранване
на ПИ 012045, местност Далгъна по КВС на с.
Кочево, община Садово, предвиден за изграждане
на ПСОВ“ и на „Пътна връзка за обслужване
на ПИ 012045, местност Далгъна по КВС на с.
Кочево, община Садово, предвиден за изграждане на ПСОВ“. Проектите са на разположение в
сградата на общината – ул. Иван Вазов 2, ет. 2,
гр. Садово. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ на това обявление заинтересуваните
лица могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проектите до общинската администрация.
4874
7. – Община Самоков на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересованите лица, че
е изработен проект на ПУП – парцеларен план
за подземен електропровод ниско напрежение
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до ПИ № 23039.5.154 в м. Рудежо, землището
на с. Доспей, община Самоков, преминаващ
през ПИ № 23039.5.12, ПИ № 65231.914.360, ПИ
№ 65231.907.143 и ПИ № 65231.907.142 по КК на
община Самоков. 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.
4772
3. – Община Сунгурларе на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
подробен устройствен план – парцеларен план за
обект „Външно ел. захранване на ПИ № 000110,
землище с. Садово, община Сунгурларе, област
Бургас“. Проектът се намира в сградата на общинската администрация, отдел „УТ“, ет. 2, стая
3. 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.
4832
423. – Община Харманли на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
подробен устройствен план за изменение на
действащия план за регулация, с който се отваря
нова улица с о.т. 209-о.т. 214-о.т. 215, затваря се
улица с о.т. 19а-о.т. 213 и се променят вътрешнорегулационни линии на УПИ в кв. 69, 70, 71, 72 и
73 по ПУП на с. Славяново, община Харманли.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в срок един месец след обнародването в „Държавен вестник“
заинтересованите 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 – Харманли.
4909

СЪДИЛИЩА
Върховният административен съд на основание чл. 188 във връзка с чл. 181 АПК съобщава,
че е постъпило оспорване от „Унифарма“ – ЕООД,
София, със седалище и адрес на управление София, район „Подуяне“, ул. Хан Тервел 7, срещу
разпоредбата на чл. 29, ал. 1, т. 3 като отделна
разпоредба от Наредбата за условията, правилата
и реда за регулиране и регистриране на цените на
лекарствените продукти, приета с Постановление
№ 97 от 19.04.2013 г. на Министерския съвет (ДВ,
бр. 40 от 2013 г.), по което е образувано адм. д.
№ 7710/2013 г. по описа на Върховния административен съд, І колегия, VІІІ отделение, насрочено
за 21.01.2014 г. в 11 ч., 3-та зала.
4915
Административният съд – Благоевград, на
основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2
и чл. 192 АПК съобщава, че е постъпило оспорване от Емил Любомиров Илчев от Благоевград,
ул. Цар Иван Шишман 18, ет. 2, ап. 8, с искане
да се обяви нищожността на разпоредбите на
чл. 1, ал. 2, 3, 4 и 5, чл. 3, ал. 1, ал. 2, т. 1 – 13.2,
ал. 3, т. 1 – 36, 39, 40, чл. 4, 7, 12, чл. 13, ал. 1,
чл. 29, 31, 33, 34, чл. 35, ал. 1, т. 6, чл. 37, ал. 1,
3, 4 и 5, чл. 39, 40 и 41, приложения № 5, 6 и 7 от
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Наредбата за управление на отпадъците на територията на община Благоевград. Образувано
е адм. дело № 425/2013 г. по описа на съда и е
насрочено за разглеждане в открито съдебно
заседание на 19.07.2013 г. от 10 ч.
4914
Административният съд – Варна, ХХ състав,
на основание чл. 218, ал. 3 ЗУТ съобщава, че е
образувано адм. дело № 1338/2013 г. по оспорване, предявено от Гешо Симеонов Любенов на
Решение № 799-5 от 19.12.2012 г. на Общинския
съвет – гр. Варна, за одобряване на ПУП – ПУР
на с.о. „Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата“, гр. Варна, в частта на имот № 1930,
кв. 137, между осови точки 979-985-986-987. Заинтересуваните лица могат да се конституират
като ответници в производството в едномесечен
срок от обнародване на съобщението в „Държавен вестник“ чрез подаване на заявление до
съда, което да съдържа: трите имена и адреса,
телефон, факс и електронен адрес, ако има такъв – за българските граждани; трите имена и
личния номер за чужденец и адреса, заявен в
съответната администрация, телефон, факс и
електронен адрес, ако има такъв; фирмата на
търговеца или наименованието на юридическото
лице, изписани и на български език, седалището
и последния посочен в съответния регистър адрес
на управление и електронния му адрес; номер на
делото; акта, който се оспорва, и органа, който
го е издал; изявление, че заинтересуваното лице
желае да бъде конституирано в производството
като ответник; подпис на заявителя. Към заявлението да приложат писмени доказателства,
удостоверяващи качеството на заинтересувано
лице на заявителя.
4789
Административният съд – Варна, ХХІІ състав,
на основание чл. 218, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е
образувано адм. дело № 1332/2013 г. с предмет
на обжалване Решение № 799-5 от 19.12.2012 г.,
с което на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА
във връзка чл. 129, ал. 1 ЗУТ и предложение на
кмета на община Варна с изх. № РД-12-9302/26
от 13.12.2012 г. е одобрен ПУП – план за улична регулация на улици и поземлени имоти за
обекти – публична собственост (ПУР) на СО
„Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата“
без кв. 20, 21 и 26, в т.ч. и схеми: за електронни
и съобщителни мрежи и съоръжения, за електроснабдяване, за водоснабдяване и канализация,
за газоснабдяване, сборна схема на техническата
инфраструктура, за вертикално планиране и
транспортно-комуникационна схема, в частта на
имот с идентификатор 10135.2517.4913 по оспорване
на Първолета Красимирова Иванова-Тодорова и
Красимир Красимиров Иванов. Заинтересуваните
лица могат да се конституират като ответници в
производството в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез подаване на
заявление до съда, което да съдържа: трите имена
и адреса, телефон, факс и електронен адрес, ако
има такъв – за българските граждани; трите имена и личния номер за чужденец и адреса, заявен
в съответната администрация, телефон, факс и
електронен адрес, ако има такъв; фирмата на
търговеца или наименованието на юридическото
лице, изписани и на български език, седалището
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и последния посочен в съответния регистър адрес
на управление и електронния му адрес; номер на
делото; акта, който се оспорва, и органа, който
го е издал; изявление, че заинтересуваното лице
желае да бъде конституирано в производството
като ответник; подпис на заявителя. Към заявлението да се 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 Първолета Красимирова Иванова-Тодорова и Красимир Красимиров
Иванов.
4855
Административният съд – Варна, VІІ състав,
съобщава за направено оспорване от Виолетка
Радева Тунчева от Варна на Решение № 799-5 от
19.12.2012 г. на Общинския съвет – гр. Варна, с
което е одобрен ПУР на с.о. „Манастирски рид,
Бялата чешма и Дъбравата“ без кв. 20, 21 и 26,
в т.ч. и схеми: за електронни и съобщителни
мрежи и съоръжения, за електроснабдяване, за
водоснабдяване и канализация, за газоснабдяване,
сборна схема на техническата инфраструктура,
за вертикално планиране и транспортно-комуникационна схема, в частта на ПИ 410, кв. 30.
Заинтересованите лица могат да подадат заявление за конституирането им като ответници по
адм. дело № 1333/2013 г. в едномесечен срок от
деня на обнародване на съобщението в „Държавен вестник“, към което да приложат писмени
доказателства, удостоверяващи качеството им
на заинтeресовани лица. Към заявлението е
недопустимо да се правят искания за отмяна на
обжалвания акт, както и за присъединяване към
подадената от Виолетка Радева Тунчева жалба.
4862
Административният съд – Плевен, V състав,
съобщава, че е образувано адм. д. № 522/2013 г.
по описа на съда с жалбоподател Богдана Великова Първанова за оспорване на Заповед № РД12-313 от 15.04.2013 г. на зам.-кмета на община
Плевен, с която се одобрява план за регулация
и застрояване на УПИ VІІ-129/кв. 39 по плана
на с. Брестовец. На основание чл. 218, ал. 2 ЗУТ
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: 1.
трите имена и адреса на лицето, телефон, факс
и ел. адрес; 2. фирмата на търговеца или наименованието на юридическото лице, изписани и на
български език, седалище, адрес на управление
и ел. адрес; 3. номер на делото; 4. акта, който
се оспорва, и органа, който го е издал; 5. изявление, че заинтересованото лице желае да бъде
конституирано в производството като ответник;
6. подпис на заявителя. Към заявлението се прилагат писмени доказателства, удостоверяващи
качеството на заинтересовано лице на заявителя.
4913
Административният съд – Пловдив, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 АПК
съобщава, че е образувано адм.д. № 1525/2013 г.
на Административния съд – Пловдив, по жалба на
Радостина Кирилова Цанева и Пламен Цанев Цанев
срещу т. 3.4 от приложение № 2 към Методиката
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за приемане чрез централизирано класиране на
децата в общинските детски ясли, целодневни
детски градини и обединени детски заведения
на територията на община Пловдив. Ответник
по жалбата е Общинският съвет – гр. Пловдив.
Делото е насрочено за 17.09.2013 г. от 9,30 ч.
4788
Кубратският районен съд, гражданска колегия,
III състав, уведомява Бедрия Хасанова Зекериева,
родена на 10.05.1939 г., без постоянен и настоящ
адрес в Република България, че по искова молба,
заведена от Нина Серафимова Анкова, е образувано гр.д. № 565/2012 г. по описа на РС – Кубрат,
за делба на останали в наследство от общия им
наследодател Осман Осман Мандаджъ недвижими имоти. В случай че в двуседмичен срок от
обнародването в „Държавен вестник“ не се яви
в деловодството на Кубратския районен съд, за
да получи препис от исковата молба и приложенията, ще є бъде назначен служебен защитник.
4839
Разградският районен съд призовава Хюсеин
Ефраимов Мехмедов, Хасан Ефраимов Манафов,
роден на 12.11.1912 г., Сюлейман Ефраимов Манафов, Хамдие Ефраимова Кулова, родена на
1.01.1920 г., Гюлбие Ефраимова Хасанова, Хатче
Ефраимова Абдилова, родена на 19.04.1928 г.,
Мустафа Ефраимов Манафмехмедов, роден на
10.01.1931 г., Бехчет Ефраимов Манаф, роден на
25.10.1935 г., Мехмед Ефраимов Манаф, Ариф Хюсеинов Селимов, роден на 2.05.1945 г., да се явят
в съда на 30.07.2013 г. в 9,30 ч. като ответници по
гр.д. № 498/2013 г., заведено от Хабибе Хюсеин
Ахмед, Зюхре Юнуз Селим, Тюркян Идриз Кик
на основание чл. 124, ал. 1 ГПК. Ответниците да
посочат съдебни адреси, в противен случай делото
ще се гледа при условията на чл. 48, ал. 2 ГПК.
4861
Софийският районен съд, ІІІ граж данско
отделение, 82 състав, призовава Шафик Исмаил
Алян Ауад, роден на 12.01.1979 г., палестинец,
без гражданство, без постоянен и настоящ адрес
в Р. България, да се яви в съда на 23.09.2013 г.
в 13,30 ч. като ответник по гр.д. № 6735/2013 г.,
заведено от Мина Василиева Иванова-Ауад по
чл. 49 СК. Ответникът да посочи съдебен адрес
в страната, в противен случай делото ще се гледа
при условията на чл. 35, ал. 2 КМЧП, респективно
чл. 48, ал. 2 ГПК.
4837
Софийският районен съд, ІІІ граж данско
отделение, 90 състав, уведомява Салеем Нисар,
гражданин на Пакистан, роден на 16.03.1986 г.
в Пакистан, без постоянен и настоящ адрес в
Р.България, че има качеството на ответник по
гр.д. № 5734/2013 г. по описа на СРС, ІІІ ГО, 90
състав, образувано по предявен иск за развод
от Мария Любчова Цветина, и му указва, че в
двуседмичен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ следва да се яви в канцеларията на СРС,
ІІІ ГО, 90 състав, за връчване на съобщението
по чл. 131 ГПК ведно с исковата молба и приложенията към нея.
4860
Ямболският районен съд, гражданско отделение, уведомява Юсаф К хан, гражданин на
Пакистан, с неизвестен адрес и без регистриран
постоянен и настоящ адрес в Република Бълга-
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рия, че е ответник по гр.д. № 1247/2013 г. по иск
за лишаване от родителски права, заведено от
Диана Атанасова Атанасова от Ямбол, ул. Йордан Йовков, бл. 28, ап. 28, като му указва, че в
двуседмичен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ следва да се яви в деловодството на ЯРС
за връчване на книжата по делото. Ответникът да
посочи съдебен адрес, в противен случай делото
ще се гледа при условията на чл. 48 ГПК.
4856

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
1. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел в частна полза „Изкуството на
Алекс“, София, на основание чл. 18(2) във връзка с чл. 18(3) от устава на сдружението и чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква редовно годишно общо събрание
на членовете в сдружението на 15.08.2013 г. в 10 ч.
в седалището и адреса на управление на сдружението: София, ул. Вълко Радински 4, вх. А, ет. 5,
при следния дневен ред: 1. приемане на нов устав
на сдружение с нестопанска цел в частна полза
„Изкуството на Алекс“; проект за решение: ОС
приема нов устав на сдружение с нестопанска цел
в частна полза „Изкуството на Алекс“; 2. други.
При липса на кворум на основание чл. 20(1) от
устава и чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще се
проведе същия ден в 11 ч., на същото място и
при същия дневен ред. Писмените материали са
на разположение на членовете на сдружението
на адреса на управление на сдружението всеки
работен ден от 14 до 16 ч. Поканват се всички
членове на сдружението или техни упълномощени представители да присъстват на събранието.
4916
1. – Управителният съвет на ФК „Балкан“,
Белоградчик, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и решение на УС, взето с протокол № 2 от 6.06.2013 г.,
свиква общо събрание на 5.08.2013 г. в 18 ч. в
залата на Младежки дом – Белоградчик, при
следния дневен ред: 1. отчетен доклад за дейността за периода 2007 – 2012 г.; 2. финансов
отчет за периода 2007 – 2012 г.; 3. насоки за
развитие 2013 – 2015 г.; 4. проект за бюджет; 5.
освобождаване на членовете на УС; 6. избор на
членове и председател на УС; 7. разни. При липса
на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото
събрание ще се проведе същия ден в 19 ч. при
същия дневен ред.
4752
7. – Управителният съвет на Сдружение на и
за хора с увреждания „Надежда“, Перущица, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на сдружението на 19.08.2013 г. в 10 ч. в гр. Перущица – Младежки дом, ул. Проф. Б. Тасков 5, при
следния дневен ред: 1. избор на нов управителен
съвет; 2. избор на контрольор; 3. приемане на
промени в устава на сдружението; 4. обсъждане
на текущи въпроси. 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.
4918
1. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Древният и вечен Пловдив“,
Пловдив, на основание чл. 14 от устава и чл. 26
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ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдружението на
22.07.2013 г. в 16 ч. в Пловдив, конферентна зала на
ул. Цар Калоян 8, ет. 4, при следния дневен ред: 1.
вземане на решение за прекратяване на дейността
на сдружението, обявяването му в ликвидация
и избор на ликвидатор; 2. определяне на срок,
в който да се извърши ликвидацията; 3. разни.
Поканват се всички членове на сдружението да
вземат участие в заседанието. Общото събрание
се счита за законно, ако присъстват най-малко
половината плюс един от всички членове. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието се отлага за един час по-късно, при
същия дневен ред и се счита за законно, колкото
и членове да присъстват.
4919
1. – Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел „Регионално дружество по детска
онкохематология“, Пловдив, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членовете на
сдружението на 9.09.2013 г. в 14 ч. Пловдив, ул.
Васил Априлов 15А, МБАЛ „Св. Георги“ – Пловдив, Детска клиника, ет. 4, при следния дневен
ред: 1. отчет за дейността на сдружението до
2013 г.; 2. изменение и приемане нов устав на
сдружението; 3. освобождаване и приемане нови
членове на сдружението; 4. освобождаване и
избиране нови членове на управителния съвет
на сдружението; 5. разни. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе в 15 ч., на същото място и при същия
дневен ред.
4917
1. – Уп ра ви те лн и ят с ъве т на сд ру жен ие
„Общински браншови пчеларски съюз „Рояк“,
Сливница, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
редовно годишно отчетно-изборно събрание на
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сдружението на 20.08.2013 г. в 18 ч. в салона
на общинската администрация, ет. 1, при следния дневен ред: 1. регистрация на членовете:
17,45 – 18 ч.; 2. отчет на сдружението за периода
2005 – 2007 г.; 3. промени в устава на сдружението; 4. освобождаване на управителния съвет; 5.
избор на нов управителен съвет и председател; 6.
разни. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе в 19 ч., при
същия дневен ред и на същото място.
4886
1. – Управителният съвет на ХСК „Асти 91“,
Хасково, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на 5.09.2013 г. в 12 ч. в Хасково,
ул. Средна гора 2, при следния дневен ред: 1.
отчет за дейността на ХСК „Асти 91“; 2. вземане на решение за регистрация на сдружението
като юридическо лице с нестопанска цел за
извършване на дейност в обществена полза;
3. приемане на нови членове; 4. изменение в
устава; 5. избор на нови управителни органи;
6. други. При липса на кворум на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се отложи с един
час по-късно, на същото място и при същия
дневен ред и може да се проведе, колкото и
членове да се явят.
4643
Атанас К ири лов Спасов, л и к ви дат ор на
сдружение „Свободна и к ласическа борба и
самбо – Кайника“, гр. Омуртаг, в ликвидация по
ф.д. № 405/94, на основание чл. 14, ал. 4 ЗЮЛНЦ
кани кредиторите на сдружението да предявят
вземанията си в 6-месечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“.
4753

СЪОБЩЕНИЯ НА РЕДАКЦИЯТА
Съгласно Заповед № 250-05-123 от 29.08.2012 г. на председателя на Народното събрание
(ДВ, бр. 68 от 2012 г.) таксите за обнародване в неофициалния раздел на „Държавен вестник“ за 2013 г. са:
1. за призовки на съдилища, обявяване на конкурси, обявления и съобщения на министерства, други ведомства на бюджетна издръжка, общини и техни органи:
• с обем до 1/2 стандартна страница – 20 лв.;
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• с обем, по-голям от 1 стандартна страница – 40 лв., и по 35 лв. за всяка следваща
страница;
2. за покани и други обявления:
• с обем до 1/2 стандартна страница – 35 лв.;
• с обем до 1 стандартна страница (30 реда, 60 знака на ред) – 70 лв.;
• с обем, по-голям от 1 стандартна страница – 70 лв., и по 60 лв. за всяка следваща
страница;
3. за обнародване до 15 дни от датата на постъпването в редакцията на съответния акт
таксите се заплащат в двоен размер;
4. за публикуване в електронната страница на „Държавен вестник“ за всяка една публикация на обявления за концесии – 50 лв.
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