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ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Н А РОДНО СЪБРА НИЕ
УКАЗ № 141
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България
ПОСТА НОВЯВА М:
Да се обнародва в „Държавен вестник“
Законът за изменение на Закона за висшето
образование, приет от ХLIІ Народно събрание на 5 юли 2013 г.
Издаден в София на 10 юли 2013 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Зинаида Златанова

ЗАКОН

за изменение на Закона за висшето образование (обн., ДВ, бр. 112 от 1995 г.; изм.,
бр. 28 от 1996 г., бр. 56 от 1997 г.; попр., бр. 57
от 1997 г.; изм., бр. 58 от 1997 г., бр. 60 от
1999 г.; попр., бр. 66 от 1999 г.; изм., бр. 111
и 113 от 1999 г., бр. 54 от 2000 г., бр. 22 от
2001 г., бр. 40 и 53 от 2002 г., бр. 48 и 70 от
2004 г., бр. 77, 83 и 103 от 2005 г., бр. 30, 36,
62 и 108 от 2006 г., бр. 41 от 2007 г., бр. 13,
43 и 69 от 2008 г., бр. 42, 74 и 99 от 2009 г.,
бр. 38, 50, 56, 63 и 101 от 2010 г., бр. 61 и
99 от 2011 г., бр. 60 и 102 от 2012 г. и бр. 15
от 2013 г.)
§ 1. В преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за висшето образование (обн.,
ДВ, бр. 63 от 2010 г.; изм., бр. 61 от 2011 г.,
бр. 60 от 2012 г.) в § 7 се правят следните
изменения:
1. В ал. 1 след думите „2011/2012 г.“ се
поставя запетая, а думите „и 2012/2013 г.“
се заменят с „2012/2013 г. и 2013/2014 г.“.
2. В ал. 3 след думите „2011/2012 г.“ се
поставя запетая, а думите „и 2012/2013 г.“
се заменят с „2012/2013 г. и 2013/2014 г.“.
Заключителна разпоредба
§ 2. Законът влиза в сила от деня на
обнародването му в „Държавен вестник“.
Законът е приет от 42-то Народно съб
рание на 5 юли 2013 г. и е подпечатан с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Михаил Миков
5424

РЕШЕНИЕ

за избиране на постоянна делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея
на Съвета на Европа
Народното събрание на основание чл. 86,
ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 35 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание
във връзка с чл. 25, букви „а“ и „с“ и чл. 26
от Статута на Съвета на Европа
РЕШИ:
1. Избира постоянна делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея
на Съвета на Европа в състав от 6 основни
представители и 6 заместващи представители,
както следва:
– з а П а р л а м е н т а р н ат а г р у п а н а П П
ГЕРБ – 2 основни и 2 заместващи;
– за Парламентарната група на Коалиция
за България – 2 основни и 2 заместващи;
– за Парламентарната г ру па на „Движение за права и свободи“ – 1 основен и
1 заместващ;
– за Парламентарната група на партия
АТАК А – 1 основен и 1 заместващ.
2. Избира състав и ръководство на делегацията, както следва:
Ръководител – Янаки Боянов Стоилов.
Постоянни членове:
– Деница Златкова Златева, Хамид Бари
Хамид, Десислав Славов Чуколов.
Заместващи членове:
– от Коалиция за България – Сияна Атанасова Фудулова и Валери Мирчев Жаблянов;
– от „Движение за права и свободи“ – Тунчер Мехмедов Кърджалиев;
– от партия АТАК А – Любомир Владимиров Владимиров.
Решението е прието от 42-то Народно
събрание на 10 юли 2013 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Михаил Миков
5573

РЕШЕНИЕ

за вземане на акт от Препоръка № 202 на
Международната организация на труда относно минимума на социалната защита
Народното събрание на основание чл. 86,
ал. 1 от Конституцията на Република България и в съответствие с чл. 19, ал. 6, буква „б“
от Устава на Международната организация
на труда
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РЕШИ:
Взема акт от Препоръка № 202 на Международната организация на труда относно
минимума на социалната защита, приета на
101-вата сесия на Международната конференция на труда на 14 юни 2012 г. в Женева.
Решението е прието от 42-то Народно
събрание на 10 юли 2013 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Михаил Миков
5574

ПРЕЗИ ДЕН Т
Н А РЕП У БЛИК АТА
УКАЗ № 135
На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Назначавам Кирил Любомиров Топалов
за извънреден и пълномощен посланик на
Република България при Светия престол и
Суверенния военен хоспиталиерен орден на
Свети Йоан от Йерусалим, Родос и Малта.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на външните работи.
Издаден в София на 2 юли 2013 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Министър-председател:
Пламен Орешарски
Подпечатан с държавния печат.
5446

КОНСТ И Т У Ц ИОНЕН СЪД
РЕШЕНИЕ № 5
от 9 юли 2013 г.

по конституционно дело № 13 от 2013 г.
Конституционният съд в състав: председател: Димитър Токушев, членове: Благовест
Пунев, Пламен Киров, Красен Стойчев, Цанка Цанкова, Стефка Стоева, Румен Ненков,
Кети Маркова, Георги Ангелов, Борис Велчев, Анастас Анастасов, Гроздан Илиев, при
участието на секретар-протоколиста Снежана
Петрова разгледа в закрито заседание на 9 юли
2013 г. конституционно дело № 13 от 2013 г.,
докладвано от съдията Димитър Токушев.
Делото е образувано на 23.05.2013 г. по
искане на 96 народни представители от 42-то
Народно събрание за обявяване изцяло за
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незаконни изборите за народни представители за 42-ро Народно събрание, произведени
на 12 май 2013 г. В искането се съдържат
оплаквания за допуснати съществени нарушения на Конституцията и Изборния кодекс
(ИК) в предизборния и изборния ден, които
се конкретизират в извършване на следното:
недопустима агитация в деня за размисъл и
в деня на изборите; участие на социологически агенции в публичната част на кампанията, трайното им обвързване с определена
политическа сила – участник в изборите, и
изнасяне от тези агенции на данни, които
са довели до промяна на обществено-политическите нагласи за гласуване; гласуване
в чу жбина, извършено в противоречие с
правилата на Изборния кодекс; неспазване
на изискванията на чл. 26, ал. 1, т. 22б ИК
и купуване на гласове в изборния процес в
редица райони и избирателни секции.
Производството е по чл. 149, ал. 1, т. 7
от Конституцията.
С определение от 29. 05. 2013 г. делото
е допуснато за разглеждане по същество.
Като заинтересовани страни са конституирани Народното събрание, президентът на
Република България, Министерският съвет,
министърът на вътрешните работи, министърът на външните работи, министърът на
правосъдието, министърът на регионалното
развитие и благоустройството, Върховният
административен съд, главният прокурор,
ом бу дсма н ът, Цен т ра л н ат а и з би рат е л н а
комисия, асоциация „Прозрачност без граници“, Гражданска инициатива за свободни и демократични избори, Националната
асоциация „Българско сдружение за честни
избори и г ра ж да нск и п ра ва“, Фон да ц и я
„Младежка толерантност“, Институтът за
социална интеграция, Институтът за развитие на публичната среда и Българският
хелзинкски комитет.
Постъпили са становища от част от конституираните заинтересовани страни.
Министърът на вътрешните работи взема
отношение по организацията и провеждането
на изборите за народни представители извън страната. Според него е неоснователно
искането за обявяване на незаконност на
избора на народни представители въз основа
на резултатите от гласуването в чужбина.
Главният прокурор също намира искането
за неоснователно. Според него направените
съждения от вносителите на искането почиват върху обективно неизмерими величини
или твърдени закононарушения, чийто ефект
върху упражняването на активното избирателно право е неустановим по достатъчно
надежден начин. Главният прокурор счита
другите твърдения за извършени нарушения за неоснователни с оглед на искането
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за обявяване изцяло за незаконен избора
за народни представители в 42-то Народно
събрание.
В становището на фондация „Младежка
толерантност“ се оспорва допустимостта на
искането и се излагат доводи за неговата
неоснователност, като се препоръчва то да
бъде отхвърлено.
В становището на Българското сдружение за честни избори и граждански права
се поддържа, че е нарушено Решение на
Конституционния съд № 4 от 1997 г. по к. д.
№ 29 от 1996 г., както и че са извършени
нарушения, свързани с агитация в деня за
размисъл и в изборния ден.
Гражданската инициатива за свободни и
демократични избори намира, че не е извършвана незаконна агитация по смисъла
на ИК в деня за размисъл и в изборния ден.
Подчертава се, че обществените политически
нагласи за гласуване се влияят и формират
не основно от социологическите данни, а
от събитията на обществения ни живот и
поведението на политиците.
В становището на асоциация „Прозрачност без граници“ не се застъпва конкретна
позиция по искането, а само са приложени
предварителни данни от извършено наблюдение на изборите за 42-то Народно събрание.
Постъпило е и допълнително становище
от вносителите на искането, в което се поддържа разбирането, че „в деня за размисъл
и в изборния ден е извършено нещо повече
от нарушение на Изборния кодекс“ и е налице директно нарушение на нормите на
Основния закон чрез внушения за „държавен
преврат“, „отлагане на изборите“, „свикване
на Консул тат ивни я съвет за национа лна
сигурност“, които директно въздействат по
негативен начин върху свободното формиране на политическата воля на гражданите.
За да се произнесе, Конституционният
съд взе предвид следното: Съдът счита, че
правомощието му по чл. 149, ал. 1, т. 7 от
Конституцията обхваща преценката за законността на избора както на отделен народен представител, така и на група народни
представители, включително и на всички 240
народни представители, обявени за избрани с решение на Централната избирателна
ком иси я. В с л у ча и т е, когат о народ н и т е
представители се излъчват на основата на
пропорционална избирателна система, преценката за законността на избора им може
да се отнася и до поименно неопределени, но
определяеми мандати на народни представители, съобразно методиката на Централната
избирателна комисия (ЦИК) за определяне
на изборния резултат.
Постановяването на решение за незаконност на изборите от Конституционния съд е
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най-тежката възможна последица, причинена
от множество пороци в изборния процес.
Незаконността на изборите може да бъде
обусловена само от нарушения с особено
съществен характер, когато Конституционният съд констатира, че изборният процес е
протекъл в нарушение на основополагащите
демократични конституционни принципи,
относими към избирателното право (общо,
равно и пряко избирателно право с тайно
гласуване – чл. 10 от Конституцията), които
са в такава степен тежки и повсеместни, че
опорочават изцяло изборния процес и общия
резултат от изборите, поради което съдът
на основание чл. 149, ал. 1, т. 7 във връзка
с чл. 66 от Конституцията може да обяви
изцяло избора на народни представители за
незаконен. Такова разбиране намира опора и
в Кодекса на добрите практики по изборни
въпроси (КДПИВ) на Европейската комисия
за демокрация чрез право (Венецианската
комисия) към Съвета на Европа. В параграф
ІІ, т. 3, буква „с“ от Кодекса изрично се
подчертава, че органът, пред който се оспорват изборите, трябва да има правото да ги
анулира, когато „нередностите са повлияли
на изхода от тях“. В тези случаи трябва да
е възможно обявяването за недействителен
на целия резултат от изборите.
Според Конституционния съд до подобен
резултат би се стигнало например, когато
не са разкрити избирателни секции, когато
достъпът на избирателите до секциите е бил
ограничаван, когато не са били взети мерки
за запазване на тайната на вота, когато бъде
извършена подм яна на бюлетини или на
избирателните списъци в деня на изборите,
ограничаващо избирателите в правото им да
гласуват, когато е упражнена тежка форма на
принуда, която да застави избирателите да не
гласуват или да гласуват против волята им.
На основата на изложеното Конституционният съд намира, че за да бъдат изцяло
обявени за незаконни изборите за народни
представители (чл. 66 от Констит у ци ята)
следва да са налице две предпоставки – съществени нарушения на изборния процес,
относими към конституционните принципи, залегнали в чл. 10 от Конституцията,
и тежестта на нарушенията да е от такова
естество, което да води до невъзможност
да се установи действителната воля на избирателите.
На плоскостта на тези критерии трябва
да се прецен яват твърдените в искането
на народните представители нарушения и
оттам – законността на оспорените избори.
В първия пункт посочени от вносителите
на искането нарушения се отнасят до действия, свързани със „свободното формиране
и изразя ва не на пол и т и ческ ата вол я на
гражданите“. Изтъква се, че в деня за раз-
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мисъл са направени „недопустими и безпрецедентни внушения за „държавен преврат“,
„манипулации на изборите“ и „искания за
тяхното отлагане“. Народните представители поддържат, че понятието „предизборна
агитация“ по смисъла на чл. 133, ал. 6 ИК
е по-широко от легалното определение за
„агитация“ в допълнителните разпоредби
на ИК и включва и негативната агитация
срещу политическия опонент.
В искането се твърди, че излъчваните
предавания от частна телевизия са съдържали
внушения, които приписват на Политическа
партия „Граждани за европейско развитие
на България“ (ПП ГЕРБ) авторството на
„твърд яно подготвяно прест ъпление чрез
подмяна или добавяне на 350 000 бюлетини“.
Тези внушения са били използвани от политическите опоненти на ПП ГЕРБ, които са
направили въз основа на тях политически
изявления и то на фона на рекламни пана,
съдържащи имената на представляваните
о т тя х и у час т ва щ и в избори т е пар т и и.
Единствено въз основа на прессъобщение
от прокуратурата за образувано досъдебно
производство срещу неизвестен извършител
широк кръг медии са разпространили негативна информация относно „физически и
юридически лица“.
Описани са и конкретни нарушения на
правилата за агитация, посочени в Решение
№ 2620-НС на ЦИК от 12 май 2013 г. и Решение № 2607-НС на ЦИК от 12 май 2013 г.
Пак там се твърди, че на свой ред, всички
електронни и печатни медии са отразили
посочените факти в самия ден на изборите,
което е разширило внушенията до неопределен брой избиратели на територията на
цялата страна и извън нея. Това обстоятелство
според вносителите на искането е довело до
отлив в избирателната активност, като близо
половината от българските избиратели не са
успели да упражнят по един нормален и спокоен начин основното си право да гласуват.
В подк репа на тези т върдени я вносителите представят две решения на ЦИК,
които установяват нарушения за забраната
за п редизборна аги таци я. При ложени са
разпечатки от електронни сайтове и копия
от публикации в печатни медии, които отразяват действията на ДАНС и прокуратурата
в гр. Костинброд. В приложените общо 11
диска със записи на телевизионни предавания се съдържат информации по случая с
печатница „Мултипринт“ в гр. Костинброд,
изявления на политически лидери, включително и на пресконференции, както и две
журналистически разследвания за купуване
на гласове. Представени са данни от паралелни преброявания на две социологически
агенции, проведени на 12 май 2013 г., копия
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от протоколи на сек ционни избирателни
комисии в изборните секции в Република
Турция, копие от интернет страницата на
ЦИК за създаване на регистър на жалбите,
документи, относими към предаването на
избирателните списъци в 37-а СИК – София,
и копие от решението на ЦИК, с което се
обявяват избраните народни представители
в 42-то Народно събрание.
За преценката на законността на изборите
по смисъла на чл. 66 от Конституцията с
оглед на твърденията за незаконна агитация
Конституционният съд се ръководи от § 1,
т. 21 от допълнителните разпоредби на ИК.
Доколкото по смисъла на ИК агитацията е
дефинирана като „призив за подкрепа на определено лице, партия или коалиция“, както
и че „наименованието и символите на партия и коалиция от партии, поставени върху
предмети, в които не се съдържа призив за
подкрепа, не се смятат за агитация по смисъла на този кодекс“, съдът намира, че част
от твърденията на народните представители
за незаконна агитация в деня за размисъл не
намират опора в ИК. Конституционният съд
не би могъл да възприеме друго по-широко
съдържание на понятието „агитация“ и е
обвързан с волята на законодателя, намерила израз в легалното определение на § 1,
т. 21 от допълнителните разпоредби на ИК.
При разглеждане на настоящото дело съдът
преценява законността на изборите, поради
което той е длъжен да приложи текстовете
на ИК в смисъла, който законодателят е
вложил в тях. Разширително тълкуване на
понятието „агитация“, както това се предлага
от вносителите на искането, е недопустимо.
Опитът на вносителите в допълнителното
становище да аргументират, че всъщност не
се касае за нарушения на Изборния кодекс,
а до „директно нарушение на нормите на
Основни я закон“, т.е. на Констит у ци ята,
извършено чрез „вну шени я“, не може да
промени задължението на Конституционния
съд да преценява законността на изборите
на основата на правилата, очертани в ИК.
Освен това, разпоредбата на чл. 133, ал. 6
ИК не ограничава обсъждането на актуални
събития и правото на обществото да получи
информация, която го засяга непосредствено,
дори и в деня за размисъл или в изборния ден.
В случаите, в които ЦИК е констатирала
нарушения на чл. 133, ал. 6 ИК, нарушителите са били санкционирани. Нарушението
на забраната за агитация по смисъла на
§ 1, т. 21 ИК е административно нарушение.
Действително, в деня за размисъл различни
твърдения са били мултиплицирани от всички
медии и това е дало основание на редица
представители на политически сили да се
възползват от създалата се обстановка за
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собствените си изборни цели. Ако поведението на отделни медии или представители на
политически сили е съставлявало неправомерна агитация в деня за размисъл, то тези
действия е следвало да бъдат установени и
санкционирани от ЦИК по реда, предвиден
в ИК. По делото са приложени доказателства, от които е видно, че ЦИК е установила
административни нарушения и е образувала
административнонаказателни производства,
по които се е произнесла с Решение № 2607НС от 12 май 2013 г. и с Решение № 2620-НС
от 12 май 2013 г. С първото решение ЦИК
е установила нарушение на доставчика на
медийна услуга TV 7 – ЕА Д, изразяващо се
в повторение на вече излъчено интервю с
председател на политическа партия, участваща в изборите, и е възложила на председателя си да състави акт за установяване
на административно нарушение. С второто
решение ЦИК е установила, че в интернет
ст раници те на т ри поли т и ческ и пар т ии,
участвали в изборите, се съдържат материали, които могат да бъдат определени като
предизборна агитация в деня на изборите,
и е указала на тези партии да ги свалят от
интернет страниците.
В други случаи, видно от доказателствата по делото ЦИК е разгледала жалби за
непозволена предизборна агитация в деня
за размисъл и не е установила нарушения
на ИК с оглед на дефиницията на понятието „агитация“. Така например в Решение
№ 2614-НС от 12 май 2013 г. ЦИК е обсъдила отразяването на информации, свързани с акция на прокуратурата и ДАНС в
печатница „Мултипринт“ в гр. Костинброд.
Тъй като излъчените предавания не са съдържали агитация по смисъла на ИК и с
оглед на принципа за законоустановеност
на административните нарушения, ЦИК е
приела, че излъчването на тези предавания
не съставлява нарушение на ИК.
Съдът намира, че не съществува обективен
критерий, по който да се прецени дали и как
едно нарушение на правилата за агитация в
деня за размисъл и последиците от него се е
отразило на изборния резултат. По никакъв
начин не може да се установи дали твърдените в искането нарушения са се отразили
върху избирателната активност, дали са я
насърчи ли и ли ог рани чи ли. При чинната
връзка между едно или друго действие на
участниците в изборния процес, свързано с
агитация, и крайния резултат от изборите
не може да бъде установена с правни средства, резултатът от които да бъде използван
за доказване пред Констит у ционни я съд.
Няма как да се установи, дали изборният
резултат би бил различен при отсъствието
на твърдените в искането нарушения. Както
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Конституционният съд вече е имал повод да
заключи в Решение № 4 от 1997 г. по к. д.
№ 29 от 1996 г., „за да бъде изразена волята
на избирателя, необходимо е той в чисто
психологичен, субективен план да формира
свободно своята воля – да е взел решение
за себе си за кого да гласува“. В същото решение съдът е подчертал, че за решението
на избирателя за кого да гласува „на първо
място по значение са мисловните процеси
и емоционални изживявания“. Мисловни и
емоционални състояния сами по себе си не
могат да се установяват с правни средства
в изборния процес, за който правно значение има единствено крайният резултат от
гласуването.
Твърденията на народните представители,
че отразените в първия пункт на искането
дейс т ви я ч у вс т ви т ел но са нама л и л и избирателната активност, не могат да бъдат
обек т и вно оценен и о т Конс т и т у ц ион н и я
съд. Прогнозите за избирателната активност
в изборите за 42-то Народно събрание се
различават в съответните изследвания на
регистрираните в ЦИК седем социологически агенции, публикувани преди изборите.
Така например изследване, проведено в периода 7 – 8 май 2013 г. на „Алфа рисърч“,
сочи прогнозна избирателна активност от
54 %; изследване на BBSS „Галъп“ от периода 23 април – 1 май 2013 г. – 50,58 %;
изследване на НЦИОМ от периода 7 – 8 май
2013 г. – 55 %; изследване на „Медиана“ от
периода 6 – 8 май 2013 г. – 47,69 %; изследване на „Афис“ от периода 26 март – 3 май
2013 г. – 69 %; изс лед ва не на М БМ Д о т
29 април 2013 г. – 57, 8 %, и изследване на
„Сова Харис“ от 2 април 2013 г. – 59 %. Не
съществува възможност Конституционният
съд да приеме за достоверни едни прогнози,
а да отхвърли други.
Обстоятелството, че прокуратурата е издала кратко съобщение до медиите и обществото, не може да се тълкува като участие в
изборния процес или като нарушение на забраната за агитация. Прокуратурата е длъжна
да изпълнява своите служебни задължения,
без да се съобразява с изборния процес, който
по своята същност е политически. Общественият интерес е принудил прокуратурата да
излезе с изявление, направено няколко часа
след първоначалните съобщения на медиите
за намерените бюлетини в печатницата в
гр. Костинброд и основано на събраните до
този момент доказателства по делото. Съдът
е на становище, че без това изявление, обществените настроения са могли да ескалират
в посока на недоверие към някои държавни
инст и т у ции и в чест ност та на изборни я
процес като цяло. Всъщност, реакцията на
прокуратурата внася значително успокоение
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в обществото и показва, че ситуацията няма
извънреден характер, защото компетентните органи изпълняват конституционните и
законовите си задължения.
Разбирането на вносителите на искането,
че нарушението на забраната за агитация
в деня за размисъл не води само до админ ис т рат и внона к а зат ел на о т г оворно с т на
извършителите, а води до обявяването на
целия изборен резултат за незаконен (чл. 66
от Конституцията), на практика означава,
че в Република България никога няма да
има законосъобразно произведени избори,
ако който и да е от участниците в изборния
процес или някоя медия нарушат закона в
деня за размисъл.
Във втория пункт на искането се прави
извод, че са били на лице манип улирани
социологически данни в полза на отделни
политически сили, които целенасочено са
били използвани за внушения върху избирателите в медиен план. Конституционният
съд приема, че няма да обсъжда нито извода,
нито твърденията, на които се основава,
поради посоченото от самите вносители, че
този въпрос не е „законов – имайки предвид
спазването на Конституцията и Изборния
кодекс“ (страница 13 от искането).
Третият пункт от искането се основава
на твърдения за нарушения при гласуването
в чужбина. Поддържа се, че има заявления за
гласуване в чужбина, които са подадени от
лица без избирателни права, има случаи на
подаване на такива заявления в нарушение
на приетите от ЦИК правила, наличие на
нелегитимен състав на една секционна избирателна комисия, пороци при оформянето
на протоколи в десет секционни избирателни
комисии, наличие на голям брой дописани
избиратели в избирателните списъци, основно
в секции, разкрити на територията на Република Турция, както и че е налице съмнително
голям брой избиратели, гласували в някои от
секциите там. Частично, тези твърдения се
съдържат и в предоставеното от вносителите
становище, като в допълнение се сочат и
други претендирани нарушения, свързани с
дописването на избиратели в избирателните
списъци и с подписването им. Посочен е и
случай, в който в ЦИК са постъпили два
протокола от една и съща СИК с различни
фабрични номера и съдържание.
От получената от ГД „ГРАО“ справка се
установява, че на изборите, произведени на
12 май 2013 г., повече от веднъж са гласували
общо 105 граждани, от които в Турция – са
тринадесет избиратели. Гласувалите в избирателните секции в Турция граждани без
избирателни права са общо петнадесет.
Конституционният съд намира, че нито
едно от посочени те нару шени я, как то и
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всички те в тяхната цялост, дори да бъдат
доказани, не могат да обосноват такъв порок
на избирателния процес, който да доведе
до основание за обявяването на изборите
за изцяло незаконни. Твърдения за подобни
нарушения биха могли да бъдат проверявани
и обсъждани от Конституционния съд само в
контекста на направено искане за оспорване
на избор на отделни народни представители,
каквото депутатите в това производство не
са направили. Тяхното искане е единствено
за обявяване изцяло за незаконен изборът
за народни представители в 42-то Народно
събрание. Конституционният съд е обвързан
от разпоредбата на чл. 22, ал. 1 ЗКС и не
може да се произнася по въпроси, по които
не е надлежно сезиран. Това изрично е посочено и в Решение на КС № 2 от 2010 г. по
к.д. № 10 от 2009 г.
Четвъртият пункт на искането на народните представители се отнася до нарушения
при воденето на регистъра на жалбите в
ЦИК и забавено докладване на комисията на
четири сигнала за нарушения. По същество
става дума за сигнали на граждани, които
са подадени в деня за размисъл и в изборния
ден и които са били докладвани в ЦИК.
Изборният кодекс не съдържа никъде изискване ЦИК да се произнася в определен
срок по постъпили жалби, освен по жалбите
срещу решения и действия на районните,
общ инск и т е и сек ц ионни т е изби рат ел ни
комисии (чл. 26, ал. 1, т. 8, чл. 29, ал. 3 и
чл. 33, ал. 3 ИК). Тъй като посочените в
искането слу чаи са извън тази хипотеза,
за ЦИК няма законово задължение да се
произнесе по тях незабавно. Не е допуснато нарушение на ИК от страна на ЦИК
с произнасянето по жалбите след деня на
изборите, защото естеството на сигналите
изисква технологично време за проверка и
вземане на решение.
Не може да бъде споделено разбирането на народните представители, изложено
в искането, че регистърът на жалбите на
ЦИК не е бил воден съгласно нормативните
изисквания на чл. 26, ал. 1, т. 22б ИК. В цитираната разпоредба на ИК само е отразено
задължението на ЦИК да създаде и поддържа
електронен публичен регистър на жалбите,
подадени до комисията, и решенията по тях,
без да са посочени нормативни изисквания.
Такъв регистър е създаден с решение на ЦИК
№ 2185-НС от 21 март 2013 г.
О т п редс та вен и т е о т с т ра на на Ц ИК
доказателства става ясно, че преписката по
жалбата на гражданина Никола Белишки
се отнасят до публикации в електронна медия от гр. Панагюрище, окачествени като
подвеждащи и набеждаващи, а преписката по жалбата на Зорница Папазова – до
пресконференция на една политическа сила
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в деня за размисъл, а жалбата на гражданина Иван Танев е основно адресирана до
други институции и не поставя въпроси от
самостоятелната компетентност на ЦИК.
По жалбата на гражданина Даниел Денев,
посочен в искането, ЦИК не е взела нарочно
решение, защото вече се е била произнесла
с предходно решение по аналогична жалба.
Съгласно ИК контролът за законосъобразност на решенията и действията на ЦИК се
осъществява единствено от ВАС и стои извън
правомощията на Конституционния съд.
Последният пункт от искането е за образуваните и приключили наказателни производства, свързани с купуване на гласове,
както и с едно журналистическо разследване
със същия предмет. Посочва се и сигнал за
задържане и непредаване в срок на избирателни списъци от страна на председател на
СИК в София, който сигнал е съобщен на
компетентните органи.
След създаването на наказателноправната уредба на „купуването на гласове“ през
2006 г. и нейното последвало усъвършенстване през последните години се запазва устойчив броят на разследванията и присъдите
по съответните текстове на глава трета от
Наказателния кодекс.
По данни от сай та на Прок у рат у рата
на Република България към 27 май 2013 г.
са би л и обра зу ва н и общо 70 дос ъдебн и
производства за престъпления, свързани с
изборния процес. Тези производства имат
за предмет реализирането на наказателната
отговорност на извършителите на престъпни
деяния. Наказателната отговорност за тези
престъпления преди всичко е свързана с
искане, предлагане, даване и получаване на
имотна облага във връзка с упражняването
на активно избирателно право и далеч не
винаги предполага реално упражняване на
право на глас против волята на избирателя.
Своевременното образуване и приключване
на досъдебните производства за престъпления
против избирателните права на гражданите е
показател за добра работа на прокуратурата,
а не е израз на някакъв особено съществен
порок в самия изборен процес. Отделно от
това, мащабът на разследваните и наказани
престъпления (дори по всички тях да бъдат
постановени влезли в сила осъдителни присъди) не би се отразил на крайния изборен
резултат в онази степен, която би обусловила обявяването на изборите за народни
представители за 42-то Народно събрание
за незаконни. Още по-ма лко върх у този
резултат би могло да се отрази временното
задържане на един протокол от СИК.
Воден от изложеното по-горе и на основание чл. 149, ал. 1, т. 7 във връзка с чл. 66
от Конституцията, чл. 12, ал. 1, т. 2 и чл. 22,
ал. 1 от Закона за Конституционен съд Конституционният съд:
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РЕШИ:
Отхвърля искането на 96 народни представители от 42-то Народно събрание за
обявяване изцяло за незаконни изборите,
произведени на 12 май 2013 г.
Съди я та Благовест Пу нев е подписа л
решението с особено мнение.
Председател:
Димитър Токушев
ОСОБЕНО МНЕНИЕ
по конституционно дело № 13 от 2013 г. на
конституционния съдия Благовест Пунев
Не споделям позицията на мнозинството
конституционни съдии за неоснователност на
искането за цялостно касиране на проведените на 12.05.2013 г. парламентарни избори
по следните съображения:
Според решението, за да бъдат изцяло обявени за незаконни парламентарните избори,
проведени на 12.05.2013 г., е необходимо да
се установи: 1) че са допуснати съществени
нарушения на изборния процес, относими
към конституционните принципи на чл. 10 от
Конституцията и 2) тежестта на нарушенията
да е от такова естество, което да води до
невъзможност да се установи действителната
воля на избирателите. Дефинираните по този
начин основания за касиране се нуждаят от
уточнение, още повече че се отнасят не до
твърдения за нарушения, извършени в отделни избирателни секции или райони, а до
такива, които са дали основание за признаване на изборите за изцяло незаконни, при
което само е допустимо тяхното касиране
и насрочване на нови избори. (Действащият Избирателен кодекс (ИК) не предвижда
частично касиране и нови частични избори
само в отделни избирателни райони или
избирателни секции. В последната хипотеза, без да се провеждат нови избори, може
евентуално да се преизчисли броят на мандатите, формиращи изборния резултат, ако се
установи, че са подадени невалидни гласове
и те могат да се идентифицират като вот за
определен политическ и субект – Решение
№ 2 от 2010 г.). Когато се иска цялостно
касиране на избори, нарушенията трябва
да имат национално влияние и последици с
оглед опорочаване на изборния резултат на
общодържавно равнище.
Преди всичко, ако е налице съществено
нару шение на изборни я процес, и то от
фу ндамента лен характер, който опорочава изборите като цяло, това е достатъчно
основание за тяхното касиране. Няма да
е съществено нарушението, което не се е
отразило на крайния изборен резултат, или
защото то е било санирано по един или друг
начин, или защото макар че е допуснато
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и не може да бъде поправено, то не може
да промени този резултат (например при
прилагане на т.нар. принцип за мандатна
релевантност – Решение № 9 от 2009 г.). В
тази връзка позицията на мнозинството е
логически противоречива – от една страна,
се поддържа, че липсва такова нарушение,
тъй като то се позовава на определението
за „агитация“ на § 1, т. 21 от допълнителните разпоредби на ИК, забранена според
чл. 133, ал. 6 ИК в деня на размисъл, което
според него не съответства на обсъжданата
ситуация в деня, предхождащ изборите. От
друга страна, то обсъжда събитията, дали
повод за искането, за да обори по същество
арг у мен т и т е з а н а л и ч ие н а н ару шен ие,
опорочаващо изборния процес. Противоречието се изразява в това, че ако определени
обстоятелства са правно нерелевантни, не
съществува необходимостта да се оспорва
тяхното съществуване, както се процедира
от мнозинството, което с решението си отхвърля искането за касиране на изборите.
Недостатъците на последното произтичат от
буквалистичното и ограничено интерпретиране на понятието „агитация“, за да се игнорират драстичните нарушения, извършени
в деня на размисъл, които могат да бъдат
определени като „черен пиар“ срещу една
от партиите, участващи в изборите, както
и на позоваването на невъзможност да се
установи как тези нарушения са се отразили
на крайния резултат, т.е. дали той би бил
различен при тяхното отсъствие.
При оспорване законността на изборите
за народни представители Констит уционни ят съд за разлика от у пра ж н яване на
останалите си правомощия не осъществява
абстрактен контрол за конституционност,
а действа аналогично на административен
съд, като съд по фактите и по прилагане на
закона – ИК, към тях.
Преди обсъждане на фактите и тяхното
правно квалифициране е необходимо обаче
да се изложат някои предварителни съображения от конституционно естество, които
се отнасят до института на изборите и до
активното избирателно право. Изборите в
п л у ра л ис т и ч ната демок рат и ч на д ърж а ва
п р едс т а в л я ват изк ус т вено п р ед изви к а на
през определен в закона период от време
конституционна криза (в случая се касае
до реална конституционна криза, защото
изборите са предсрочни, а не редовни), чрез
която по мирен и легален начин се извършва
предаването на властта, като се съобразят
промените в политическите предпочитания
на избирателния корпус, които формират
новото демократично избрано парламентарно мнозинство. Легитимността на това
мнозинство, както и на целия парламент при
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представителната демокрация произтича от
свободното и без каквито и да е ограничения извън определените от Конституцията
рамки (възраст, поставяне под запрещение,
изтърпяване на наложено наказание „лишаване от свобода“), упражняване на активното
избирателно право на българския гражданин
да участва в избора на централни и местни
органи на власт. Това право е от категорията
на основните права на гражданина – чл. 42
от Конституцията. Упражняването му от избирателя трябва да бъде резултат на неговия
информиран избор, а не на манипулация и
сугестия от страна на политическите субекти, които се състезават за властта като
участници в изборния процес. Деформация
на вота ще има както когато се повлияе на
гласуването позитивно – за определен политически субект, така и когато избирателят
бъде демотивиран да гласува за участник в
изборите, обект на т.нар. „черен пиар“. По
настоящото дело може да се констатира, че
мнозинството съдии при арг у ментаци ята
на решението си с констатацията за ненарушаване на забраната за агитация в деня
за размисъл е показало липса на сетива в
юридически и морален смисъл, защото изводът му се намира в грубо противоречие с
действителното фактическо положение. Това
е така, защото трудно би могло да се прогнозира като вариант ситуация в предизборния
ден с по-тежки и скандални нарушения от
реално допуснатите, които биха били основания за касиране на изборите.
Фактите по делото подкрепят този извод.
Така както те са известни от медийното
отразяване на събити ята, свързани с откриване на 350 000 бюлетини в склада на
печатницата на „Мултипринт“ в резултат на
разследването, извършено от прокуратурата
в деня за размисъл на 11 май 2013 г. (необходимо е да се отбележи в тази връзка,
че мнозинството отказа да приложи като
доказателство образуваното по този повод
досъдебно производство), са следните:
По сигнал на Мая Манолова от БСП с
твърдения, че в печатницата на „Мултипринт“,
собственост на общинския съветник от ГЕРБ
в Кос т и нброд Йорда н Бон чев, спечел и л
обществената поръчка за отпечатването на
изборните бюлетини за извънредните избори на 12 май 2013 г., се вършат изборни
нарушения, е разпоредена прокурорска проверка от прокурора към Софийска градска
прокуратура Ангел Попколев. За нейното
извършване той е бил сезиран от зам. главния прокурор Борислав Сарафов в деня за
размисъл – преди обяд на 11 май 2013 г.
Сигналът за печатницата в Костинброд е
подаден от К юстендил, без подател ят да
посочи източниците на информацията си.
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Проверката се извършва от прокуратурата
съвместно със служители от ДАНС, а не с
такива на МВР, което според журналиста
от ТВ7 Николай Бареков се налага, за да се
предотврати изтичането на информация към
ведомството, контролирано от вече бившия
му министър Цветанов, и опасността да бъдат
заличени уликите за подготвяно престъпление срещу избирателната система. От друга
страна обаче, информацията за извършените
процесуално-следствени действия в деня за
размисъл изтича към журналиста Николай
Бареков, тъй като тя би трябвало да е известна само на прокурора или следователя,
участващи в разследването на случая в печатницата в Костинброд, с което прокуратурата
фактически, независимо от желанието є и
въпреки категоричното оспорване от нейна
страна на тази роля, става активен участник
в изборния процес. Така разследването, независимо от намеренията на длъжностните
лица, които са участвали в него, придобива
характеристиката на част от „активно мероприятие“, насочено към постигане на манипулативен ефект в полза на политическите
конкуренти на ГЕРБ в изборния процес, а не
на нормална процесуално-следствена дейност
във връзка с подаден сигнал за извършено
престъпление. Това сочи на извънредност
на създадената ситуация и изк лючителна
тежест на допуснатото нарушение в деня
на размисъл, тъй като не се касае само до
действия на една медия и конкурентни на
ГЕРБ политически субекти, а и до участие
на държавни институции, свързани със защитата на обществения ред и сигу рност,
които по определение са деполитизирани.
Това участие може да придаде убедителност
на иначе голословните твърдения на тези
субекти за изборни манипулации на ГЕРБ,
необходими за ефективното въздействие върху
избирателите и за промяна на електоралните
нагласи в изгодна за тях насока. Макар че
не е доказано съзнателно синхронизиране
на действията на прокуратурата и ДАНС с
инициаторите на активното мероприятие,
посоченият ефект е резултат на непрофесионално извършените действия на разследващите, които не са спрели изтичането на
информация към заинтересованите медии и
политици. Така следва да се оцени и проведеният оглед за наличие на бюлетини в склада
на „Мултипринт“, извършен по сигнала на
Мая Манолова, който на практика изключва възможността за тяхното проследяване
като средство за извършване на изборно
прест ъпление. Целта на сигнала обаче е
постигната с констатираната наличност на
бюлетини в склада на печатницата, тъй като,
както показва последващото развитие на
събитията, това обстоятелство става осно-

ВЕСТНИК

БРОЙ 63

вание за манипулативни политически спекулации. По тази причина изобщо не може
да се отговори на въпроса дали фирмата
изпълнител ги е напечатала за „резерв“, или
е готвела транспортирането им за подмяна
в изборните секции въпреки трудностите
при осъществяване на такова начинание. На
проведената във вторник – 14 май, пресконференция ръководството на прокуратурата
обясни действията си с предотвратяване на
евентуално извършване на престъпление, тъй
като бюлетините не са напускали благодарение на намесата є печатницата, което е
опит да бъдат мотивирани тези действия и
отхвърлени обвиненията на обществеността
към нея. Фактът на държане на бюлетини в
склада на печатницата обаче не е достатъчен да обоснове обвинение в извършване на
престъпление или на опит за такова, както
според коментари на юристи към този момент
„държането на нож в дома на едно лице не
е основание за повдигане на обвинение за
приготовление за убийство срещу това лице“.
При извършената проверка в печатницата
се извършва оглед (поради отказа да се приложи досъдебното производство не е ясно
как са оформени извършените процесуални
действия, тъй като за тях според НПК е необходимо издаване на съдебно разрешение
веднага или в срок от 24 часа), в резултат на
което се констатира наличие на складирани
около 350 000 нарязани годни бюлетини,
които представляват допълнителен тираж,
предназначени за различни избирателни райони. В ранния следобед на 11 май Николай
Бареков се включва на живо от Костинброд,
за да уведоми обществото за акцията на прокуратурата и да твърди, че ГЕРБ подготвя
фалшификация на изборите, което истеризира
и нагнетява обстановката в предизборния
ден. С героичен жест на жертвоготовност,
въпреки съществуващата според него заплаха
за живота му заради направените разкрития,
които уличават ГЕРБ в изборни манипулации
и престъпления, той поддържа версията си,
която се излъчва от телевизия ТВ7, на която
е изпълнителен директор. Тази телевизия е
с национално покритие и е една от трите
частни телевизии с най-висока гледаемост,
като поднесената от него новина обиколи
всичк и българск и елект ронни и печатни
медии в деня на изборите и беше предмет
на масово коментиране в изборната нощ.
По този начин в публичното пространство
се вменява на ГЕРБ извършване на изборно
престъпление, без оторизираните за това
органи да са се произнесли в този смисъл и
да са идентифицирали неговите извършители.
Всичко това би изглеждало като посредствен фарс, ако не е зловеща гротеска, която
отразява морално-политическото състояние
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на българското общество. За да успокои
общественото напрежение на 11 май след
предизвиканата от Бареков истерия, ръководството на прокуратурата пуска официално съобщение, че е образувано досъдебно
производство срещу неизвестен извършител
за п рест ъп ление по сл у жба и съ здаване
и ръководене на група за извършване на
прест ъпление срещ у изборните права на
гражданите, но „духът от бутилката вече е
изпуснат“. Проведените партийни пресконференции от другите участници в изборите
и направените от партийните им лидери
изказвания подхващат удобно подхвърлената
им тема, дискредитираща основния им опонент – партия ГЕРБ, които получават широко
медийно отразяване в деня за размисъл. В тях
се правят алюзии не само за извършване на
„мащабна кражба на гласове“ и за „фалшифициране на изборния резултат“ (последното
се твърди много преди провеж дането на
предсрочните избори, за да се създаде подходящата нагласа в обществените настроения
за възприемане на тези твърдения), но и за
най-тежките престъпления срещу държавата,
визирани в глава първа от Наказателния
кодекс (НК) – „опит за държавен преврат“ и
„насилствено завземане на властта“, като се
предлага търсене на най-тежка наказателна
отговорност по този раздел от НК. Развиват
се конспиративни теории за фалшифициране
на изборите от ГЕРБ, основаващи се на фак
та на намерените в склада на печатницата
голям брой годни бюлетини, които са толкова
спекулативни и неубедителни, че самите им
автори не ги поддържат, а ги променят, тъй
като предлаганите версии са нереалистични.
В този смисъл са изказванията на лидерите
на БСП и ДПС на пресконференциите, като
първоначално се поддържа невероятната за
изпълнение версия, че през оставащите часове до провеждането на изборите огромният
брой бюлетини не само ще бъдат транспортирани до отдалечени райони на страната, но
и ще бъдат внесени в секционните комисии,
за да се подмени изборният вот, въпреки
наличието на представители на тези партии
в тях като членове и наблюдатели. След това
тази версия се промени в също така трудната
за изпълнение, според която след доставяне
на бюлетините всеки избирател ще влиза в
секцията с предварително изготвена бюлетина. В тази връзка е дадена препоръката
на Лютви Местан до секционните комисии,
че за да се предотврати подмяната на бюлетините, преди гласуване под първия печат
на предоставената на избирателя бюлетина
да се положат подписите на всички членове
на комисията.
Всички тези партийни мероприятия трябва
да се преценят като забранена от чл. 133,
ал. 6 ИК партийна агитация в деня за раз-

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 1

мисъл, тъй като по аргумент на по-силното
основание представляват такава по смисъла
на § 1, т. 21 от допълнителните разпоредби
на ИК. Това е така, защото призовават да
се гласува за партиите, опоненти на партия
ГЕРБ, която са обвинили в осъществяване
на тежки престъпления срещу държавния
строй и политическата система. Трябва да
се отбележи, че негативната кампания срещу
конкурентна политическа сила, свързана с
провеждането на избори, без да се настоява
за тяхното отлагане поради осъществяване
на предстоящи изборни нарушения и престъпления, не може да се третира освен като
забранена в деня за размисъл агитация в
по-тежката є форма на „черен пиар“. След
провеж дането на изборите критиците на
ГЕРБ от другите парламентарно представени
партии не оспорват, а обратно, настояват,
че те са законни и изборният резултат ги
удовлетворява. Това е така, защото е постигната целта – макар че според изборния
резултат ГЕРБ е първа политическа сила, той
не разполага с необходимия брой народни
представители не само да състави правителство, но и да препятства съставянето
на такова в коалиция от следващите го две
партии, както и да бъде реална опозиция на
предприетите от тях управленски действия.
В този контекст като забранена от закона агитация в деня за размисъл трябва да
се преценят твърденията на опонентите на
ГЕРБ относно възможностите му да подмени
изборния вот чрез откритите 350 000 бюлетини в печатницата в Костинброд, защото
представлява послание, въздействащо върху
емоциите, а не върху разума на избирателите. Това характеризира всяка агитация, тъй
като тя не е адресирана към рационалния
и информиран избирател, а чрез манипулирана информация – селективно или прев
ратно представяне на фактите, цели да го
индоктринира с помощта на аналогични на
описаните по-горе „активни мероприятия“.
Само на такава почва може да има резултат
позитивното послание за гласуване в полза
на конкурентните на ГЕРБ партии или наймалко да се демотивират потенциалните
избиратели на опонента им да гласуват за
него, като по този начин те косвено подобрят
своя изборен резултат като дял от подадените
действителни гласове. Поради изложеното
актуалното равнище на политическа култура при българските условия е определило
необходимостта от съществуване на ден за
размисъл, в който агитацията е забранена, за
да се избегнат посочените негативни ефекти
със създаване на ирационални и спонтанни
нагласи в избирателите непосредствено преди
изборния ден.
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За да е съществено изборното нарушение,
извършено в деня на размисъл, като основание за касиране на изборите то трябва да е
повлияло на изборния резултат. Дори да се
приеме, че социологическите проучвания,
които сочат от 5 % до 10 % преднина на
ГЕРБ, на които се позовават вносителите
на искането, не могат да бъдат сиг у рен
из т оч н и к за на л и ч ие на пов л и я ва не на
резултата, ниската избирателна активност
и ин док т ринирането на изби рател я ч рез
масовите внушения с шоков ефект в деня
за размисъл трябва да се считат за индикация за наличие на такова нарушение. В
случая не става въпрос за нарушаване на
технологичните правила при провеж дане
на изборите, свързани с действителността
на подадените гласове, при които може да
измери количествено как то се е отразило
на изборния резултат, а до ограничаване
свободата на волеизявлението на избирателя.
Тя може да бъде ограничена не само чрез
въздействие с физическа или психическа
принуда (сила или заплашване), но и чрез
индоктриниране на неговото съзнание. Това
налага нарушението в деня за размисъл да
се квалифицира като съществено, защото е
повлияло на изборния резултат чрез противозаконно агитационно въздействие с цел
промяна на масовите електорални нагласи.
В заключение трябва да се отбележи, че
наличието на съществено нарушение при
провеждането на парламентарните избори
предполага неговото санкциониране чрез
тяхното касиране, защото само тази санкция има правно възстановяващо действие и
превантивен ефект срещу бъдещи нарушения
на изборни я процес. Оспорени те избори
произведоха делегитимирано управление и
дефицит на политическо представителство, а
тъй като основен ресурс на властта в демок
ратичната държава е нейната легитимност,
нейното възстановяване п реминава п рез
провеждането на нови избори.
Конституционен съдия:
Благовест Пунев
СТАНОВИЩЕ
по конституционно дело № 13 от 2013 г. на
конституционните съдии Румен Ненков, Кети
Маркова и Анастас Анастасов
Според общоприетия международен стандарт съдебните актове трябва да бъдат ясни,
недвусмислени и разбираеми не само за юристите, но и за всички останали граждани.
С особена сила това важи за решенията на
Конституционния съд (КС), тъй като засягат
обществени проблеми с голяма значимост.
С ериозен недос тат ък на въ зп рие т и т е о т
мнозинството съдии мотиви на постанове-
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ното по делото решение е, че са вътрешно
противоречиви и непоследователни. Не споделяме и отделни аспекти от направеното
тълкуване на закона.
Считаме, че КС следваше да обсъди позадълбочено основния спорен въпрос – дали
наистина в предизборния ден на 11 май 2013 г.
са извършени нарушения на забраната за
агитация по чл. 133, ал. 6 от Изборния кодекс
(ИК). Само при положителен отговор би
могъл да се постави и вторият въпрос – доколко тези нарушения са съществени и като
такива са могли да повлияят върху резултата от оспорените парламентарни избори.
В мотивите на решението се приема, че
партийните прояви по повод намерените в
печатницата в гр. Костинброд изборни бюлетини не съставляват предизборна агитация,
като доводите за това се основават на найобщо позоваване на легалното определение
за „агитация“ по § 1, т. 21 от допълнителните
разпоредби (ДР) на ИК, както и на становището на Централната избирателна комисия
(ЦИК), въпреки че последното според нас
изобщо не обвързва съда при тълкуването
на закона. След като по същество, от една
страна, се приема, че нарушения по чл. 133,
ал. 6 ИК не са допуснати, от друга – съвсем
нелогично следват съображения за това, че
„не съществува обективен критерий, по който
да се прецени дали и как едно нарушение на
правилата за агитация в деня за размисъл
и последиците от него се е отразило на изборния резултат“. Създава се впечатление,
че формираното мнозинство, подкрепящо
мотивите, се съмнява в собствената си констатация за липса на нарушение.
По наше мнение всички данни по делото
сочат, че на 11 май 2013 г. са извършени
действия, насочени към манипулиране на
общественото съзнание с оглед постигане на
по-благоприятен изборен резултат за включилите се в тази акция партии и коалиции.
Почтеното отношение към истината и правото
изискваше Конституционният съд да направи
това заключение. Проведените партийни мероприятия (пресконференции) и направените
на тях изказвания на политически лидери по
повод т.нар. „случай Костинброд“, логично
и неизбежно получили широко медийно отразяване, при всяко положение съставляват
забранена предизборна агитация, дори и ако
деянията се оценяват само през призмата на
определителната норма на § 1, т. 21 ДР на ИК,
разбира се тълкувана в духа на основополагащите конституционни принципи. Злепоставянето на основния политически опонент
с изключително сериозното твърдение, че
подготвя фалшификация на предстоящите
избори, придружено с оценки като „опит за
държавен преврат“, „насилствено завземане
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на властта“, „грандиозна кражба на гласове“
и пр., както и с искания да се търси най-тежката наказателна отговорност, включително
и за противодържавни престъпления, да се
свика Консултативният съвет за национална
сигурност при президента и т.н., в конкретния случай имплицитно съдържат и призив
към избирателите да подкрепят съответните
партии и коалиции, които са представени
като „жертви“ на възможна фалшификация.
Това е така, защото партийните ръководства,
с едно изключение, не са поискали отлагане
на изборите за осигуряване на защитата на
застрашените според тях демократични ценности, а точно обратното – призовали са да
се гласува. Очевидно е, че целта на техните
послания към българските граждани е била
да ги мотивират да ги подк реп ят – чрез
привличане на гласа на колебаещите се или
чрез въздържане от участие на решилите да
гласуват в полза на представения в негативна
светлина изборен съперник.
Няма основание да се приеме, че нарушителите са действали добронамерено, за да
защитят обществения интерес, поради още
няколко допълнителни съображения. Първо,
за случилото се в Костинброд те несъмнено
са ползвали неофициални информационни
източници от структури на изпълнителната и
съдебната власт, както и от медиите. Второ,
лансирали са такава теза за очакваната от
тях „фалшификация“, която с нарастването
на броя на намерените в печатницата в Костинброд бюлетини все повече се доближава
до абсурда при съобразяване на законоустановената технология на изборния процес и
отчитане на изборните резултати. Убедени
сме, че няма и не може да бъде намерен
разумен отговор на въпроса как свръхпроизведените бюлетини ще бъдат транспортирани
в рамките на едно денонощие до всички
кътчета на страната, а дори и в чужбина, и
най-вече как ще подменят съдържанието на
избирателните урни при положение, че изборите се провеждат от секционни комисии,
в които са представени различните партии
и коалиции (чл. 15, ал. 3 ИК), съществува
забрана за изнасяне на урните от изборното
помещение (чл. 178, ал. 1 ИК), гласуването
се извършва публично под непрекъснатия
контрол на застъпници на кандидатските
листи, представители на партии, коалиции
и инициативни комитети, независими наблюдатели и журналисти (чл. 192, ал. 2 и
чл. 193, ал. 2 ИК), като същите лица могат
да присъстват и при отварянето на избирателните урни и установяването на резултатите
от гласуването наред със самите кандидати
(чл. 210 ИК). Нима „обвинителите“ от 11 май
2013 г. в онази силно драматизирана от тях
ситуация са изгубили доверие в собствените
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си представители. Трето, съзнавайки явната
несъстоятелност на основното твърдение
относно механизма на фалшифициране на
изборите, отделни представители на същите
политически сили са развили и алтернативна
теза, че свръхпроизводството ще се използва за т.нар. „контролирано гласуване“, при
което гласоподавателят поставя в у рната
предварително попълнена и подпечатана
бюлетина и изнася от изборното помещение бюлетината, която му е предоставена
от секционната комисия. Дори и да се допусне твърде нереалистичната възможност
за масовото прилагане на този механизъм,
съвсем не са необходими толкова огромен
брой допълнителни бюлетини. Четвърто,
нарушителите на забраната за агитация в
предизборния ден, които иначе са политици
с опит, твърде безкритично и повърхностно са свързали партийната обвързаност на
собст веника на печат ницата, от печата ла
количеството бюлетини извън поръчаните,
с тезата за изградена от политическия им
опонент цялостна престъпна организация за
фалшифициране на действителните изборни
резултати. Впрочем информация, релевантна
към горепоставения въпрос, би могла да
се съдържа в образуваното предварително
производство за „случая Костинброд“, но за
съжаление мнозинството в КС отказа да бъдат
изискани съответните писмени материали,
поради което в тази част подписахме определението по допустимостта от 29.05.2013 г.
с особено мнение.
Вярно е, че в редица държави не съществува забрана за агитация в предизборния
ден. У нас тя е установена не само за да се
даде възможност на избирателите в спокойна
и необременена от политически послания
атмосфера да формират свободно вол ята
си по въпроса кой политически субект да
подкрепят, но е насочена и към избягване
на последиците от присъщата за страната
негативна кампания в последния момент,
при която засегнатите партии, коалиции и
кандидати не разполагат с минимално необходимото време да отговорят на злепоставящите
ги нападки. В тази насока разпоредбата на
чл. 133, ал. 6 ИК не е случайна – тя отчита
националната специфика на политическото
противопоставяне, при което много често ра
зумното излагане на различните управленски
идеи, при спазване на дух на толерантност и
уважение към опонента, отстъпва място на
манипулиране на емоциите на избирателите,
включително и чрез „акции“, повече или
по-малко характерни за стила и методите
на тайните служби.
Подкрепихме крайното решение на КС
за отхвърляне на искането, защото наистина при събраните доказателства не може
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да се направи категорично заключение, че
установеното закононарушение е повлияло
съществено върху изборния резултат. Споделяме виждането на мнозинството съдии, че
социологическите проучвания, на които се
позовават вносителите, не могат да послужат
като сигурна основа за такъв извод. Искаме
обаче изрично да изтъкнем, че нарушението по чл. 133, ал. 6 ИК би било конституционно нетърпимо, ако беше установено,
че държавни органи и институции, които
поначало са длъжни да пазят неутралитет
в политическата борба, чрез своите представители съзнателно са действали в синхрон с
нарушителите. Такива доказателства няма,
разбира се с уговорката, че воденото предварително производство не е на разположение
на КС при решаване на конституционния
спор. Все пак, въпреки че в някои аспекти
биха могли да се предявят претенции към
законосъобразност та и целесъобразност та
на отделни действия на ангажираните по
случая от 10 – 11 май 2013 г. компетентни
органи, официалните съобщения на ЦИК и
прокуратурата правилно са били насочени
към успокояване на възникналото обществено напрежение, като гражданите са били
уверени, че са взети мерки да не бъде опорочен техният вот.
Конституционни съдии:
Румен Ненков
Кети Маркова
Анастас Анастасов
5575

МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 144
ОТ 11 ЮЛИ 2013 Г.

за определяне функциите на българските органи
и институции по смисъла на Регламент (ЕО)
№ 883/2004 на Европейския парламент и на
Съвета от 29 април 2004 г. за координация на
системите за социална сигурност, Регламент
(ЕО) № 987/2009 на Европейския парламент и
на Съвета от 16 септември 2009 г. за установяване процедурата за прилагане на Регламент
(ЕО) № 883/2004 за координация на системите за социална сигурност и Регламент (ЕС)
№ 1231/2010 на Европейския парламент и на
Съвета от 24 ноември 2010 г. за разширяване
обхвата на Регламент (ЕО) № 883/2004 и на
Регламент (ЕО) № 987/2009 по отношение на
гражданите на трети държави, които все още
не са обхванати от тези регламенти единствено
на основание тяхното гражданство
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) „Компетентни органи“ за Репуб
лика България по смисъла на чл. 1, буква „м“
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от Регламент (ЕО) № 883/2004 на Европейския
парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. за
координация на системите за социална сигурност (ОВ, L 200, 7.06.2004 г.) са министърът на
труда и социалната политика и министърът
на здравеопазването.
(2) Министърът на труда и социалната
политика и министърът на здравеопазването
разглеждат съвместно въпроси от общ интерес
в сферата на координацията на системите за
социална сигурност.
Чл. 2. (1) Министърът на труда и социалната политика координира и провеж да
политиката на Реп ублика Българи я като
държава – членка на Европейския съюз (ЕС),
по координация на системите за социална
сигурност и отговаря за системите за социална сигурност с изключение на системите
за социална сигурност в областта на здравеопазването.
(2) В изпълнение на функциите по ал. 1
министърът на труда и социалната политика:
1. организира и координира разработването
и провеждането на политиката на Република
България по координация на системите за
социална сигурност в ЕС;
2. представлява Република България на
заседанията на Съвета на Европейския съюз
по заетост, социална политика, здравеопазване и потребителски въпроси по въпросите,
свързани с Регламент (ЕО) № 883/2004 и с
Регламент (ЕО) № 987/2009 на Европейския
парламент и на Съвета от 16 септември 2009 г.
за установяване процедурата за прилагане на
Регламент (ЕО) № 883/2004 за координация
на системите за социална сигурност (ОВ, L
284, 30.10.2009 г.) и директивите, третиращи
въпросите на достъп до системите за социална
сигурност при свободно движение на хора в
рамките на ЕС;
3. ръководи, координира и контролира
оперативната работа по подготовката на позиции за заседания на Съвета на ЕС, рамкови
позиции и указания за тяхното изпълнение,
които се представят и изпълняват в процеса на вземане на решения в ЕС – относно
координацията на системите за социална
сигурност в ЕС;
4. внася за разглеждане от Министерския
съвет проекти на актове, с които се приемат
мерки на национално ниво, необходими за
изпълнение и прилагане на актове на ЕС в
областта на координация на системите за
социална сигурност;
5. оп редел я п рави телст вени я/те п ред
ставител/и на България в Административната
комисия за координация на системите за социална сигурност по чл. 72 от Регламент (ЕО)
№ 883/2004 и в Консултативния комитет за
координация на системите за социална сигурност по чл. 75 от Регламент (ЕО) № 883/2004,
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като уведомява за това секретариата на Съвета
по европейските въпроси и Министерството
на външните работи;
6. планира и провежда мерки за изпълнение и прилагане на национално ниво на
актове на ЕС в областите на координацията
на социалната сигурност в ЕС;
7. изгражда координационен механизъм
на национално ниво чрез създаване на междуведомствени работни групи, звена и други
форми на съвместна работа;
8. осъществява лично или чрез представителя си в А дминистративната комисия
по чл. 72 от Регламент (ЕО) № 883/20 04
предвиденото в чл. 76 от същия регламент
сътрудничество с компетентните органи на
другите държави – членки на ЕС.
Чл. 3. (1) Министърът на здравеопазването
координира и провежда политиката на Република България като държава – членка на
ЕС, по координация на системите за социална
сигурност и отговаря за системите за социална
сигурност в областта на здравеопазването.
(2) В изпълнение на функциите по ал. 1
министърът на здравеопазването:
1. организира и координира разработването
и провеждането на политиката на Република България по координация на системите
за социална сигурност в ЕС в областта на
здравеопазването;
2. ръководи, координира и контролира
операт и вната рабо та по разрабо т ва не т о,
представянето и изпълнението на позиции и
указания в процеса на вземане на решения
в ЕС – относно координацията на системите
за социална сигурност в областта на здравеопазването;
3. внася за разглеждане от Министерския
съвет проекти на актове, с които се приемат
мерки на национално ниво, необходими за
изпълнение и прилагане на актове на ЕС в
областта на координация на системите за
социална сигурност в областта на здравеопазването;
4. предлага и провежда мерки за изпълнение и прилагане на национално ниво на
актове на ЕС в областите на координацията
на социалната сигурност на ЕС.
Чл. 4. „Компетентни институции“ по смисъла на чл. 1, буква „р“ от Регламент (ЕО)
№ 883/2004 са:
1. Националната агенция за приходите – по
отношение на определ яне на прилож имо
законодателство по смисъла на дял ІІ от
Регламент (ЕО) № 883/2004;
2. Национа лни ят осиг у рителен институт – по отношение на паричните обезщетения, помощи и пенсии от държавното обществено осигуряване (ДОО), с изключение
на семейните обезщетения, по смисъла на
Регламент (ЕО) № 883/2004;
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3. Министерството на здравеопазването – по отношение на обезщетенията в натура
по чл. 82, ал. 1 и 2 от Закона за здравето,
предоставяни извън обхвата на задължителното здравно осигуряване;
4. Национа лната зд равноосиг у ри телна
каса – по отношение на обезщетенията в
натура от компетентност на Националната
здравноосигурителна каса, съгласно Закона
за здравното осигуряване;
5. Агенцията за социално подпомагане – по
отношение на семейните обезщетения, съг
ласно Закона за семейните помощи за деца и
паричните обезщетения, изплащани в полза
на лица с увреждания, съгласно Закона за
интеграция на хората с увреждания;
6. пенсионноосигурителните дружества – по
отношение на пенсиите от допълнителното
задължително пенсионно осигуряване.
Чл. 5. Министерството на здравеопазването и Националната здравноосигурителна
каса са и „институция по място на пребиваване“ и „институция по място на престой“
по смисъла на чл. 1, буква „с“ от Регламент
(ЕО) № 883/2004 като институции, компетентни да предоставят обезщетения в мястото,
където пребивава заинтересованото лице,
и институции, компетентни да предоставят
обезщетения в мястото, където съответното
лице има престой съгласно законодателството,
прилагано от тях.
Чл. 6. „Точки за достъп“ по смисъла на
чл. 1, параграф 2, буква „а“ от Регламент
(ЕО) № 987/2009 са:
1. Националната агенция за приходите – по
отношение на структ у рирани електронни
документи, свързани с определяне на приложимо законодателство;
2. Национа лни ят осиг у рителен институт – по отношение на структурирани електронни документи, свързани с паричните
обезщетения, помощи и пенсии от ДОО, както
и пенсиите по допълнителното задължително
пенсионно осигуряване;
3. Национа лната зд равноосиг у ри телна
каса – по отношение на структурирани електронни документи, свързани с обезщетенията
в натура;
4. Агенцията за социално подпомагане – по
отношение на структурирани електронни документи, свързани със семейните обезщетения.
Чл. 7. „Органи за връзка“ по смисъла на
чл. 1, параграф 2, буква „б“ от Регламент
(ЕО) № 987/2009 са:
1. Национа лни ят осиг у рителен институт – по отношение на паричните обезщетения, помощи и пенсии от ДОО, както и
пенсиите по допълнителното задължително
пенсионно осигу ряване, с изк лючение на
семейните обезщетения по смисъла на Рег
ламент (ЕО) № 883/2004;
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2. Национа лната зд равноосиг у ри телна
каса – по отношение на обезщетенията в
натура по смисъла на чл. 1, буква „ха“ от
Регламент (ЕО) № 883/2004;
3. А генц и я та за соц иа лно подпомагане – по отношение на семейните обезщетения по смисъла на чл. 1, буква „щ“ от
Регламент (ЕО) № 883/2004.
Чл. 8. Институциите и органите по постановлението осъществяват правомощията
си по отношение на лицата, за които се
прилагат съответните разпоредби на Регламент (ЕО) № 883/2004, Регламент (ЕО)
№ 987/2009 и Регламент (ЕС) № 1231/2010 на
Европейския парламент и на Съвета от 24
ноември 2010 г. за разширяване обхвата на
Регламент (ЕО) № 883/2004 и на Регламент
(ЕО) № 987/2009 по отношение на граж даните на трети държави, които все още не
са обхванати от тези регламенти единствено
на основание тяхното граж данство (ОВ, L
344, 29.12.2010 г.).
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 7а от Закона за нормативните
актове във връзка с чл. 1 от Регламент (ЕО)
№ 883/2004 на Европейския парламент и на
Съвета от 29 април 2004 г. за координация
на системите за социална сигурност, чл. 1 от
Регламент (ЕО) № 987/2009 на Европейския
парламент и на Съвета от 16 септември 2009 г.
за установяване процедурата за прилагане
на Регламент (ЕО) № 883/2004 за координация на системите за социална сигурност
и чл. 1 от Регламент (ЕС) № 1231/2010 на
Европейския парламент и на Съвета от 24
ноември 2010 г. за разширяване обхвата на
Регламент (ЕО) № 883/2004 и на Регламент
(ЕО) № 987/2009 по отношение на граж даните на трети държави, които все още не
са обхванати от тези регламенти единствено
на основание тяхното граж данство.
§ 2. Средствата, необходими за изпълнение на постановлението, са за смет ка
на бюд же т и т е на с ъо т ве т н и т е орга н и и
институции.
§ 3. Министърът на труда и социалната
политика и министърът на здравеопазването
дават указания по изпълнението на постановлението и решават в рамките на своята
ком пе т ен т но с т в ъ зн и к н а л и с пец ифи ч н и
въпроси по прилагането му.
§ 4. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Пламен Орешарски
За главен секретар на Министерския съвет:
Нина Ставрева
5570
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 145
ОТ 11 ЮЛИ 2013 Г.

за изменение на Постановление № 1 на Министерския съвет от 2013 г. за изпълнението
на държавния бюджет на Република България
за 2013 г. (обн., ДВ, бр. 6 от 2013 г.; изм. и
доп., бр. 9, 24, 38 и 59 от 2013 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 26, ал. 1 думите „15 юли“ се
заменят с „15 ноември“.
Заключителна разпоредба
§ 2. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Пламен Орешарски
За главен секретар на Министерския съвет:
Нина Ставрева
5571

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 146
ОТ 11 ЮЛИ 2013 Г.

за одобряване на допълнителни бюджетни
кредити по бюджета на съдебната власт за
2013 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. Одобрява допълнителни бюджетни
кредити от централния бюджет по бюджета
на съдебната власт за 2013 г. в размер 3 000
000 лв. за обзавеждане и оборудване на сградата на бул. Цар Борис ІІІ № 54 за нуждите
на Софийския районен съд.
Чл. 2. Средствата да се осигурят чрез преструктуриране на разходите по централния
бюджет за 2013 г. по реда на чл. 34, ал. 1 от
Закона за устройството на държавния бюджет.
Чл. 3. Министърът на финансите да извърши налагащите се от чл. 1 промени по
централния бюджет за 2013 г. и по бюджета
на съдебната власт за 2013 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 28, ал. 1 от Закона за устройството
на държавния бюджет.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на финансите.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Пламен Орешарски
За главен секретар на Министерския съвет:
Нина Ставрева
5572
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МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ОТБРАНАТА
Правилник за изменение на Правилника за
устройството и дейността на Националния
военноисторически музей (обн., ДВ, бр. 62 от
2009 г.; изм. и доп., бр. 26 от 2010 г. и бр. 14
от 2011 г.)
§ 1. В чл. 6, ал. 2 думата „три“ се заменя
с „пет“.
Заключителна разпоредба
§ 2. Правилникът влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър:
Ангел Найденов
5600

МИНИСТЕРСТВО
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8 от 2011 г. за сечите в горите (ДВ,
бр. 64 от 2011 г.)
§ 1. В чл. 1 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 се създава т. 6:
„6. условията и редът за провеждане на
сечите в границите на корекции на реки.“
2. В ал. 2 думите „и чл. 88, ал. 5, т. 1 и 2“
се заличават.
3. Създава се ал. 3:
„(3) Разпоредбите на глава втора, четвърта
и пета от наредбата не се прилагат за случаите
по чл. 88, ал. 5 от Закона за горите.“
§ 2. В чл. 5, ал. 2 се създава т. 6:
„6. опазване на биотопна дървесина, включително стояща и лежаща мъртва дървесина,
дървета с хралупи и гнезда.“
§ 3. В чл. 6 ал. 5 се отменя.
§ 4. В чл. 10 ал. 2 се изменя така:
„(2) След провеждане на сечта склопеността
и пълнотата на насаждението не се допуска
да бъдат по-малки от 0,7.“
§ 5. Член 32 се изменя така:
„Чл. 32. (1) Голите сечи са възобновителни сечи с последващо възобновяване. Те се
провеждат в тополови, липови и върбови
гори, както и в насаждения, определени за
нискостъблено стопанисване.
(2) За предпазване от вредното въздействие
на водите голите сечи в ивицата дига – бряг
се провеждат на площи до 5 ха. Следващата
гола сеч се провежда не по-рано от 3 години
след залесяване на предходното сечище.
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(3) Голи сечи в липови гори се провеждат
в насаждения с минимум 90 % участие на
липата в състава на насаждението.
(4) Голата сеч в нискостъблени гори, с
изключение на акациевите, се провежда на
площни сечища до 2 ха. Неизсечената ивица
между площните сечища е с широчина не
по-малка от 20 м.
(5) Сливането на площните сечища по ал. 4
се извършва след възобновяването им, но не
по-рано от 12 месеца от освидетелстване на
сечищата.“
§ 6. В чл. 34 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 5 числото „10“ се заменя с „5“.
2. Създава се ал. 6
„(6) В горите, попадащи в горските типове
местообитания, посочени в приложението
по чл. 65, ал. 1, санитарното прочистване
се провежда при спазване изискванията на
глава четвърта и утвърдените разработки по
чл. 4, ал. 1, т. 2.“
§ 7. В чл. 37 ал. 1 и 2 се изменят така:
„(1) За разновъзрастно стопанисване на
насажденията и/или трансформация на насаждения в такива с изборна структура се
провежда изборно прореждане.
(2) Изборно прореждане се провежда в
чисти и смесени насаждения, доминирани от
сенкоиздръжливи иглолистни дървесни видове,
в които ще се прилага изборно стопанисване.
Провеждане на изборно прореждане в други
насаждения се допуска след утвърждаване на
съответна разработка по реда на чл. 4.“
§ 8. В чл. 45 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2, т. 1 след думата „маркирано“
се поставя запетая и се добавя „освен при
провеждане на сеч без материален добив,
главосечна сеч, както и сеч в насаждения по
чл. 88, ал. 5 от Закона за горите“.
2. Алинея 5 се изменя така:
„(5) Собствениците на гори, както и лицата, на които е предоставено управлението на
поземлени имоти в горски територии, задължително провеждат предвидените отгледни
сечи без материален добив в горскостопанския
план или програма.“
3. Алинея 6 се отменя.
§ 9. В чл. 47 ал. 2 и 3 се изменят така:
„(2) При провеждане на сечи в горите за
издънково възобновяване дърветата се секат
ниско до земята. Височината на пъна, мерена
от горната му страна, не трябва да надвишава 5 см – за пънове с диаметър до 20 см, и
една четвърт от диаметъра му – за пъновете
с диаметър над 20 см.
(3) При провеждане на сечи извън случаите по ал. 2 с позволителното за сеч и/или с
технологичния план за добив на дървесината
може да се въведе друго обосновано изискване
за височината на пъна, както и определяне
на места в насаждението, където се прилагат
конкретни норми за височината на пъна.“
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§ 10. В чл. 50 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 3 думите „когато насаждението е
на възраст повече от 40 години или когато в
насаждението е предвидена възобновителна
сеч“ се заличават.
2. В ал. 5 се създава т. 4:
„4. се извършва сеч без материален добив,
главосечна сеч, както и сеч в насаждения по
чл. 88, ал. 5 от Закона за горите.“
3. В ал. 12 думата „високостъблени“ се
заличава.
§ 11. Създават се чл. 51а и 51б:
„Ч л. 51а. (1) Решен ие за о т си ча не на
единични немаркирани дървета в обекти за
добив на дървесина с цел предотвратяване
на опасност за живота и здравето на хората
се взема от лицето, на което е издадено позволителното за сеч.
(2) Лицето по ал. 1 маркира с контролна
горска марка челата на пъновете на отсечените немаркирани дървета, като използва
жълт цвят, и съставя констативен протокол
, който се прилага към досието по чл. 64,
ал. 1. В констативния протокол се вписват
броят на дърветата и техният обем.
(3) Отсечените немаркирани дървета по
ал. 1 се оставят в насажденията като биотопна дървесина.
Чл. 51б. (1) При необходимост от отсичане
на немаркирани дървета с цел потушаване
на пожари, при възникване на природни
бедствия и аварии, както и с цел премахване
на дървета, създаващи опасност за функциониране на инфраструктурни обекти или за
предотвратяване на опасности, застрашаващи
живота и здравето на хората, решението за
отсичането им се взема от:
1. служители на държавните предприятия
по чл. 163 от Закона за горите, на държавните
горски стопанства, държавните ловни стопанства, учебно-опитните горски стопанства
и на общинските горски структури;
2. собственика на горската територия или
лицето, упълномощено да я управлява;
3. служители на Изпълнителната агенция
по горите и на нейните структури;
4. служители на Министерството на вътрешните работи (МВР);
5. областни я у правител или к мета на
съответната община или упълномощени от
тях лица;
6. лицето, стопанисващо инфраструктурния обект.
(2) Лицето, взело решение за отсичането
на дърветата по ал. 1, съставя констативен
протокол, в който описва причините, мястото,
датата, засегнатата площ, броя на отсечените дървета и/или приблизителния им обем,
като уведомява собственика на горската територия и съответната регионална дирекция
по горите, на които представя и копие от
констативния протокол. Когато решението
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е взето от служители на МВР, констативният протокол се съставя от служители на
съответната регионална дирекция по горите.
(3) При необходимост от отсичането на
дървета за недопускане на пожари, природни
бедствия и аварии, както и с цел превантивно
премахване на дървета, създаващи опасност
за функциониране на инфраструктурни обекти или застрашаващи живота и здравето на
хората, решенията по ал. 1 се вземат след
съгласу ване с ди рек тора на съот вет ната
регионална дирекция по горите или упълномощено от него лице.
(4) Лицето, което издава превозните билети
за транспортиране на дървесината, добита от
дърветата по ал. 1 и 3, маркира челата на
пъновете на отсечените немаркирани дървета
с контролната горска марка, като използва
жълт цвят.“
§ 12. Член 52 се изменя така:
„Чл. 52. (1) Сечите се провеждат въз основа
на писмено позволително, издадено от лицата
по чл. 108, ал. 1 от Закона за горите, когато:
1. насаждението е предвидено за сеч в
горскостопански план, програма или планове
за ловностопански дейности и за дейности
по опазване от пожари;
2. насаждението е маркирано за предвидената сеч и са спазени изискванията на чл. 50;
3. има одобрен карнет-опис и одобрен
технологичен план за добив на дървесина;
4. за гори – общинска собственост, както
и за гори, предоставени за управление на
общините, е необходимо да бъдат спазени
разпоредбите на чл. 181 от Закона за горите.
(2) В случаите по чл. 1, ал. 3, чл. 45, ал. 7
и 8, чл. 46, чл. 50, ал. 5, т. 2 и 3 и чл. 51б,
както и за провеждане на сечи във връзка
с изграждане на обекти по чл. 153, ал. 1 от
Закона за горите за издаване на позволително
за сеч не се изисква горскостопански план или
програма. При предписание за провеждане на
санитарни сечи не се изисква горскостопански план или програма, като позволителното
за сеч се издава въз основа на одобрено от
съответната регионална дирекция по горите
план-извлечение по образец, утвърден от изпълнителния директор на Изпълнителната
агенция по горите.
(3) При провеждане на санитарно прочистване позволителното за сеч се издава, когато
определените за сеч дървета са маркирани и
е изготвен инвентаризационен опис по образец, утвърден от изпълнителния директор на
Изпълнителната агенция по горите.
(4) Инвентаризационният опис се изготвя
от лица, вписани в публичния регистър по
чл. 235 от Закона за горите за дейността
„маркиране на насаждения, предвидени за
сеч“, и се утвърждава от:
1. директора на съответното държавно
горски стопанство, държавно ловно стопанство, учебно-опитно горско стопанство – за
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горските територии – държавна собственост,
както и за такива, предоставени за управление въз основа на договор;
2. ръководителя на съответната общинска горска структ у ра – за горските територии – общинска собственост, както и за
так ива, п редоставени за у п равление въ з
основа на договор;
3. директора на регионалната дирекция
по горите или оправомощено от него лице
за случаите извън т. 1 и 2.
(5) Позволително се издава поотделно за
всяко насаждение или за имот и насаждение и
в него се определят сроковете за сеч и извоз.
(6) По обективни причини сроковете за
сеч и извоз могат да бъдат продължавани от
лицата, издали позволителното за сеч. При
всички случаи срокът за сеч и извоз не може
да бъде по-дълъг от края на календарната
година, за която е издадено позволителното
за сеч.
(7) Продължаването на сроковете за сеч и
извоз до временен склад се разрешава преди
изтичането им по писмено искане на лицето,
на което е издадено позволителното за сеч,
като се отразява в интернет информационната система на Изпълнителната агенция
по горите и в отпечатаните екземпляри на
позволителното. Сроковете се считат продължени от момента на отразяване на промяната
в интернет информационната система на
Изпълнителната агенция по горите.
(8) Ког ат о фи з и че с к и и ю ри д и че с к и
лица – собственици на поземлени имоти в
горски територии, са възложили извършването на добива на дървесина в имотите
им по реда на чл. 186 от Закона за горите,
продължаването на сроковете за сеч и извоз се допуска след писмено съгласие на
собственика.
(9) Позволително за сеч в насаждения, в
които ще се провежда сеч без материален
добив, главосечна сеч, както и сеч в насаждения по чл. 88, ал. 5 от Закона за горите,
и при добив на коледни елхи, се издава, без
да се спазват изискванията по ал. 1, т. 1, 2 и
3, като се определя само срок за сеч.
(10) Позволително за сеч в насаждения
за производство на плодове се издава, ако
насаждението е инвентаризирано и карнетописът е заверен от регионалната дирекция
по горите, без да е налице изискването по
ал. 1, т. 1.
(11) Позволително за сеч в насаждения,
в които се извършва кастрене на клони с
материален добив, се издава на основание
одобрен технологичен план, без да се спазват
другите изисквания по ал. 1.“
§ 13. В чл. 53 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) думите „ал. 2, т. 3 и ал. 3, т. 3“ се заменят с „ал. 1, т. 3“;
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б) създава се изречение второ:
„При не о бход и мо с т о т и зменен ие на
одобрения технологичен план се изготвя и
одобрява нов.“
2. Създава се ал. 6:
„(6) Когато след издаване на позволително
за сеч се налага допълнително маркиране на
дървета за промяна на трасетата на извозни
пътища, технологични просеки и въжени
линии, за тях се съставя карнет-опис и нов
технологичен план, които се прилагат към
досието на наса ж дението. Допълнително
маркираните дървета се отбелязват с цвят,
различен от основното маркиране.“
§ 14. В чл. 54, ал. 1 думите „ал. 3“ се
заменят с „ал. 1“.
§ 15. В чл. 55 ал. 1 и 2 се изменят така:
„(1) Позволително за сеч се издава само за
имоти, чиито граници с други собственици
са трайно обозначени на терена.
(2) Обозначаването на границите на имотите е за сметка на техните собственици
или на лицата, на които са предоставени за
управление съответните горски територии.“
§ 16. В чл. 57 се правят следните изменения и допълнения:
1. Точка 9 се отменя.
2. Създава се т. 11:
„11. по искане на съсобствениците, притежаващи повече от половината от собствеността на имота.“
§ 17. В чл. 60 ал. 2 се изменя така:
„(2) В заповедта по ал. 1 се дават предписания и срокове за отстраняване на нарушенията и се връчва на лицето:
1. на което е издадено позволителното
за сеч;
2. което е издало позволителното за сеч.“
§ 18. В чл. 62 се правят следните изменения:
1. В ал. 3 думата „невиновна“ се заличава.
2. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Лицето, издало позволителното за
сеч по чл. 108, ал. 1 от Закона за горите, e
задължено в срок до три дни да освидетелства
сечището, когато:
1. е отписано от публичния регистър на
Изпълнителна агенция по горите по чл. 235
от Закона за горите;
2. са прекратени трудовите или договорните му отношения, въз основа на които е
издало позволителното за сеч;
3. е загубило правата си за упражняване
на лесовъдска практика по силата на чл. 234,
ал. 4 и 5 от Закона за горите.“
3. Създава се нова ал. 5:
„(5) Освидетелстване на сечището се извършва в срока по ал. 4 и за случаите, когато
лицето, на което е издадено позволителното
за сеч по чл. 108, ал. 2 от Закона за горите:
1. е отписано от публичния регистър на
Изпълнителна агенция по горите по чл. 235
от Закона за горите;
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2. са прекратени трудовите или договорните му отношения, въз основа на които му
е издадено позволителното за сеч;
3. е загубило правата си за упражняване
на лесовъдска практика по силата на чл. 234,
ал. 4 и 5 от Закона за горите.“
4. Досегашната ал. 5 става ал. 6.
§ 19. В чл. 64 се правят следните изменения:
1. В ал. 1:
а) точка 1 се изменя така:
„1. документите по чл. 52, необходими за
издаване на позволителното за сеч;“
б) точка 2 се отменя.
2. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Досиетата по ал. 1, както и протоколите
по ал. 2 и 3 се съхраняват до утвърждаването
на нов горскостопански план или програма,
но не по-малко от пет години от датата на
издаване на протокола за освидетелстване
на сечището.“
§ 20. В чл. 65, ал. 2, т. 7 думите „до 10 м 3
на хектар“ се заменят с „до 10 % от запаса на
насажденията, с изключение на насаждения
от първи и втори клас на пожароопасност“.
§ 21. Създава се глава пета:
„ Г л а в а

п е т а

УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА
СЕЧИТЕ В ГРАНИЦИТЕ НА КОРЕКЦИИ
НА РЕКИ
Чл. 67. (1) Сечите в границите на корекции
на реки се провеждат за:
1. оптимизиране проводимостта на речните
корита;
2. създаване на условия за възстановяване
на характерни местообитания;
3. поддържане и подобряване на биологичното разнообразие;
4. повишаване на защитните функции и
продуктивността на горите.
(2) Сечите и дейностите в границите на
корекции на реки се извършват по начини и
технологии, които не причиняват ерозионни
процеси и други екологични нарушения във
водосборите.
Чл. 68. (1) Провеждане на сечи в границите
на корекции на реки се допуска:
1. когато са предвидени в одобрени горскостопански планове и програми или планове
за ловностопански дейности и за дейности по
опазване от пожари;
2. при аварийни ситуации и бедствия;
3. при промяна на предназначението на
горски територии в случаите по чл. 73 от
Закона за горите;
4. в случаите по чл. 1, ал. 3, чл. 45, ал. 7 и
8, чл. 46, чл. 50, ал. 5, т. 2 и 3, чл. 51а и 51б,
при предписание за санитарни сечи от лесозащитните станции и регионалните дирекции
по горите, както и за провеждане на сечи във
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връзка с изграждане на обекти по чл. 153, ал. 1
от Закона за горите без спазване на изисква
нето по т. 1.
(2) Голите сечи в тополовите и върбовите
гори се провеждат на площи с големина до 5
ха, като площните сечища се залагат перпендикулярни на водното течение и са с широчина
до 150 м.
(3) За случаите при провеждане на голи сечи
върху територии с подриваеми речни брегове
се оставя неизсечена защитна ивица гора с
широчина не по-малко от 10 м, успоредно на
водното течение.
(4) Голите сечи в случаите на ал. 2 могат
да бъдат разширени не по-рано от:
1. 3 години след залесяването и постигнат
процент на прихващане на културите над 80 %;
2. 12 месеца от освидетелстване на сечищата
при издънково възобновяване.
Чл. 69. В бреговите върбови гори се допуска
провеждане на главосечна сеч на дърветата
в ивица с широчина 10 – 15 м с височина на
главосечната сеч до 2 м над достигнатото
средно ниво на водите в реката.
Чл. 70. (1) За подобряване пропускливостта
на гъсти млади тополови и върбови насаждения и култури в ивицата дига – бряг могат да
се провеждат отгледни и схематични сечи с
интензивност до 50 %.
(2) Вършината от сечта се събира на ивици
успоредно на водното течение или се изнася
извън дигата.
Чл. 71. Маркирането на насажденията за
сеч, издаването на позволителните за сеч и
освидетелстването на сечищата се извършва
по реда на глава трета.“
§ 22. В § 1 от допълнителната разпоредба
се създават т. 37 – 41:
„37. „Ерозионни процеси“ са разрушаване,
пренасяне и отлагане на земни материали от
водни потоци и вятър.
38. „Извоз на дървесина“ е преместването
на дървесината от сечището до временен склад.
39. „Мъртва дървесина“ е съвкупност от
неживата дървесна биомаса в насаждението,
с изключение на мъртвата горска постилка,
която е следствие от естествени процеси на
отпад и гниене или горскостопански дейности.
Мъртвата дървесина се състои от стояща
мъртва дървесина (стоящи изсъхнали дървета и пречупени стъбла, които са резултат от
естествени процеси на отпад), лежаща мъртва
дървесина (паднали и изкоренени дървета,
стъбла и клони, резултат от естествени процеси и дърводобивна дейност) и пънове (част
от основата на стъблото, която остава след
отрязването му).
40. „Средно ниво на водите в реката“ е нивото на водната повърхност, което съответства
на средното многогодишно водно количество,
протичащо по речното легло.
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41. „Биотопна дървесина“ е стояща, лежаща
и пънна дървесина с протичащи процеси на
разлагане, която е среда за развитие на растителни и животински видове и микота, както и
дървета със специфични характеристики, които
са реално или потенциално местообитание на
видовете, като например стари дървета, дървета
с хралупи или гнезда, единични дървета в открити пространства, високи/надлесни дървета
в периферията на гората, дървета с индикации
за използване от животински организми, група
дървета със значима стойност от ландшафтен
и/или биологичен характер.“
§ 23. В § 3 от преходните и заключителните
разпоредби се правят следните изменения и
допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) До одобряването на горскостопанските
планове и програми, изработени по реда на
наредбата по чл. 18, ал. 1 от Закона за горите,
сечите се провеждат съгласно предвижданията на лесоустройствените проекти, планове
и програми или горскостопанските планове
и програми.“
2. В ал. 2 думата „лесоустройствен“ се
заличава.
3. Създава се ал. 9:
„(9) Когато е издадено предписание за провеждане на санитарна сеч по реда на чл. 106
от Закона за горите за насаждения, за които
няма утвърдени горскостопански планове или
програми, позволително за сеч се издава след
утвърждаване на план-извлечението.“
Заключителна разпоредба
§ 24. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Димитър Греков
5479

МИНИСТЕРСТВО
НА ФИНАНСИТЕ
Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ H-17 от 2006 г. за прилагане на разпоредбите
на Приложение № 37 и Приложение № 38 от
Регламент (ЕИО) № 2454/93 на Комисията
относно писмено деклариране чрез Единния
административен документ (обн., ДВ, бр. 105
от 2006 г.; изм. и доп., бр. 7 и 51 от 2007 г.,
бр. 3 от 2008 г., бр. 5, 30, 45, 92 и 97 от 2009 г.,
бр. 49 и 67 от 2010 г., бр. 6, 30, 36 и 64 от 2011 г.,
бр. 14 от 2012 г. и бр. 4 от 2013 г.)
§ 1. В приложение № 18 към чл. 6, т. 22,
40 и 41, чл. 8, т. 22, „Класификатор на митническите учреждения“, в т. 1. Митнически
учреждения в Република България се правят
следните изменения и допълнения:
1. Заличават се следните редове:

ВЕСТНИК

„Брегово
„Видин
„Пристанище
Видин
„Връшка чука
2. Под ред
BG004309“ се
следва:
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Митнически
BG004206“
пункт
Митническо
BG004207“
бюро
Митнически
BG004208“
пункт
Митнически
BG004209“.
пункт
„Севлиево Митническо бюро
добавят нови редове, както

„Видин

Териториално
BG004500“
митническо
управление
„Брегово
Митнически
BG004501“
пункт
„Връшка чука
Митнически
BG004502“
пункт
„Прис т а н и щ е Митнически
BG004503“
Видин
пункт
„Свободна зона Митническо
BG004504“.
Видин
бюро
3. Под ред „Пристанище Лом Митнически
пункт BG004205“ се добавя нов ред „Монтана
Митническо бюро код BG004210.“
Заключителна разпоредба
§ 2. Наредбата влиза в сила от 1 септември 2013 г.
Министър:
Петър Чобанов
5425

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА
КОМИСИЯ
РЕШЕНИЕ № 2746-НС
от 11 юли 2013 г.
На 10 юли 2013 г. на основание чл. 72, ал. 1,
т. 1 и ал. 2 от Конституцията на Република
България предсрочно са прекратени пълномощията на народния представител Иван Николаев Портних, избран от 03. многомандатен
изборен район – Варненски, издигнат от ПП
„ГЕРБ“ в 42-то Народно събрание.
На основание чл. 272, ал. 1 от Изборния
кодекс Централната избирателна комисия
РЕШИ:
Обявява за избрана за народен представител
в 03. многомандатен изборен район – Варненски, Лидия Велик Маринова от листата
на ПП „ГЕРБ“.
Решението да се обнародва в „Държавен
вестник“.
За председател:
Румяна Сидерова
Секретар:
Севинч Солакова
5576
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ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
СТОЛИЧНА ОБЩИНА
РЕШЕНИЕ № 273
от 30 май 2013 г.
В Направление „Архитектура и градоустройство“
на Столичната община е постъпило заявление вх.
№ ГР-94-С-187 от 17.12.2008 г. от Стоян Петров
Иванов, Васил Константинов Ваташки, Симеон
Стоянов Ваташки, Наталия Петрова Хайек, Миленка
Христова Цветкова, Даниела Любомирова Недкова
и Христина Любомирова Янкова с искане за даване
на съгласие за изработване на подробен устройствен
план – изменение на план за регулация и застрояване на УПИ II-1162, 1949, 981, 982 – обществено
обслужване, м. Киноцентър – III част – разширение,
район „Витоша“.
Към заявлението са приложени: нотариален акт
№ 152, том I, рег. № 3285, дело № 134 от 13.08.2004 г.,
договор за доброволна делба от 8.06.2001 г., нотариален
акт № 122, том LIX, дело № 11802 от 10.06.1996 г.,
нотариален акт № 54, том XLVI, дело № 9114 от
10.05.1996 г., нотариален акт № 130, том Ia, рег.
№ 19603, дело № 907 от 2003 г., удостоверение за
наследници № 002972 от 20.04.2006 г. на Любомир
Димитров Цветков, пълномощно, скици, издадени
от район „Витоша“, и мотивирано предложение с
обяснителна записка.
Заявлението с приложените към него доказателства
е разгледано заедно със становищата на отделите на
НАГ, като е издадено Разрешение № ГР-94-С-187 от
17.06.2009 г. от главния архитект на София, с което
е допуснато изработването на подробен устройствен
план – изменение на план за регулация и застрояване.
Със заявление вх. № ГР-94-С-187 от 4.12.2009 г. са
внесени проекти за одобряване на изменение на план
за регулация и застрояване на УПИ II-1162, 1949, 981,
982 – обществено обслужване, кв. 15, м. Киноцентър – III част – разширение, с обяснителна записка
и извадка от действащия подробен устройствен план.
Към заявлението са приложени: нотариален акт № 70,
том III, рег. № 9158, дело № 435 от 22.07.2009 г. за
поземлен имот № 982 и предварителен договор за
прехвърляне на собственост с нотариално заверени
подписи между собствениците на поземлен имот
№ 1949 – Васил Константинов Ваташки и Стоян
Петров Иванов, и собственика на поземлен имот
№ 1162 – Симеон Стоянов Ваташки.
Представени са проекти, съгласувани със „Софийска вода“ – ЕАД, с писмо № ТУ-5573 от 27.10.2009 г.,
„ЧЕЗ Разпределение България“ – АД, на 24.11.2009 г.
и Столичната регионална инспекция за опазване
и контрол на общественото здраве със становище
№ 10-00-1389 от 11.11.2009 г.
Внесен е проект за транспортен достъп и организация на движението, който е съгласуван с
положително становище № ОД-3010 от 12.10.2009 г.
на началник- отдел „Пътна полиция“ към СДВР.
Проектът е подпечатан с печат „Съгласувано“ от
сектор „ОБД“ – СО, на 16.10.2009 г.

Допълнително са представени геодезическо
заснемане и експертна оценка на съществуващата
дървесна растителност, заверени от дирекция „Зелена
система“ – СО, на 1.02.2010 г.
Проектът е съобщен по реда на чл. 128, ал. 3 ЗУТ,
като съгласно писмо изх. № 66-02-2283 от 14.07.2010 г.
на главния архитект на район „Витоша“ в законоустановения срок е постъпило едно възражение, а
именно възражение рег. № 9400-3060 от 3.06.2010 г.
от Милка Павлова Ваташка, собственик на поземлен
имот № 1238, като със същото се изразява несъгласие с изработения проект и се иска образуване на
УПИ за поземлен имот № 1238 с предназначение
„за КОО“. Направено е и служебно предложение
от главния архитект на район „Витоша“ проектът
да се съобрази с Наредба № 8 от 2001 г. за обема и
съдържанието на устройствените схеми и планове
по отношение на използваните цветове и да бъде
изготвен на недеформируема основа.
Проектът е разгледан от ОЕСУТ с протокол
№ ЕС-Г-97 от 9.11.2010 г., т. 44, като е направено
служебно предложение да се представи извадка от
действащия ЗРП и същият да се съобрази с приета от
ОЕСУТ друга разработка за съседен УПИ, след което
отново да бъде разгледан. Служебното предложение е
изпълнено, като са представени коригирани чертежи.
Коригираният проект е разгледан от ОЕСУТ с
протокол № ЕС-Г-103 от 23.11.2010 г., т. 34, и е взето
решение да се преработи, като заснетият канал в
геодезическото заснемане се отрази в ИПРЗ и застрояването се коригира, като се укаже 3 м сервитут,
след което същият отново да се обяви по реда на
чл. 128, ал. 10 ЗУТ.
Представен е преработен проект в съответствие
с решението на ОЕСУТ, който е изпратен в район
„Витоша“ за обявяване с писмо № ГР-94-С-187 от
25.01.2011 г.
Проектът е съобщен по реда на чл. 128, ал. 10
ЗУТ, като съгласно писмо изх. № 66-02-2283(4) от
31.05.2011 г. на главния архитект на район „Витоша“
в законоустановения срок е постъпило възражение
рег. № 9400-1270 от 8.03.2011 г. от Милка Павлова
Ваташка, Илия Стоянов Ваташки и Веска Стоянова
Ваташка, собственици на поземлен имот № 1238, с
което се иска образуване на УПИ за поземлен имот
с идентификатор 681.1944.1238 с предназначение „за
КОО“, като се вземат предвид приложените към него
доказателства. Направено е служебно предложение
от главния архитект на район „Витоша“ проектът
да се съобрази с подробния устройствен план на
УПИ IX-995, одобрен със Заповед № РД-09-50-212
от 10.02.2011 г. на главния архитект на СО.
Със заявление вх. № ГР-94-С-187 от 24.01.2012 г.
допълнително са представени скици от СГКК за
поземлени имоти с идентификатори 68134.1944.1949,
68134.1944.1162, 68134.1944.982 и 68134.1944.981, както
и проект, преработен върху действащата кадастрална
карта за територията.
С протокол № ЕС-Г-13 от 21.02.2012 г., т. 20, на
ОЕСУТ коригираният проект е разгледан и е направено служебно предложение съгласно становище
от 1.03.2011 г. на отдел „Териториално планиране“
да се представи становище на МОСВ – Басейнова
дирекция за управление на водите Дунавски район
с център – гр. Плевен.
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Със заявление вх. № ГР-94-С-187 от 26.04.2012 г.
е представено становище № 1889 от 21.04.2012 г. на
директора на Басейнова дирекция за управление на
водите Дунавски район с център – гр. Плевен.
Проектът е съгласуван от отделите на НАГ, разгледан е и е приет по реда на чл. 128, ал. 7 ЗУТ от
ОЕСУТ с протокол № ЕС-Г-40 от 22.05.2012 г., т. 21,
като е направено служебно предложение в същия
да се отрази влезлият в сила ПУП за УПИ XIX-983.
Със заявление вх. № ГР-94-С-187 от 31.07.2012 г.
допълнително е внесен преработен проект в съответствие с решението на ОЕСУТ.
Във връзка с разглеждане и уважаване на възражения № 9400-3060 от 3.06.2010 г. и № 9400-1270 от
8.03.2011 г. и становище на главния архитект на район
„Витоша“ с решение на ОЕСУТ по протокол № ЕСГ-84 от 27.11.2012 г., т.10, е коригирано предходното
решение, а именно след корекции по уважените
възражения и становище проектът да бъде изпратен
за одобряване в СОС на основание чл. 21, ал. 7 ЗОС.
Със заявление вх. № ГР-94-С-187 от 22.01.2013 г.
е внесен коригиран в лилав цвят проект.
С оглед на горната фактическа обстановка се
установява от правна страна следното:
Административното производство е инициирано от
заинтересовани лица по смисъла на чл. 135, ал. 1 във
връзка с чл. 131, ал. 1 и ал. 2, т. 1 ЗУТ, а именно от
Стоян Петров Иванов, Васил Константинов Ваташки,
Симеон Стоянов Ваташки, Наталия Петрова Хайек,
Миленка Христова Цветкова, Даниела Любомирова
Недкова и Христина Любомирова Янкова, собственици на поземлени имоти № 1162, № 1949, № 981
и № 982, за които е отреден УПИ II – предмет на
изменението, което се установява от приложените
документи за собственост. Въз основа на същите документи за собственост лицата са вписани като такива
в приложените скици от СГКК на поземлени имоти
с идентификатори 68134.1944.1949, 68134.1944.1162,
68134.1944.982 и 68134.1944.981.
Видно от представения по преписката нотариален акт № 70, том III, рег. № 9158, дело № 435 от
22.07.2009 г., Рибал Самих Хайек и Амал Самих
Хайек са придобили собствеността върху поземлен
имот № 982, предмет на плана, след започване на
настоящото административно производство, като
съгласие с исканото одобряване на проекта от страна
на същите е налице, което обстоятелство се установява от подадените от тях заявления от 4.12.2009 г.
и 1.11.2012 г.
С оглед изложеното е доказано основанието за
одобряване на ИПРЗ по чл. 134, ал. 2, т. 6 ЗУТ – съгласие на всички собственици на имоти по чл. 131,
ал. 2, т. 1 ЗУТ.
Действащият ПР за УПИ II-1162, 1949, 981,
982 – обществено обслужване – предмет на изменението, е одобрен с Решение № 100 по протокол
№ 32 от 10.12.2001 г. на СОС, а кадастралната карта
за територията е одобрена със Заповед № РД-18-68
от 2.12.2010 г. на изпълнителния директор на АГКК.
Одобряването за първи път на кадастрална карта
за територията и във връзка с изискването на чл. 115,
ал. 1 и 2 ЗУТ ИПР да се изработват върху действаща такава се обосновава промяна в устройствените
условия, при които е изработен действащият ПУП,
и основание за изменението му по чл. 134, ал. 2 във
връзка с ал. 1, т. 1 ЗУТ.
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Спазени са административнопроизводствените
правила при издаване на акта – сезиране на административния орган от заинтересовани лица по
чл. 131, ал. 2, т. 1 ЗУТ със заявление по образец и
приложено мотивирано предложение, допуснато е
изработването на проект за ИПРЗ от компетентния
за това орган, внесеният проект е съобщен на всички
заинтересовани лица, като постъпилите възражения
и предложения са разгледани и уважени, проектът
е разгледан и приет от ОЕСУТ.
Спазени са материалноправните разпоредби на
ЗУЗСО, ЗУТ и актовете по прилагането му.
Планът за регулация е изработен върху действаща
кадастрална карта, с което е спазено изискването на
чл. 115, ал. 1 и 2 ЗУТ.
С изработения проект се изменят границите на
УПИ II по искане на собствениците му, като същият
се разделя на четири урегулирани поземлени имота,
а именно:
УПИ XIII се образува за поземлен имот с
идентификатор 68134.1944.981, като регулационните му граници следват имотните
такива на имота по кадастрална карта.
УПИ XIV се образува за поземлен имот с
идентификатор 68134.1944.982, като регулационните му граници са поставени в
съответствие с имотните такива на имота по кадастрална карта.
УПИ XV и УПИ XVI се образуват съответно за
поземлени имоти с идентификатори 68134.1944.1949
и 68134.1944.1162, като регулационните им граници
са поставени в съответствие с имотните граници на
имотите по кадастралната карта с изключение на
частта от същите, която собствениците им взаимно
си заменят.
Изменението в регулационния план е в съответствие с разпоредбата на чл. 15, ал. 3 ЗУТ.
Съгласно визираната разпоредба границите на
урегулираните поземлени имоти могат да се променят
с план за регулация само със съгласието на собствениците им, изразено със заявление и предварителен
договор за прехвърляне на собственост с нотариално
заверени подписи, което безспорно е налице, тъй
като искането за изменение на ПУП е направено от
всички заинтересовани лица по смисъла на чл. 131,
ал. 1 във връзка с ал. 2, т. 1 ЗУТ като собственици на
поземлени имоти с идентификатори 68134.1944.1949
и 68134.1944.1162 – предмет на плана, и е представен
предварителен договор за прехвърляне на собственост
с нотариално заверени подписи.
Предвид горното налице са основания за ИПР
по отношение на нови УПИ XV и УПИ XVI по
чл. 15, ал. 3 ЗУТ.
В границите на УПИ II-1162, 1949, 981, 982 – обществено обслужване – предмет на изменението,
попада част от поземлен имот с идентификатор
68134.1944.1283, като във връзка с уважените възражения, подадени от собствениците му при съобщаване на проекта по реда на чл. 128, ал. 3 и чл. 128,
ал. 10 ЗУТ, същият се урегулира по имотни граници,
с изключение на частта, попадаща в действащата
улична регулация на Околовръстния път, с предвидено
застрояване, с оглед на което е доказано основанието
за одобряване на ИПРЗ за УПИ XXI – за коо, по
чл. 134, ал. 2, т. 6 ЗУТ – съгласие на собствениците му.
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Освен горното с изработения проект се предвижда
урегулиране на поземлени имоти с идентификатори
68134.1944.2735 и 68134.1944.2738, които също попадат
в границите на УПИ II-1162, 1949, 981, 982 – обществено обслужване – предмет на изменението, като се
образуват УПИ XVII – за озеленяване и инфраструктура, УПИ XVIII – за озеленяване, и УПИ XX – за
озеленяване.
Проектното решение е целесъобразно и отговаря
на изискванията на чл. 108, ал. 5 ЗУТ.
Изменението на плана за регулация се състои и
в изменение на улична регулация на улица от о.т. 2
до о.т. 3 и улица от о.т. 3 до о.т. 53, което се налага
за урегулиране на задънени улици от о.т. 2а до о.т.
2б и от о.т. 54 до о.т. 54а, с цел осигуряване на лице
(изход) към улица на новообразуваните УПИ XIII,
УПИ XV и УПИ XIV в съответствие с чл. 14, ал. 3,
т. 1 и ал. 4 ЗУТ. Улиците се одобряват при спазване
изискванията на чл. 81, ал. 1 ЗУТ за ширина, като
лицето на УПИ отговаря на размерите по чл. 81,
ал. 3 ЗУТ.
Предвид горното е доказано основанието за
одобряване на ИПР по чл. 134, ал. 2 във връзка с
ал. 1, т. 1 и чл. 14, ал. 3, т. 1 и ал. 4 ЗУТ относно
изменението на уличната регулация.
Предвиденото с проекта урегулиране на улица е
мероприятие от публичен характер съгласно чл. 21,
ал. 1 ЗОС, поради което компетентен да одобри
проекта за ИПР и ПРЗ в случая на основание чл. 21,
ал. 7 ЗОС е Столичният общински съвет.
Новообразуваните УПИ ще позволят на собствениците им да ги използват съгласно инвестиционните
си намерения в съответствие с предвижданията на
зоната по ОУП на СО.
По действащия ОУП на СО имотите – предмет
на плана, попадат в „Зона за обществено обслужващи
дейности и озеленяване в градския район“ („Оз1“), в
които съгласно приложението към чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО,
т. 16, е допустимо конкретното предназначение да
бъде „за обществено обслужване“, „за обществено
обслужване и жилища“, „за коо“ и „за озеленяване“.
Показателите на застрояване, отразени в матрицата
върху плана, отговарят на предвидените в ОУП на СО.
С горното е спазено изискването на чл. 103, ал. 4
и чл. 104, ал. 1, изр. 2 ЗУТ.
С плана за застрояване са спазени изискванията
за разстояния, като не се допускат намалени такива към съседни имоти и/или сгради, включително
през улица.
Проектът е изработен при спазване изискванията
на Наредба № 8 от 2001 г. за обема и съдържанието
на устройствените схеми и планове.
Осъществяването на достъпа до новообразуваните
УПИ е доказано със съгласувания от компетентните
органи проект за организация на движението.
Изпълнени са изискванията в мотивираното
предписание за съгласуване на проекта с експлоатационните дружества.
Спазено е изискването на чл. 19, ал. 4 ЗУЗСО,
което се установява от представеното геодезическо
заснемане на дървесната растителност, заверено от
дирекция „Зелена система“ – СО.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА, чл. 21,
ал. 7 ЗОС, § 124 ПЗРЗИДЗУТ, чл. 136, ал. 1 във връзка
с чл. 134, ал. 2, т. 6, ал. 1, т. 1, чл. 15, ал. 3, чл. 14,
ал. 3, т. 1 и ал. 4, чл. 81, ал. 1 и 3, чл. 103, ал. 4 и
чл. 104, ал. 1, изр. 2 ЗУТ, т. 16 от приложението към
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чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО и протоколи на ОЕСУТ № ЕС-Г97 от 9.11.2010 г., т. 44, № ЕС-Г-103 от 23.11.2012 г.,
т. 34, № ЕС-Г-13 от 21.02.2012 г., т. 20, № ЕС-Г-40 от
22.05.2012 г., т. 21, и № ЕС-Г- 84 от 27.11.2012 г., т. 10,
Столичният общински съвет реши:
Одобрява проект за:
1. Изменение на план за регулация на УПИ
II-1162, 1949, 981, 982 – обществено обслужване, за
създаване на нови УПИ XIII-981 – за обществено
обслужване, XIV-982 – за обществено обслужване,
XV-1949 – за обществено обслужване, XVI-1162 – за
обществено обслужване, XVII – за озеленяване и
инфраструктура, XVIII – за озеленяване, XX – за
озеленяване, и XXI – за коо; изменение на улична
регулация за улица от о.т. 2 до о.т. 3 за създаване
на задънена улица от о.т. 2а до о.т. 2б и изменение
на улична регулация за улица от о.т. 3 до о.т. 53 за
създаване на задънена улица от о.т. 54 до о.т. 54а,
кв. 15, м. Киноцентър – III част – разширение, по
кафявите и зелените линии, цифри и текст, с корекциите във виолетов цвят съгласно приложения проект.
2. Изменение на план за нови УПИ XIII-981 – за
обществено обслужване, XIV-982 – за обществено
обслужване, XV-1949 – за обществено обслужване,
XVI-1162 – за обществено обслужване, и XXI – за
коо, кв. 15, м. Киноцентър – III част – разширение,
с корекциите във виолетов цвят съгласно приложения проект.
Въз основа на одобрения план за застрояване
не може да се издава виза за проектиране, да се
одобрява (съгласува) инвестиционен проект и/или
да се издава разрешение за строеж с допускане на
намалени разстояния към съседни имоти и/или
сгради, включително през улица.
Решението и одобреният проект на подробен
устройствен план да се публикуват на интернет
страницата на Столична община – Направление
„Архитектура и градоустройство“ (sofia-agk.com), на
основание чл. 129, ал. 5 ЗУТ.
Решението да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 129, ал. 1 ЗУТ.
Решението може да бъде обжалвано по реда на
чл. 215, ал. 4 ЗУТ пред Административния съд – София-град, в 30-дневен срок от съобщаването.
Жалбите се подават в район „Витоша“ и се
изпращат в Административния съд – София-град,
от отдел „Правен“ на Направление „Архитектура и
градоустройство“ на Столична община.

5566

Председател:
Е. Герджиков

РЕШЕНИЕ № 303
от 13 юни 2013 г.
На основание чл. 3, ал. 2 и ал. 3, т. 2, чл. 4,
ал. 4, чл. 5, ал. 2, чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3
ЗПСК и чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА Столичният
общински съвет реши:
1. Открива процедура за приватизация и определя
метод за извършване на приватизация чрез публичен
търг за следния обект: поземлен имот с пл. № 400 в
УПИ IV – общ., кв. 15 – нов, ул. Недко войвода 21,
м. Бул. Ломско шосе, общински нежилищен имот,
стопанисван от район „Надежда“.
2. Забранява извършването на разпоредителни
сделки с имуществото на обекта, сключване на
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договори за дялово участие, за наем, за съвместна
дейност, обезпечаване на вземания и сключване на
договори за кредити, отнасящи се до обекта.
3. Възлага на главния изпълнителен директор на
Столичната общинска агенция за приватизация да
сключи приватизационна сделка за обекта.

5539

Председател:
Е. Герджиков

СТОЛИЧНА ОБЩИНСКА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ
РЕШЕНИЕ № 712
от 7 юни 2013 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 и
чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете
и конкурсите и Решение № 416 от 19.07.2012 г. на
Столичния общински съвет Надзорният съвет на
Столичната общинска агенция за приватизация
реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване
на 27.08.2013 г. в 11 ч. в сградата на агенцията,
пл. Славейков 6, ет. 1, за продажбата на магазин
№ 1 (на партера на вътрешното триетажно крило),
София, бул. Христо Ботев 72, общински нежилищен имот, стопанисван от район „Възраждане“,
със съответното право на строеж.
2. Начална тръжна цена – 54 000 лв. (Сделката
не се облага с ДДС).
3. Стъпка на наддаване – 3000 лв.
4. Депозитът за участие – 5400 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска банка“ – АД,
клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG
49 SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF). Краен срок за внасяне на депозитите – всеки работен
ден, но не по-късно от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 23.08.2013 г. вкл. в приемното време на
СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч. Цената
на тръжната документация в размер 360 лв. (с
вкл. ДДС) е платима в брой в сградата на СОАП,
пл. Славейков 6, ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия в търга – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга, в приемното време
на СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.,
в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на документация.

5440

Председател на Надзорния съвет:
В. Чилова

РЕШЕНИЕ № 713
от 7 юни 2013 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 и
чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете
и конкурсите и Решение № 416 от 19.07.2012 г. на
Столичния общински съвет Надзорният съвет на
Столичната общинска агенция за приватизация
реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване
на 27.08.2013 г. в 14 ч. в сградата на агенцията,
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пл. Славейков 6, ет. 1, за продажбата на магазин
№ 2 (на партера на вътрешното триетажно крило),
София, бул. Христо Ботев 72, общински нежилищен имот, стопанисван от район „Възраждане“,
със съответното право на строеж.
2. Начална тръжна цена – 20 000 лв. (Сделката
не се облага с ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 1000 лв.
4. Депозитът за участие – 2000 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска банка“ – АД,
клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG
49 SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF). Краен срок за внасяне на депозитите – всеки работен
ден, но не по-късно от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 23.08.2013 г. вкл. в приемното време на
СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч. Цената
на тръжната документация в размер 240 лв. (с
вкл. ДДС) е платима в брой в сградата на СОАП,
пл. Славейков 6, ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия в търга – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга, в приемното време
на СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.,
в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на документация.

5441

Председател на Надзорния съвет:
В. Чилова

РЕШЕНИЕ № 714
от 7 юни 2013 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 и
чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете
и конкурсите и Решение № 577 от 8.11.2012 г. на
Столичния общински съвет Надзорният съвет на
Столичната общинска агенция за приватизация
реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване
на 28.08.2013 г. в 11 ч. в сградата на агенцията,
пл. Славейков 6, ет. 1, за продажбата на ателие
№ 3, София, ж.к. Зона Б-5, общински нежилищен
имот, стопанисван от район „Възраждане“, със
съответното право на строеж.
2. Начална тръжна цена – 90 000 лв. (Сделката
не се облага с ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 3000 лв.
4. Депозитът за участие – 9000 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска банка“ – АД,
клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG
49 SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF). Краен срок за внасяне на депозитите – всеки работен
ден, но не по-късно от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 26.08.2013 г. вкл. в приемното време на
СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч. Цената
на тръжната документация в размер 360 лв. (с
вкл. ДДС) е платима в брой в сградата на СОАП,
пл. Славейков 6, ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия в търга – всеки работен ден, но не по-късно
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от деня, предхождащ търга, в приемното време
на СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.,
в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на документация.

5442

Председател на Надзорния съвет:
В. Чилова

РЕШЕНИЕ № 719
от 14 юни 2013 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 и
чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете
и конкурсите и Решение № 218 от 11.04.2013 г. на
Столичния общински съвет Надзорният съвет на
Столичната общинска агенция за приватизация
реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване
на 28.08.2013 г. в 14 ч. в сградата на агенцията,
пл. Славейков 6, ет. 1, за продажбата на магазин,
София, ж.к. Гевгелийски, бл. 1, прохода между
вх. А и вх. Б, общински нежилищен имот, стопанисван от район „Илинден“, със съответното
право на строеж.
2. Начална тръжна цена – 24 000 лв. (Сделката
не се облага с ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 1000 лв.
4. Депозитът за участие – 2400 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска банка“ – АД,
клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG
49 SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF). Краен срок за внасяне на депозитите – всеки работен
ден, но не по-късно от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 26.08.2013 г. вкл. в приемното време на
СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч. Цената
на тръжната документация в размер 240 лв. (с
вкл. ДДС) е платима в брой в сградата на СОАП,
пл. Славейков 6, ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия в търга – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга, в приемното време
на СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.,
в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на документация.

5443

Председател на Надзорния съвет:
В. Чилова

РЕШЕНИЕ № 720
от 14 юни 2013 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 и
чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете
и конкурсите и Решение № 218 от 11.04.2013 г. на
Столичния общински съвет Надзорният съвет на
Столичната общинска агенция за приватизация
реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване
на 29.08.2013 г. в 11 ч. в сградата на агенцията, пл.
Славейков 6, ет. 1, за продажбата на помещение
към трафопост, София, ул. Хемус 10, общински
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нежилищен имот, стопанисван от район „Слатина“,
със съответното право на строеж.
2. Начална тръжна цена – 49 000 лв. (Сделката
не се облага с ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 2000 лв.
4. Депозитът за участие – 4900 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска банка“ – АД,
клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG
49 SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF). Краен срок за внасяне на депозитите – всеки работен
ден, но не по-късно от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 27.08.2013 г. вкл. в приемното време на
СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч. Цената
на тръжната документация в размер 240 лв. (с
вкл. ДДС) е платима в брой в сградата на СОАП,
пл. Славейков 6, ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия в търга – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга, в приемното време
на СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.,
в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на документация.

5444

Председател на Надзорния съвет:
В. Чилова

ОБЩИНА АКСАКОВО
РЕШЕНИЕ № 27.23
от 3 юли 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ и § 124, ал. 1 ПЗРЗУТ (ДВ,
бр. 82 от 2012 г.) Общинският съвет – гр. Аксаково, реши:
Одобрява подробния устройствен план – парцеларен план за изграждане на обект: „Кабелно ел.
захранване на БКТП 20/0,4 kV“ за ПИ № 147044
по КВС на землище с. Генерал Кантарджиево,
община Аксаково, област Варна, засягащ поземлени имоти № 147044 – жилищна територия,
собственост на „Цветелина“ – ЕООД, № 000389 –
полски път, собственост на Община Аксаково, и
№ 000685 – полски път, собственост на Община
Аксаково.
Решението подлежи на обжалване по реда
на чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ в 30-дневен срок от
обнародването му в „Държавен вестник“ чрез
Общинския съвет – гр. Аксаково, пред Административния съд – Варна.

5466

Председател:
Св. Добрева

ОБЩИНА ТЕТЕВЕН
ЗАПОВЕД № 391
от 21 юни 2013 г.
На основание чл. 25, ал. 2 и 3 във връзка с
чл. 21, ал. 1 и 2 от Закона за общинската собственост, чл. 205, т. 1 от Закона за устройство на
територията, чл. 27, ал. 1 от Закона за опазване
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на земеделските земи и влязъл в сила ПУП – ПП
за „Обслужващ път към претоварна станция за
твърди битови отпадъци“ в обхват части от ПИ
с № 105070, 105071, 105072, 105074, 105075, 105076,
105077, 105078, 105062, 105061, 105079, 105055, 105054,
105038, 105037, 105043, 105045, 105063, 105502, 105501,
919502, 104500, 112003, 112002, 112001, 908023,
908022, 919500, 908006, 908005, 908004, 908003,
908002, 908001, 104005 съгласно КВС на с. Гложене, одобрен с Решение № 158 от 26.06.2012 г. (ДВ,
бр. 58 от 2012 г.) на ОбС – гр. Тетевен, както и
Решение № КЗЗ-01 от 29.01.2013 г. на Комисията
за земеделските земи и обявление по чл. 25, ал. 1
от Закона за общинската собственост, публикувано на 13.09.2012 г. във вестниците „Сега“, „Ловеч
Прес“ и „Новинар“, на интернет страницата на
общинската администрация – гр. Тетевен, и поставено на информационните табла в сградата
на кметството на с. Гложене и общинската администрация – гр. Тетевен, с оглед задоволяване
на неотложни общински нужди, които не могат
да бъдат задоволени по друг начин, нареждам:
1. Отчуждавам реално определена част от земеделски имот съгласно скица-проект № ф03461
от 11.03.2013 г. – ПИ с № 105100 с площ 0,165
дка, представляваща част от поземлен имот с
№ 105077 по картата на възстановената собственост на с. Гложене, община Тетевен, местност
Валята, целият с площ 0,288 дка, начин на трайно
ползване – нива, при граници: имоти с № 105076;
105062; 919502; 105078, собственост на наследниците на Моньо Христов Диков (Решение № ГЖ- 113
от 1.12.1999 г. на Поземлената комисия – Тетевен, и удостоверение за наследници № 476 от
12.06.2013 г.), за изграждане на обект – публична
общинска собственост – „Обслужващ път към
претоварна станция за твърди битови отпадъци“,
одобрен с Решение № 158 от 26.06.2012 г. (ДВ, бр. 58
от 2012 г.) на ОбС – гр. Тетевен, за задоволяване
на неотложна общинска нужда, която не може
да бъде задоволена по друг начин.
2. Имотът е собственост на наследниците
на Моньо Христов Диков съгласно скица и Решение № ГЖ-113 от 1.12.1999 г. на Поземлената
комисия – Тетевен. Паричното обезщетение за
отчуждаваната част от имота 0,165 дка, отразена
в скица-проект № ф03461 от 11.03.2013 г., представляваща част от поземлен имот с № 105077
по картата на възстановената собственост на
с. Гложене, община Тетевен, местност Валята,
целият с площ 0,288 дка, начин на трайно ползване – нива, е в размер 66 лв. съгласно изготвена
пазарна оценка от 23.08.2012 г. на лицензиран
оценител по сключен договор № 314 от 17.08.2012 г.
и оценителски доклад за проектен имот № 105100
от 4.04.2013 г.
3. Сумата по т. 2 да бъде преведена в едномесечен срок от от издаване на тази заповед
по сметка, открита от Община Тетевен в ТБ
„Инвестбанк“ – АД, клон Ловеч, на името на
правоимащите.
4. Допускам предварително изпълнение на
заповедта при условията на чл. 60 от Административнопроцесуалния кодекс.
5. Обезщетението на собствениците ще се
изплаща след 10.08.2013 г. след влизане в сила
на тази заповед или съдебно решение. В едно-
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месечен срок от издаване на заповедта да бъде
публикувано обявление в два централни и един
местен ежедневник, с което собственикът на
отчуждения имот да бъде уведомен за банката, в
която е внесено обезщетението, и началната дата,
от която започва изплащането му. Обявлението
да се постави на определените за това места в
сградата на Общината, сградата на кметството
на с. Гложене и да се публикува на интернет
страницата на Общината на основание чл. 25,
ал. 4 от Закона за общинската собственост.
На основание чл. 27, ал. 1 от Закона за общинската собственост заповедта подлежи на
обжалване пред Административния съд – Ловеч,
в 14-дневен срок от обнародването є в „Държавен вестник“, а в частта относно допуснатото
предварително изпълнение на основание чл. 60,
ал. 4 АПК – в тридневен срок от получаването
на заповедта, чрез Община Тетевен.

5403

Кмет:
М. Милев

ЗАПОВЕД № 392
от 21 юни 2013 г.
На основание чл. 25, ал. 2 и 3 във връзка с
чл. 21, ал. 1 и 2 от Закона за общинската собственост, чл. 205, т. 1 от Закона за устройство на
територията, чл. 27, ал. 1 от Закона за опазване
на земеделските земи и влязъл в сила ПУП – ПП
за „Обслужващ път към претоварна станция за
твърди битови отпадъци“ в обхват части от ПИ
с № 105070, 105071, 105072, 105074, 105075, 105076,
105077, 105078, 105062, 105061, 105079, 105055, 105054,
105038, 105037, 105043, 105045, 105063, 105502, 105501,
919502, 104500, 112003, 112002, 112001, 908023,
908022, 919500, 908006, 908005, 908004, 908003,
908002, 908001, 104005 съгласно КВС на с. Гложене, одобрен с Решение № 158 от 26.06.2012 г. (ДВ,
бр. 58 от 2012 г.) на ОбС – гр. Тетевен, както и
Решение № КЗЗ-01 от 29.01.2013 г. на Комисията
за земеделските земи и обявление по чл. 25, ал. 1
от Закона за общинската собственост, публикувано на 13.09.2012 г. във вестниците „Сега“, „Ловеч
Прес“ и „Новинар“, на интернет страницата на
Общинската администрация – гр. Тетевен, и
поставено на информационните табла в сградата
на кметството на с. Гложене и общинската администрация – гр. Тетевен, с оглед задоволяване
на неотложни общински нужди, които не могат
да бъдат задоволени по друг начин, нареждам:
1. Отчуждавам реално определена част от земеделски имот съгласно скица-проект № ф03460
от 11.03.2013 г. – ПИ с № 105098 с площ 0,252
дка, представляваща част от поземлен имот с
№ 105078 по картата на възстановената собственост на с. Гложене, община Тетевен, местност
Валята, целият с площ 0,384 дка, начин на трайно
ползване – нива, при граници: имоти с № 105076;
105077; 919502; 105501, собственост на наследниците на Пена Нинова Петкова по удостоверение за наследници, а по скица Пена Стойкова
Дакова (Решение № ГЖ-493 от 30.04.1999 г. на
Поземлената комисия – Тетевен, и удостоверение за наследници № 279007 от 31.05.2012 г.,
презаверено на 5.04.2013 г., и удостоверение за
идентичност на имена изх. № 249 от 5.04.2013 г.),
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за изграждане на обект – публична общинска
собственост – „Обслужващ път към претоварна
станция за твърди битови отпадъци“, одобрен
с Решение № 158 от 26.06.2012 г. (ДВ, бр. 58 от
2012 г.) на ОбС – гр. Тетевен, за задоволяване на
неотложна общинска нужда, която не може да
бъде задоволена по друг начин.
2. Имотът е собственост на наследниците
на Пена Нинова Петкова по удостоверение за
наследници, а по скица – Пена Стойкова Дакова съгласно скица и Решение № ГЖ-493 от
30.04.1999 г. на Поземлената комисия – Тетевен.
Паричното обезщетение за отчуждаваната част
от имота 0,252 дка, отразена в скица-проект
№ ф03460 от 11.03.2013 г., представляваща част
от поземлен имот с № 105078 по картата на възстановената собственост на с. Гложене, община
Тетевен, местност Валята, целият с площ 0,384
дка, начин на трайно ползване – нива, е в размер
102 лв. съгласно изготвена пазарна оценка от
23.08.2012 г. на лицензиран оценител по сключен договор № 314 от 17.08.2012 г. и оценителски
доклад за проектен имот № 105098 от 4.04.2013 г.
3. Сумата по т. 2 да бъде преведена в едномесечен срок от издаване на тази заповед
по сметка, открита от Община Тетевен в ТБ
„Инвестбанк“ – АД, клон Ловеч, на името на
правоимащите.
4. Допускам предварително изпълнение на
заповедта при условията на чл. 60 от Административнопроцесуалния кодекс.
5. Обезщетението на собствениците ще се
изплаща след 10.08.2013 г. след влизане в сила
на тази заповед или съдебно решение. В едномесечен срок от издаване на заповедта да бъде
публикувано обявление в два централни и един
местен ежедневник, с което собственикът на
отчуждения имот да бъде уведомен за банката, в
която е внесено обезщетението, и началната дата,
от която започва изплащането му. Обявлението
да се постави на определените за това места в
сградата на Общината, сградата на кметството
на с. Гложене и да се публикува на интернет
страницата на Общината на основание чл. 25,
ал. 4 от Закона за общинската собственост.
На основание чл. 27, ал. 1 от Закона за общинската собственост заповедта подлежи на
обжалване пред Административния съд – Ловеч,
в 14-дневен срок от обнародването є в „Държавен вестник“, а в частта относно допуснатото
предварително изпълнение на основание чл. 60,
ал. 4 АПК – в тридневен срок от получаването
на заповедта, чрез Община Тетевен.

5404

Кмет:
М. Милев

ЗАПОВЕД № 393
от 21 юни 2013 г.
На основание чл. 25, ал. 2 и 3 във връзка с
чл. 21, ал. 1 и 2 от Закона за общинската собственост, чл. 205, т. 1 от Закона за устройство на
територията, чл. 27, ал. 1 от Закона за опазване
на земеделските земи и влязъл в сила ПУП – ПП
за „Обслужващ път към претоварна станция за
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твърди битови отпадъци“ в обхват части от ПИ
с № 105070, 105071, 105072, 105074, 105075, 105076,
105077, 105078, 105062, 105061, 105079, 105055, 105054,
105038, 105037, 105043, 105045, 105063, 105502, 105501,
919502, 104500, 112003, 112002, 112001, 908023,
908022, 919500, 908006, 908005, 908004, 908003,
908002, 908001, 104005 съгласно КВС на с. Гложене, одобрен с Решение № 158 от 26.06.2012 г. (ДВ,
бр. 58 от 2012 г.) на ОбС – гр. Тетевен, както и
Решение № КЗЗ-01 от 29.01.2013 г. на Комисията
за земеделските земи и обявление по чл. 25, ал. 1
от Закона за общинската собственост, публикувано на 13.09.2012 г. във вестниците „Сега“, „Ловеч
Прес“ и „Новинар“, на интернет страницата на
общинската администрация – гр. Тетевен, и поставено на информационните табла в сградата
на кметството на с. Гложене и общинската администрация – гр. Тетевен, с оглед задоволяване
на неотложни общински нужди, които не могат
да бъдат задоволени по друг начин, нареждам:
1. Отчуждавам реално определена част от земеделски имот съгласно скица-проект № ф03459
от 11.03.2013 г. – ПИ с № 105096 с площ 0,026 дка,
представляваща част от поземлен имот с № 105076
по картата на възстановената собственост на
с. Гложене, община Тетевен, местност Валята,
целият с площ 0,768 дка, начин на трайно ползване – нива, при граници: имоти с № 105075; 105062;
105077; 105501; 105078, собственост на наследниците
на Мико Димитров Монев (Решение № ГЖ-398 от
30.04.1999 г. на Поземлената комисия – Тетевен, и
удостоврение за наследници № 469 от 11.06.2013г.),
за изграждане на обект – публична общинска
собственост – „Обслужващ път към претоварна
станция за твърди битови отпадъци“, одобрен
с Решение № 158 от 26.06.2012 г. (ДВ, бр. 58 от
2012 г.) на ОбС – гр. Тетевен, за задоволяване на
неотложна общинска нужда, която не може да
бъде задоволена по друг начин.
2. Имотът е собственост на наследниците на
Мико Димитров Монев съгласно скица и Решение № ГЖ-398 от 30.04.1999 г. на Поземлената
комисия – Тетевен. Паричното обезщетение за
отчуждаваната част 0,026 дка, отразена в скицапроект № ф03459 от 11.03.2013 г., представляваща
част от поземлен имот с № 105076 по картата на
възстановената собственост на с. Гложене, община Тетевен, местност Валята, целият с площ
0,768 дка, начин на трайно ползване – нива, е в
размер 10 лв. съгласно изготвена пазарна оценка
от 23.08.2012 г. на лицензиран оценител по сключен договор № 314 от 17.08.2012 г. и оценителски
доклад за проектен имот № 105096 от 4.04.2013 г.
3. Сумата по т. 2 да бъде преведена в едномесечен срок от издаване на тази заповед
по сметка, открита от Община Тетевен в ТБ
„Инвестбанк“ – АД, клон Ловеч, на името на
правоимащите.
4. Допускам предварително изпълнение на
заповедта при условията на чл. 60 от Административнопроцесуалния кодекс.
5. Обезщетението на собствениците ще се
изплаща след 10.08.2013 г. след влизане в сила
на тази заповед или съдебно решение. В едномесечен срок от издаване на заповедта да бъде
публикувано обявление в два централни и един
местен ежедневник, с което собственикът на
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отчуждения имот да бъде уведомен за банката, в
която е внесено обезщетението, и началната дата,
от която започва изплащането му. Обявлението
да се постави на определените за това места в
сградата на Общината, сградата на кметството
на с. Гложене и да се публикува на интернет
страницата на Общината на основание чл. 25,
ал. 4 от Закона за общинската собственост.
На основание чл. 27, ал. 1 от Закона за общинската собственост заповедта подлежи на
обжалване пред Административния съд – Ловеч,
в 14-дневен срок от обнародването є в „Държавен вестник“, а в частта относно допуснатото
предварително изпълнение на основание чл. 60,
ал. 4 АПК – в тридневен срок от получаването
на заповедта, чрез Община Тетевен.

5405

Кмет:
М. Милев

ЗАПОВЕД № 394
от 21 юни 2013 г.
На основание чл. 25, ал. 2 и 3 и чл. 21, ал. 1 и
2 от Закона за общинската собственост, чл. 205,
т. 1 от Закона за устройство на територията, чл. 27,
ал. 1 от Закона за опазване на земеделските земи
и влязъл в сила ПУП – ПП за „Обслужващ път
към претоварна станция за твърди битови отпадъци“ в обхват части от ПИ с № 105070, 105071,
105072, 105074, 105075, 105076, 105077, 105078, 105062,
105061, 105079, 105055, 105054, 105038, 105037, 105043,
105045, 105063, 105502, 105501, 919502, 104500,
112003, 112002, 112001, 908023, 908022, 919500,
908006, 908005, 908004, 908003, 908002, 908001,
104005 съгласно КВС на с. Гложене, одобрен с
Решение № 158 от 26.06.2012 г. (ДВ, бр. 58 от
2012 г.) на ОбС – гр. Тетевен, както и Решение
№ КЗЗ-01 от 29.01.2013 г. на Комисията за земеделските земи и обявление по чл. 25, ал. 1 от
Закона за общинската собственост, публикувано
на 13.09.2012 г. във вестниците „Сега“, „Ловеч
Прес“ и „Новинар“, на интернет страницата на
общинската администрация – гр. Тетевен, и поставено на информационните табла в сградата
на кметството на с. Гложене и общинската администрация – гр. Тетевен, с оглед задоволяване
на неотложни общински нужди, които не могат
да бъдат задоволени по друг начин, нареждам:
1. Отчуждавам реално определена част от земеделски имот съгласно скица-проект № ф03455
от 11.03.2013 г. – ПИ с № 105088 с площ 0,022
дка, представляваща част от поземлен имот с
№ 105071 по картата на възстановената собственост на с. Гложене, община Тетевен, местност
Валята, целият с площ 3,839 дка, начин на трайно
ползване – нива, при граници: имоти с № 105068;
105067; 105065; 105072; 105501; 105070; 105069, собственост на наследниците на Борис Димитров
Бояджиев (Решение № ГЖ-683 от 30.04.1999 г.
на Поземлената комисия – Тетевен, и удостоверение за наследници № 1217 от 20.05.2013 г.),
за изграждане на обект – публична общинска
собственост – „Обслужващ път към претоварна
станция за твърди битови отпадъци“, одобрен
с Решение № 158 от 26.06.2012 г. (ДВ, бр. 58 от
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2012 г.) на ОбС – гр. Тетевен, за задоволяване на
неотложна общинска нужда, която не може да
бъде задоволена по друг начин.
2. Имотът е собственост на наследниците на
Борис Димитров Бояджиев съгласно скица и Решение № ГЖ-683 от 30.04.1999 г. на Поземлената
комисия – Тетевен. Паричното обезщетение за
отчуждаваната част от имота 0,022 дка, отразена
в скица-проект № ф03455 от 11.03.2013 г., представляваща част от поземлен имот с № 105071
по картата на възстановената собственост на
с. Гложене, община Тетевен, местност Валята,
целият с площ 3,839 дка, начин на трайно ползване – нива, е в размер 10 лв. съгласно изготвена
пазарна оценка от 23.08.2012 г. на лицензиран
оценител по сключен договор № 314 от 17.08.2012 г.
и оценителски доклад за проектен имот № 105088
от 4.04.2013 г.
3. Сумата по т. 2 да бъде преведена в едномесечен срок от издаване на тази заповед
по сметка, открита от Община Тетевен в ТБ
„Инвестбанк“ – АД, клон Ловеч, на името на
правоимащите.
4. Допускам предварително изпълнение на
заповедта при условията на чл. 60 от Административнопроцесуалния кодекс.
5. Обезщетението на собствениците ще се
изплаща след 10.08.2013 г. след влизане в сила
на тази заповед или съдебно решение. В едномесечен срок от издаване на заповедта да бъде
публикувано обявление в два централни и един
местен ежедневник, с което собственикът на
отчуждения имот да бъде уведомен за банката, в
която е внесено обезщетението, и началната дата,
от която започва изплащането му. Обявлението
да се постави на определените за това места в
сградата на Общината, сградата на кметството
на с. Гложене и да се публикува на интернет
страницата на Общината на основание чл. 25,
ал. 4 от Закона за общинската собственост.
На основание чл. 27, ал. 1 от Закона за общинската собственост заповедта подлежи на
обжалване пред Административния съд – Ловеч,
в 14-дневен срок от обнародването є в „Държавен вестник“, а в частта относно допуснатото
предварително изпълнение на основание чл. 60,
ал. 4 АПК – в тридневен срок от получаването
на заповедта, чрез Община Тетевен.

5406

Кмет:
М. Милев

ЗАПОВЕД № 395
от 21 юни 2013 г.
На основание чл. 25, ал. 2 и 3 и чл. 21, ал. 1 и
2 от Закона за общинската собственост, чл. 205,
т. 1 от Закона за устройство на територията, чл. 27,
ал. 1 от Закона за опазване на земеделските земи
и влязъл в сила ПУП – ПП за „Обслужващ път
към претоварна станция за твърди битови отпадъци“ в обхват части от ПИ с № 105070, 105071,
105072, 105074, 105075, 105076, 105077, 105078, 105062,
105061, 105079, 105055, 105054, 105038, 105037, 105043,
105045, 105063, 105502, 105501, 919502, 104500,
112003, 112002, 112001, 908023, 908022, 919500,
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908006, 908005, 908004, 908003, 908002, 908001,
104005 съгласно КВС на с. Гложене, одобрен с
Решение № 158 от 26.06.2012 г. (ДВ, бр. 58 от
2012 г.) на ОбС – гр. Тетевен, както и Решение
№ КЗЗ-01 от 29.01.2013 г. на Комисията за земеделските земи и обявление по чл. 25, ал. 1 от
Закона за общинската собственост, публикувано
на 13.09.2012 г. във вестниците „Сега“, „Ловеч
Прес“ и „Новинар“, на интернет страницата на
общинската администрация – гр. Тетевен, и поставено на информационните табла в сградата
на кметството на с. Гложене и общинската администрация – гр. Тетевен, с оглед задоволяване
на неотложни общински нужди, които не могат
да бъдат задоволени по друг начин, нареждам:
1. Отчуждавам реално определена част от земеделски имот съгласно скица-проект № ф03454
от 11.03.2013 г. – ПИ с № 105086 с площ 0,017
дка, представляваща част от поземлен имот с
№ 105070 по картата на възстановената собственост на с. Гложене, община Тетевен, местност
Валята, целият с площ 0,437 дка, начин на трайно
ползване – нива, при граници: имоти с № 105600;
105069; 105071; 105501, собственост на наследниците на Петко Лилов Петков по удостоверение
за наследници, а по скица – Петко Личев Петков
(Решение № ГЖ-383 от 30.04.1999 г. на Поземлената комисия – Тетевен, и удостоверение за
наследници № 279001 от 31.05.2012 г., презаверено
на 5.04.2013 г., и удостоверение за идентичност
на лице с различни имена № 250 от 5.04.2013 г.),
за изграждане на обект – публична общинска
собственост – „Обслужващ път към претоварна
станция за твърди битови отпадъци“, одобрен
с Решение № 158 от 26.06.2012 г. (ДВ, бр. 58 от
2012 г.) на ОбС – гр. Тетевен, за задоволяване на
неотложна общинска нужда, която не може да
бъде задоволена по друг начин.
2. Имотът е собственост на наследниците
на Петко Лилов Петков по удостоверение за
наследници, а по скица – Петко Личев Пет
ков, съгласно скица и Решение № ГЖ-383 от
30.04.1999 г. на Поземлената комисия – Тетевен.
Паричното обезщетение за отчуждаваната част
0,017 дка, отразена в скица-проект № ф03454 от
11.03.2013 г., представляваща част от поземлен
имот с № 105070 по картата на възстановената
собственост на с. Гложене, община Тетевен, местност Валята, целият с площ 0,437 дка, начин на
трайно ползване – нива, е в размер 8 лв. съгласно изготвена пазарна оценка от 23.08.2012 г. на
лицензиран оценител по сключен договор № 314
от 17.08.2012 г. и оценителски доклад за проектен
имот № 105086 от 4.04.2013 г.
3. Сумата по т. 2 да бъде преведена в едномесечен срок от издаване на тази заповед
по сметка, открита от Община Тетевен в ТБ
„Инвестбанк“ – АД, клон Ловеч, на името на
правоимащите.
4. Допускам предварително изпълнение на
заповедта при условията на чл. 60 от Административнопроцесуалния кодекс.
5. Обезщетението на собствениците ще се
изплаща след 10.08.2013 г. след влизане в сила
на тази заповед или съдебно решение. В едномесечен срок от издаване на заповедта да бъде
публикувано обявление в два централни и един
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местен ежедневник, с което собственикът на
отчуждения имот да бъде уведомен за банката, в
която е внесено обезщетението, и началната дата,
от която започва изплащането му. Обявлението
да се постави на определените за това места в
сградата на Общината, сградата на кметството
на с. Гложене и да се публикува на интернет
страницата на Общината на основание чл. 25,
ал. 4 от Закона за общинската собственост.
На основание чл. 27, ал. 1 от Закона за общинската собственост заповедта подлежи на
обжалване пред Административния съд – Ловеч,
в 14-дневен срок от обнародването є в „Държавен вестник“, а в частта относно допуснатото
предварително изпълнение на основание чл. 60,
ал. 4 АПК – в тридневен срок от получаването
на заповедта, чрез Община Тетевен.

5407

Кмет:
М. Милев

ЗАПОВЕД № 396
от 21 юни 2013 г.
На основание чл. 25, ал. 2 и 3 и чл. 21, ал. 1 и
2 от Закона за общинската собственост, чл. 205,
т. 1 от Закона за устройство на територията, чл. 27,
ал. 1 от Закона за опазване на земеделските земи
и влязъл в сила ПУП – ПП за „Обслужващ път
към претоварна станция за твърди битови отпадъци“ в обхват части от ПИ с № 105070, 105071,
105072, 105074, 105075, 105076, 105077, 105078, 105062,
105061, 105079, 105055, 105054, 105038, 105037, 105043,
105045, 105063, 105502, 105501, 919502, 104500,
112003, 112002, 112001, 908023, 908022, 919500,
908006, 908005, 908004, 908003, 908002, 908001,
104005 съгласно КВС на с. Гложене, одобрен с
Решение № 158 от 26.06.2012 г. (ДВ, бр. 58 от
2012 г.) на ОбС – гр. Тетевен, както и Решение
№ КЗЗ-01 от 29.01.2013 г. на Комисията за земеделските земи и обявление по чл. 25, ал. 1 от
Закона за общинската собственост, публикувано
на 13.09.2012 г. във вестниците „Сега“, „Ловеч
Прес“ и „Новинар“, на интернет страницата на
общинската администрация – гр. Тетевен, и поставено на информационните табла в сградата
на кметството на с. Гложене и общинската администрация – гр. Тетевен, с оглед задоволяване
на неотложни общински нужди, които не могат
да бъдат задоволени по друг начин, нареждам:
1. Отчуждавам реално определена част от земеделски имот съгласно скица-проект № ф03457
от 11.03.2013 г. – ПИ с № 105092 с площ 0,009
дка, представляваща част от поземлен имот с
№ 105074 по картата на възстановената собственост на с. Гложене, община Тетевен, местност
Валята, целият с площ 0,480 дка, начин на трайно
ползване – нива, при граници: имоти с № 105072;
105073; 105075; 105501, собственост на наследниците
на Генчо Нейков Генчев (Решение № ГЖ-445 от
30.04.1999 г. на Поземлената комисия – Тетевен,
и удостоверение за наследници № 279004 от
31.05.2012 г., презаверено на 5.04.2013 г., и № 4103
от 24.09.2012 г.), за изграждане на обект – публична общинска собственост – „Обслужващ път
към претоварна станция за твърди битови отпа-
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дъци“, одобрен с Решение № 158 от 26.06.2012 г.
(ДВ, бр. 58 от 2012 г.) на ОбС – гр. Тетевен, за
задоволяване на неотложна общинска нужда,
която не може да бъде задоволена по друг начин.
2. Имотът е собственост на наследниците на
Генчо Нейков Генчев съгласно скица и Решение № ГЖ-445 от 30.04.1999 г. на Поземлената
комисия – Тетевен. Паричното обезщетение за
отчуждаваната част от имота 0,009 дка, отразена
в скица-проект № ф03457 от 11.03.2013 г., представляваща част от поземлен имот с № 105074
по картата на възстановената собственост на
с. Гложене, община Тетевен, местност Валята,
целият с площ 0,480 дка, начин на трайно ползване – нива, е в размер 4 лв. съгласно изготвена
пазарна оценка от 23.08.2012 г. на лицензиран
оценител по сключен договор № 314 от 17.08.2012 г.
и оценителски доклад за проектен имот № 105092
от 4.04.2013 г.
3. Сумата по т. 2 да бъде преведена в едномесечен срок от издаване на тази заповед
по сметка, открита от Община Тетевен в ТБ
„Инвестбанк“ – АД, клон Ловеч, на името на
правоимащите.
4. Допускам предварително изпълнение на
заповедта при условията на чл. 60 от Административнопроцесуалния кодекс.
5. Обезщетението на собствениците ще се
изплаща след 10.08.2013 г. след влизане в сила
на тази заповед или съдебно решение. В едномесечен срок от издаване на заповедта да бъде
публикувано обявление в два централни и един
местен ежедневник, с което собственикът на
отчуждения имот да бъде уведомен за банката, в
която е внесено обезщетението, и началната дата,
от която започва изплащането му. Обявлението
да се постави на определените за това места в
сградата на Общината, сградата на кметството
на с. Гложене и да се публикува на интернет
страницата на Общината на основание чл. 25,
ал. 4 от Закона за общинската собственост.
На основание чл. 27, ал. 1 от Закона за общинската собственост заповедта подлежи на
обжалване пред Административния съд – Ловеч,
в 14-дневен срок от обнародването є в „Държавен вестник“, а в частта относно допуснатото
предварително изпълнение на основание чл. 60,
ал. 4 АПК – в тридневен срок от получаването
на заповедта, чрез Община Тетевен.

5408

Кмет:
М. Милев

ЗАПОВЕД № 397
от 21 юни 2013 г.
На основание чл. 25, ал. 2 и 3 и чл. 21, ал. 1 и
2 от Закона за общинската собственост, чл. 205,
т. 1 от Закона за устройство на територията, чл. 27,
ал. 1 от Закона за опазване на земеделските земи
и влязъл в сила ПУП – ПП за „Обслужващ път
към претоварна станция за твърди битови отпадъци“ в обхват части от ПИ с № 105070, 105071,
105072, 105074, 105075, 105076, 105077, 105078, 105062,
105061, 105079, 105055, 105054, 105038, 105037, 105043,
105045, 105063, 105502, 105501, 919502, 104500,
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112003, 112002, 112001, 908023, 908022, 919500,
908006, 908005, 908004, 908003, 908002, 908001,
104005 съгласно КВС на с. Гложене, одобрен с
Решение № 158 от 26.06.2012 г. (ДВ, бр. 58 от
2012 г.) на ОбС – гр. Тетевен, както и Решение
№ КЗЗ-01 от 29.01.2013 г. на Комисията за земеделските земи и обявление по чл. 25, ал. 1 от
Закона за общинската собственост, публикувано
на 13.09.2012 г. във вестниците „Сега“, „Ловеч
Прес“ и „Новинар“, на интернет страницата на
общинската администрация – гр. Тетевен, и поставено на информационните табла в сградата
на кметството на с. Гложене и общинската администрация – гр. Тетевен, с оглед задоволяване
на неотложни общински нужди, които не могат
да бъдат задоволени по друг начин, нареждам:
1. Отчуждавам реално определена част от земеделски имот съгласно скица-проект № ф03456
от 11.03.2013 г. – ПИ с № 105090 с площ 0,032
дка, представляваща част от поземлен имот с
№ 105072 по картата на възстановената собственост на с. Гложене, община Тетевен, местност
Валята, целият с площ 4,224 дка, начин на
трайно ползване – нива, при граници: имоти
с № 105071; 105065; 105073; 105074; 105501, собственост на наследниците на Димитър Христов
Бояджиев (Решение № ГЖ-378 от 30.04.1999 г.
на Поземлената комисия – Тетевен, и удостоверение за наследници № 308 от 28.05.2013 г.),
за изграждане на обект – публична общинска
собственост – „Обслужващ път към претоварна
станция за твърди битови отпадъци“, одобрен
с Решение № 158 от 26.06.2012 г. (ДВ, бр. 58 от
2012 г.) на ОбС – гр. Тетевен, за задоволяване на
неотложна общинска нужда, която не може да
бъде задоволена по друг начин.
2. Имотът е собственост на наследниците на
Димитър Христов Бояджиев съгласно скица и
Решение № ГЖ-378 от 30.04.1999 г. на Поземлената
комисия – Тетевен. Паричното обезщетение за
отчуждаваната част от имота 0,032 дка, отразена
в скица-проект № ф03456 от 11.03.2013 г., представляваща част от поземлен имот с № 105072
по картата на възстановената собственост на
с. Гложене, община Тетевен, местност Валята,
целият с площ 4,224 дка, начин на трайно ползване – нива, е в размер 14 лв. съгласно изготвена
пазарна оценка от 23.08.2012 г. на лицензиран
оценител по сключен договор № 314 от 17.08.2012 г.
и оценителски доклад за проектен имот № 105090
от 4.04.2013 г.
3. Сумата по т. 2 да бъде преведена в едномесечен срок от издаване на тази заповед
по сметка, открита от Община Тетевен в ТБ
„Инвестбанк“ – АД, клон Ловеч, на името на
правоимащите.
4. Допускам предварително изпълнение на
заповедта при условията на чл. 60 от Административнопроцесуалния кодекс.
5. Обезщетението на собствениците ще се
изплаща след 10.08.2013 г. след влизане в сила
на тази заповед или съдебно решение. В едномесечен срок от издаване на заповедта да бъде
публикувано обявление в два централни и един
местен ежедневник, с което собственикът на
отчуждения имот да бъде уведомен за банката, в
която е внесено обезщетението, и началната дата,
от която започва изплащането му. Обявлението
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да се постави на определените за това места в
сградата на Общината, сградата на кметството
на с. Гложене и да се публикува на интернет
страницата на Общината на основание чл. 25,
ал. 4 от Закона за общинската собственост.
На основание чл. 27, ал. 1 от Закона за общинската собственост заповедта подлежи на
обжалване пред Административния съд – Ловеч,
в 14-дневен срок от обнародването є в „Държавен вестник“, а в частта относно допуснатото
предварително изпълнение на основание чл. 60,
ал. 4 АПК – в тридневен срок от получаването
на заповедта, чрез Община Тетевен.

5409

Кмет:
М. Милев

ЗАПОВЕД № 398
от 21 юни 2013 г.
На основание чл. 25, ал. 2 и 3 и чл. 21, ал. 1 и
2 от Закона за общинската собственост, чл. 205,
т. 1 от Закона за устройство на територията, чл. 27,
ал. 1 от Закона за опазване на земеделските земи
и влязъл в сила ПУП – ПП за „Обслужващ път
към претоварна станция за твърди битови отпадъци“ в обхват части от ПИ с № 105070, 105071,
105072, 105074, 105075, 105076, 105077, 105078, 105062,
105061, 105079, 105055, 105054, 105038, 105037, 105043,
105045, 105063, 105502, 105501, 919502, 104500,
112003, 112002, 112001, 908023, 908022, 919500,
908006, 908005, 908004, 908003, 908002, 908001,
104005 съгласно КВС на с. Гложене, одобрен с
Решение № 158 от 26.06.2012 г. (ДВ, бр. 58 от
2012 г.) на ОбС – гр. Тетевен, както и Решение
№ КЗЗ-01 от 29.01.2013 г. на Комисията за земеделските земи и обявление по чл. 25, ал. 1 от
Закона за общинската собственост, публикувано
на 13.09.2012 г. във вестниците „Сега“, „Ловеч
Прес“ и „Новинар“, на интернет страницата на
общинска администрация – гр. Тетевен, и поставено на информационните табла в сградата на
кметството на с. Гложене и общинската администрация – гр. Тетевен, с оглед задоволяване
на неотложни общински нужди, които не могат
да бъдат задоволени по друг начин, нареждам:
1. Отчуждавам реално определена част от земеделски имот съгласно скица-проект № ф03458
от 11.03.2013 г. – ПИ с № 105094 с площ 0,011
дка, представляваща част от поземлен имот с
№ 105075 по картата на възстановената собственост на с. Гложене, община Тетевен, местност
Валята, целият с площ 0,960 дка, начин на
трайно ползване – нива, при граници: имоти
с № 105073; 105062; 105076; 105501; 105074, собственост на наследниците на Найден Христов
Найденов (Решение № ГЖ-553 от 30.04.1999 г.
на Поземлената комисия – Тетевен, и удостоверение за наследници № 472 от 11.06.2013 г.),
за изграждане на обект – публична общинска
собственост – „Обслужващ път към претоварна
станция за твърди битови отпадъци“, одобрен
с Решение № 158 от 26.06.2012 г. (ДВ, бр. 58 от
2012 г.) на ОбС – гр. Тетевен, за задоволяване на
неотложна общинска нужда, която не може да
бъде задоволена по друг начин.
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2. Имотът е собственост на наследниците на
Найден Христов Найденов съгласно скица и Решение № ГЖ-553 от 30.04.1999 г. на Поземлената
комисия – Тетевен. Паричното обезщетение за
отчуждаваната част от имота 0,011 дка, отразена
в скица-проект № ф03458 от 11.03.2013 г., представляваща част от поземлен имот с № 105075
по картата на възстановената собственост на
с. Гложене, община Тетевен, местност Валята,
целият с площ 0,960 дка, начин на трайно ползване – нива, е в размер 4 лв. съгласно изготвена
пазарна оценка от 23.08.2012 г. на лицензиран
оценител по сключен договор № 314 от 17.08.2012 г.
и оценителски доклад за проектен имот № 105094
от 4.04.2013 г.
3. Сумата по т. 2 да бъде преведена в едномесечен срок от издаване на тази заповед
по сметка, открита от Община Тетевен в ТБ
„Инвестбанк“ – АД, клон Ловеч, на името на
правоимащите.
4. Допускам предварително изпълнение на
заповедта при условията на чл. 60 от Административнопроцесуалния кодекс.
5. Обезщетението на собствениците ще се
изплаща след 10.08.2013 г. след влизане в сила
на тази заповед или съдебно решение. В едномесечен срок от издаване на заповедта да бъде
публикувано обявление в два централни и един
местен ежедневник, с което собственикът на
отчуждения имот да бъде уведомен за банката, в
която е внесено обезщетението, и началната дата,
от която започва изплащането му. Обявлението
да се постави на определените за това места в
сградата на Общината, сградата на кметството
на с. Гложене и да се публикува на интернет
страницата на Общината на основание чл. 25,
ал. 4 от Закона за общинската собственост.
На основание чл. 27, ал. 1 от Закона за общинската собственост заповедта подлежи на
обжалване пред Административния съд – Ловеч,
в 14-дневен срок от обнародването є в „Държавен вестник“, а в частта относно допуснатото
предварително изпълнение на основание чл. 60,
ал. 4 АПК – в тридневен срок от получаването
на заповедта, чрез Община Тетевен.

5410

Кмет:
М. Милев

ЗАПОВЕД № 400
от 24 юни 2013 г.
На основание чл. 25, ал. 2 и 3 във връзка
с чл. 21, ал. 1 и 2 от Закона за общинската
собственост, чл. 205, т. 1 от Закона за устройство на територията, чл. 27, ал. 1 от Закона за
опазване на земеделските земи и влязъл в сила
ПУ П – ПП за „Обсл у ж ващ път към претоварна станция за твърди битови отпадъци“ в
обхват части от ПИ с № 105070, 105071, 105072,
105074, 105075, 105076, 105077, 105078, 105062,
105061, 105079, 105055, 105054, 105038, 105037,
105043, 105045, 105063, 105502, 105501, 919502,
104500, 112003, 112002, 112001, 908023, 908022,
919500, 908006, 908005, 908004, 908003, 908002,
908001, 104005 съгласно КВС на с. Гложене,
одобрен с Решение № 158 от 26.06.2012 г. (ДВ,
бр. 58 от 2012 г.) на ОбС – гр. Тетевен, както и
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Решение № КЗЗ-01 от 29.01.2013 г. на Комисията
за земеделските земи и обявление по чл. 25,
ал. 1 от Закона за общинската собственост,
публикувано на 13.09.2012 г. във вестниците
„Сега“, „Ловеч Прес“ и „Новинар“, на интернет
страницата на общинската администрация – гр.
Тетевен, и поставено на информационните табла
в сградата на кметството на с. Гложене и общинската администрация – гр. Тетевен, с оглед
задоволяване на неотложни общински нужди,
които не могат да бъдат задоволени по друг
начин, нареждам:
1. Отчуждавам реално определена част от
земеделски имот съгласно скица-проект № ф03482
от 11.03.2013 г. – ПИ с № 908113 с площ 0,044
дка, представляваща част от поземлен имот с
№ 908001 по картата на възстановената собственост на с. Гложене, община Тетевен, местност
Валята, целият с площ 1,000 дка, начин на трайно
ползване – нива, при граници: имоти с № 919502;
908008; 908009; 908002, собственост на Иван Цанов Иванов (съгласно договор за делба № 8 от
20.09.2007 г.), за изграждане на обект – публична
общинска собственост – „Обслужващ път към
претоварна станция за твърди битови отпадъци“, одобрен с Решение № 158 от 26.06.2012 г.
(ДВ, бр. 58 от 2012 г.) на ОбС – гр. Тетевен, за
задоволяване на неотложна общинска нужда,
която не може да бъде задоволена по друг начин.
2. Имотът е собственост на Иван Цанов Иванов
съгласно договор за делба № 8 от 20.09.2007 г.
Паричното обезщетение за отчуждаваната част
от имота 0,044 дка, отразена в скица-проект
№ ф03482 от 11.03.2013 г., представляваща част
от поземлен имот с № 908001 по картата на възстановената собственост на с. Гложене, община
Тетевен, местност Валята, целият с площ 1,000
дка, начин на трайно ползване – нива, в размер
18 лв. съгласно изготвена пазарна оценка от
23.08.2012 г. на лицензиран оценител по сключен
договор № 314 от 17.08.2012 г. и оценителски
доклад за проектен имот № 908113 от 4.04.2013 г.
3. Сумата по т. 2 да бъде преведена в едномесечен срок от издаване на тази заповед
по сметка, открита от Община Тетевен в ТБ
„Инвестбанк“ – АД, клон Ловеч, на името на
правоимащите.
4. Допускам предварително изпълнение на
заповедта при условията на чл. 60 от Админис
тративнопроцесуалния кодекс.
5. Обезщетението на собствениците ще се
изплаща след 10.08.2013 г. след влизане в сила
на тази заповед или съдебно решение. В едномесечен срок от издаване на заповедта да бъде
публикувано обявление в два централни и един
местен ежедневник, с което собственикът на
отчуждения имот да бъде уведомен за банката, в
която е внесено обезщетението, и началната дата,
от която започва изплащането му. Обявлението
да се постави на определените за това места в
сградата на общината, сградата на кметството
на с. Гложене и да се публикува на интернет
страницата на общината на основание чл. 25,
ал. 4 от Закона за общинската собственост.
На основание чл. 27, ал. 1 от Закона за общинската собственост заповедта подлежи на
обжалване пред Административния съд – Ловеч,
в 14-дневен срок от обнародването є в „Държа-
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вен вестник“, а в частта относно допуснатото
предварително изпълнение на основание чл. 60,
ал. 4 АПК – в тридневен срок от получаването
на заповедта, чрез Община Тетевен.

5411

Кмет:
М. Милев

ЗАПОВЕД № 401
от 24 юни 2013 г.
На основание чл. 25, ал. 2 и 3 във връзка
с чл. 21, ал. 1 и 2 от Закона за общинската
собственост, чл. 205, т. 1 от Закона за устройство на територията, чл. 27, ал. 1 от Закона за
опазване на земеделските земи и влязъл в сила
ПУП – ПП за „Обслужващ път към претоварна
станция за твърди битови отпадъци“ в обхват
части от ПИ с № 105070, 105071, 105072, 105074,
105075, 105076, 105077, 105078, 105062, 105061,
105079, 105055, 105054, 105038, 105037, 105043,
105045, 105063, 105502, 105501, 919502, 104500,
112003, 112002, 112001, 908023, 908022, 919500,
908006, 908005, 908004, 908003, 908002, 908001,
104005 съгласно КВС на с. Гложене, одобрен с
Решение № 158 от 26.06.2012 г. (ДВ, бр. 58 от
2012 г.) на ОбС – гр. Тетевен, както и Решение
№ КЗЗ-01 от 29.01.2013 г. на Комисията за земеделските земи и обявление по чл. 25, ал. 1 от
Закона за общинската собственост, публикувано
на 13.09.2012 г. във вестниците „Сега“, „Ловеч
Прес“ и „Новинар“, на интернет страницата на
общинската администрация – гр. Тетевен, и поставено на информационните табла в сградата
на кметството на с. Гложене и общинската администрация – гр. Тетевен, с оглед задоволяване
на неотложни общински нужди, които не могат
да бъдат задоволени по друг начин, нареждам:
1. Отчуждавам реално определена част от
земеделски имот съгласно скица-проект № ф03481
от 11.03.2013 г. – ПИ с № 908111 с площ 0,002
дка, представляваща част от поземлен имот с
№ 908002 по картата на възстановената собственост на с. Гложене, община Тетевен, местност
Валята, целият с площ 0,500 дка, начин на
трайно ползване – нива, при граници: имоти с
№ 919502; 908001; 908009; 908003, собственост
на наследниците на Йона и Тотьо Нешеви (съгласно Решение № ГЖ-400 от 29.09.1997 г. на
поземлената комисия и удостоверение за наследници изх. № 279028-01 и 02 от 5.04.2013 г.),
за изграждане на обект – публична общинска
собственост – „Обслужващ път към претоварна
станция за твърди битови отпадъци“, одобрен
с Решение № 158 от 26.06.2012 г. (ДВ, бр. 58 от
2012 г.) на ОбС – гр. Тетевен, за задоволяване
на неотложна общинска нужда, която не може
да бъде задоволена по друг начин.
2. Имотът е собственост на наследниците на
Йона и Тотьо Нешеви съгласно скица и Решение № ГЖ-400 от 29.09.1997 г. на Поземлената
комисия – Тетевен. Паричното обезщетение за
отчуждаваната част от имота 0,002 дка, отразена
в скица-проект № ф03481 от 11.03.2013 г., представляваща част от поземлен имот с № 908002
по картата на възстановената собственост на
с. Гложене, община Тетевен, местност Валята,
целият с площ 0,500 дка, начин на трайно полз-
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ване – нива, в размер 1 лв. съгласно изготвена
пазарна оценка от 23.08.2012 г. на лицензиран оценител по сключен договор № 314 от 17.08.2012 г.
и оценителски доклад за проектен имот № 908111
от 4.04.2013 г.
3. Сумата по т. 2 да бъде преведена в едномесечен срок от издаване на тази заповед
по сметка, открита от Община Тетевен в ТБ
„Инвестбанк“ – АД, клон Ловеч, на името на
правоимащите.
4. Допускам предварително изпълнение на
заповедта при условията на чл. 60 от Админис
тративнопроцесуалния кодекс.
5. Обезщетението на собствениците ще се
изплаща след 10.08.2013 г. след влизане в сила
на тази заповед или съдебно решение. В едномесечен срок от издаване на заповедта да бъде
публикувано обявление в два централни и един
местен ежедневник, с което собственикът на
отчуждения имот да бъде уведомен за банката, в
която е внесено обезщетението, и началната дата,
от която започва изплащането му. Обявлението
да се постави на определените за това места в
сградата на общината, сградата на кметството
на с. Гложене и да се публикува на интернет
страницата на общината на основание чл. 25,
ал. 4 от Закона за общинската собственост.
На основание чл. 27, ал. 1 от Закона за общинската собственост заповедта подлежи на
обжалване пред Административния съд – Ловеч,
в 14-дневен срок от обнародването є в „Държавен вестник“, а в частта относно допуснатото
предварително изпълнение на основание чл. 60,
ал. 4 АПК – в тридневен срок от получаването
на заповедта, чрез Община Тетевен.
Кмет:
М. Милев
5412
ЗАПОВЕД № 402
от 24 юни 2013 г.
На основание чл. 25, ал. 2 и 3 във връзка
с чл. 21, ал. 1 и 2 от Закона за общинската
собственост, чл. 205, т. 1 от Закона за устройство на територията, чл. 27, ал. 1 от Закона за
опазване на земеделските земи и влязъл в сила
ПУП – ПП за „Обслужващ път към претоварна
станция за твърди битови отпадъци“ в обхват
части от ПИ с № 105070, 105071, 105072, 105074,
105075, 105076, 105077, 105078, 105062, 105061,
105079, 105055, 105054, 105038, 105037, 105043,
105045, 105063, 105502, 105501, 919502, 104500,
112003, 112002, 112001, 908023, 908022, 919500,
908006, 908005, 908004, 908003, 908002, 908001,
104005 съгласно КВС на с. Гложене, одобрен с
Решение № 158 от 26.06.2012 г. (ДВ, бр. 58 от
2012 г.) на ОбС – гр. Тетевен, както и Решение
№ КЗЗ-01 от 29.01.2013 г. на Комисията за земеделските земи и обявление по чл. 25, ал. 1 от
Закона за общинската собственост, публикувано
на 13.09.2012 г. във вестниците „Сега“, „Ловеч
Прес“ и „Новинар“, на интернет страницата на
общинската администрация – гр. Тетевен, и поставено на информационните табла в сградата
на кметството на с. Гложене и общинската администрация – гр. Тетевен, с оглед задоволяване
на неотложни общински нужди, които не могат
да бъдат задоволени по друг начин, нареждам:
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1. Отчуждавам реално определена част от
земеделски имот съгласно скица-проект № ф03480
от 11.03.2013 г. – ПИ с № 908109 с площ 0,007
дка, представляваща част от поземлен имот с
№ 908003 по картата на възстановената собственост на с. Гложене, община Тетевен, местност
Валята, целият с площ 1,200 дка, начин на
трайно ползване – нива, при граници: имоти с
№ 919502; 908002; 908009; 908004, собственост на
наследниците на Рада Нешева Ничева (съгласно
Решение № ГЖ-400 от 29.09.1997 г. на поземлената комисия и удостоверение за наследници
изх. № 279027 от 5.04.2013 г.), за изграждане на
обект – публична общинска собственост – „Обслужващ път към претоварна станция за твърди
битови отпадъци“, одобрен с Решение № 158 от
26.06.2012 г. (ДВ, бр. 58 от 2012 г.) на ОбС – гр.
Тетевен, за задоволяване на неотложна общинска нужда, която не може да бъде задоволена
по друг начин.
2. Имотът е собственост на наследниците на
Рада Нешева Ничева съгласно скица и Решение № ГЖ-400 от 29.09.1997 г. на Поземлената
комисия – Тетевен. Паричното обезщетение за
отчуждаваната част от имота 0,007 дка, отразена
в скица-проект № ф03480 от 11.03.2013 г., представляваща част от поземлен имот с № 908003
по картата на възстановената собственост на
с. Гложене, община Тетевен, местност Валята,
целият с площ 1,200 дка, начин на трайно ползване – нива, в размер 3 лв. съгласно изготвена
пазарна оценка от 23.08.2012 г. на лицензиран оценител по сключен договор № 314 от 17.08.2012 г.
и оценителски доклад за проектен имот № 908109
от 4.04.2013 г.
3. Сумата по т. 2 да бъде преведена в едномесечен срок от издаване на тази заповед
по сметка, открита от Община Тетевен в ТБ
„Инвестбанк“ – АД, клон Ловеч, на името на
правоимащите.
4. Допускам предварително изпълнение на
заповедта при условията на чл. 60 от Админис
тративнопроцесуалния кодекс.
5. Обезщетението на собствениците ще се
изплаща след 10.08.2013 г. след влизане в сила
на тази заповед или съдебно решение. В едномесечен срок от издаване на заповедта да бъде
публикувано обявление в два централни и един
местен ежедневник, с което собственикът на
отчуждения имот да бъде уведомен за банката, в
която е внесено обезщетението, и началната дата,
от която започва изплащането му. Обявлението
да се постави на определените за това места в
сградата на общината, сградата на кметството
на с. Гложене и да се публикува на интернет
страницата на общината на основание чл. 25,
ал. 4 от Закона за общинската собственост.
На основание чл. 27, ал. 1 от Закона за общинската собственост заповедта подлежи на
обжалване пред Административния съд – Ловеч,
в 14-дневен срок от обнародването є в „Държавен вестник“, а в частта относно допуснатото
предварително изпълнение на основание чл. 60,
ал. 4 АПК – в тридневен срок от получаването
на заповедта, чрез Община Тетевен.

5413

Кмет:
М. Милев
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ЗАПОВЕД № 403
от 24 юни 2013 г.
На основание чл. 25, ал. 2 и 3 във връзка с
чл. 21, ал. 1 и 2 от Закона за общинската собственост, чл. 205, т. 1 от Закона за устройство на
територията, чл. 27, ал. 1 от Закона за опазване
на земеделските земи и влязъл в сила ПУП – ПП
за „Обслужващ път към претоварна станция за
твърди битови отпадъци“ в обхват части от ПИ
с № 105070, 105071, 105072, 105074, 105075, 105076,
105077, 105078, 105062, 105061, 105079, 105055, 105054,
105038, 105037, 105043, 105045, 105063, 105502, 105501,
919502, 104500, 112003, 112002, 112001, 908023,
908022, 919500, 908006, 908005, 908004, 908003,
908002, 908001, 104005 съгласно КВС на с. Гложене, одобрен с Решение № 158 от 26.06.2012 г. (ДВ,
бр. 58 от 2012 г.) на ОбС – гр. Тетевен, както и
Решение № КЗЗ-01 от 29.01.2013 г. на Комисията
за земеделските земи и обявление по чл. 25, ал. 1
от Закона за общинската собственост, публикувано на 13.09.2012 г. във вестниците „Сега“, „Ловеч
Прес“ и „Новинар“, на интернет страницата на
общинската администрация – гр. Тетевен, и поставено на информационните табла в сградата
на кметството на с. Гложене и общинската администрация – гр. Тетевен, с оглед задоволяване
на неотложни общински нужди, които не могат
да бъдат задоволени по друг начин, нареждам:
1. Отчуждавам реално определена част от земеделски имот съгласно скица-проект № ф03479
от 11.03.2013 г. – ПИ с № 908107 с площ 0,005 дка,
представляваща част от поземлен имот с № 908004
по картата на възстановената собственост на
с. Гложене, община Тетевен, местност Валята,
целият с площ 0,500 дка, начин на трайно ползване – нива, при граници: имоти с № 919502; 908003;
908009; 908005, собственост на наследниците на
Нешо Ничев Нешев (съгласно Решение № ГЖ400 от 29.09.1997 г. на поземлената комисия и
удостоверение за наследници изх. № 279026 от
5.04.2013 г.), за изграждане на обект – публична
общинска собственост – „Обслужващ път към
претоварна станция за твърди битови отпадъци“,
одобрен с Решение № 158 от 26.06.2012 г. (ДВ, бр. 58
от 2012 г.) на ОбС – гр. Тетевен, за задоволяване
на неотложна общинска нужда, която не може
да бъде задоволена по друг начин.
2. Имотът е собственост на наследниците
на Нешо Ничев Нешев съгласно скица и Решение № ГЖ-400 от 29.09.1997 г. на Поземлената
комисия – Тетевен. Паричното обезщетение за
отчуждаваната част от имота 0,005 дка, отразена
в скица-проект № ф03479 от 11.03.2013 г., представляваща част от поземлен имот с № 908004
по картата на възстановената собственост на
с. Гложене, община Тетевен, местност Валята,
целият с площ 0,500 дка, начин на трайно ползване – нива, в размер 2 лв. съгласно изготвена
пазарна оценка от 23.08.2012 г. на лицензиран
оценител по сключен договор № 314 от 17.08.2012 г.
и оценителски доклад за проектен имот № 908107
от 4.04.2013 г.
3. Сумата по т. 2 да бъде преведена в едномесечен срок от издаване на тази заповед
по сметка, открита от Община Тетевен в ТБ
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„Инвестбанк“ – АД, клон Ловеч, на името на
правоимащите.
4. Допускам предварително изпълнение на
заповедта при условията на чл. 60 от Админис
тративнопроцесуалния кодекс.
5. Обезщетението на собствениците ще се
изплаща след 10.08.2013 г. след влизане в сила
на тази заповед или съдебно решение. В едномесечен срок от издаване на заповедта да бъде
публикувано обявление в два централни и един
местен ежедневник, с което собственикът на
отчуждения имот да бъде уведомен за банката, в
която е внесено обезщетението, и началната дата,
от която започва изплащането му. Обявлението
да се постави на определените за това места в
сградата на общината, сградата на кметството на
с. Гложене и да се публикува на интернет страницата на общината на основание чл. 25, ал. 4
от Закона за общинската собственост.
На основание чл. 27, ал. 1 от Закона за общинската собственост заповедта подлежи на
обжалване пред Административния съд – Ловеч,
в 14-дневен срок от обнародването є в „Държавен вестник“, а в частта относно допуснатото
предварително изпълнение на основание чл. 60,
ал. 4 АПК – в тридневен срок от получаването
на заповедта, чрез Община Тетевен.

5414

Кмет:
М. Милев

ЗАПОВЕД № 404
от 24 юни 2013 г.
На основание чл. 25, ал. 2 и 3 във връзка с
чл. 21, ал. 1 и 2 от Закона за общинската собственост, чл. 205, т. 1 от Закона за устройство на
територията, чл. 27, ал. 1 от Закона за опазване
на земеделските земи и влязъл в сила ПУП – ПП
за „Обслужващ път към претоварна станция за
твърди битови отпадъци“ в обхват части от ПИ
с № 105070, 105071, 105072, 105074, 105075, 105076,
105077, 105078, 105062, 105061, 105079, 105055, 105054,
105038, 105037, 105043, 105045, 105063, 105502, 105501,
919502, 104500, 112003, 112002, 112001, 908023,
908022, 919500, 908006, 908005, 908004, 908003,
908002, 908001, 104005 съгласно КВС на с. Гложе
не, одобрен с Решение № 158 от 26.06.2012 г. (ДВ,
бр. 58 от 2012 г.) на ОбС – гр. Тетевен, както и
Решение № КЗЗ-01 от 29.01.2013 г. на Комисията
за земеделските земи и обявление по чл. 25, ал. 1
от Закона за общинската собственост, публикувано на 13.09.2012 г. във вестниците „Сега“, „Ловеч
Прес“ и „Новинар“, на интернет страницата на
Общинската администрация – гр. Тетевен, и
поставено на информационните табла в сградата
на кметството на с. Гложене и общинската администрация – гр. Тетевен, с оглед задоволяване
на неотложни общински нужди, които не могат
да бъдат задоволени по друг начин, нареждам:
1. Отчуждавам реално определена част от земеделски имот съгласно скица-проект № ф03478
от 11.03.2013 г. – ПИ с № 908105 с площ 0,013
дка, представляваща част от поземлен имот с
№ 908005 по картата на възстановената собственост на с. Гложене, община Тетевен, местност
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Валята, целият с площ 3,000 дка, начин на трайно
ползване – нива, при граници: имоти с № 919502;
908004; 908009; 908007; 908006, собственост на
наследниците на Никола Йотов Неков (съгласно
Решение № ГЖ-400 от 29.09.1997 г. на поземлената
комисия и удостоверение за наследници изх. № 258
от 16.04.2013 г.) за изграждане на обект – публична
общинска собственост – „Обслужващ път към
претоварна станция за твърди битови отпадъци“,
одобрен с Решение № 158 от 26.06.2012 г. (ДВ, бр. 58
от 2012 г.) на ОбС – гр. Тетевен, за задоволяване
на неотложна общинска нужда, която не може
да бъде задоволена по друг начин.
2. Имотът е собственост на наследниците на
Никола Йотов Неков съгласно скица и Решение № ГЖ-400 от 29.09.1997 г. на Поземлената
комисия – Тетевен. Паричното обезщетение за
отчуждаваната част от имота 0,013 дка, отразена
в скица-проект № ф03478 от 11.03.2013 г., представляваща част от поземлен имот с № 908005
по картата на възстановената собственост на
с. Гложене, община Тетевен, местност Валята,
целият с площ 3,000 дка, начин на трайно ползване – нива, в размер 5 лв. съгласно изготвена
пазарна оценка от 23.08.2012 г. на лицензиран
оценител по сключен договор № 314 от 17.08.2012 г.
и оценителски доклад за проектен имот № 908105
от 4.04.2013 г.
3. Сумата по т. 2 да бъде преведена в едномесечен срок от издаване на тази заповед
по сметка, открита от Община Тетевен в ТБ
„Инвестбанк“ – АД, клон Ловеч, на името на
правоимащите.
4. Допускам предварително изпълнение на
заповедта при условията на чл. 60 от Админис
тративнопроцесуалния кодекс.
5. Обезщетението на собствениците ще се
изплаща след 10.08.2013 г. след влизане в сила
на тази заповед или съдебно решение. В едномесечен срок от издаване на заповедта да бъде
публикувано обявление в два централни и един
местен ежедневник, с което собственикът на
отчуждения имот да бъде уведомен за банката, в
която е внесено обезщетението, и началната дата,
от която започва изплащането му. Обявлението
да се постави на определените за това места в
сградата на общината, сградата на кметството на
с. Гложене и да се публикува на интернет страницата на общината на основание чл. 25, ал. 4
от Закона за общинската собственост.
На основание чл. 27, ал. 1 от Закона за общинската собственост заповедта подлежи на
обжалване пред Административния съд – Ловеч,
в 14-дневен срок от обнародването є в „Държавен вестник“, а в частта относно допуснатото
предварително изпълнение на основание чл. 60,
ал. 4 АПК – в тридневен срок от получаването
на заповедта, чрез Община Тетевен.

5415

Кмет:
М. Милев

ЗАПОВЕД № 405
от 24 юни 2013 г.
На основание чл. 25, ал. 2 и 3 във връзка с
чл. 21, ал. 1 и 2 от Закона за общинската собственост, чл. 205, т. 1 от Закона за устройство на
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територията, чл. 27, ал. 1 от Закона за опазване
на земеделските земи и влязъл в сила ПУП – ПП
за „Обслужващ път към претоварна станция за
твърди битови отпадъци“ в обхват части от ПИ
с № 105070, 105071, 105072, 105074, 105075, 105076,
105077, 105078, 105062, 105061, 105079, 105055, 105054,
105038, 105037, 105043, 105045, 105063, 105502, 105501,
919502, 104500, 112003, 112002, 112001, 908023,
908022, 919500, 908006, 908005, 908004, 908003,
908002, 908001, 104005 съгласно КВС на с. Гложене, одобрен с Решение № 158 от 26.06.2012 г. (ДВ,
бр. 58 от 2012 г.) на ОбС – гр. Тетевен, както и
Решение № КЗЗ-1 от 29.01.2013 г. на Комисията за
земеделските земи и обявление по чл. 25, ал. 1 от
Закона за общинската собственост, публикувано
на 13.09.2012 г. във вестниците „Сега“, „Ловеч
Прес“ и „Новинар“, на интернет страницата на
общинската администрация – гр. Тетевен, и поставено на информационните табла в сградата
на кметството на с. Гложене и общинската администрация – гр. Тетевен, с оглед задоволяване
на неотложни общински нужди, които не могат
да бъдат задоволени по друг начин, нареждам:
1. Отчуждавам реално определена част от земеделски имот съгласно скица-проект № ф03475
от 11.03.2013 г. – ПИ с № 908099 с площ 0,004
дка, представляваща част от поземлен имот с
№ 908023 по картата на възстановената собственост на с. Гложене, община Тетевен, местност
Валята, целият с площ 3,00 дка, начин на трайно
ползване – овощна градина, при граници: имоти с № 908098; 919502; 908022, собственост на
Христо Кънчев Йотов (съгласно Решение № ГЖ400 от 29.09.1997 г. на поземлената комисия),
за изграждане на обект – публична общинска
собственост – „Обслужващ път към претоварна
станция за твърди битови отпадъци“, одобрен
с Решение № 158 от 26.06.2012 г. (ДВ, бр. 58 от
2012 г.) на ОбС – гр. Тетевен, за задоволяване на
неотложна общинска нужда, която не може да
бъде задоволена по друг начин.
2. Имотът е собственост на Христо Кънчев
Йотов съгласно скица и Решение № ГЖ-400 от
29.09.1997 г. на Поземлената комисия – Тетевен.
Паричното обезщетение за отчуждаваната част
от имота 0,004 дка, отразена в скица-проект
№ ф03475 от 11.03.2013 г., представляваща част
от поземлен имот с № 908023 по картата на възстановената собственост на с. Гложене, община
Тетевен, местност Валята, целият с площ 3,00 дка,
начин на трайно ползване – овощна градина, в
размер 2 лв. съгласно изготвена пазарна оценка
от 23.08.2012 г. на лицензиран оценител по сключен договор № 314 от 17.08.2012 г. и оценителски
доклад за проектен имот № 908099 от 4.04.2013 г.
3. Сумата по т. 2 да бъде преведена в едномесечен срок от издаване на тази заповед
по сметка, открита от Община Тетевен в ТБ
„Инвестбанк“ – АД, клон Ловеч, на името на
правоимащите.
4. Допускам предварително изпълнение на
заповедта при условията на чл. 60 от Админис
тративнопроцесуалния кодекс.
5. Обезщетението на собствениците ще се
изплаща след 10.08.2013 г. след влизане в сила
на тази заповед или съдебно решение. В едномесечен срок от издаване на заповедта да бъде
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публикувано обявление в два централни и един
местен ежедневник, с което собственикът на
отчуждения имот да бъде уведомен за банката, в
която е внесено обезщетението, и началната дата,
от която започва изплащането му. Обявлението
да се постави на определените за това места в
сградата на общината, сградата на кметството на
с. Гложене и да се публикува на интернет страницата на общината на основание чл. 25, ал. 4
от Закона за общинската собственост.
На основание чл. 27, ал. 1 от Закона за общинската собственост заповедта подлежи на
обжалване пред Административния съд – Ловеч,
в 14-дневен срок от обнародването є в „Държавен вестник“, а в частта относно допуснатото
предварително изпълнение на основание чл. 60,
ал. 4 АПК – в тридневен срок от получаването
на заповедта, чрез Община Тетевен.

5416

Кмет:
М. Милев

ЗАПОВЕД № 406
от 24 юни 2013 г.
На основание чл. 25, ал. 2 и 3 във връзка с
чл. 21, ал. 1 и 2 от Закона за общинската собственост, чл. 205, т. 1 от Закона за устройство на
територията, чл. 27, ал. 1 от Закона за опазване
на земеделските земи и влязъл в сила ПУП – ПП
за „Обслужващ път към претоварна станция за
твърди битови отпадъци“ в обхват части от ПИ
с № 105070, 105071, 105072, 105074, 105075, 105076,
105077, 105078, 105062, 105061, 105079, 105055, 105054,
105038, 105037, 105043, 105045, 105063, 105502, 105501,
919502, 104500, 112003, 112002, 112001, 908023,
908022, 919500, 908006, 908005, 908004, 908003,
908002, 908001, 104005 съгласно КВС на с. Гложене, одобрен с Решение № 158 от 26.06.2012 г. (ДВ,
бр. 58 от 2012 г.) на ОбС – гр. Тетевен, както и
Решение № КЗЗ-01 от 29.01.2013 г. на Комисията
за земеделските земи и обявление по чл. 25, ал. 1
от Закона за общинската собственост, публикувано на 13.09.2012 г. във вестниците „Сега“, „Ловеч
Прес“ и „Новинар“, на интернет страницата на
общинската администрация – гр. Тетевен, и поставено на информационните табла в сградата
на кметството на с. Гложене и общинската администрация – гр. Тетевен, с оглед задоволяване
на неотложни общински нужди, които не могат
да бъдат задоволени по друг начин, нареждам:
1. Отчуждавам реално определена част от земеделски имот съгласно скица-проект № ф03476
от 11.03.2013 г. – ПИ с № 908101 с площ 0,006
дка, представляваща част от поземлен имот с
№ 908022 по картата на възстановената собственост на с. Гложене, община Тетевен, местност
Валята, целият с площ 0,500 дка, начин на трайно
ползване – овощна градина, при граници: имоти
с № 919502; 919500; 908021; 908023, собственост
на наследниците на Цочо Генов Йотов (съгласно
Решение № ГЖ-400 от 29.09.1997 г. на поземлената комисия и удостоверение за наследници
изх. № 279023 от 5.04.2013 г.), за изграждане на
обект – публична общинска собственост – „Обслужващ път към претоварна станция за твърди
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битови отпадъци“, одобрен с Решение № 158
от 26.06.2012 г. (ДВ, бр. 58 от 2012 г.) на ОбС –
гр. Тетевен, за задоволяване на неотложна общинска нужда, която не може да бъде задоволена
по друг начин.
2. Имотът е собственост на наследниците
на Цочо Генов Йотов съгласно скица и Решение № ГЖ-400 от 29.09.1997 г. на Поземлената
комисия – Тетевен. Паричното обезщетение за
отчуждаваната част от имота 0,006 дка, отразена
в скица-проект № ф03476 от 11.03.2013 г., представляваща част от поземлен имот с № 908022
по картата на възстановената собственост на
с. Гложене, община Тетевен, местност Валята,
целият с площ 0,500 дка, начин на трайно ползване – овощна градина, в размер 2 лв. съгласно
изготвена пазарна оценка от 23.08.2012 г. на лицензиран оценител по сключен договор № 314 от
17.08.2012 г. и оценителски доклад за проектен
имот № 908101 от 4.04.2013 г.
3. Сумата по т. 2 да бъде преведена в едномесечен срок от издаване на тази заповед
по сметка, открита от Община Тетевен в ТБ
„Инвестбанк“ – АД, клон Ловеч, на името на
правоимащите.
4. Допускам предварително изпълнение на
заповедта при условията на чл. 60 от Админис
тративнопроцесуалния кодекс.
5. Обезщетението на собствениците ще се
изплаща след 10.08.2013 г. след влизане в сила
на тази заповед или съдебно решение. В едномесечен срок от издаване на заповедта да бъде
публикувано обявление в два централни и един
местен ежедневник, с което собственикът на
отчуждения имот да бъде уведомен за банката, в
която е внесено обезщетението, и началната дата,
от която започва изплащането му. Обявлението
да се постави на определените за това места в
сградата на общината, сградата на кметството на
с. Гложене и да се публикува на интернет страницата на общината на основание чл. 25, ал. 4
от Закона за общинската собственост.
На основание чл. 27, ал. 1 от Закона за общинската собственост заповедта подлежи на
обжалване пред Административния съд – Ловеч,
в 14-дневен срок от обнародването є в „Държавен вестник“, а в частта относно допуснатото
предварително изпълнение на основание чл. 60,
ал. 4 АПК – в тридневен срок от получаването
на заповедта, чрез Община Тетевен.

5417

Кмет:
М. Милев

ЗАПОВЕД № 407
от 24 юни 2013 г.
На основание чл. 25, ал. 2 и 3 във връзка с
чл. 21, ал. 1 и 2 от Закона за общинската собственост, чл. 205, т. 1 от Закона за устройство на
територията, чл. 27, ал. 1 от Закона за опазване
на земеделските земи и влязъл в сила ПУП – ПП
за „Обслужващ път към претоварна станция за
твърди битови отпадъци“ в обхват части от ПИ
с № 105070, 105071, 105072, 105074, 105075, 105076,
105077, 105078, 105062, 105061, 105079, 105055, 105054,
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105038, 105037, 105043, 105045, 105063, 105502, 105501,
919502, 104500, 112003, 112002, 112001, 908023,
908022, 919500, 908006, 908005, 908004, 908003,
908002, 908001, 104005 съгласно КВС на с. Гложене, одобрен с Решение № 158 от 26.06.2012 г. (ДВ,
бр. 58 от 2012 г.) на ОбС – гр. Тетевен, както и
Решение № КЗЗ-01 от 29.01.2013 г. на Комисията
за земеделските земи и обявление по чл. 25, ал. 1
от Закона за общинската собственост, публикувано на 13.09.2012 г. във вестниците „Сега“, „Ловеч
Прес“ и „Новинар“, на интернет страницата на
общинската администрация – гр. Тетевен, и поставено на информационните табла в сградата
на кметството на с. Гложене и общинската администрация – гр. Тетевен, с оглед задоволяване
на неотложни общински нужди, които не могат
да бъдат задоволени по друг начин, нареждам:
1. Отчуждавам реално определена част от земеделски имот съгласно скица-проект № ф03477
от 11.03.2013 г. – ПИ с № 908103 с площ 0,006
дка, представляваща част от поземлен имот с
№ 908006 по картата на възстановената собственост на с. Гложене, община Тетевен, местност
Валята, целият с площ 1,000 дка, начин на трайно
ползване – нива, при граници: имоти с № 919502;
908005; 908007; 919500, собственост на наследниците на Дачо Йотов Гуленов (съгласно Решение
№ ГЖ-400 от 29.09.1997 г. на поземлената комисия
и удостоверение за наследници изх. № 279024 от
5.04.2013 г.), за изграждане на обект – публична
общинска собственост – „Обслужващ път към
претоварна станция за твърди битови отпадъци“,
одобрен с Решение № 158 от 26.06.2012 г. (ДВ, бр. 58
от 2012 г.) на ОбС – гр. Тетевен, за задоволяване
на неотложна общинска нужда, която не може
да бъде задоволена по друг начин.
2. Имотът е собственост на наследниците
на Дачо Йотов Гуленов съгласно скица и Решение № ГЖ-400 от 29.09.1997 г. на Поземлената
комисия – Тетевен. Паричното обезщетение за
отчуждаваната част от имота 0,006 дка, отразена
в скица-проект № ф03477 от 11.03.2013 г., представляваща част от поземлен имот с № 908006
по картата на възстановената собственост на
с. Гложене, община Тетевен, местност Валята,
целият с площ 1,000 дка, начин на трайно ползване – овощна градина, в размер 2 лв. съгласно
изготвена пазарна оценка от 23.08.2012 г. на лицензиран оценител по сключен договор № 314 от
17.08.2012 г. и оценителски доклад за проектен
имот № 908103 от 4.04.2013 г.
3. Сумата по т. 2 да бъде преведена в едномесечен срок от издаване на тази заповед
по сметка, открита от Община Тетевен в ТБ
„Инвестбанк“ – АД, клон Ловеч, на името на
правоимащите.
4. Допускам предварително изпълнение на
заповедта при условията на чл. 60 от Админис
тративнопроцесуалния кодекс.
5. Обезщетението на собствениците ще се
изплаща след 10.08.2013 г. след влизане в сила
на тази заповед или съдебно решение. В едномесечен срок от издаване на заповедта да бъде
публикувано обявление в два централни и един
местен ежедневник, с което собственикът на
отчуждения имот да бъде уведомен за банката, в
която е внесено обезщетението, и началната дата,
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от която започва изплащането му. Обявлението
да се постави на определените за това места в
сградата на общината, сградата на кметството на
с. Гложене и да се публикува на интернет страницата на общината на основание чл. 25, ал. 4
от Закона за общинската собственост.
На основание чл. 27, ал. 1 от Закона за общинската собственост заповедта подлежи на
обжалване пред Административен съд – Ловеч,
в 14-дневен срок от обнародването є в „Държавен вестник“, а в частта относно допуснатото
предварително изпълнение на основание чл. 60,
ал. 4 АПК – в тридневен срок от получаването
на заповедта, чрез Община Тетевен.

5418

Кмет:
М. Милев

ЗАПОВЕД № 408
от 24 юни 2013 г.
На основание чл. 25, ал. 2 и 3 във връзка с
чл. 21, ал. 1 и 2 от Закона за общинската собственост, чл. 205, т. 1 от Закона за устройство на
територията, чл. 27, ал. 1 от Закона за опазване
на земеделските земи и влязъл в сила ПУП – ПП
за „Обслужващ път към претоварна станция за
твърди битови отпадъци“ в обхват части от ПИ
с № 105070, 105071, 105072, 105074, 105075, 105076,
105077, 105078, 105062, 105061, 105079, 105055, 105054,
105038, 105037, 105043, 105045, 105063, 105502, 105501,
919502, 104500, 112003, 112002, 112001, 908023,
908022, 919500, 908006, 908005, 908004, 908003,
908002, 908001, 104005 съгласно КВС на с. Гложене, одобрен с Решение № 158 от 26.06.2012 г. (ДВ,
бр. 58 от 2012 г.) на ОбС – гр. Тетевен, както и
Решение № КЗЗ-01 от 29.01.2013 г. на Комисията
за земеделските земи и обявление по чл. 25, ал. 1
от Закона за общинската собственост, публикувано на 13.09.2012 г. във вестниците „Сега“, „Ловеч
Прес“ и „Новинар“, на интернет страницата на
общинската администрация – гр. Тетевен, и поставено на информационните табла в сградата
на кметството на с. Гложене и общинската администрация – гр. Тетевен, с оглед задоволяване
на неотложни общински нужди, които не могат
да бъдат задоволени по друг начин, нареждам:
1. Отчуждавам реално определена част от земеделски имот съгласно скица-проект № ф03483
от 11.03.2013 г. – ПИ с № 104020 с площ 0,033
дка, представляваща част от поземлен имот с
№ 104005 по картата на възстановената собственост на с. Гложене, община Тетевен, местност
Валята, целият с площ 20,088 дка, начин на трайно
ползване – нива, при граници: имоти с № 104008;
104500; 104501, собственост на наследниците на
Мария Христова Резнакова по удостоверение за
наследници, а по скица – Мария Нейкова Резнакова (съгласно Решение № ГЖ- 23 от 30.04.1999 г.
на поземлената комисия и удостоверение за нас
ледници изх. № 279030 от 5.04.2013 г. и удостоверение за идентичност на имена № 279030-01 от
16.04.2013 г.), за изграждане на обект – публична
общинска собственост – „Обслужващ път към
претоварна станция за твърди битови отпадъци“,
одобрен с Решение № 158 от 26.06.2012 г. (ДВ, бр. 58

БРОЙ 63

ДЪРЖАВЕН

от 2012 г.) на ОбС – гр. Тетевен, за задоволяване
на неотложна общинска нужда, която не може
да бъде задоволена по друг начин.
2. Имотът е собственост на наследниците на
Мария Христова Резнакова по удостоверение за
наследници, а по скица – Мария Нейкова Резнакова, съгласно скица и Решение № ГЖ-23 от
30.04.1999 г. на Поземлената комисия – Тетевен.
Паричното обезщетение за отчуждаваната част
от имота 0,033 дка, отразена в скица-проект
№ ф03483 от 11.03.2013 г., представляваща част
от поземлен имот с № 104005 по картата на възстановената собственост на с. Гложене, община
Тетевен, местност Валята, целият с площ 20,088
дка, начин на трайно ползване – нива, в размер
13 лв. съгласно изготвена пазарна оценка от
23.08.2012 г. на лицензиран оценител по сключен договор № 314 от 17.08.2012 г. и оценителски
доклад за проектен имот № 104020 от 4.04.2013 г.
3. Сумата по т. 2 да бъде преведена в едномесечен срок от издаване на тази заповед
по сметка, открита от Община Тетевен в ТБ
„Инвестбанк“ – АД, клон Ловеч, на името на
правоимащите.
4. Допускам предварително изпълнение на
заповедта при условията на чл. 60 от Админис
тративнопроцесуалния кодекс.
5. Обезщетението на собствениците ще се
изплаща след 10.08.2013 г. след влизане в сила
на тази заповед или съдебно решение. В едномесечен срок от издаване на заповедта да бъде
публикувано обявление в два централни и един
местен ежедневник, с което собственикът на
отчуждения имот да бъде уведомен за банката, в
която е внесено обезщетението, и началната дата,
от която започва изплащането му. Обявлението
да се постави на определените за това места в
сградата на общината, сградата на кметството на
с. Гложене и да се публикува на интернет страницата на общината на основание чл. 25, ал. 4
от Закона за общинската собственост.
На основание чл. 27, ал. 1 от Закона за общинската собственост заповедта подлежи на
обжалване пред Административния съд – Ловеч,
в 14-дневен срок от обнародването є в „Държавен вестник“, а в частта относно допуснатото
предварително изпълнение на основание чл. 60,
ал. 4 АПК – в тридневен срок от получаването
на заповедта, чрез Община Тетевен.
Кмет:
М. Милев

5419
ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ

РЕШЕНИЕ № 14
от 27 юни 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА, § 124
и 70 ПЗРЗИДЗУТ и чл. 129, ал. 1 във връзка с
чл. 134, ал. 2, т. 1 и чл. 208 ЗУТ Общинският
съвет – гр. Търговище, реши:
Одобрява частично изменение на подробен
устройствен план – план за регулация на кв. Боровец, с който регулационните линии, определящи
размери на ул. Граф Игнатиев в участъка с о.т.
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650-670, се изменят, като се поставят в съответствие със съществуващите на място граници на
улицата и се променят и границите на урегулираните имоти в кв. 195, 196, 197 и 198.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Търговище пред Административния съд – Търговище.

5462

Председател:
С. Али

РЕШЕНИЕ № 17
от 27 юни 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА, § 124
ПЗРЗИДЗУТ и чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 59,
ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Търговище,
реши:
Одобрява подробен устройствен план – план
за застрояване и специализирана план-схема
за елементи на техническата инфраструктура
за поземлен имот № 000140 (извън регулация)
по картата на възстановената собственост за
землището на с. Бистра, община Търговище,
с който имотът се отрежда „за туристически и
спортен отдих“ и се определя устройствена зона
за рекреационни дейности (Ок).
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Търговище пред Административния съд – Търговище.

5463

Председател:
С. Али

ОБЩИНА С. ЧЕЛОПЕЧ,
СОФИЙСКА ОБЛАСТ
РЕШЕНИЕ № 157
от 12 юни 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – с. Челопеч,
Софийска област, реши:
Одобрява три броя подробни устройствени планове, засягащи обект: „Трасето на водопроводна
и канализационна система и на електропровод до
ПСОВ, намиращи се в ПИ 072009 по картата на
възстановената собственост (КВС) на с. Челопеч,
община Челопеч“, както следва:
1. подобект: „ПУ П – парцеларен план на
клон 72, клон 76 и главен клон I, намиращи се
в землището на с. Челопеч“;
2. подобект: „ПУП – парцеларен план на отливен канал и заустване, намиращи се в землището
на с. Челопеч“;
3. подобект: „ПУ П – парцеларен план на
външно електрозахранване на ПСОВ, намиращи
се в землището на с. Челопеч“.

5467

Председател:
Н. Фотев
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20. – Висшият съдебен съвет:
1. На основание чл. 180, ал. 1 във връзка с
чл. 178 ЗСВ обявява конкурс за първоначално
назначаване и заемане на 9 свободни длъжности
за съдия в районните съдилища, както следва:
– Районен съд – Варна – 2 свободни длъжности;
– Районен съд – Девня – 1 свободна длъжност;
– Районен съд – Провадия – 1 свободна длъжност;
– Ра йонен с ъд – Първома й – 1 сво б од на
длъжност;
– Районен съд – София – 4 свободни длъжности.
1.1. Конкурсът да се проведе от конкурсна
комисия на два етапа – писмен и устен изпит по
ред, определен с Правилата относно реда за провеждане на конкурси за младши съдии и младши
прокурори, за първоначално назначаване и за
повишаване в длъжност и преместване на съдии,
прокурори и следователи.
1.2. Писменият изпит да се проведе на 19 октомври 2013 г. от 9 ч. в сградата на Националния
институт на правосъдието, ул. Екзарх Йосиф 14,
и сградата на ВСС, ул. Екзарх Йосиф 12.
2. На основание чл. 180, ал. 1, чл. 191, ал. 1,
изр. 2 ЗСВ и във връзка с решение на ВСС по пр.
№ 15 от 18.04.2013 г., т. 5, за обявяване на свободните длъжности по чл. 178 ЗСВ обявява конкурс
за първоначално назначаване и заемане на 22
свободни длъжности за прокурор в районните
прокуратури, както следва:
– Районна прокуратура – Бургас – 2 свободни
длъжности;
– Районна прокуратура – Варна – 4 свободни
длъжности;
– Районна прокуратура – Велико Търново – 1
свободна длъжност;
– Районна прокуратура – Велинград – 1 свободна длъжност;
– Районна прокуратура – гр. Гоце Делчев – 1
свободна длъжност;
– Районна прокуратура – Кърджали – 1 свободна длъжност;
– Районна прокуратура – гр. Левски – 1 свободна длъжност;
– Районна прокуратура – Нова Загора – 1 свободна длъжност
– Районна прокуратура – Плевен – 1 свободна
длъжност;
– Районна прокуратура – Пловдив – 3 свободни
длъжности;
– Районна прокуратура – Разлог – 1 свободна
длъжност;
– Районна прокуратура – Самоков – 1 свободна
длъжност;
– Районна прокуратура – Свиленград – 1 свободна длъжност;
– Районна прокуратура – Харманли – 1 свободна длъжност;
– Районна прокуратура – София – 2 свободни
длъжности.
2.1. Конкурсът да се проведе от конкурсна
комисия на два етапа – писмен и устен изпит по
ред, определен с Правилата относно реда за провеждане на конкурси за младши съдии и младши
прокурори, за първоначално назначаване и за
повишаване в длъжност и преместване на съдии,
прокурори и следователи.
2.2. Писменият изпит да се проведе на 26 октомври 2013 г. от 9 ч. в сградата на Националния
институт на правосъдието, ул. Екзарх Йосиф 14,
и сградата на ВСС, ул. Екзарх Йосиф 12.
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3. На основание чл. 181, ал. 2 и 3 ЗСВ и чл. 8
от Правилата относно реда за провеждане на
конкурси за младши съдии и младши прокурори,
за първоначално назначаване и за повишаване в
длъжност и преместване на съдии, прокурори и
следователи в 14-дневен срок от датата на обнародване на обявата в „Държавен вестник“ кандидатите
подават в администрацията на ВСС, София, ул.
Екзарх Йосиф 12, заявление за участие в конкурса
(по образец), към което се прилага: подробна автобиография, подписана от кандидата; нотариално
заверено копие от диплома за завършено висше
образование по специалността „Право“; нотариално заверено копие от удостоверение за придобита
юридическа правоспособност; свидетелство за
съдимост, издадено за участие в конкурс по ЗСВ;
медицинско удостоверение, издадено в резултат на
извършен медицински преглед, че лицето не страда
от психическо заболяване; нотариално заверено
копие от трудова/служебна и/или осигурителна
книжка; други документи, които по преценка на
кандидата имат отношение към професионалните
или нравствените му качества.
4. Устният изпит да се проведе по график и на
места, определени от конкурсната комисия.
5480
18. – Техническият университет – Габрово,
обявява конкурси за: професор по област на висше
образование 5. Технически науки, професионално
направление 5.2. Електротехника, електроника и
автоматика, специалност „Електроизмервателна
техника (Електрически измервания, измерване
на неелектрически величини)“ – един със срок 2
месеца; доценти по: област на висше образование
5. Технически науки, професионално направление
5.13. Общо инженерство, специалност „Техника
на безопасността на труда и противопожарна
техника (Техническа безопасност)“ – един със
срок 2 месеца; област на висше образование 5.
Технически науки, професионално направление
5.3. Комуникационна и компютърна техника,
специалност „Комуникационни мрежи и системи
(Радиокомуникационна техника)“ – един със срок
3 месеца; област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално
направление 3.7. Администрация и управление,
специалност „Управление на маркетинга в сферата на услугите“ – един със срок 2 месеца; област
на висше образование 3. Социални, стопански и
правни науки, професионално направление 3.7.
Администрация и управление, специалност „Социология“ – един със срок 2 месеца от обнародването
в „Държавен вестник“. Справки и документи:
ТУ – Габрово, ул. Хаджи Димитър 4, ректорат,
„Научно развитие“, стая 3209, тел. 066/827-238.
5426
64. – Университетът по хранителни технологии – Пловдив, обявява конкурси за професори по:
5. Технически науки, 5.12. Хранителни технологии
(Технология на растителните мазнини, Технология
на преработка на мазнините) – един със срок 2
месеца; 5. Технически науки, 5.12. Хранителни
технологии (Технология на сушените плодове
и зеленчуци, Технология на стерилизираните
консерви) – един със срок 3 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в
университета – Пловдив, бул. Марица 26, тел.
603-603, до 7 работни дни след изтичане на срока
на обявлението в „Държавен вестник“.
5436

БРОЙ 63

ДЪРЖАВЕН

57. – Университетът по хранителни технологии – Пловдив, обявява следните конкурси за
приемане на редовни и задочни докторанти по
държавна поръчка за учебната 2013 – 2014 г. в
съответствие с Решение № 288 от 10.05.2013 г. на
Министерския съвет и решение на АС на УХТ,
протокол № 13 от 1.02.2013 г., със срок 2 месеца
от обнародването в „Държавен вестник“:
Шифър

Области на висше образование, професионални
направления и докторски
програми

1

2

4

4

-

1

-

1

-

3

-

Индустриална електроника

1

-

Автоматизация на производството

1

-

2

-

1

-

3

-

Технология на алкохолните и
безалкохолните напитки

1

-

Технология на плодовите и
зеленчуковите консерви

1

-

Хладилна технология на хранителните продукти

1

-

Технология на месните и
рибните продукти

1

-

Технология на млякото и
млечните продукти

1

-

Социални, стопански и правни науки

3.8.

Икономика
Икономика и управление

4.

Природни науки, математика
и информатика

4.2.

Химически науки
Органична химия
Биологически науки
Микробиология

5.

Технически науки

5.1.

Машинно инженерство
Машини и апарати за хранителната и вкусовата промишленост

5.2.

5.3.

Електротехника, електроника
и автоматика

Комуникационна и компютърна техника
Компютърни системи, комплекси и мрежи

5.4.

редов- задочна
на
3

3.

4.3.

Форма на
обучение

Енергетика
Промишлена топлотехника

5.11. Биотехнологии
Технология на биологично
активните вещества (вкл. ензими, хормони и белтъчини)
5.12. Хранителни технологии

ВЕСТНИК
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2

3

4

Технология на хляба, хлебните
и сладкарските изделия

1

-

Технология на продуктите за
обществено хранене

1

-

Кандидатите подават следните документи
до ректора на УХТ: 1. заявление по образец;
2. автобиография; 3. оригинал и ксерокопие на
дипломата за завършена образователно-квалификационна степен „магистър“ и приложението
към нея; 4. документ за платена такса за участие в кандидат-докторантски конкурс (35 лв. за
изпит по специалност и 30 лв. за изпит по чужд
език) – плащането се извършва в касата на УХТ;
5. медицинско свидетелство; 6. удостоверениесправка от психодиспансер; 7. свидетелство
за съдимост. Всички документи се подават в
рамките до седем работни дни след изтичане на
обявения срок от 2 месеца в УХТ, бул. Марица
26, Пловдив, телефони за справки: 032/643 637;
032/603 809.
5060
13. – Община Плевен на основание чл. 30
ЗПСК обявява, че през юни 2013 г. е извършена
продажба на следния общински имот: обособена
част от двутетажна масивна сграда, представляваща незавършен обект за обществено обслужване, със застроена площ 834,80 кв. м и разгъната
застроена площ 1200,40 кв. м, състояща се от:
двуетажно тяло – фоайе; едноетажно тяло – зала
с балкон; едноетажно тяло със сутерен – сцена;
двуетажно тяло със сутерен – административна
част, намираща се в УПИ V, кв. 41, с. Коиловци,
продаден на ЕТ „Импорт-експорт 2000 – Величко
Великов“, ЕИК 020420353, със седалище и адрес
на управление Плевен, ж.к. Сторгозия, бл. 28,
вх. Б, ет. 7, ап. 14, представляван от Величко
Иванов Великов, по реда на чл. 32, ал. 3, т. 1
ЗПСК и чл. 3, ал. 1, т. 1 НТК – публичен търг с
явно наддаване, за 99 900 лв., изплатени изцяло.
5278
3. – Столичната община на основание чл. 128,
ал. 10 ЗУТ съобщава, че е изработен план за регулация и режими на застрояване за преструктуриране
на жилищен комплекс „Красно село – Стрелбище – урбанистичен блок 32“ в граници: бул. Петко
Ю. Тодоров и бул. България, който е изложен в
район „Триадица“. Заинтересуваните лица могат
да направят писмени възражения и искания по
проекта на основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ чрез район „Триадица“.
5307
25. – Столичната община на основание чл. 128,
ал. 2 и 5 ЗУТ във връзка с § 124 ПЗРЗИДЗУТ
съобщава, че е изработен проект за изменение на
план за регулация и застрояване на м. Кв. Обеля,
кв. 5 (част) и кв. 5б (част), улици по о.т. 37в – 37г –
37д – 37е – 37ж – 37з; по о.т. 37е – 37и, който е
изложен в район „Връбница“. Заинтересуваните
лица могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта на основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от
обнародването в „Държавен вестник“ чрез район
„Връбница“.
5308
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43. – Столичната община на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ (изм.) съобщава, че е изработен подробен
устройствен план – парцеларен план за външно
електрозахранване на имот с идентификатор
44063.6216.4, м. Пилев азмак, землище с. Долни
Лозен, район „Панчарево“. 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.) ЗУТ преди внасянето
им в Общинския експертен съвет по устройство
на територията.
5309
14. – Община Бобошево на основание чл. 128,
ал. 1 и 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект
на подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за обект: Довеждащ водопровод,
захранващ поземлен имот (ПИ) № 14532.40.17 по
КВС за землището на гр. Бобошево, община Бобошево, област Кюстендил. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в срок един месец след обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат
да се запознаят с проекта в Община Бобошево и
да направят писмени възражения, предложения и
искания по него до общинската администрация.
5459
16. – Областният управител на област Бургас на основание чл. 149, ал. 4 ЗУТ съобщава на
заинтересованите лица, че е одобрен работен
инвестиционен проект за изменения в одобрения
инвестиционен проект в обхвата на съществените отклонения и е издадена Заповед № РД-09-52
от 5.06.2013 г. на основание чл. 154, ал. 5 ЗУТ
за допълване на разрешение за строеж № 2 от
14.04.2011 г. за обект „Нов международен пътнически терминал на Летище Бургас“ с цел етапно
изграждане на обекта с допуснато предварително
изпълнение на заповедта. Заповедта подлежи на
обжалване на основание чл. 149, ал. 4 ЗУТ пред
Върховния административен съд в 14-дневен срок
от обнародването є в „Държавен вестник“, а по
отношение на разпореждането за предварително
изпълнение същата може да се обжалва чрез областния управител пред съда в 3-дневен срок от
съобщаването є на основание чл. 60, ал. 4 АПК.
5380
64. – Община Бургас на основание чл. 28б,
ал. 4 ППЗСПЗЗ съобщава на заинтересованите собственици, че комисията по § 4к, ал. 12
ПЗРЗСПЗЗ, назначена със Заповед № 516 от
29.02.2012 г. на кмета на общината, е приела проекти за изменение на плана на новообразуваните
имоти в зони по § 4 ПЗРЗСПЗЗ с протокол № 1
от 28.03.2013 г., както следва: 1. за промяна на
ПНИ и регистъра към него за НПИ № 167.1114
по плана на с.о. Каптажа, землище с. Изворище,
община Бургас; 2. за промяна на регистъра към
ПНИ за имот № 167.1051 в с.о. Каптажа, землище
с. Изворище, община Бургас; 3. за промяна на
НПИ и регистъра към него за НПИ № 501.990
по плана на с.о. Острица 2, землище кв. Банево,
община Бургас; 4. за промяна на ПНИ и регистъра
към него за НПИ № 133.16, № 133.17, № 133.18,
№ 133.560 по плана на с.о. Каптажа, землище
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с. Изворище, община Бургас; 5. за промяна на ПНИ
и регистъра към него за НПИ № 503.952 по плана
на с.о. Острица 1, землище кв. Банево, община
Бургас. На основание чл. 28б, ал. 5 ППЗСПЗЗ
заинтересованите лица могат да направят писмени
искания и възражения по проектите и придружаващата ги документация в едномесечен срок
от обнародването на обявлението в „Държавен
вестник“ до кмета на общината. Проектите са на
разположение в стая 401, Община Бургас.
5265
66. – Община Бургас на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересуваните собственици по смисъла на чл. 131 ЗУТ, че е изготвен
проект за ПУП – парцеларен план за ремонт на
кабелна линия 20 kV от ТП „Металсмаб“ до ТП
„Разтоварище“ в местност Под шосето, землище
кв. Сарафово, гр. Бургас. Проектът е изложен за
разглеждане в ТД „Изгрев“, Бургас. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересуваните могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта до общинската администрация в едномесечен срок от обнародването
на съобщението в „Държавен вестник“.
5461
50. – Община Велико Търново на основание
чл. 128, ал. 2 във връзка с чл. 93, ал. 2 ЗУТ
съобщава, че е изработен проект за подробен
устройствен план – парцеларен план (ПП) за
съобщителна връзка – кабелно захранване за
пренос на цифрови данни на Площадка № 5 – съседни терени на същестуващо депо за неопасни
отпадъци на гр. Велико Търново в землището
на с. Шереметя, община Велико Търново, и
с. Драгижево, община Лясковец, за изграждане
на Регионално депо за неопасни отпадъци и
съоръжения за предварително третиране преди
окончателно обезвреждане чрез депониране, в
своята съвкупност съставляващи регионална система за управление на отпадъците. Подробният
устройствен план (ПП) се намира в Общинската
администрация – гр. Велико Търново, стая 511, и
може да бъде разгледан от заинтересуваните лица.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересованите
лица могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта до кмета
на община Велико Търново в 30-дневен срок от
обнародването в „Държавен вестник“.
5363
26. – Община Генерал Тошево, отдел „АСНКР“
обявява, че има изработен и представен за разглеждане съгласно чл. 128, ал. 1 ЗУТ проект на
ПУП – ПП (подробен устройствен план – парцеларен план), относно елементите на техническата
инфраструктура на ВяЕЦ 300 МW във фаза окончателен проект за нуждите на „Уинд Енерджи
3000“ – ООД, разположени на територията на
община Генерал Тошево, съгласно приложения
списък на засегнатите имоти по видове собственост – частна, общинска и държавна.
Списък на засегнатите имоти:
· град Генерал Тошево с ЕКАТТЕ 14711 за
имоти с номера: 14711.7.43, 14711.51.30, 14711.9.39,
14711.51.32, 14711.21.47, 14711.51.29, 14711.21.50,
14711.51.31, 14711.21.46, 14711.21.48, 14711.7.52,
14711.7. 53, 14711.7. 54, 14711.9. 57, 14711.9. 58 ,
14711.9.59, 14711.13.44, 14711.13.55, 14711.13.56,
14711.13.57, 14711.14.51, 14711.14.97, 14711.14.99,
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14711.20.33, 14711.20.41, 14711.20.51, 14711.20.52,
14711.20.53, 14711.20.54, 14711.20.55, 14711.20.56,
14711.21.41, 14711.21.45, 14711.21.71, 14711.21.73,
14711.21.74, 14711.21.75, 14711.21.76, 14711.21.77,
14711.22.159, 14711.22.160, 14711.22.161, 14711.28.73,
14711.28.75, 14711.37.53, 14711.37.54, 14711.37.55,
14711.48.41, 14711.49.9, 14711.49.10, 14711.49.11,
14711.51.93, 14711.51.95, 14711.51.96, 14711.51.97,
14711.51.99, 14711.52.49, 14711.52.51, 14711.52.54,
14711.52.55, 14711.52.57, 14711.55.34, 14711.55.35,
14711.55.36, 14711.20.32, 14711.14.98, 14711.28.74,
14711.51.98, 14711.52.30, 14711.52.56, 14711.51.32,
14711.21.47 – ниви частна собственост, 14711.0.297,
14711.0.313, 14711.0.390, 14711.0.394, 14711.0.364,
14711.0.382, 14711.0.383, 14711.0.406, 14711.0.414,
14711.0.413, 14711.0.412, 14711.0.410, 14711.0.138,
14711.0.348, 14711.0.349, 14711.0.345, 14711.0.45,
14711.0.81, 14711.0.104, 14711.0.404, 14711.0.123,
14711.0.128, 14711.0.41, 14711.0.30, 14711.0.33,
14711.0.12, 14711.0.3, 14711.0.12, 14711.0.398, 14711.0.327,
14711.0.299, 14711.0.392, 14711.0.303, 14711.0.338,
14711.306.2, 14711.0.395, 14711.0.319, 14711.0.331 и
14711.0.346, 14711.0.8 – полски пътища по НТП, и
14711.0.420 – път ІV клас, 14711.0.158, 14711.0.282,
14711.0.281 – местни пътища, 14711.0.270 – път ІІ
клас, и 14711.0.140 – път ІІІ клас, 14711.0.176 – жп
линия, и 14711.0.37, 14711.0.48, 14711.0.70, 14711.0.72,
14711.0.132, 14711.0.201, 14711.0.309 – МЗГ – ДЛ;
· село Кардам с ЕКАТТЕ 36467 за имоти с
номера: 36467.236.29, 36467.236.41, 36467.236.42,
36467.6.45, 36467.6.47, 36467.220.49, 36467.220.55,
36467.220.45, 36467.220.51, 36467.220.47, 36467.236.47,
36467.236.53, 36467.236.51, 36467.252.95, 36467.252.101,
36467.252.22, 36467.252.97, 36467.29.69, 36467.252.99,
36467.176.58, 36467.176.60, 36467.172.40, 36467.172.42,
36467.178.55, 36467.178.57, 36467.181.58, 36467.181.60,
36467.214.50, 36467.214.56, 36467.214.54, 36467.214.60,
36467.215.86, 36467.215.88, 36467.214.52, 36467.214.58,
36467.215.84, 36467.215.90, 36467.236.27, 36467.236.28,
36467.236.49, 36467.236.55, 36467.126.56, 36467.126.58,
36467.118.33, 36467.118.69, 36467.118.71, 36467.122.12,
36467.122.13, 36467.122.47, 36467.122.49, 36467.122.7,
36467.122.8, 36467.122.23, 36467.122.45, 36467.122.51,
36467.188.50, 36467.188.52, 36467.29.65, 36467.29.67,
36467.68.56, 36467.71.21, 36467.71.38, 36467.71.40,
36467.75.32, 36467.75.34, 36467.81.16, 36467.81.27,
36467.189.7, 36467.189.13, 36467.137.3, 36467.137.9,
36467.29.68, 36467.122.50, 36467.6.46, 36467.236.54,
36467.29.66, 36467.71.39, 36467.220.54, 36467.220.50,
36467.236.52, 36467.236.50, 36467.252.100, 36467.252.98,
36467.176.59, 36467.172.41, 36467.178.56, 36467.181.59,
36467.214.55, 36467.214.59, 36467.215.87, 36467.214.57,
36467.215.89, 36467.126.57, 36467.118.70, 36467.122.48,
36467.188.51, 36467.68.59, 36467.75.33, 36467.81.20,
36467.137.4, 36467.137.5, 36467.137.6, 36467.137.7,
36467.137.8, 36467.189.8, 36467.189.9, 36467.189.10,
36467.189.11, 36467.189.12 – ниви част на соб ственост, 36467.0.132, 36467.0.170, 36467.0.184,
36467.0.226, 36467.0.239, 36467.0.265, 36467.0.267,
36467.0.285, 36467.0.289, 36467.0.295, 36467.0.297,
36467.0.303, 36467.0.305, 36467.0.307, 36467.0.309,
36467.0.310, 36467.0.57, 36467.0.59, 36467.0.63,
36467.0.74, 36467.0.85, 36467.215.14, 36467.215.216,
36467.0.2, 36467.0.302, 36467.0.298, 36467.0.296,
36467.0.287, 36467.0.281, 36467.0.210, 36467.0.277,
36467.0.299, 36467.215.14, 36467.215.15, 36467.215.16,
36467.0.112, 36467.0.224, 36467.0.276, 36467.0.107,
36467.0.31, 36467.0.36, 36467.0.243, 36467.0.244,
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36467.0.163, 36467.0.8 и 36467.0.169 – полски пътища
по НТП, 36467.0.240 – път ІV клас, 36467.0.183,
36467.0.188, 36467.0.174, 36467.0.199, 36467.0.225,
36467.0.233, 36467.0.223, 36467.0.221, 36467.0.168,
36467.0.220, 36467.0.193, 36467.0.214, 36467.0.252 и
36467.0.78 – МЗГ – ДЛ;
· село Люляково с ЕКАТТЕ 44714 за имоти
с номера: 44714.15.50, 44714.109.29, 44714.109.30,
44714.109.31, 44714.104.35, 44714.104.36, 44714.104.37,
44714.22.119, 44714.22.117, 44714.22.121, 44714.16.25,
44714.16.31, 44714.16.33, 44714.21.27, 44714.21.31,
44714.21.7, 44714.21.33, 44714.21.32, 44714.21.25,
44714.21.35, 44714.21.23, 44714.21.37, 44714.20.25,
44714.20.29, 44714.20.23, 44714.20.27, 44714.21.21,
44714.21.29, 44714.15.32, 44714.15.42, 44714.15.46,
44714.15.44, 44714.15.48, 44714.15.24, 44714.13.29,
44714.13.31, 44714.15.40, 44714.15.35, 44714.109.30,
44714.105.20, 44714.105.62, 44714.105.70, 44714.105.59,
44714.105.64, 44714.105.66, 44714.105.68, 44714.104.32,
4 4 7 14 . 1 0 4 . 3 3 , 4 4 7 14 . 1 0 4 . 3 4 , 4 4 7 14 . 1 0 4 . 3 7,
44714.104.38, 44714.104.49, 44714.104.51, 44714.17.45,
44714.17.47, 44714.15.49, 44714.104.50, 44714.17.46,
44714.22.118, 44714.22.120, 44714.19.50, 44714.16.32,
44714.21.30, 44714.21.34, 44714.21.36, 44714.20.28,
44714.20.26, 44714.21.28, 44714.15.45, 44714.15.47,
44714.13.30, 44714.105.69, 44714.105.63, 44714.105.65,
44714.105.67 – ниви частна собственост, 44714.0.49,
4 4714.0.50, 4 4714.0.93, 4 4714.0.95, 4 4714.0.96,
44714.0.112 , 44714.0.74, 44714.0.75, 44714.0.76,
44714.0.64, 44714.0.69, 44714.0.72 , 44714.0.113,
4 4714.0.91, 4 4714.0.63, 4 4714.0.36, 4 4714.0.66,
4 4714.0.62 , 4 4714.0.39, 4 4714.0.41, 4 4714.0.47,
44714.0.114, 44714.0.87, 44714.0.3 – полски пътища
по НТП, и 44714.0.123, 44714.0.125, 44714.0.104,
44714.0.101, 44714.0.107, 44714.0.46, 44714.12.23,
44714.0.120 – МЗГ – ДЛ, 44714.0.31 – път ІV клас,
и 44714.0.79 – път ІІІ клас;
· село Калина с ЕКАТТЕ 35393 за имоти с
номера: 35393.101.32, 35393.101.36, 35393.101.34,
35393.101.38, 35393.105.88, 35393.105.90, 35393.102.34,
35393.102.36, 35393.101.35, 35393.101.37, 35393.105.89,
35393.102.35 – ниви частна собственост, 35393.0.40,
35393.0.43, 35393.0.4 4, 35393.0.53, 35393.0.58,
35393.0.61, 35393.0.66, 35393.0.83 и 35393.0.48 – полски пътища по НТП;
· село Рогозина с ЕКАТТЕ 62829 за имоти с номера: 62829.33.47, 62829.33.49, 62829.33.51, 62829.38.88,
62829.38.90, 62829.38.91, 62829.38.86, 62829.38.92,
62829.33.48, 62829.33.50, 62829.38.89 – ниви частна
собственост, 62829.0.47, 62829.0.55, 62829.0.89 – полски пътища по НТП, и 62829.0.90 – път ІІІ клас;
· село Писарово с ЕКАТТЕ 56509 за имоти
с номера: 56509.13.57, 56509.13.61, 56509.13.55,
56509.13.63, 56509.12.47, 56509.12.49, 56509.15.61,
56509.15.63, 56509.13.7, 56509.13.59, 56509.13.65,
56509.11.68, 56509.6.27, 56509.6.31, 56509.11.41,
56509.11.62, 56509.11.66, 56509.6.29, 56509.6.33,
56509.4.32 , 56509.4.34, 56509.2.39, 56509.2.41,
56509.11.67, 56509.11.65, 56509.13.60, 56509.13.62,
56509.12.48, 56509.15.62, 56509.13.64, 56509.6.30,
56509.6.32, 56509.4.33, 56509.2.40, 56509.11.15,
56509.11.64 – ниви частна собственост, 56509.0.23,
56509.0.37, 56509.0.4 0, 56509.0.42 , 56509.0.45,
56509.0.47, 56509.0.5, 56509.0.7, 56509.0.50, 56509.0.18,
56509.0.16, и 56509.0.32 – полски пътища по НТП,
и 56509.3.11 – пасища мери;
· село Преселенци с ЕКАТТЕ 58181 за имоти
с номера: 58181.102.28, 58181.102.30, 58181.18.107,
58181.18.111, 58181.20.20, 58181.20.23, 58181.13.45,
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58181.13.52, 58181.13.48, 58181.13.50, 58181.11.34,
58181.11.38, 58181.11.22, 58181.11.36, 58181.11.40,
58181.10.30, 58181.10.35, 58181.103.40, 58181.103.46,
58181.103.44, 58181.103.42, 58181.18.110, 58181.13.51,
58181.11.39, 58181.10.34, 58181.102.29, 58181.20.21,
58181.20.22, 58181.13.49, 58181.11.37, 58181.103.43,
58181.103.45, 58181.18.71, 58181.18.72, 58181.18.73,
58181.13.42, 58181.13.19, 58181.13.38, 58181.10.22,
58181.10.23, 58181.103.13 – ниви частна собственост,
58181.0.185, 58181.0.188, 58181.0.194, 58181.0.195,
58181.0.199, 58181.0211, 58181.0.219, 58181.0.182,
58181.0.191, 58181.0.207, 58181.104.7, 58181.0.139,
58181.0.165 и 58181.0.140 – полски пътища по
НТП, 58181.0.176 – път ІІІ клас, и 58181.0.423,
58181.0.425 – МЗГ – ДЛ;
· село Малина с ЕКАТТЕ 46351 за имоти с номера: 46351.10.19, 46351.10.17, 46351.10.15, 46351.10.4,
46351.17.44, 46351.17.47, 46351.102.37, 46351.102.39,
46351.104.25, 46351.104.27, 46351.10.18, 46351.102.38,
46351.17.45, 46351.17.46, 46351.104.26 – ниви частна собственост, 46351.0.27, 46351.0.51, 46351.0.48,
46351.0.54, 46351.0.44, 46351.0.40, 46351.0.35, 46351.0.33,
46351.0.26, 46351.0.28 и 46351.0.25 – полски пътища
по НТП, 46351.0.37 – път ІV клас, 46351.0.89 – ДПФ,
и 46351.0.98, 46351.0.95, 46351.0.91 – МЗГ – ДЛ;
· село Пленимир с ЕКАТТЕ 56736 за имоти
с номера: 56736.23.46, 56736.23.52, 56736.23.50,
56736.23.51, 56736.23.49 – ниви частна собственост,
и 56736.0.33, 56736.0.28 и 56736.0.39 – полски пътища по НТП;
· село Присад с ЕКАТТЕ 58414 за имоти с
номера: 58414.108.45, 58414.108.49, 58414.108.48,
58414.108.35 – ниви частна собственост, 58414.0.48,
58414.0.50, 58414.0.42, 58414.0.39, 58414.0.36, 58414.0.24,
58414.0.46, 58414.0.33 и 58414.0.53 – МЗГ – ДЛ;
· село Петлешково с ЕКАТТЕ 56040 за имоти
с номера: 56040.101.16, 56040.101.19, 56040.109.135,
5 6 0 4 0 .10 9.1 3 7, 5 6 0 4 0 .10 9.1 3 6 , 5 6 0 4 0 .101 .18 ,
56040.101.17 – ниви частна собственост, 56040.0.160,
56040.0.163 и 56040.0.166 – МЗГ – ДЛ, 56040.0.30,
56040.0.31, 56040.0.147 и 56040.0.144 – полски пътища по НТП;
· село Горица с ЕКАТТЕ 18575 за имоти с
номера: 18575.101.113, 18575.101.115, 18575.101.114,
18575.102.59, 18575.102.61, 18575.102.60 – ниви частна
собственост, и 18575.0.25, 18575.0.22, 18575.0.51,
18575.0.29, 18575.0.31, 18575.0.36, 18575.0.37,
18575.102.9 и 18575.0.50 – полски пътища по НТП;
· село Чернооково с ЕКАТТЕ 81219 за имоти с номера: 81219.13.113, 81219.13.117, 81219.13.4,
81219.13.111, 81219.13.120, 81219.13.121, 81219.15.53,
81219.15.55, 81219.3.31, 81219.3.33, 81219.4.25,
81219.4.27, 81219.4.14, 81219.4. 32 , 81219.4.49,
81219.4.51, 81219.10.14, 81219.10.16, 81219.5.39,
81219. 5.41, 81219.6.6 0, 81219.6.62 , 81219.6.22 ,
81219.6.58, 81219.6.64, 81219.7.42, 81219.7.44, 81219.8.8,
81219.8.10, 81219.4.50, 81219.15.54, 81219.13.116,
81219.3.32 , 81219.4.26, 81219.10.15, 81219.5.40,
81219.6.61, 81219.6.63, 81219.7.43, 81219.8.9, 81219.15.19,
81219.15.20, 81219.4.35 – ниви частна собственост,
81219.0.10, 81219.0.11, 81219.0.15, 81219. 0.19, 81219.0.20,
81219.0.22, 81219.0.27, 81219.0.29, 81219.0.34, 81219.0.44,
81219.0.45, 81219.0.31, 81219.0.39, 81219.0.1, 81219.0.8,
81219.0.6 – полски пътища по НТП, 81219.0.28 – път
ІІІ клас, и 81219.0.126, 81219.0.127 – МЗГ – ДЛ;
· село Къпиново с ЕКАТТЕ 40885 за имоти
с номера: 40885.83.19, 40885.83.22, 40885.83.17,
40885.83.25, 40885.43.47, 40885.43.50, 40885.83.20,
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40885.83.21, 40885.83.23, 40885.83.24, 40885.43.48,
4 0 8 85.43.49 – н и ви ч ас т н а с о б с т в ено с т,
40885.0.33, 40885.0.144, 40885.0.148, 40885.0.85,
40885.0.143, 40885.0.142, 40885.0.146, 40885.0.151,
40885.0.18 – полски пътища по НТП, 40885.0.50
и 40885.0.92 – път ІІІ клас, 40885.0.45, 40885.0.66
и 40885.0.38 – МЗГ – ДЛ;
· село Огражден с ЕКАТТЕ 53391 за имоти с номера: 53391.77.64, 53391.77.69, 53391.77.67
и 53391.77.68 – н и ви час т на с о б с т вено с т, и
53391.0.62 – полски път по НТП;
· село Дъбовик с ЕКАТТЕ 24339 в поземлени
имоти с номера: 24339.119.11 – нива частна собственост, и 24339.0.143 – нива общинска собственост.
Разположени са на територията на община
Генерал Тошево, област Добрич, съгласно представеното предложение и предписанията на НЕК.
5428
12. – Община гр. Джебел, област Кърджали,
на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че
е изработен проект на подробен устройствен
план – парцеларен план (ПУП – ПП) на нови
пътни връзки и мерки за укрепване, отводняване
и стабилизиране на пътни участъци с проблемни геотехнически и хидрогеоложки условия и
удължаване мост над р. Върбица за обект: „Път
Е-85 (I-5) Кърджали – Подкова от км 342+639,41
до км 367+427 и пътна връзка Фотиново от км
0+000 до км 2+368“. Проектът засяга землищата
на с. Рогозари, с. Великденче и с. Илийско на
територията на община Джебел. На основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ в срок един месец след обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните
лица могат да се запознаят с проекта в отдел
„ТСУ“ на Община Джебел и да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация.
5317
45. – Община Казанлък на основание чл. 128,
ал. 1 във връзка с чл. 108, ал. 2 ЗУТ съобщава,
че е изработен проект за подробен устройствен
план, план-схема за газоснабдяване в регулацията на с. Голямо Дряново, община Казанлък. В
едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник” заинтересуваните лица могат да разгледат проекта в стая 11 на Община Казанлък и да
направят писмени възражения, предложения и
искания по него.
5429
46. – Община Казанлък на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
изменение на план за регулация и застрояване
на кв. 263, 263Б и 268 и на план за улична регулация между улиците Стефан Караджа, Свети
Никола и Съединие по плана на гр. Казанлък. В
едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ на основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересуваните лица могат да разгледат проекта в стая
11 на община Казанлък и да направят писмени
възражения, предложения и искания по него.
5458
31. – Община Поморие на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
ПУП – парцеларен план за обект: „Външна битово-фекална канализация за ПИ: 57491.18.635,
57491.18.533, 57491.18.561, 57491.18.564, 57491.18.601,
57491.18.603“, в м. Кошарите в землище на гр. Поморие, с трасе, преминаващо през следните
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поземлени имоти: 57491.18.273 (собственост на
Ортодокс К. Къчолу), 57491.18.275 (собственост
на Василка Хр. Керемедчиева и Димо Д. Керемедчиев), 57491.18.524 (собственост на Георги
П. Попчев), 57491.18.525 (собственост на Георги
П. Попчев), 57491.18.526 (собственост на Андон
Г. Попчев), 57491.18.532 (собственост на „Алфа
плус“ – ООД), 57491.18.533 (собственост на „Борд
7“ – ООД), 57491.18.553 (собственост на Марияна
М. Петрова), 57491.18.635 (собственост на „Борд
7“ – ООД), 57491.18.636 (собственост на Христо
П. Касъров), 57491.18.681 (път), 57491.18.685 (път),
57491.18.687 (път), 57491.18.695 (път) и 57491.18.565
(територия на транспорта), който е изложен в
сградата на Община Поморие, ул. Солна 5. На
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересуваните
лица могат да направят писмени възражения на
проекта до Община Поморие в едномесечен срок
от обнародването в „Държавен вестник“.
5318
15. – Община Първомай на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен ПУП – парцеларен план за обект: АМ „Марица“ Оризово – Капитан Андреево, участък „Оризово – Харманли“ от км 5+000 до км 71+011.31, подобект:
Селскостопански пътища и напоителни полета,
за землищата на с. Градина, с. Добри дол и
с. Крушево. Плановете са изложени в Общинската
администрация – гр. Първомай, стая № 107. На
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересованите
лица могат да подават писмени възражения по
проекта в едомесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ в Общинската администрация – Първомай.
5379
4. – Община Разлог на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
подробен устройствен план (ПУП) – ПР – план
за изменение на регулация в обхвата на кв. 26,
26а, 37, 37а, 37б, 38, 38а, 38б и 38в и изменение
на улична регулация от о.т. 1001 до о.т. 1016 по
плана на гр. Разлог, община Разлог, с възложител Община Разлог. Проектът е изложен в стая
№ 306 на община Разлог. На основане 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 за подробен устройствен
план до общинската администрация.
5460
709. – Общ и на Са н да нск и на основа н ие
чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект на подробен устройствен план – парцеларен
план за проектно трасе на водопровод за минерална вода за УПИ 094039 в местността Нишан
таши, землището на гр. Сандански. Трасето
на водопровода започва от УПИ Х, кв. 40 по
плана на гр. Сандански, преминава през имоти: 65334.300.4000 – река Санданска Бистрица,
УПИ IV-849, кв. 21 по плана на гр. Сандански;
65334.301.6359 – улица; 65334.97.65 – път IV клас;
65334.94.41 – полски път, и достига до УПИ 094039
в местността Нишан таши, землище на гр. Сандански. Планът е изложен в сградата на общината,
ет. 4, стая 405. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ
в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересуваните лица могат да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта до общинската администрация.
5319

ВЕСТНИК

С Т Р. 4 5

710. – Общ и на Са н да нск и на основа н ие
чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен
проект на подробен устройствен план – парцеларен план за проектно трасе на напорен тръбопровод към МВЕЦ „Чучулига“ в землището на
с. Ново Ходжово, община Сандански. Трасето
на електропровода преминава през поземлени
имоти: 52307.0.146 – друга селскостопанска територия в местността Ранна круша, землище на
с. Ново Ходжово; 52307.0.135 – гранична река;
52307.0.171 – друга селскостопанска територия, и
52307.0.137 – пасище с храсти в местността Манджуката, землище на с. Ново Ходжово, община
Сандански. Планът е изложен в сградата на
общината, ет. 4, стая 405. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица
могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската
администрация.
5320
68. – Община Силистра на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект на
подробен устройствен план – парцеларен план за
обект: „Път I-7 „Силистра – Шумен“ Лот 2.2 от
км 1+773 до км 55+535“; подобект: „Кръстовище
втори тип при пресичане на път I-7 с път II-71
на км 6+600“; подобект: „Кръгово кръстовище
на път I-7 при пресичане с път II-21 и път III213 на км 9+200“. На основание чл. 128, ал. 5
ЗУТ в едномесечен срок от обнародването на
обявлението в „Държавен вестник“ заинтересуваните страни могат да се запознаят с проекта
в сградата на Община Силистра и да направят
писмени възражения, предложения и искания до
общинската администрация.
5430
6. – Община Симитли на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект на
подробен устройствен план – парцеларен план
за трасе на електропровод за МВЕЦ на река
Ракочевица в землището на с. Долно Осеново,
община Симитли. Проектът е на разположение в
техническия отдел в сградата на ОбА – Симитли.
Непосредствено засегнатите от трасето имоти
са: имот № 0.30 с НТП – водно течение, река;
имот № 0.34 с НТП – друг вид дървопроизводителна гора; имот № 0.195 – местен път; имот
№ 0.208 – за селскостопански, горски, ведомствен
път; имот № 19.6 – ливада; имот № 19.7 – ливада; имот № 19.8 – ливада; имот № 19.9 – ливада;
имот № 21.6 – ливада; имот № 22.18 – нива;
имот № 22.22 – нива; имот № 43.1 – нива; имот
№ 43.2 – нива. 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 общината.
5378
75. – Община Сливо поле на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУ Т във връзка с искане с вх. № СП3559 от 11.06.2013 г., подадено от „Спасов Гардън“ – ЕООД, с. Бабобо, община Сливо поле,
област Русе, съобщава, че е изработен проект за
подробен устройствен план – парцеларен план на
инженерната инфраструктура – поливен водопровод от УПИ I-112, кв. 7 по регулационния план на
с. Черешово, община Сливо поле, област Русе, до
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ПИ 022002 по КВС на с. Малко Враново, община
Сливо поле, област Русе. Проектът може да бъде
разгледан в стая 12, ет. 1 на сградата на Община
Сливо поле, бул. България 26, или на сайта на
общината: www.slivopole.ru-se.com. На основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересуваните лица могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта до общинската администрация в 30-дневен срок от обнародването на
обявлението в „Държавен вестник“.
5274
6. – Община Созопол, област Бургас, на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен
подробен устройствен план – парцеларен план за
елементи на техническата инфраструктура, извън
границите на населените места за подобект: „Отвеждащ колектор до дълбокоморско заустване на
пречистени от пречиствателна станция „Созопол“
отпадни води“, с трасе и сервитути в обхват на
част от поземлени имоти 67800.1.43, 67800.1.112,
67800.1.155, 67800.1.157, 67800.1.227, 67800.1.235,
67800.1.260, 67800.1.263, 67800.1.265, 67800.1.267,
67800.1.269 и 67800.1.312, землище Созопол, към
обект: „Дълбокоморско заустване на пречистени
от пречиствателна станция „Созопол“ отпадни
води“, като част от „Интегриран проект за водния
цикъл на гр. Созопол – I етап“, който е обявен
с Решение № 40 от протокол № 3 от 24.11.2011 г.
на Общинския съвет – гр. Созопол, за обект от
първостепенно значение за община Созопол. Проектът се намира в сградата на Община Созопол.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в 14-дневен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
за подробен устройствен план пред общинската
администрация.
5338
80. – Община Стара Загора на основание
чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект
за подробен устройствен план – парцеларен план
за изграждане на Пускова камера на газопроводно отклонение Димитровград в ПИ № 032037 и
ПИ № 000163 по плана на землище с. Малко
Кадиево, община Стара Загора. Проектът се
намира в сградата на общината, ет. 8, стая 806.
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
за подробен устройствен план до общинската
администрация.
5276
34. – Общинската служба по земеделие – Тутракан, на основание чл. 18д, ал. 4 ППЗСПЗЗ
съобщава на заявителите за възстановяване на
земеделска земя в землището на гр. Тутракан
(ЕК АТТЕ 73496), местност Баша, включваща
следните подместности: Керемеда ли я, Ка л я
Вачи, Валя Киви, Вила Вета, Дикя, Белемница,
Гробището, Дълбоки дол, Мошкадън, Сарияр,
Плопи, Винтила и др., попадащи в разпоредбите
на § 4 ЗСПЗЗ, в срок 14 дни от обнародването
в „Държавен вестник“ да се явят в сградата
на Община Тутракан за съвместно уточняване
границите на земеделските земи, разположени
на територии по чл. 18г, ал. 1, т. 1 във връзка с
чл. 28, ал. 1 и ал. 3, т. 1 ППЗСПЗЗ. Уточняването

ВЕСТНИК

БРОЙ 63

на земите ще се извършва на място в посочения срок. Съобщението в „Държавен вестник“
е изложено в Община Тутракан и Общинската
служба по земеделие – Тутракан. Земите, за които
няма явили се заявители, на основание чл. 18д,
ал. 5 ППЗСПЗЗ се предоставят за стопанисване
от общината.
5277
57. – Община Харманли на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
изменение на действащите парцеларни планове на
обект: „Реконструкция и електрификация на железопътната линия Пловдив – Свиленград – турска/
гръцка граница и оптимизиране на трасето за
скорост 160 км/ч. Фаза 2 Участък Първомай –
Свиленград – турска/гръцка граница при км
210+685 – км 315+700“, одобрени със Заповед
№ РД-02-14-382 от 26.06.2006 г. на заместникминистъра на регионалното развитие и благо
устройството, за реконструкция на: съществуваща
въздушна електропроводна линия ВЛ 110 kV
„Пясъчево – Малево“ (п/ст „Харманли“ – ТЕЦ
„Марица Изток 1“); съществуваща въздушна
електропроводна линия 20 kV (отклонение В и
К); съществуваща въздушна електропроводна
линия 20 kV „Свинекомплекса“ („Тера груп“).
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.
5266
63. – Община с. Кирково, област Кърджали,
на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица по смисъла на чл. 131 ЗУТ,
че е изработен проект за изменение на подробен
устройствен план – план за улична регулация
на улица с о.т. 139-119-117-118-102-103-104-105-79
по плана на с. Бенковски, като изменението е
съобразено със съществуващ асфалтов път, което
изменение води до изменение на плана за регулация за урегулирани поземлени имоти от кв. 23,
27, 28 и 29 по плана на с. Бенковски, община
Кирково. Новообразуваната улична регулация е с
о.т. 139-303-304-305-306-307-308-309-311-312-313-314315-316-317-318-319-79, като се запазва ширината
от 10 м и се заличават о.т. 119, 117, 118, 102, 103,
104, 105. Изменението на плана за регулация за
УПИ от кв. 23, 27, 28 и 29 е за: УПИ VIII – за
детско заведение от кв. 23, като се изместват
източната и южната регулационна линия по новата улична регулация, урегулираният поземлен
имот получава придаваеми части и става с площ
4448 кв. м; УПИ VIII-505 от кв. 27 се измества
източната регулационна линия по новата улична
регулация, получава придаваеми части и стават
с площ 1439 кв. м; УПИ III – горско стопанство
и VII-166 от кв. 28 се измества източната регулационна линия по новата улична регулация,
урегулираните поземлени имоти получават придаваеми части към тях и стават с площи: УПИ
III – горско стопанство 1091 кв. м, УПИ VII-166
с 1071 кв. м; УПИ I – за ветеринарна лечебница, XI – за тютюнев склад, и XII – за търговски
цели, от кв. 29 западните регулационни линии се
изместват по съществуващ асфалтов път, с което
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се намалява площта на урегулираните поземлени имоти. За УПИ XII – за търговски цели, се
измества и северната регулационна линия, като
към него се придават 166 кв. м от УПИ I – за
ветеринарна лечебница, равна на засегната площ
от изместването на посочената улична регулация,
с цел запазване площта на УПИ XII – за търговски цели, от кв. 29 с площ 1550 кв. м, УПИ
I – за ветеринарна лечебница, след изместване и
на южната регулационна линия става с площ 914
кв. м. Проектът за изменение на подробен устройствен план – план за улична регулация и план за
регулация, е изложен в общината, отдел „ТРиИ“,
ет. 2, стая № 11, и може да бъде разгледан всеки
работен ден от 9 до 15 ч. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародване на
съобщението в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта за изменение
на подробен устройствен план – план за улична
регулация и план за регулация, до общинската
администрация, ул. Дружба 1.
5273
15. – Община с. Ценово, област Русе, на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен
проект за подробен устройствен план – парцеларен
план на елемент на техническата инфраструктура
извън границите на урбанизирани територии за
обект: „Трасе на въздушен електропровод – НН
за външно електрозахранване на ПИ 051004 по
картата на възстановената собственост на с. Кривина, община Ценово, област Русе“, с трасе и
сервитут в обхват на поземлени имоти № 000035,
000241, 051001, землище с. Кривина (ЕК АТТЕ
39788). Проектът е изложен за разглеждане в стая
304, ет. 3 в сградата на Общинската администрация – Ценово. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересованите могат да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта до общинската администрация.
5275

СЪДИЛИЩА
Административният съд – Варна, ХІІ състав,
съобщава, че по чл. 218, ал. 2 ЗУТ е образувано
адм.д. № 4266/2012 г. по оспорване, предявено от
Калоян Михайлов Михов против Решение № 552-6
по протокол № 10 от 26 и 27.07.2012 г. на Общинския съвет – гр. Варна, с което е одобрен план за
улична регулация на улици и поземлени имоти
за обекти публична собственост – ПУП – ПУР
на кв. Изгрев, включващ: м. Изгрев, м. Франга дере и м. Кокарджа, при граници: път за
с. Каменар, бул. Хр. Смирненски, каменарско
землище и СО Сълзица, в т. ч. и схеми: водоснабдяване и канализация, електрозахранване,
идейна план-схема за вертикално планиране и
комуникационно-транспортна схема в частта на
ПИ № 2132. 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
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в съответната администрация, телефон, факс и
електронен адрес, ако има такъв; фирмата на
търговеца или наименованието на юридическото
лице, изписани и на български език, седалището
и последния посочен в съответния регистър адрес
на управление и електронния му адрес; номер на
делото; акта, който се оспорва, и органа, който
го е издал; изявление, че заинтересуваното лице
желае да бъде конституирано в производството
като ответник; подпис на заявителя. Към заявлението следва да се приложат писмени доказателства,
удостоверяващи качеството на заинтересувано лице
на заявителя. Със заявлението е недопустимо да
се правят искания за отмяна на индивидуалния
административен акт, както и за присъединяване
към подадената жалба от Калоян Михайлов Михов.
5431
Пловдивският окръжен съд, гражданско исково отделение, съобщава на Мишел Ван Схерренбург, гражданин на Холандия, че срещу него
пред Пловдивския окръжен съд е заведено гр.д.
№ 2569/2012 г., II гр.с., по молба на Александър
Карамитев с адрес: Пловдив, ул. Иван Андонов
28, представляван от адвокат Паулина Гавраилова
Христева, упълномощена от законния представител Петрунка Тодорова Карамитева, с искане да
се признае за установено, че детето Александър
Карамитев, родено на 13.04.2005 г. в Гърция, Агиос Николаос, български гражданин, с постоянно
и настоящо местожителство Пловдив, ул. Иван
Андонов 28, записано в регистрите на община
Пловдив, район „Централен“, с акт за раждане
№ Ц-617 от 29.06.2005 г., е заченато от Майкъл
Ван Схерренбург, гражданин на Холандия, ведно
със законните последици (промяна на името на
детето, съответно акта за раждане), постановяване упражняването на родителските права от
майката и режим на лични отношения – такива,
каквито са в интерес на детето, с оглед установеното му местожителство в България, както и
да бъде осъден да заплаща месечна издръжка
от датата на подаване на молбата в размер 500
евро, съответно в равностойност в левове, както
и месечна издръжка от датата на раждане на
детето до деня на подаване на молбата в същия
размер, ведно с обезщетение за забава в размер
на законната лихва, като се присъдят в полза
на детето направените по делото разноски, в
т. ч. и за адвокатски хонорар. Указваме му, че в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ на това съобщение може да се яви
в канцеларията на Пловдивския окръжен съд,
бул. Шести септември 167, исково отделение, II
гр. с., за да получи съдебните книжа, както и
че ако въпреки публикацията не се яви в съда в
определения срок, съдът ще му назначи особен
представител в производството по заведеното
срещу него дело.
5432
Разградският районен съд съобщава на Андрей
Христов Атанасов, роден на 1.01.1952 г., с неизвестен адрес в Република България, че срещу него
е заведено гр.д. № 669/2013 г. по описа на съда
от Тефик Мустафа Салиев по чл. 341 и сл. ГПК
за делба на земеделски земи. В деловодството
на съда се намират препис от искова молба и
приложенията, които може да получи в двуседмичен срок от обнародване на съобщението в
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„Държавен вестник“. При неявяване на Андрей
Христов Атанасов в указания двуседмичен срок
съдът ще му назначи особен представител на
основание чл. 48, ал. 2 ГПК.
5447
Софийският районен съд, гр. колегия, 67
състав, призовава Лиляна Асенова Ганева, с
неизвестен адрес и местожителство, да се яви в
Софийски районен съд на бул. Драган Цанков
6 на 8.10.2013 г. в 13,30 ч. като ответница по
гр.д. № 23722/2006 г., заведено от Юли Крумов
Дерменджиев, Боркиня Крумова Симеонова и
Спартак Крумов Дерменджиев. Ответницата да
посочи съдебен адрес за призоваване, в противен случай делото ще се гледа при условията на
чл. 48, ал. 2 ГПК.
5448

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
2. – Управи те лни ят с ъвет на Бъ лгарск а
асоциация по авиационна и космическа медицина и психология, София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членовете си
на 15.10.2013 г. в 10 ч. на адреса на управление
в София, ул. Проф. Джовани Горини 22, при
следния дневен ред: 1. отчет за дейността на
Българска асоциация по авиационна и космическа
медицина и психология за 2012 г.; 2. освобождаване от отговорност на управителния съвет на
асоциацията за 2012 г.; 3. промяна на членовете
на УС; 4. разни.
5465
8. – Управителният съвет на Съюза на метролозите в България (СМБ), София, на основание чл. 14, ал. 2 от устава и чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на 31.10.2013 г. в 11 ч. в
зала № 3, ет. 2, сградата на ФНТС, ул. Раковски
108, София, при следния дневен ред: 1. отчет
на УС на СМБ за дейността му през периода
ноември 2010 г. – октомври 2013 г.; 2. отчет на
контролния съвет; 3. обсъждане и приемане на
изменение и допълнение в устава на СМБ; 4.
приемане бюджет на СМБ за IV тримесечие на
2013 г. – 2016 г.; 5. избор на управителни органи
на СМБ; 6. текущи.
5433
1. – Управителният съвет на Асоциация за
семейна подкрепа и социална работа, Бургас, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на сдружението на 9.09.2013 г. в 17 ч. в Бургас,
ул. Софроний 23, ет. 2, при следния дневен ред:
1. отчет за дейността и финансов отчет на УС
до момента и освобождаване от отговорност; 2.
освобождаване на членове на общото събрание;
3. прием на нови членове на общото събрание;
4. освобождаване на членове на УС; 5. избор
на нови членове на УС. При липса на кворум
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на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 18 ч., на същото място и
при същия дневен ред.
5451
27. – Управителният съвет на Сдружение за
биологично пчеларство, гр. Елена, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква отчетно-изборно общо събрание на 24.08.2013 г. в 11 ч. в заседателната зала
на „Дом на офицерите и сержантите от запаса“ в
София, бул. Христо Ботев 48, при следния дневен
ред: 1. отчет на УС за дейността на сдружението
през 2012 г.; 2. промени и допълнения в устава
на сдружението; 3. избор на управителен съвет
на сдружението; 4. избор на председател на УС
на сдружението; 5. избор на контролен съвет; 6.
обсъждане на процедури за участие с проекти в
„Програма за развитие на пчеларството в България“ и „Промоционални програми за вътрешния
пазар на ЕС“; 7. разни. При липса на кворум на
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще
се проведе с един час по-късно, на същото място
и при същия дневен ред.
5453
1. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Спортен клуб Белослав Манолов“, Обзор, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на 5.09.2013 г. в 10 ч. на следния
адрес: Обзор, ул. Славянска 16, спортна зала, при
следния дневен ред: 1. приемане на промяна в
наименованието на сдружението; 2. избор на нов
управителен съвет поради изтичане на мандата;
избор на председател и заместник-председател; 3.
промени в устава; 4. разни. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 11 ч., на същото място и
при същия дневен ред.
5452
11. – Управителният съвет на сдружение
„Асоциация Българка“, Русе, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдружението
на 12.09.2013 г. в 18 ч. на адрес: Русе, ул. Кирил
Старцев 3, ет. 1, при следния дневен ред: 1. отчет на управителния съвет; 2. промяна в устава
на сдружението; 3. освобождаване на членове и
приемане на нови членове на сдружението; 4.
избор на нов управляващ; 5. разни.
5450
1. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Спортен клуб Ридо“, Самоков, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 23 от
устава на сдружението свиква общо събрание на
31.08.2013 г. в 10 ч. в Самоков, ул. Иван Вазов 108,
при следния дневен ред: 1. приемане на решение
за прекратяване и обявяване в ликвидация на
сдружението; 2. назначаване на ликвидатор. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ и
чл. 27 от устава на сдружението събранието ще
се проведе същия ден в 11 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
5449
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