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ИЗВЪНРЕДЕН
БРОЙ

ОФИЦИАЛНО ИЗДАНИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Събота, 28 септември 2013 г.

София

Цена 0,80 лв.

СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФИЦИАЛНИЯ РАЗДЕЛ
Президент на републиката
 Указ № 176 за назначаване на Николай
Милков Милков за извънреден и пълно
мощен посланик на Република България
в Канада

2

 Указ № 177 за освобождаване на Геор
ги Константинов Василев от длъж
ността извънреден и пълномощен по
сланик на Република България в Социалистическа република Виетнам

2

 Указ № 178 за назначаване на Евге
ни Стефанов Стойчев за извънреден
и пълномощен посланик на Република
България в Социалистическа република Виетнам

2

 Указ № 183 за освобождаване на Вене
лин Димитров Лазаров от длъжност
та извънреден и пълномощен посланик
на Република България в Либия
 Указ № 184 за освобождаване на Пе
тър Асенов Драгнев от длъжността
извънреден и пълномощен посланик
на Република България в Хашемитско
кралство Йордания
 Указ № 185 за назначаване на Вене
лин Димитров Лазаров за извънреден
и пълномощен посланик на Република
България в Хашемитско кралство Йордания
 Указ № 186 за освобождаване на Ди
митър Андреев Димитров от длъж
ността извънреден и пълномощен

посланик на Република България в Ал
жирската демократична и народна
република

3

 Указ № 187 за назначаване на Звез
далин Йорданов Лалов за извънреден
и пълномощен посланик на Република
България в Алжирската демократична
и народна република

3

Министерски съвет
 Постановление № 216 от 26 септем
ври 2013 г. за изменение на Постанов
ление № 131 на Министерския съвет
от 2012 г. за определяне на първосте
пенния и второстепенните разпоре
дители с бюджетни кредити в Министерството на вътрешните работи

3

2

 Постановление № 217 от 26 септем
ври 2013 г. за одобряване на допълни
телни разходи и трансфери по републиканския бюджет за 2013 г.

3

2

 Постановление № 218 от 26 септем
ври 2013 г. за изменение на Наредбата
за реда и начина за въвеждане на бан
деролите за бутилирани алкохолни на
питки, приета с Постановление № 157
на Министерския съвет от 2006 г.

6

 Постановление № 219 от 26 септем
ври 2013 г. за допълнение на Правилни
ка за прилагане на Закона за Държав
на агенция „Национална сигурност“,
приет с Постановление № 23 на Министерския съвет от 2008 г.

6
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ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ПРЕЗИ ДЕН Т
Н А РЕП У БЛИК АТА
УКАЗ № 176
На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Назначавам Николай Милков Милков за
извънреден и пълномощен посланик на Република България в Канада.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на външните работи.
Издаден в София на 12 септември 2013 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Министър-председател:
Пламен Орешарски
Подпечатан с държавния печат.
7135

УКАЗ № 177
На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Освобождавам Георги Константинов Василев от длъжността извънреден и пълномощен
посланик на Република България в Социалистическа република Виетнам.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на външните работи.
Издаден в София на 12 септември 2013 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Министър-председател:
Пламен Орешарски
Подпечатан с държавния печат.

УКАЗ № 183
На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Освобождавам Венелин Димитров Лазаров
от длъжността извънреден и пълномощен
посланик на Републ ика България в Либия.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на външните работи.
Издаден в София на 20 септември 2013 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Министър-председател:
Пламен Орешарски
Подпечатан с държавния печат.

7201

УКАЗ № 184
На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Освобождавам Петър Асенов Драгнев от
длъжността извънреден и пълномощен посланик на Републ ика България в Хашемитско
кралство Йордания.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на външните работи.
Издаден в София на 20 септември 2013 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Министър-председател:
Пламен Орешарски
Подпечатан с държавния печат.
7202

7136

УКАЗ № 185
УКАЗ № 178

На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Назначавам Евгени Стефанов Стойчев
за извънреден и пълномощен посланик на
Републ ика България в Социалистическа република Виетнам.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на външните работи.
Издаден в София на 12 септември 2013 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Министър-председател:
Пламен Орешарски
Подпечатан с държавния печат.
7137

На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Назначавам Венелин Димитров Лазаров
за извънреден и пълномощен посланик на
Републ ика България в Хашемитско кралство
Йордания.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на външните работи.
Издаден в София на 20 септември 2013 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Министър-председател:
Пламен Орешарски
Подпечатан с държавния печат.
7203

БРОЙ 85

ДЪРЖАВЕН

УКАЗ № 186
На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Освобождавам Димитър Андреев Димит
ров от длъжността извънреден и пълномощен
посланик на Републ ика България в Алжирската демократична и народна република.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на външните работи.
Издаден в София на 20 септември 2013 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Министър-председател:
Пламен Орешарски
Подпечатан с държавния печат.
7204

УКАЗ № 187
На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Назначавам Звездалин Йорданов Лалов за
извънреден и пълномощен посланик на Репуб
лика България в Алжирската демократична
и народна република.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на външните работи.
Издаден в София на 20 септември 2013 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Министър-председател:
Пламен Орешарски
Подпечатан с държавния печат.
7205

МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 216
ОТ 26 СЕПТЕМВРИ 2013 Г.

за изменение на Постановление № 131 на Министерския съвет от 2012 г. за определяне на
първостепенния и второстепенните разпоредители с бюджетни кредити в Министерството
на вътрешните работи (ДВ, бр. 49 от 2012 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В раздел II от приложението към член
единствен т. 1 се отменя.
Заключителна разпоредба
§ 2. Постановлението влиза в сила от
1 октомври 2013 г.
Министър-председател:
Пламен Орешарски
За главен секретар на Министерския съвет:
Нина Ставрева
7275
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 217
ОТ 26 СЕПТЕМВРИ 2013 Г.

за одобряване на допълнителни разходи и
трансфери по републиканския бюджет за 2013 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи
в размер 158 100 000 лв. по бюджетите на
първостепенните разпоредители с бюджетни
кредити съгласно приложението.
(2) Одобрява допълнителен трансфер в
размер 15 000 000 лв. за Държавен фонд
„Земеделие“, от които за финансиране на
тютюнопроизводителите – 11 500 000 лв., и
на производителите на плодове и зеленчуци – 3 500 000 лв.
(3) Одобрява допълнителни средства в
размер до 85 622 000 лв. по бюд жета на
Министерството на икономиката и енергетиката за разходване съгласно чл. 35, ал. 5
и 6 от Закона за енергетиката и чл. 58, ал. 2
от Закона за енергийната ефективност и при
спазване на законодателството в областта на
държавните помощи за сметка на трансфер
от бюджета на Министерството на околната
среда и водите и на постъпилите през 2013 г.
приходи от продажба на квоти за емисии на
парникови газове.
Чл. 2. Средствата по чл. 1 да се осигурят за сметка на резерва за непредвидени и
неотложни разходи в частта за структурни
реформи и допълнителни фискални мерки
по чл. 1, ал. 2, раздел II, т. 4.1 от Закона за
държавния бюджет на Република България
за 2013 г.
Чл. 3. (1) Министърът на финансите по
предложение на съответните първостепенни
разпоредители с бюджетни кредити да извърши произтичащите от чл. 1 промени по
централния бюджет и по съответните бюджети
за 2013 г.
(2) Министърът на земеделието и храните
съгласувано с министъра на финансите да
представи за утвърждаване от Министерския
съвет налагащите се от чл. 1, ал. 2 промени
по план-сметката на Държавен фонд „Земеделие“ за 2013 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 28, ал. 1 от Закона за устройството на
държавния бюджет, § 4, ал. 1 от преходните
и заключителните разпоредби на Закона за
държавния бюджет на Република България
за 2013 г. и § 4 от заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на
Закона за държавния бюджет на Република
България за 2013 г.
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§ 2. Изпълнението на постановлението се възлага на съответните първостепенни разпоредители с бюджетни кредити и 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
Приложение
към чл. 1, ал. 1
Допълнителни разходи по бюджетите на първостепенни разпоредители
с бюджетни кредити
№
по
ред

Направление на разхода и мерки

Сума
(в лв.)

1

2

3

ВСИЧКО
1.

По бюджета на Министерството на труда и социалната политика

158 100 000
40 000 000

от тях за:

2.

– текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата, в т.ч.
2 608 370 лв. за увеличаване размера на месечната добавка за деца с
трайни увреждания по чл. 8д, ал. 1 от Закона за семейни помощи за
деца за месеците от септември до декември 2013 г.

40 000 000

По бюджета на Министерския съвет

31 365 000

от тях за:

3.

– изпълнение на договор от 2012 г. за предоставяне на софтуерна осигуровка за програмни продукти на Майкрософт с придобит лиценз с
безсрочно право на ползване за нуждите на държавната администрация

23 300 000

– договор за изграждане на оптичнокабелни трасета до Силистра,
Габрово, Видин, Кърджали и Смолян и между сградите на областните
администрации в Стара Загора и Габрово

3 065 000

– за изплащане на задължения към доставчици

2 000 000

– за доставка на апаратура и консумативи

3 000 000

По бюджета на Министерството на отбраната

30 000 000

от тях за:

4.

– освобождаване на радиочестотен спектър, необходим за изпълнение
на Плана за въвеждане на наземно цифрово телевизионно радиоразпръскване (DVB-T) в Република България, Цифровия дивидент и за
изграждане на мобилни комуникации за жп транспорта по стандарт
GSM-R (проекта за реконструкция и електрификация на железопътната
линия Пловдив – Свиленград)

30 000 000

По бюджета на Министерството на вътрешните работи

25 000 000

от тях за:
– изплащане на задължения към доставчици

10 000 000

– доставка на горива и вещево доволствие

15 000 000
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№
по
ред

Направление на разхода и мерки

Сума
(в лв.)

1

2

3

5.

По бюджета на Министерството на правосъдието

10 000 000

от тях за:
– изплащане на задължения на местата за лишаване от свобода
– оказване на правна помощ
6.

По бюджета на Министерството на здравеопазването

8 500 000
1 500 000
8 000 000

от тях за:
– капиталови разходи за лечебните заведения
7.

По бюджета на Министерството на финансите

8 000 000
5 000 000

от тях за:

8.

– за извършена строителна дейност на част от пътния участък от 3,4 км
от последния участък на автомагистрала „Марица“

4 000 000

– за извършени строителни дейности на изградения нов митнически
терминал в Свиленград

1 000 000

По бюджета на Министерството на младежта и спорта

3 600 000

от тях за:
– за ремонт на държавни спортни училища
9.

По бюджета на Министерството на околната среда и водите

3 600 000
3 300 000

от тях за:
– за изплащане на просрочени задължения по проекти, съфинансирани от Кохезионния фонд по Регламента на Съвета (ЕО) 1164/94 от
16 май 1994 г.
10.

По бюджета на Министерството на външните работи

3 300 000
1 335 000

от тях за:
– за изплащане на данъчни задължения от 1998 г. на дипломатическото
ни представителство в Берлин и съответните неустойки и глоби
11.

По бюджета на Министерството на образованието и науката

1 335 000
500 000

от тях за:
– бюджета на Българската академия на науките за финансиране на
дейността на Централната библиотека към академията
7276
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 218
ОТ 26 СЕПТЕМВРИ 2013 Г.

за изменение на Наредбата за реда и начина
за въвеждане на бандеролите за бутилирани
алкохолни напитки, приета с Постановление
№ 157 на Министерския съвет от 2006 г.
(обн., ДВ, бр. 54 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 56
от 2007 г. и бр. 43 от 2009 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 4 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 числото „60“ се заменя с „30“.
2. В ал. 2 цифрата „6“ се заменя с „12“.
3. Алинея 3 се отменя.
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
7277
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 219
ОТ 26 СЕПТЕМВРИ 2013 Г.
за допълнение на Правилника за прилагане
на Закона за Държавна агенция „Национална сигурност“, приет с Постановление № 23
на Министерския съвет от 2008 г. (обн., ДВ,
бр. 17 от 2008 г.; изм. и доп., бр. 7 и 101 от
2009 г. и бр. 27, 56 и 80 от 2013 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Параграф единствен. В приложение № 2
към чл. 32а, ал. 1 (секретно) се прави допълнение съгласно приложението (секретно).
Министър-председател:
Пламен Орешарски
За главен секретар на Министерския съвет:
Нина Ставрева
7278

Поправка. Министерският съвет във връзка с допусната техническа грешка в Постановление № 165
на Министерския съвет от 2013 г. за предоставяне на допълнителни бюджетни кредити по бюджетите
на Министерството на отбаната и на Министерския съвет за 2013 г. за честването на 100 години от
Балканските войни (ДВ, бр. 72 от 2013 г.) прави следната поправка: В приложението към чл. 1, ал. 1,
ред II сумата „178 920 лв.“ да се чете „181 420 лв.“.
7254
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО
НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
ЗАПОВЕД № РД-28-198
от 12 септември 2013 г.
На основание чл. 9, т. 2 от Закона за съсловните организации на лекарите и на лекарите
по дентална медицина утвърждавам Кодекс за
изменение и допълнение на Кодекса на професионалната етика, приет от 56-ия и 57-ия Извънреден
събор на Българския лекарски съюз, състояли се
съответно на 14 – 16 декември 2012 г. и на 1 юни
2013 г., съгласно приложението.
Министър:
Т. Андреева
Приложение
Кодекс за изменение и допълнение на Кодекса
на професионалната етика (ДВ, бр. 79 от 2000 г.)
§ 1. Наименованието на кодекса са изменя така:
„Кодекс за професионална етика на лекарите
в България“.
§ 2. В чл. 4 след думата „професионални“ се
добавят думите „и съсловни“.
§ 3. В чл. 12 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) Лекарят има право да откаже преглед,
консултация и лечение, когато има пряка заплаха
за здравето и живота му.“
§ 4. Член 28 се изменя така:
„Чл. 28. (1) Лекарят зачита правото на болния
да бъде информиран за своето състояние, естеството на болестта и за средствата и възможностите
за диагностика и лечение.
(2) Лекарят зачита правото на болния да поиска второ мнение, както и информация за други
методи за диагностика и лечение.“
§ 5. Член 29 се изменя така:
„Чл. 29. Когато болният поради непознаване
на опасните последици на заболяването отказва
съгласие за необходими изследвания и лечение
(например операция), лекарят е длъжен да разясни и неблагоприятната прогноза, ако не се
проведе това лечение, по разбираем за пациента
начин. Това задължение отпада, когато пациентът изрично заяви, че не желае да получи тази
информация.“
§ 6. Член 31 се изменя така:
„Чл. 31. Лекарят трябва да извърши всичко
възможно неизлечимо болните да прекарат остатъка от живота си без болки и страдания, при
съхранено достойнство.“
§ 7. В чл. 36 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думата „предложение“ се заменя с
„искане“.
2. В ал. 2 изречение второ се изменя така:

„Заключението си консултантът документира
и съобщава на лекуващия лекар и на пациента
и/или на неговите близки.“
§ 8. В чл. 37 след думите „по чл. 12“ се добавя
„и чл. 35“.
§ 9. В чл. 38 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се нова ал. 1:
„(1) При необходимост се свиква лекарски
консилиум.“
2. Досегашната ал. 1 става ал. 2.
3. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и се изменя
така:
„(3) За определени заболявания при нужда
се използват консултациите на национални и
републикански консултанти.“
§ 10. В чл. 41 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 след думата „морална“ се добавя „и
професионална“.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Забранява се да се оклеветява колега, да
се злослови и да се разпространяват неверни и
недоказани обвинения срещу него.“
3. В ал. 3 думите „професионални и“ се заличават.
§ 11. В чл. 42 думата „Недостойно“ се заменя
с „Недопустимо“.
§ 12. В чл. 44 думите „който го изпраща, би
следвало“ се заменят с „трябва“.
§ 13. В чл. 47, изречение второ след думата
„Той“ се добавя „трябва да“.
§ 14. Създава се чл. 57а:
„Чл. 57а. (1) Недопустими са всички форми на
договаряне между лекари от различни специалности с цел подялба на хонорар, освен ако той не е
изрично упоменат и достъпен като информация
за пациента.
(2) Недопустими са всички форми на договаряне между лекари и фармацевти с цел подялба
на хонорар.
(3) Недопустими са всички форми на договаряне между представители на фармацевтични
фирми и лекари за изписване на лекарства и
консумативи с цел придобиване на материални
и други облаги.“
§ 15. В чл. 58 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Право на лекаря е да определи своя хонорар,
като спазва правилата и реда за това, установени
в съответното лечебно заведение.“
2. Алинея 2 се отменя.
3. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Незаплатен хонорар не може да бъде основание за отказ за оказване на спешна помощ
на пациент, намиращ се в непосредствена опасност за живота. Лекарят не изисква хонорар при
оказване на спешна медицинска помощ.“
§ 16. В чл. 62 се създава ал. 3:
„(3) Лекарят не може с поведението и действията си, с думи, дела или публикации да уронва
престижа на професията, на съсловната организация и доброто име на колегите си.“
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§ 17. В чл. 63 думата „стоматолозите“ се заменя
с думите „на лекарите по дентална медицина“.
§ 18. Създава се чл. 64:
„Чл. 64. (1) Комисията по професионална етика
на БЛС изпълнява методични функции към комисиите по професионална етика на районните
колегии на БЛС при мотивирано искане от тях.
Нейните решения имат препоръчителен характер.
(2) При необходимост в работата си Комисията
по професионална етика на БЛС и комисиите по
професионална етика на районните колегии на
БЛС могат да използват консултанти – експерти
по специалности и юристи.
(3) Комисията по професионална етика на
БЛС се самосезира/сезира и взема отношение
и становища по повод изказвания, статии и интервюта, които уронват престижа и авторитета
на лекаря и лекарското съсловие.“
§ 19. В параграф единствен от заключителната
разпоредба след числото „XXXIII“ се поставя
запетая и се добавя „LVI и LVII“, а думата „стоматолозите“ се заменя с „на лекарите по дентална
медицина“.
7138

КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА
НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ
ЗАПОВЕД № 650
от 1 август 2013 г.
На основание чл. 8, ал. 1 и ал. 2, т. 9 от Устройствения правилник на Комисията за защита
на потребителите към министъра на икономиката,
енергетиката и туризма и на нейната администрация, решение на Комисията за защита на потребителите, протокол № 27 от заседание, проведено
на 10.07.2013 г., чл. 92, ал. 1, 2 и 5 във връзка с
чл. 87, чл. 88, ал. 1, т. 2 и чл. 99 от Закона за
защита на потребителите, Наредбата за условията и реда за изтегляне от пазара, изземване от
потребителите и унищожаване на опасни стоки и
за реда за обезщетяване на потребителите в случаите на изземване на опасни стоки, чл. 73 АПК,
Изпитвателен протокол № 7765К от 11.07.2013 г.
и експертно мнение, издадени от Изпитвателен
център „Алми тест“, София, удостоверяващи,
че детско високо столче за хранене с монтирана
масичка, цвят бял, модел HOWAWA, с метални
тръбни крака, баркод 6930987488314, инд. № H
8831 (с описание и снимков материал, публикувани на интернет страницата на КЗП – www.
kzp.bg), не отговаря на физико-механичните
изисквания за безопасност, отразени в БДС EN
14988-1:2006+А1:2012 „Детски високи столчета.
Част 1: Изисквания за безопасност“, по следните
показатели: т. 5.6.1 „Система за закрепване на
детето. Общи изисквания“ – Стоперите на системата за закрепване на детето се приплъзват на
повече от 20 mm. Това означава, че системата
за закрепване не може да задържи детето, което
може да доведе до нараняване; т. 5.6.3 „Система
за закрепване на детето. Изисквания към столове
с пасивна система за закрепване на детето“ – Хоризонталното разстояние между предната повърх-
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ност на облегалката и ограничаващата преграда
между краката е по-голямо от 216 mm. Хоризонталното разстояние между предната повърхност
на облегалката и хоризонталната преграда е
по-голямо от 250 mm. Това дава възможност за
неконтролирано движение на детето и може да
доведе до неговото нараняване; т. 5.10 „Преден
ръб на седалката“ – Предният ръб на седалката
има остри ръбове, което може да доведе до нараняване на детето; т. 5.12 „Структурна цялост“;
т. 8.1 „Информация за продукта. Общи изисквания“ – Липсва задължителната информация за
продукта на български език; т. 8.2 „Информация
за продукта. Маркировка“ – Липсва всякаква
маркировка на столчето; т. 8.3 „Информация за
продукта. Инструкции за употреба“; т. 8.3.1 „Информация за продукта. Инструкции за употреба.
Предупреждения“; т. 8.3.2 „Информация за продукта. Инструкции за употреба. Допълнителна
информация“ – Липсват инструкции за употреба,
поради което стоката е опасна за здравето на
потребителите, тъй като съществува риск от
нараняване на децата, нареждам:
1. Забранявам производството, вноса, износа,
възмездното или безвъзмездното пускане на пазара
на детско високо столче за хранене с подвижна
маса, модел: HOWAWA, баркод 6930987488314,
инд. № H 8831, в бял цвят, материал – пластмаса,
с 4 бр. крачета от тръбна конструкция, които
допълнително се монтират чрез закрепване;
с колан за пристягане (сив) с пластмасова закопчалка; масичката се поставя допълнително
чрез закопчаване от двете страни; столчетата
са опаковани в кашони и в прозрачни пликове
на отделни части (крачета, масичка, седалка);
без инструкция за употреба; без етикети за
производител, вносител, артикул и съществени
характеристики, представляващо сериозен риск
за здравето и безопасността на потребителите.
2. Производителите, вносителите и дистрибуторите да организират незабавното и ефективно
изтегляне от пазара и изземването от потребителите на описаната в заповедта стока по реда, при
условията и в сроковете, визирани в Наредбата за
условията и реда за изтегляне от пазара, изземване от потребителите и унищожаване на опасни
стоки и за реда за обезщетяване на потребителите
в случаите на изземване на опасни стоки, и да
отправят предупреждения към потребителите за
рисковете, които стоките съдържат.
3. На основание чл. 74 във връзка с чл. 60,
ал. 1 АПК, допускам предварително изпълнение
на заповедта с цел да не се допусне увреждане
на здравето на потребителите.
4. Разходите по складиране, транспорт, изтегляне от пазара, изземването от потребителите и
тяхното обезщетяване са за сметка на производителите, вносителите и дистрибуторите.
Заповедта може да се обжалва чрез председателя на Комисията за защита на потребителите
в 14-дневен срок от съобщаването є по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.

7151

Председател:
В. Златев
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КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ
НАДЗОР
РЕШЕНИЕ № 686-ОЗ
от 12 септември 2013 г.
Като взе предвид представените към заявлението документи по чл. 31, ал. 2 от Кодекса
за застраховането и на основание чл. 13, ал. 1,
т. 5 във връзка с чл. 16, ал. 1, т. 1 от Закона за
Комисията за финансов надзор във връзка чл. 29,
ал. 3 и 5 и чл. 9, ал. 1 КЗ Комисията за финансов
надзор реши:
Издава на застрахователно дружество „Съг
ласие“ – АД, допълнителен лиценз за следните
нови видове застраховки:
1. Застраховка по т. 3 от раздел ІІ, буква „А“
„Видове застраховки. Рискове“ на приложение
№ 1 към Кодекса за застраховането – застраховка
„Сухопътни превозни средства (без релсови превозни средства)“ за следните рискове:
Всяка щета или загуба, нанесена на:
– сухопътни моторни превозни средства;
– сухопътни безмоторни превозни средства.
2. Застраховка по т. 4 от раздел ІІ, буква „А“
„Видове застраховки. Рискове“ на приложение
№ 1 към Кодекса за застраховането – застраховка
„Релсови превозни средства“ за следните рискове:
Всяка щета или загуба, нанесена на релсови
превозни средства.
3. Застраховка по т. 7 от раздел II, буква „А“
„Видове застраховки. Рискове“ на приложение
№ 1 към Кодекса за застраховането – застраховка
„Товари по време на превоз (включително стоки,
багаж и други)“ за следните рискове:
Всяка щета или загуба, нанесена на товари по
време на превоз, без оглед на вида на транспорта.
4. Застраховка по т. 8 от раздел ІІ, буква „А“
„Видове застраховки. Рискове“ на приложение
№ 1 към Кодекса за застраховането – застраховка
„Пожар и природни бедствия“ за следните рискове:
Всяка щета или загуба, нанесена на имущество (различно от това по т. 3, 4, 5, 6 и 7),
предизвикана от:
– пожар;
– експлозия;
– имплозия;
– буря;
– други природни бедствия;
– атомна енергия;
– свлачища.
5. Застраховка по т. 9 от раздел ІІ, буква „А“
„Видове застраховки. Рискове“ на приложение
№ 1 към Кодекса за застраховането – застраховка
„Други щети на имущество“ за следните рискове:
Всяка щета или загуба, нанесена на имущество
(различно от това по т. 3, 4, 5, 6 и 7), предизвикана от градушка или измръзване и всякакво дуго
събитие, като кражба, освен включените в т. 8.
6. Застраховка по т. 13 от раздел ІІ, буква „А“
„Видове застраховки. Рискове“ на приложение
№ 1 към Кодекса за застраховането – застраховка „Обща гражданска отговорност“ за следните
рискове:
Всяка отговорност за вреди освен посочените
в т. 10, 11 и 12.
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На основание чл. 13, ал. 3 от Закона за Комисията за финансов надзор решението подлежи
на обжалване пред Върховния административен
съд на Република България в 14-дневен срок от
съобщаването му.

7207

Председател:
Ст. Мавродиев

БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА
РЕШЕНИЕ № 73
от 17 септември 2013 г.
На основание на чл. 25 ЗБНБ Българската
народна банка пуска в обращение, считано от
14 октомври 2013 г., медна възпоменателна монета
„110 години от рождението на Златю Бояджиев“
от серията „Български творци“ със следното
описание:
Технически параметри
номинална стойност – 2 лева;
метал – мед, с проба 999/1000;
тегло – 16.4 г;
диаметър – 34.2 мм;
гурт – гладък;
качество – мат-гланц, висше;
година на емисията – 2013;
тираж – 4000 броя.
Графични елементи
На лицевата страна на монетата е изобразена
емблемата на Българската народна банка с годината „1879“, изписана върху лентата. Околовръст
са изписани „БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА“,
номиналната стойност „2 ЛЕВА“ и годината на
емисия „2013“.
На обратната страна на монетата е изобразен
художникът Златю Бояджиев на фона на палит
ра, както и надпис околовръст „110 ГОДИНИ
ОТ РОЖДЕНИЕТО НА ЗЛАТЮ БОЯДЖИЕВ“.
Автор на художествения проект е Ваня Димитрова.

7206

Управител:
Ив. Искров

ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ
РЕШЕНИЕ № 285
от 3 септември 2013 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ и чл. 21,
ал. 1, т. 11, чл. 27, ал. 3 ЗМСМА Общинският
съвет – гр. Белослав, реши:
Одобрява ПУП – парцеларен план за обект:
„Въздушен ел. провод 20 kV от ВЕЛ „Хидрострой“
до ПИ 032037, землище с. Езерово, община Белослав, и МТТ 50 kVA 20/0,4 kV в имота“, с възложител „Косметикпак“ – ЕООД, с адрес Варна,
ул. Граф Игнатиев 23, ап. 3.
Решението подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
чрез Общинския съвет – гр. Белослав, пред Административния съд – Варна.

7172

Председател:
Д. Митишева
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ОБЩИНА ВРАЦА
РЕШЕНИЕ № 541
от 27 август 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМ А,
чл. 3, ал. 3, т. 2 и ал. 8 ЗПСК, чл. 5, 6 и чл. 14,
ал. 4 от Наредбата за търговете и конкурсите
и Решение № 365 от 26.02.2013 г. Общинският
съвет – гр. Враца, реши:
І. Приема оценките за определяне на справедливи пазарни стойности и правните анализи на
юристите и експерт-оценителите за нов срок от
6 месеца, като коригира с 14 000 лв. началната
тръжна цена на УПИ ІV, кв. 212 на ул. Ангел
Грамчев във Враца и с 5000 лв. на самостоятелен
обект в сграда на ул. Максим Горки 7 във Враца.
Обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на пет изброени по-долу обекта, включени
в Програмата за приватизация за 2013 г., при
следните условия:
1. Наименование на обекта на търга с начална
тръжна цена (без ДДС) и стъпка на наддаване:
1.1. По з е м л е н и м о т с и д е н т и ф и к а т о р
12259.1023.254 по кадастралната карта на гр. Враца,
одобрена със Заповед № РД-18-43 от 16.09.2005 г. на
изпълнителния директор на АК, а по подробния
устройствен план на гр. Враца (план за регулация), одобрен с Решение № 959 от 19.04.2011 г.
на Общинския съвет – гр. Враца, съставляващ
незастроен урегулиран поземлен имот – УПИ ІV11, кв. 212, с площ 712 кв. м. Имотът е на адрес:
Враца, ж.к. Околчица, ул. Ангел Грамчев, и е
описан в АОС – частна, № 1994 от 10.10.2011 г.
Началната тръжна цена на обекта е 41 000 лв.
и стъпка на наддаване 1000 лв. Върху крайната
цена се начислява ДДС.
1.2. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 12259.1023.14.5.43 по кадастралната карта
на гр. Враца, одобрена със Заповед № РД-18-43 от
16.09.2005 г. на изпълнителния директор на АК,
а по подробния устройствен план на гр. Враца
(план за регулация), одобрен с Решение № 959 от
19.04.2011 г. на Общинския съвет – гр. Враца, с
площ 141,25 кв. м, намиращ се в сграда № 5 – помещение в партерен етаж на жилищен блок на 5
етажа, построен 1972 г., със съответните ид. части
от общите части на сградата и право на строеж.
Обектът е на адрес: Враца, ж.к. Околчица, ул.
Максим Горки 7 – УПИ Х-14, кв. 215 (идентичен
с бивш УПИ І, кв. 216, ПИ 5072, одобрен със
Заповед № 106 от 4.02.1986 г.). Имотът е описан в
АОС – частна, № 1414 от 26.08.2008 г. Началната
тръжна цена на обекта е 61 000 лв. и стъпка на
наддаване 1000 лв. Върху крайната цена не се
начислява ДДС.
1.3. Поз ем лен и мо т с и ден т ифи к ат ор
12259.1024.288 по кадастралната карта на гр. Враца,
одобрена със Заповед № РД-18-43 от 16.09.2005 г. на
изпълнителния директор на АК, а по подробния
устройствен план на гр. Враца (план за регулация), одобрен с Решение № 959 от 19.04.2011 г. на
Общинския съвет – гр. Враца, съставляващ незастроен урегулиран поземлен имот – УПИ ІХ-288,
кв. 301 (идентичен с бивш УПИ ХХХVІІІ, кв.
317, одобрен със Заповед № 108 от 22.01.2007 г.),
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с площ 4410 кв. м. Имотът е на адрес: Враца,
ж.к. Толбухин – юг, ул. Беласица, и е описан в
АОС – частна, № 1265 от 18.07.2007 г. Началната
тръжна цена на обекта е 195 000 лв. и стъпка
на наддаване 2000 лв. Върху крайната цена се
начислява ДДС.
1.4. По з ем лен и мо т с и ден т ифи к ат ор
12259.1010.39 по кадастралната карта на гр. Враца,
одобрена със Заповед № РД-18-43 от 16.09.2005 г. на
изпълнителния директор на АК, а по подробния
устройствен план на гр. Враца (план за регулация), одобрен с Решение № 959 от 19.04.2011 г.
на Общинския съвет – гр. Враца, съставляващ
незастроен урегулиран поземлен имот – УПИ
І-7, кв. 2, с площ 2557 кв. м. Имотът е на адрес:
Враца, ж.к. Дъбника, бул. България, и е описан
в АОС – частна, № 1956 от 15.07.2011 г. Началната тръжна цена на обекта е 64 000 лв. и стъпка
на наддаване 1000 лв. Върху крайната цена се
начислява ДДС.
1 . 5. П о з е м л е н и м о т с и д е н т и ф и к а т о р
12259.1026.266 по кадастралната карта на гр. Враца,
одобрена със Заповед № РД-18-43 от 16.09.2005 г. на
изпълнителния директор на АК, а по подробния
устройствен план на гр. Враца (план за регулация),
одобрен с Решение № 959 от 19.04.2011 г. на Общинския съвет – гр. Враца, съставляващ незастроен
урегулиран поземлен имот – УПИ ІІІ-266, кв. 1, с
площ 1828 кв. м. Имотът е на адрес: Враца, ж.к.
Медковец, и е описан в АОС – частна, № 1943 от
6.07.2011 г. Началната тръжна цена на обекта е
55 000 лв. и стъпка на наддаване 1000 лв. Върху
крайната цена се начислява ДДС.
ІІ. Тръжната документация се закупува и
получава срещу 240 лв. (с включен ДДС) на касата в Центъра за административно обслужване
в сградата на Община Враца, ет. 1.
ІІІ. Срок за закупуване на документацията за
участие в търга – до 17 ч. на 14-ия ден от датата
на обнародването на решението в „Държавен
вестник“.
ІV. Размер на депозита за участие в търга – 10 %
от началната тръжна цена. Депозитната вноска се
внася в ТБ „ОББ“ – АД, клон Враца, по сметка на
Община Враца с IBAN BG13UBBS80023300146537,
код BIC UBBSBGSF, в краен срок до 16 дни от
датата на обнародването на решението в „Държавен вестник“.
V. Срок за оглед на обектите – до 17 ч. на 16-ия
ден от датата на обнародването на решението в
„Държавен вестник“.
VІ. Предложения за участие в търга се подават в запечатан непрозрачен плик с надписани
наименованието на обекта и името на участника
в Центъра за административно обслужване на
Община Враца до 17 ч. на 16-ия ден от датата
на обнародването на решението в „Държавен
вестник“.
VІІ. Търгът да се проведе на 17-ия ден от
датата на обнародването на решението в „Държавен вестник“ от 14 ч. в Община Враца, ет. 3,
стая № 80.
VІІІ. На основание чл. 8 от Наредбата за търговете и конкурсите Общинският съвет – гр. Враца,
определя тръжна комисия.
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ІХ. На основание чл. 9 от Наредбата за търговете и конкурсите Общинският съвет – гр. Враца,
утвърждава тръжна документация за провеждане
на търг с явно наддаване, която съдържа следното:
1. решение на Общинския съвет – гр. Враца,
за обявяване на публичен търг с явно наддаване
за продажба;
2. фотокопие на обява за явен търг, обнародвана в „Държавен вестник“;
3. условия за провеждане на търга;
4. документи за участие в търга;
5. указания за участие в търга;
6. декларация за оглед на обекта;
7. декларация по чл. 7, ал. 3 ЗПСК, обр. 1, за
произхода и основание на платежните средства,
с които се участва в приватизацията;
8. декларация, че юридическото лице е с помалко от 50 % държавно или общинско участие;
9. проектодоговор за продажба;
10. характеристика на обекта;
11. скица на обекта;
12. АОС – частна.
Х. Повторен и следващи търгове при същите
условия до продажба на имотите или изтичане
на срока по т. І да се провеждат през 21 дни,
като всички горецитирани срокове се удължават
също с по 21 дни.
ХІ. Възлага на кмета на община Враца да
извърши всички последващи действия, свързани
с организацията и провеждането на търга, и да
сключи договор със спечелилите търга участници.
Председател:
М. Николова
7197
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На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Котел до Административния съд – Сливен.

7198

РЕШЕНИЕ № 21
от 1 август 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1, чл. 59, ал. 1, чл. 110, ал. 1,
т. 5 ЗУТ Общинският съвет – гр. Камено, реши:
Одобрява ПУП – план за застрояване на ПИ
026013 „За добив на строителни материали – кариерен пясък, в местността Дренака, землище на
с. Константиново, община Камено“.
Председател:
Ст. Драганова
7169

ОБЩИНА КОТЕЛ
РЕШЕНИЕ № 336
от 28 август 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Котел, реши:
Одобрява ПУП – ПР (план за регулация) за
УПИ І-278 и УПИ ІІ-280, 279 в кв. 5 и УПИ VІІ-52
в кв. 4 по устройствения план на с. Тича, община
Котел, област Сливен.

Председател:
Хр. Чолакова

ОБЩИНА МОНТАНА
РЕШЕНИЕ № 724
от 12 септември 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ и Решение № 1 от 11.07.2013 г.
на ОЕСУТ при Община Монтана Общинският
съвет – гр. Монтана, реши:
Одобрява проект за подробен устройствен
план – парцеларен план за трасе на оптичен
кабел през имоти публична общинска собственост с № 000007, № 000008, № 000010, № 051022 и
№ 053014, имот държавна собственост с № 000047
до имот № 053037 – собственост на „Мобилтел“ – ЕАД, София, по КВС, с. Сумер, община
Монтана, съгласно чертежа.
Трасето и разположението на сервитутните
зони се одобряват по графичната и текстовата
част на проекта, който е неразделна част от
решението.
Решението подлежи на обжалване по реда на
чл. 215 ЗУТ пред Административния съд – Монтана, в 30-дневен срок от обнародването му в
„Държавен вестник“.

7130

ОБЩИНА КАМЕНО

С Т Р. 1 1   

Председател:
И. Иванов

ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ
ЗАПОВЕД № 569
от 11 септември 2013 г.
На основание чл. 25, ал. 2 и 3 във връзка с
чл. 21, ал. 1 от Закона за общинската собственост,
чл. 205, т. 3 от Закона за устройство на територията
за задоволяване на неотложна общинска нужда,
която не може да бъде задоволена по друг начин,
представляваща довеждащ път до площадката за
изграждане на съоръжения за третиране и управ
ление на отпадъците в общините Панагюрище и
Стрелча по влязъл в сила подробен устройствен
план, одобрен със Заповед № ТУ-219 от 29.07.2011 г.
на областния управител на област Пазарджик, при
условията на чл. 60, ал. 1 АПК (ако е допуснато
предварително изпълнение) отчуждавам в полза на
Община Панагюрище част от следния недвижим
имот – частна собственост, подробно описан по
вид, местонахождение, размер, собственици и
размер на обезщетението, както следва:
Реална част (незастроена) от поземлен имот
с идентификатор № 55302.83.546 в местността
Каменния мост в землището на гр. Панагюрище, община Панагюрище, с площ на частта за
отчуждаване 0,467 дка, при граници на частта за
отчуждаване: поземлен имот с идентификатор
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№
№
№
№
№
№

55302.83.542, поземлен имот с идентификатор
55302.83.545, поземлен имот с идентификатор
55302.83.547, поземлен имот с идентификатор
55302.83.548, поземлен имот с идентификатор
55302.83.551, поземлен имот с идентификатор
55302.83.543.
Имотът е собственост на наследници на Иван
Георгиев Дееничин – бивш жител на гр. Панагюрище, а именно – Георги Иванов Дееничин (с дял
1/2) от София, Парашкева Стоянова Дееничина
(с дял 1/4) от Панагюрище и Иван Димитров
Дееничин (с дял 1/4) от Панагюрище.
Определям сума за парично обезщетение в
размер 934 лв.
На основание чл. 29, ал. 1 от Закона за общинската собственост паричните обезщетения
ще се изплащат по банков път чрез ТБ „Райфайзенбанк“ – АД, офис Панагюрище, по сметките
на правоимащите след 30.09.2013 г.
На основание чл. 60, ал. 1 АПК разпореждам
предварително изпълнение на тази заповед поради
факта, че обектът е от първостепенно значение
за община Панагюрище.
Предварителното изпълнение ще осигу ри
своевременно приключване на отчуждителните
процедури, ще способства за срочното извършване на строителните работи и ще се избегнат
вредите от неизпълнението.
Приложението на чл. 60, ал. 1 АПК няма
да засегне правата на собствениците на отчуждените имоти да получат дължимото парично
обезщетение.
На основание чл. 27, ал. 1 от Закона за общинската собственост заповедта подлежи на
обжалване пред Административния съд – Пазарджик, в 14-дневен срок от обнародването є в
„Държавен вестник“.
На основание чл. 60, ал. 4 АПК допуснатото
разпореждане за предварително изпълнение на
заповедта подлежи на обжалване пред Админис
тративния съд – Пазарджик, в 3-дневен срок от
съобщаването.

7141

Кмет:
Н. Белишки

ЗАПОВЕД № 570
от 11 септември 2013 г.
На основание чл. 25, ал. 2 и 3 във връзка с
чл. 21, ал. 1 от Закона за общинската собственост,
чл. 205, т. 3 от Закона за устройство на територията
за задоволяване на неотложна общинска нужда,
която не може да бъде задоволена по друг начин,
представляваща довеждащ път до площадката за
изграждане на съоръжения за третиране и управ
ление на отпадъците в общините Панагюрище и
Стрелча по влязъл в сила подробен устройствен
план, одобрен със Заповед № ТУ-219 от 29.07.2011 г.
на областния управител на област Пазарджик, при
условията на чл. 60, ал. 1 АПК (ако е допуснато
предварително изпълнение) отчуждавам в полза на
Община Панагюрище част от следния недвижим
имот – частна собственост, подробно описан по
вид, местонахождение, размер, собственици и
размер на обезщетението, както следва:
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Реална част (незастроена) от поземлен имот с
идентификатор № 55302.83.541 в местността Братаница в землището на гр. Панагюрище, община
Панагюрище, с площ на частта за отчуждаване
0,053 дка, при граници на частта за отчуждаване:
поземлен имот с идентификатор № 55302.83.540,
поземлен имот с идентификатор № 55302.83.543,
поземлен имот с идентификатор № 55302.83.544,
поземлен имот с идентификатор № 55302.83.552,
поземлен имот с идентификатор № 55302.83.553.
Имотът е собственост на Надежда Маринова
Игнатова, живееща в гр. Панагюрище, ул. Ангел
Шишков 9.
Определям сума за парично обезщетение в
размер 106 лв.
На основание чл. 29, ал. 1 от Закона за общинската собственост паричното обезщетение
ще се изплаща по банков път чрез ТБ „Райфайзенбанк“ – АД, офис Панагюрище, по сметката
на правоимащата след 30.09.2013 г.
На основание чл. 60, ал. 1 АПК разпореждам
предварително изпълнение на тази заповед поради
факта, че обектът е от първостепенно значение
за община Панагюрище.
Предварителното изпълнение ще осигу ри
своевременно приключване на отчуждителните
процедури, ще способства за срочното извършване на строителните работи и ще се избегнат
вредите от неизпълнението.
Приложението на чл. 60, ал. 1 АПК няма
да засегне правата на собствениците на отчуждените имоти да получат дължимото парично
обезщетение.
На основание чл. 27, ал. 1 от Закона за общинската собственост заповедта подлежи на
обжалване пред Административния съд – Пазарджик, в 14-дневен срок от обнародването є в
„Държавен вестник“.
На основание чл. 60, ал. 4 АПК допуснатото
разпореждане за предварително изпълнение на
заповедта подлежи на обжалване пред Админис
тративния съд – Пазарджик, в 3-дневен срок от
съобщаването.

7142

Кмет:
Н. Белишки

ЗАПОВЕД № 571
от 11 септември 2013 г.
На основание чл. 25, ал. 2 и 3 във връзка с
чл. 21, ал. 1 от Закона за общинската собственост,
чл. 205, т. 3 от Закона за устройство на територията
за задоволяване на неотложна общинска нужда,
която не може да бъде задоволена по друг начин,
представляваща довеждащ път до площадката за
изграждане на съоръжения за третиране и управ
ление на отпадъците в общините Панагюрище и
Стрелча по влязъл в сила подробен устройствен
план, одобрен със Заповед № ТУ-219 от 29.07.2011 г.
на областния управител на област Пазарджик, при
условията на чл. 60, ал. 1 АПК (ако е допуснато
предварително изпълнение) отчуждавам в полза на
Община Панагюрище част от следния недвижим
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имот – частна собственост, подробно описан по
вид, местонахождение, размер, собственици и
размер на обезщетението, както следва:
Реална част (незастроена) от поземлен имот с
идентификатор № 55302.83.540 в местността Братаница в землището на гр. Панагюрище, община
Панагюрище, с площ на частта за отчуждаване
0,844 дка, при граници на частта за отчуждаване:
поземлен имот с идентификатор № 55302.83.537,
поземлен имот с идентификатор № 55302.83.539,
поземлен имот с идентификатор № 55302.83.542,
поземлен имот с идентификатор № 55302.83.543,
поземлен имот с идентификатор № 55302.83.544,
поземлен имот с идентификатор № 55302.83.541,
поземлен имот с идентификатор № 55302.83.552,
поземлен имот с идентификатор № 55302.83.553,
поземлен имот с идентификатор № 55302.83.538.
Имотът е собственост на Надежда Маринова
Игнатова, живееща в гр. Панагюрище, ул. Ангел
Шишков 9.
Определям сума за парично обезщетение в
размер 1688 лв.
На основание чл. 29, ал. 1 от Закона за общинската собственост паричното обезщетение
ще се изплаща по банков път чрез ТБ „Райфайзенбанк“ – АД, офис Панагюрище, по сметката
на правоимащата след 30.09.2013 г.
На основание чл. 60, ал. 1 АПК разпореждам
предварително изпълнение на тази заповед поради
факта, че обектът е от първостепенно значение
за община Панагюрище.
Предварителното изпълнение ще осигу ри
своевременно приключване на отчуждителните
процедури, ще способства за срочното извършване на строителните работи и ще се избегнат
вредите от неизпълнението.
Приложението на чл. 60, ал. 1 АПК няма
да засегне правата на собствениците на отчуждените имоти да получат дължимото парично
обезщетение.
На основание чл. 27, ал. 1 от Закона за общинската собственост заповедта подлежи на
обжалване пред Административния съд – Пазарджик, в 14-дневен срок от обнародването є в
„Държавен вестник“.
На основание чл. 60, ал. 4 АПК допуснатото
разпореждане за предварително изпълнение на
заповедта подлежи на обжалване пред Админис
тративния съд – Пазарджик, в 3-дневен срок от
съобщаването.

7143

Кмет:
Н. Белишки

ЗАПОВЕД № 572
от 11 септември 2013 г.
На основание чл. 25, ал. 2 и 3 във връзка с
чл. 21, ал. 1 от Закона за общинската собственост,
чл. 205, т. 3 от Закона за устройство на територията
за задоволяване на неотложна общинска нужда,
която не може да бъде задоволена по друг начин,
представляваща довеждащ път до площадката за
изграждане на съоръжения за третиране и управ
ление на отпадъците в общините Панагюрище и
Стрелча по влязъл в сила подробен устройствен

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 3   

план, одобрен със Заповед № ТУ-219 от 29.07.2011 г.
на областния управител на област Пазарджик, при
условията на чл. 60, ал. 1 АПК (ако е допуснато
предварително изпълнение) отчуждавам в полза на
Община Панагюрище част от следния недвижим
имот – частна собственост, подробно описан по
вид, местонахождение, размер, собственици и
размер на обезщетението, както следва:
Реална част (незастроена) от поземлен имот с
идентификатор № 55302.83.538 в местността Братаница в землището на гр. Панагюрище, община
Панагюрище, с площ на частта за отчуждаване
0,678 дка, при граници на частта за отчуждаване:
поземлен имот с идентификатор № 55302.83.535,
поземлен имот с идентификатор № 55302.83.537,
поземлен имот с идентификатор № 55302.83.539,
поземлен имот с идентификатор № 55302.83.540,
поземлен имот с идентификатор № 55302.83.553,
поземлен имот с идентификатор № 55302.83.536.
Имотът е собственост на наследници на Никола
Манчов Стъргелов – бивш жител на гр. Панагюрище, а именно – Анка Николова Стефанова (с
дял 1/3) от София, Радка Цвяткова Стъргелова
(с дял 1/12) от Панагюрище, Стоянка Манчева
Ташева (с дял 1/12) от гр. Божурище, Анета Манчева Батева (с дял 1/12) от Панагюрище, Нина
Манчева Стъргелова (с дял 1/12) от Панагюрище,
Иван Стоилков Доганов (с дял 1/6) от Пловдив и
Анета Иванова Христова (с дял 1/6) от Пловдив.
Определям сума за парично обезщетение в
размер 1356 лв.
На основание чл. 29, ал. 1 от Закона за общинската собственост паричните обезщетения
ще се изплащат по банков път чрез ТБ „Райфайзенбанк“ – АД, офис Панагюрище, по сметките
на правоимащите след 30.09.2013 г.
На основание чл. 60, ал. 1 АПК разпореждам
предварително изпълнение на тази заповед поради
факта, че обектът е от първостепенно значение
за община Панагюрище.
Предварителното изпълнение ще осигу ри
своевременно приключване на отчуждителните
процедури, ще способства за срочното извършване на строителните работи и ще се избегнат
вредите от неизпълнението.
Приложението на чл. 60, ал. 1 АПК няма
да засегне правата на собствениците на отчуждените имоти да получат дължимото парично
обезщетение.
На основание чл. 27, ал. 1 от Закона за общинската собственост заповедта подлежи на
обжалване пред Административния съд – Пазарджик, в 14-дневен срок от обнародването є в
„Държавен вестник“.
На основание чл. 60, ал. 4 АПК допуснатото
разпореждане за предварително изпълнение на
заповедта подлежи на обжалване пред Админис
тративния съд – Пазарджик, в 3-дневен срок от
съобщаването.
Кмет:
Н. Белишки
7144
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ЗАПОВЕД № 573
от 11 септември 2013 г.

На основание чл. 25, ал. 2 и 3 във връзка с
чл. 21, ал. 1 от Закона за общинската собственост,
чл. 205, т. 3 от Закона за устройство на територията
за задоволяване на неотложна общинска нужда,
която не може да бъде задоволена по друг начин,
представляваща довеждащ път до площадката за
изграждане на съоръжения за третиране и управ
ление на отпадъците в общините Панагюрище и
Стрелча по влязъл в сила подробен устройствен
план, одобрен със Заповед № ТУ-219 от 29.07.2011 г.
на областния управител на област Пазарджик, при
условията на чл. 60, ал. 1 АПК (ако е допуснато
предварително изпълнение) отчуждавам в полза на
Община Панагюрище част от следния недвижим
имот – частна собственост, подробно описан по
вид, местонахождение, размер, собственици и
размер на обезщетението, както следва:
Реална част (незастроена) от поземлен имот с
идентификатор № 55302.83.536 в местността Братаница в землището на гр. Панагюрище, община
Панагюрище, с площ на частта за отчуждаване
0,536 дка, при граници на частта за отчуждаване:
поземлен имот с идентификатор № 55302.83.532,
поземлен имот с идентификатор № 55302.83.535,
поземлен имот с идентификатор № 55302.83.537,
поземлен имот с идентификатор № 55302.83.538,
поземлен имот с идентификатор № 55302.83.553,
поземлен имот с идентификатор № 55302.83.534.
Имотът е собственост на наследници на Коста
Якимов Ушев – бивш жител на гр. Панагюрище,
а именно – Васил Цветков Иванчев (с дял 1/2) от
София, ж.к. Младост, ул. 185 № 26, и Снежанка
Костова Чакърова (с дял 1/2) от с. Казичене,
Софийска област, ул. Хан Аспарух 30.
Определям сума за парично обезщетение в
размер 1072 лв.
На основание чл. 29, ал. 1 от Закона за общинската собственост паричните обезщетения
ще се изплащат по банков път чрез ТБ „Райфайзенбанк“ – АД, офис Панагюрище, по сметките
на правоимащите след 30.09.2013 г.
На основание чл. 60, ал. 1 АПК разпореждам
предварително изпълнение на тази заповед поради
факта, че обектът е от първостепенно значение
за община Панагюрище.
Предварителното изпълнение ще осигу ри
своевременно приключване на отчуждителните
процедури, ще способства за срочното извършване на строителните работи и ще се избегнат
вредите от неизпълнението.
Приложението на чл. 60, ал. 1 АПК няма
да засегне правата на собствениците на отчуждените имоти да получат дължимото парично
обезщетение.
На основание чл. 27, ал. 1 от Закона за общинската собственост заповедта подлежи на
обжалване пред Административния съд – Пазарджик, в 14-дневен срок от обнародването є в
„Държавен вестник“.
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На основание чл. 60, ал. 4 АПК допуснатото
разпореждане за предварително изпълнение на
заповедта подлежи на обжалване пред Админис
тративния съд – Пазарджик, в 3-дневен срок от
съобщаването.
Кмет:
Н. Белишки
7145
ЗАПОВЕД № 574
от 11 септември 2013 г.
На основание чл. 25, ал. 2 и 3 във връзка
с чл. 21, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 205, т. 3 от Закона за устройство
на територията за задоволяване на неотложна
общинска нужда, която не може да бъде задоволена по друг начин, представляваща довеждащ
път до площадката за изграждане на съоръжения за третиране и управление на отпадъците
в общините Панагюрище и Стрелча по влязъл
в сила подробен устройствен план, одобрен със
Заповед № ТУ-219 от 29.07.2011 г. на областния
управител на област Пазарджик, при условията
на чл. 60, ал. 1 АПК (ако е допуснато предварително изпълнение) отчуждавам в полза на
Община Панагюрище част от следния недвижим
имот – частна собственост, подробно описан по
вид, местонахождение, размер, собственици и
размер на обезщетението, както следва:
Реална част (незастроена) от поземлен имот
с идентификатор № 55302.83.544 в местността
Каменния мост в землището на гр. Панагюрище, община Панагюрище, с площ на частта за
отчуждаване 0,065 дка, при граници на частта за
отчуждаване: поземлен имот с идентификатор
№ 55302.83.543, поземлен имот с идентификатор
№ 55302.83.551, поземлен имот с идентификатор
№ 55302.83.552, поземлен имот с идентификатор
№ 55302.83.541 и поземлен имот с идентификатор
№ 55302.83.540.
Имотът е собственост на наследници на Стоян
Петков Чуклев – бивш жител на гр. Панагюрище, а именно – Петко Пенчев Ляхов (с дял 1/6)
от Пловдив, Стоян Пенчев Ляхов (с дял 1/6) от
Пловдив, Стефан Спасов Мачев (с дял 1/3) от
София, Георги Иванов Дееничин (с дял 1/6) от
София, Парашкева Стоянова Дееничина (с дял
1/12) от гр. Панагюрище и Иван Димитров Дееничин (с дял 1/12) от гр. Панагюрище
Определям сума за парично обезщетение в
размер 130 лв.
На основание чл. 29, ал. 1 от Закона за общинската собственост паричните обезщетения
ще се изплащат по банков път чрез ТБ „Райфайзенбанк“ – АД, офис Панагюрище, по сметките
на правоимащите след 30.09.2013 г.
На основание чл. 60, ал. 1 АПК разпореждам
предварително изпълнение на тази заповед поради
факта, че обектът е от първостепенно значение
за община Панагюрище.
Предварителното изпълнение ще осигу ри
своевременно приключване на отчуждителните
процедури, ще способства за срочното извършване на строителните работи и ще се избегнат
вредите от неизпълнението.
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Приложението на чл. 60, ал. 1 АПК няма
да засегне правата на собствениците на отчуждените имоти да получат дължимото парично
обезщетение.
На основание чл. 27, ал. 1 от Закона за общинската собственост заповедта подлежи на
обжалване пред Административния съд – Пазарджик, в 14-дневен срок от обнародването є в
„Държавен вестник“.
На основание чл. 60, ал. 4 АПК допуснатото
разпореждане за предварително изпълнение на
заповедта подлежи на обжалване пред Админис
тративния съд – Пазарджик, в 3-дневен срок от
съобщаването.

7146

Кмет:
Н. Белишки

ЗАПОВЕД № 575
от 11 септември 2013 г.
На основание чл. 25, ал. 2 и 3 във връзка с
чл. 21, ал. 1 от Закона за общинската собственост,
чл. 205, т. 3 от Закона за устройство на територията
за задоволяване на неотложна общинска нужда,
която не може да бъде задоволена по друг начин,
представляваща довеждащ път до площадката за
изграждане на съоръжения за третиране и управ
ление на отпадъците в общините Панагюрище и
Стрелча по влязъл в сила подробен устройствен
план, одобрен със Заповед № ТУ-219 от 29.07.2011 г.
на областния управител на област Пазарджик, при
условията на чл. 60, ал. 1 АПК (ако е допуснато
предварително изпълнение) отчуждавам в полза на
Община Панагюрище част от следния недвижим
имот – частна собственост, подробно описан по
вид, местонахождение, размер, собственици и
размер на обезщетението, както следва:
Реална част (незастроена) от поземлен имот
с идентификатор № 55302.83.543 в местността
Каменния мост в землището на гр. Панагюрище, община Панагюрище, с площ на частта за
отчуждаване 0,900 дка, при граници на частта
за отчуждаване: поземлен имот с идентификатор
№ 55302.83.539, поземлен имот с идентификатор
№ 55302.83.542, поземлен имот с идентификатор
№ 55302.83.545, поземлен имот с идентификатор
№ 55302.83.546, поземлен имот с идентификатор
№ 55302.83.551, поземлен имот с идентификатор
№ 55302.83.544, поземлен имот с идентификатор
№ 55302.83.552, поземлен имот с идентификатор
№ 55302.83.541 и поземлен имот с идентификатор
№ 55302.83.540.
Имотът е собственост на наследници на Стоян
Петков Чуклев – бивш жител на гр. Панагюрище, а именно – Петко Пенчев Ляхов (с дял 1/6)
от Пловдив, Стоян Пенчев Ляхов (с дял 1/6) от
Пловдив, Стефан Спасов Мачев (с дял 1/3) от
София, Георги Иванов Дееничин (с дял 1/6) от
София, Парашкева Стоянова Дееничина (с дял
1/12) от гр. Панагюрище и Иван Димитров Дееничин (с дял 1/12) от гр. Панагюрище.
Определям сума за парично обезщетение в
размер 1800 лв.
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На основание чл. 29, ал. 1 от Закона за общинската собственост паричните обезщетения
ще се изплащат по банков път чрез ТБ „Райфайзенбанк“ – АД, офис Панагюрище, по сметките
на правоимащите след 30.09.2013 г.
На основание чл. 60, ал. 1 АПК разпореждам
предварително изпълнение на тази заповед поради
факта, че обектът е от първостепенно значение
за община Панагюрище.
Предварителното изпълнение ще осигу ри
своевременно приключване на отчуждителните
процедури, ще способства за срочното извършване на строителните работи и ще се избегнат
вредите от неизпълнението.
Приложението на чл. 60, ал. 1 АПК няма
да засегне правата на собствениците на отчуждените имоти да получат дължимото парично
обезщетение.
На основание чл. 27, ал. 1 от Закона за общинската собственост заповедта подлежи на
обжалване пред Административния съд – Пазарджик, в 14-дневен срок от обнародването є в
„Държавен вестник“.
На основание чл. 60, ал. 4 АПК допуснатото
разпореждане за предварително изпълнение на
заповедта подлежи на обжалване пред Административния съд – Пазарджик, в 3-дневен срок от
съобщаването.

7147

Кмет:
Н. Белишки

36. – Министерството на регионалното развитие на основание чл. 149, ал. 4 във връзка
с § 52, ал. 5 от ПЗР към Закона за изменение
и допълнение на Закона за устройство на територията (ЗИДЗУТ) (ДВ, бр. 66 от 2013 г.),
чл. 148, ал. 3 (в редакцията преди изм. и доп. на
ЗУТ – ДВ, бр. 66 от 2013 г.) и ал. 4, чл. 145, ал. 2
(в редакцията преди изм. и доп. на ЗУТ – ДВ,
бр. 66 от 2013 г.) във връзка с чл. 143, ал. 1 и
2 и чл. 144, ал. 1 ЗУТ обявява, че е издадено
Разрешение за строеж № РС-60 от 26.09.2013 г.
на „Южен поток България“ – АД, за обект „Преносен газопровод „Южен поток“ на територията
на Република България“, Първи етап „Компресорна станция „Расово“, с местоположение:
землището на с. Расово, ПИ № 580044 и части
от ПИ № 580004, 580005, 580006, 580007, 589914,
580015, 580016, 580017, 580018, 580019, 580020,
580022, 580039, 580040, 580045, 580046, община Медковец, област Монтана. На основание
чл. 60, ал. 1 АПК за защита на особено важни
държавни и обществени интереси е допуснато
предварително изпълнение на разрешението за
строеж. Предварителното изпълнение може да
бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 3-дневен срок от съобщаването му
в „Държавен вестник“ чрез МРР. Разрешението
за строеж може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок
от обнародването му в „Държавен вестник“
чрез МРР.
7282
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СЪДИЛИЩА
Софийският градски съд, І гражданско отделение, 21 състав, на основание чл. 28, ал. 2
ЗОПДИППД у ведом ява, че има образу вано
гр.д. № 16953/2012 г. въз основа на постъпило
мотивирано искане от Комисията за отнемане на
незаконно придобито имущество срещу Невена
Петрова Каменова с постоянен адрес София, ж.к.
Банишора, бл. 24, вх. А, ет. 3, ап. 13, и същото е
насрочено за първо открито съдебно заседание
на 12.12.2013 г. от 9 ч.
Определя едномесечен срок от датата на
обнародването в „Държавен вестник“ на заинтересованите лица да предявят претенции върху
имуществото, описано, както следва:
От Невена Петрова Каменова
– Недвижим имот – 1/2 от поземлен имот с
пл. № 286 в квартал „за улица източно от квартал
34“ по плана на гр. София, местност Факултета,
в София, район „Красна поляна“, ул. Братин дол
57А, целият с площ по документ за собственост
от 203,5 кв. м, а по скица от 204 кв. м, при граници: поземлен имот с пл. № 285 и от две страни
поземлен имот с пл. № 287, заедно с построената
в имота жилищна постройка с площ 29,50 кв. м,
състояща се от една стая, кухня и антре с барака – навес с отделен вход откъм ул. Безименна,
собственост на Невена Петрова Каменова.
– Недвижим имот – 1/2 от апартамент № 13
в София, район „Сердика“, ж.к. Банишора, в жилищната сграда – блок № 24, вх. А, на ІІІ етаж,
със застроена площ 44,65 кв. м, състоящ се от
стая, кухня и сервизни помещения, при съседи:
стълбище, Мария и Илия Колеви апартамент
№ 12 – държавен, улица Княз Церетелев, заедно с
избено помещение № 12, без посочена квадратура
по доказателствен нотариален акт, при съседи:
коридор, Василка Кирилова Шипарова, мазе
№ 13 на държавен апартамент № 6, заедно с таванско помещение № 49, без посочена квадратура
по доказателствен нотариален акт, при съседи:
коридор, Цветан Тодоров Минков, таван № 50
на държавен апартамент № 41, заедно с 0,637 %
идеални части от общите части на сградата и от
правото на строеж върху мястото – държавна
земя, собственост на Невена Петрова Каменова.
– Внесената сума в размер 6000 лв. и лихвата
в размер 33,82 лв. по сметка № BG 94 BPBI 7940
4059 0990 01 BGN, открита на 13.04.2007 г./закрита
10.07.2007 г., с титуляр Невена Каменова.
– Внесената сума в размер 3000 лв. и лихвата
в размер 11,75 лв. по сметка № BG 94 BPBI 7940
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4059 0990 01 BGN, открита на 23.04.2008 г./закрита
10.06.2008 г., с титуляр Невена Каменова.
– Внесената сума в размер 3000 лв. и лихвата в размер 13,50 лв. по сметка № BG 67 BPBI
7940 4059 0990 02 BGN в „Юробанк И Еф Джи
България“ – АД, открита на 25.06.2008 г./закрита
19.08.2008 г., с титуляр Невена Каменова.
– Внесената сума в размер 3400 лв. и лихвата в размер 43,76 лв. по сметка № BG 87 BPBI
7940 2059 0990 01 BGN в „Юробанк И Еф Джи
България“ – АД, открита на 10.07.2007 г./закрита
30.08.2007 г., с титуляр Невена Каменова.
– Внесената су ма в размер 3646,20 лв. и
лихвата в размер 256,84 лв. по сметка №BG 76
BPBI 7940 4459 0990 01 EUR в „Юробанк И Еф
Джи България“ – АД, открита на 12.01.2010 г., с
титуляр Невена Каменова.
– Внесената сума в размер 12 556,43 лв. и
лихвата в размер 826,26 лв. по сметка № BG 69
BPBI 7940 2459 0990 01 EUR в „Юробанк И Еф
Джи България“ – АД, открита на 3.04.2007 г./
з а к ри т а 3 0.0 8.2 0 0 7 г., к а к т о и о т к ри т а н а
20.05.2010 г./зак ри та 10.11.2010 г., с т и т ул я р
Невена Каменова.
– Внесената сума в размер 21 514,13 лв. и
лихвата в размер 92,96 лв. по сметка № BG 42
BPBI 7940 2459 0990 02 EUR в „Юробанк И Еф
Джи България“ – АД, открита на 7.01.2011 г., с
титуляр Невена Каменова.
– Внесената сума в размер 107 570,65 лв. и
лихвата в размер 187,45 лв. по сметка № BG 22
BPBI 7940 4459 0990 03 EUR в „Юробанк И Еф
Джи България“ – АД, открита на 11.08.2011 г., с
титуляр Невена Каменова.
– Внесената сума в размер 8801,24 лв. и лихвата
в размер 45,36 лв. по сметка № BG 49 BPBI 7940
4459 0990 02 EUR в „Юробанк И Еф Джи България“ – АД, открита на 28.02.2011 г., с титуляр
Невена Каменова.
– Сумата в размер 4600 лв., полу чена от
продажбата на недвижим имот: дворно място – УПИ VІ, пл. № 48 в квартал 46 по плана на
с. Мърчево, община Бойчиновци, област Монтана, с площ 1116 кв. м, заедно с построените
в него по скица две масивни жилищни сгради,
три масивни сгради и три паянтови сгради, а
по нотариален акт – масивна жилищна сграда,
масивен гараж, лятна кухня и масивни и паянтови стопански сгради, продаден с нотариален
акт № 50 от 22.10.2007 г., т. ХVІІІ, рег. № 18130,
дело № 2969/2007 г.
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