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ПОС ТА НОВЯВА М:
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кметство Ръжево Конаре, община Калояново,
област Пловдив, на 24 ноември 2013 г.
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Президент на републиката:
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Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Зинаида Златанова
7400

МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 220
ОТ 27 СЕПТЕМВРИ 2013 Г.

за изменение на Правилника за прилагане на
Закона за държавната собственост, приет с
Постановление № 254 на Министерския съвет
от 2006 г. (обн., ДВ, бр. 78 от 2006 г.; изм. и
доп., бр. 26 и 51 от 2007 г., бр. 64, 80 и 91 от
2008 г., бр. 7, 25, 62 и 93 от 2009 г., бр. 31, 52,
58 и 69 от 2010 г., бр. 61, 80 и 105 от 2011 г.,
бр. 24 и 47 от 2012 г. и бр. 62 и 80 от 2013 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. Навсякъде думите „Министерството
на регионалното развитие и благоустройството“, „министърът на регионалното развитие
и благоустройството“ и „министъра на регионалното развитие и благоустройството“
се заменят съответно с „Министерството
на регионалното развитие“, „министърът на
регионалното развитие“ и „министъра на
регионалното развитие“.
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
7304

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 221
ОТ 27 СЕПТЕМВРИ 2013 Г.

за предоставяне на средства от централния
бюджет за 2013 г. на „Български пощи“ – ЕАД,
за компенсиране на несправедливата финансова тежест от извършване на универсалната
пощенска услуга по Закона за пощенските
услуги през 2011 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. Министърът на финансите да предостави от централния бюджет за 2013 г.
средства в размер 6500 хил. лв. чрез бюджета
на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията на
„Български пощи“ – ЕАД, за компенсиране
на несправедливата финансова тежест от извършване на универсалната пощенска услуга
по Закона за пощенските услуги през 2011 г.
Чл. 2. Средствата по чл. 1 да се осигурят за
сметка на резерва за непредвидени и неотложни
разходи, предвиден за структурни реформи и
допълнителни фискални мерки, по чл. 1, ал. 2,
раздел ІІ, т. 4.1 от Закона за държавния бюджет
на Република България за 2013 г.
Чл. 3. Министърът на финансите по предложение на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията да
извърши необходимите промени по бюджета
на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията и
по централния бюджет за 2013 г. по реда на
чл. 34, ал. 1 от Закона за устройството на
държавния бюджет.
Чл. 4. Средствата по ал. 1 се предоставят
в допълнение на средствата, предоставени съгласно 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, 59, 62, 63, 67, 70, 76 и 78 от 2013 г.), и
при спазване на условията по чл. 9, ал. 4 и 5
от същото постановление.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 11, ал. 4 и чл. 28, ал. 1 от Закона
за устройството на държавния бюджет и § 4
от преходните и заключителните разпоредби
на Закона за държавния бюджет на Република
България за 2013 г.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията 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
7305
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 222
ОТ 27 СЕПТЕМВРИ 2013 Г.

за изменение и допълнение на Правилника
за прилагане на Закона за насърчаване на
заетостта, приет с Постановление № 131 на
Министерския съвет от 2003 г. (обн., ДВ, бр. 58
от 2003 г.; изм. и доп., бр. 82 и 84 от 2004 г.;
Решение № 2368 на Върховния административен съд от 2005 г. – бр. 26 от 2005 г.; изм. и
доп., бр. 95 от 2005 г., бр. 42 от 2006 г., бр. 60
от 2008 г., бр. 98 от 2010 г. и бр. 26 от 2012 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 12а, ал. 4 т. 1 и 2 се изменят така:
„1. заповедта/заповедите и/или договорът/
договорите за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ, по които са извършени;
2. размерът на разходите, подлежащи на
възстановяване, описание на методите за
изчисляването им, аргументация за тяхната
допустимост съобразно изискванията на чл. 16,
т. 15 ЗНЗ, както и описание на причините,
наложили възстановяването на изразходваните
средства;“.
§ 2. В чл. 15 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се нова ал. 2:
„(2) Регистърът на търсещите работа лица
се поддържа в електронен вид и формира
Национална база данни на пазара на труда и
Европейския социален фонд (НБДПТЕСФ).
Обработването на информация и лични данни
в НБДПТЕСФ се извършва по реда на Закона
за защита на личните данни.“
2. Досегашните ал. 2 – 4 стават съответно
ал. 3 – 5.
3. Досегашните ал. 5 и 6 стават съответно
ал. 6 и 7 и се изменят така:
„(6) Планът за действие включва препоръките на трудовия посредник и се изготвя в
писмена форма по образец, утвърден от изпълнителния директор на Агенцията по заетостта.
(7) На безработните лица се изготвя график
за посещения, вписан в регистрационната карта. Лицата потвърждават статуса си на място
в дирекция „Бюро по труда“ на определената
им дата при среща с трудов посредник.“
4. Досегашната ал. 7 става ал. 8.
5. Създава се ал. 9:
„(9) Обменът на информация за регистрираните в дирекция „Бюро по труда“ лица с
Националната агенция за приходите и с Изпълнителна агенция „Главна инспекция по
труда“ се извършва по служебен път.“
§ 3. Създава се чл. 21а:
„Чл. 21а. (1) Трудовите посредници предоставят информация за посредническите услуги
по заетостта, организирани и предоставяни
от дирекциите „Бюро по труда“ на лица, за
които са получили информация по реда на
споразумението по чл. 7а, ал. 3 ЗНЗ.
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(2) Информацията по ал. 1 се предоставя на
лица, които не са регистрирани като търсещи
работа по реда на ЗНЗ, не учат и не работят.“
§ 4. В чл. 26 думата „септември“ се заменя
с „октомври“.
§ 5. В чл. 29 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „мерки по чл. 36, 41, 43,
45, 46, 50, 51, 52, 53, 53а, 55, 55а, 55б, 55в, 55г
и 55д ЗНЗ“ се заменят с „мерки по чл. 36,
36а, 36б, 41, 41а, 43, 45, 46, 50, 51, 52, 53, 53а,
55, 55а, 55б, 55в, 55г и 55д ЗНЗ“.
2. В ал. 2:
а) в т. 4 след думите „по чл. 36, ал. 1“ се
поставя запетая и се добавя „чл. 36а, 36б“;
б) в т. 5 думите „и отговаря на изискванията за отпускане на помощи по Закона
за държавните помощи“ се заменят с „и че
отговаря на изискванията на Регламент (ЕО)
№ 1998/2006 г. на Комисията от 15 декември
2006 г. за прилагането на чл. 87 и 88 от Договора
към минималната помощ и на регламентите,
които го изменят, допълват или заменят“.
3. В ал. 6 изречение второ се изменя така:
„Средствата за субси дирана заетост и
обучение се предоставят на работодателите
и лицата, които започват самостоятелна стопанска дейност, при съответствие с условията
на Регламент (ЕО) № 1998/2006 г. на Комисията от 15 декември 2006 г. за прилагането
на чл. 87 и 88 от Договора към минималната
помощ и на регламентите, които го изменят,
допълват или заменят.“
§ 6. В чл. 30, ал. 3 думите „чл. 56, ал. 2 ЗНЗ“
се заменят с „чл. 56, ал. 3 ЗНЗ“.
§ 7. В чл. 50 се правят следните изменения:
1. Алинеи 1 и 2 се изменят така:
„(1) Работодателят може да кандидатства за
ползване на програми и насърчителни мерки
за заетост и обучение при следните условия:
1. да не осъществява дейност по първично
производство на селскостопански продукти,
посочени в Приложение I към Договора за
функционирането на Европейския съюз;
2. да не осъществява дейност по преработка
и реализация на селскостопански продукти,
посочени в Приложение I към Договора за
функционирането на Европейския съюз;
3. да не осъществява дейност в от расъл „въгледобив“ съгласно Регламент (ЕО)
№ 1407/2002 на Съвета от 23 юли 2002 г. относно държавните помощи за въгледобивната
промишленост;
4. да не осъществява дейност в отрасъл
„рибарство и аквакултури“ съгласно Регламент (ЕО) № 104/2000 на Съвета от 17 декември 1999 г. относно общата организация
на пазарите на рибни продукти и продукти
от аквакултури;
5. да няма изискуеми публични задължения;
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6. да е регистриран по действащото законодателство;
7. към момента на подаване на заявката за
ползване на насърчителните мерки по чл. 56,
ал. 5 ЗНЗ да не е освобождавал през последните три месеца работници и служители, наети
на работни места за същите длъжности, на
които се наемат безработни лица;
8. за ползване на мярката по чл. 41а и 55г
ЗНЗ да представи документи за наличие на
обстоятелствата по чл. 41а, ал. 3 и чл. 55г,
ал. 3 ЗНЗ;
9. да няма задължения за неизпълнение
на сключени договори по програми, мерки и
обучения, както и по проекти по Оперативна
програма „Развитие на човешките ресурси“;
10. да не е получавал средства от други
източници за финансиране на същите разходи,
посочени в чл. 30а ЗНЗ;
11. да не е предприятие в затруднение;
12. да не е получавал средства в размер на
обща стойност над левовата равностойност
на 200 000 евро за последните три години, а
за работодатели, осъществяващи дейност в
отрасъл „шосеен транспорт“ – над левовата
равностойност на 100 000 евро за последните
три години, в съответствие с разпоредбите на
Регламент (ЕО) № 1998/2006 г. на Комисията
от 15 декември 2006 г. за прилагането на чл. 87
и 88 от Договора към минималната помощ
и регламентите, които го изменят, допълват
или заменят.
(2) Работодателят може да докаже с писмена декларация обстоятелствата по ал. 1,
т. 1 – 5, 7, 9 – 12, като за верността им носи
наказателна отговорност.“
2. В ал. 3 т. 9 се изменя така:
„9. средствата за наетите лица при условията
на чл. 36, ал. 1, чл. 36а, 36б, 43, 50, 51, 53, 53а,
55, 55а, 55б и 55в ЗНЗ се изплащат само за
лицата, наети на работни места, които отговарят на изискванията на чл. 56, ал. 5 ЗНЗ.“
§ 8. В чл. 51 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 след думите „по чл. 36“ се поставя
запетая и се добавя „36а“ и се поставя запетая,
а думите „по чл. 56, ал. 2 ЗНЗ“ се заменят с
„по чл. 56, ал. 4 ЗНЗ“.
2. В ал. 3 думите „по чл. 56, ал. 2 ЗНЗ“ се
заменят с „по чл. 56, ал. 3 ЗНЗ“.
§ 9. В чл. 52 се правят следните изменения:
1. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Работодател, декларирал неверни данни в декларация по чл. 50, ал. 2 и получил
минимална помощ по смисъла на § 1, т. 3
от допълнителната разпоредба на Закона за
държавните помощи, възстановява пълния
размер на получените средства заедно със
законната лихва.“
2. В ал. 5 думите „по чл. 56, ал. 2 ЗНЗ“ се
заменят с „по чл. 56, ал. 3 ЗНЗ“.
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3. Алинея 6 се отменя.
§ 10. В чл. 63, ал. 1 т. 2 се изменя така:
„2. да отговаря на изискванията за отпускане на минимални помощи по реда на Регламент (ЕО) № 1998/2006 г. на Комисията от
15 декември 2006 г. за прилагането на чл. 87
и 88 от Договора към минималната помощ
и регламентите, които го изменят, допълват
или заменят.“
§ 11. В чл. 71 ал. 7 се изменя така:
„(7) Поделенията на Агенцията по заетостта
провеждат избор на лицензирана институция за
осъществяване на професионално ориентиране
по реда на Закона за обществените поръчки.“
Министър-председател:
Пламен Орешарски
За главен секретар на Министерския съвет:
Нина Ставрева
7306

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 223
ОТ 30 СЕПТЕМВРИ 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, 59, 62, 63, 67, 70, 76, 78 и
83 от 2013 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В приложение № 6 към чл. 16 „Разходи
за заплати, възнаграждения и задължителни
осигурителни вноски на лицата по трудови,
извънтрудови и служебни правоотношения
(разходи за персонал) на първостепенни разпоредители с бюджетни кредити по чл. 5 и
чл. 6, ал. 1 от Закона за държавния бюджет
на Република България за 2013 г.“ на ред 14
се правят следните изменения:
1. В колона 9 числото „8 683 786“ се заменя
с „11 008 786“.
2. В колона 10 числото „8 683 787“ се заменя с „11 008 787“.
3. В колона 11 числото „8 683 786“ се заменя с „11 008 786“.
4. В колона 12 числото „8 683 786“ се заменя с „11 008 786“.
5. В колона 13 числото „104 205 436“ се
заменя със „113 505 436“.
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
7339
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МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ТРАНСПОРТА,
ИНФОРМАЦИОННИТЕ
ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА
МИНИСТЕРСТВО
НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
МИНИСТЕРСТВО
НА ОКОЛНАТА СРЕДА
И ВОДИТЕ
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 40 от 2004 г. за условията и реда за
извършване на автомобилен превоз на опасни
товари (обн., ДВ, бр. 15 от 2004 г.; изм., бр. 12
и 67 от 2007 г.; бр. 16 от 2010 г.; попр., бр. 18
от 2010 г.; изм., бр. 100 от 2011 г.)
§ 1. В чл. 26, ал. 2 думата „удостоверението“
в края на текста се заменя със „свидетелството“.
§ 2. Създава се чл. 26а:
„Чл. 26а. (1) Лице, което е издържало успешно изпита по чл. 24, ал. 1, подава заявление
за издаване на ADR свидетелство на водач,
превозващ опасни товари, по образец съгласно
приложение № 11.
(2) Заявлението по ал. 1 се подава в областния
отдел „Контролна дейност – ДАИ“, в който е
проведен изпитът. Към заявлението се прилага
документ за платена такса за издаване на ADR
свидетелство на водач, превозващ опасни товари, определена в Тарифа № 5 за таксите, които
се събират в системата на Министерството на
транспорта, информационните технологии и
съобщенията (обн., ДВ, бр. 41 от 2000 г.; попр.,
бр. 54 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 97 от 2000 г.,
бр. 18, 47, 62 и 104 от 2001 г., бр. 49, 68 и 71 от
2002 г., бр. 17 от 2003 г., бр. 101 и 105 от 2005 г.,
бр. 77 и 105 от 2006 г., бр. 38 от 2007 г., бр. 64,
78 и 79 от 2008 г., бр. 100 от 2009 г., бр. 64 от
2010 г., бр. 96 от 2011 г. и бр. 67 от 2012 г.).
(3) Заявленията по ал. 1 се попълват съгласно
указания, определени със заповед на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция
„Автомобилна администрация“.
(4) При непълноти или нередовности в
подадените документи Изпълнителна агенция
„Автомобилна администрация“ уведомява
заявителя за това и дава 10-дневен срок за
отстраняването им.
(5) Изпълнителният директор на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“
отказва да издаде ADR свидетелство на водач,
превозващ опасни товари, когато:
1. информацията, съдържаща се в заявлението по ал. 1, е невярна или неточна;
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2. лицето по ал. 1 не отговаря на изискванията на тази наредба;
3. непълнотите или нередовностите в заявлението не са отстранени в срока по ал. 4.
(6) Отказът по ал. 5 се мотивира и подлежи
на оспорване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
(7) Свидетелството на водач, превозващ
опасни товари, се получава лично от лицето
по ал. 1 или от изрично упълномощено от него
лице с нотариално заверено пълномощно от
областния отдел „Контролна дейност – ДАИ“,
в който е проведен изпитът.
(8) При получаване на ADR свидетелство
водачът връща в Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ предходното свидетелство, ако има такова.
(9) При изгубване, повреждане или унищожаване на ADR свидетелство лицето по ал. 1
или 7 подава заявление за издаване на дубликат,
придружено с декларация.
(10) Дубликат на ADR свидетелство се издава
в 14-дневен срок от подаване на заявлението
по ал. 9.“
§ 3. Създава се чл. 27а:
„Чл. 27а. Свидетелствата на водачи, превозващи опасни товари, се изработват срещу
платена за тях цена от лице, определено при
условията и по реда на Закона за обществените
поръчки.“
§ 4. В чл. 28 думата „удостоверения“ се
заменя с „ADR свидетелства“.
§ 5. В допълнителната разпоредба към
Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 40 от 2004 г. за условията и реда за
извършване на автомобилен превоз на опасни
товари (ДВ, бр. 100 от 2011 г.) след думите
„(ОВ, L 233 от 3 септември 2010 г.)“ се добавя
„и на Директива 2012/45/ЕС на Комисията от
3 декември 2012 г. за привеждане за втори път
в съответствие с научно-техническия прогрес
на приложенията към Директива 2008/68/ЕО
относно вътрешния превоз на опасни товари
(ОВ, L 332 от 2012 г.)“.
§ 6. Приложение № 5 към чл. 26, ал. 1 се
изменя така:

лице

„Приложение № 5
към чл. 26, ал. 1

ADR СВИДЕТЕЛСТВО НА ВОДАЧ, ПРЕВОЗВАЩ ОПАСНИ ТОВАРИ
ADR DRIVER TR AINING CERTIFICATE
(**)
1. свидетелство №
(certificate №)
Снимка
2. фамилия (surname)
3. име, презиме (other name(s)
4. дата на раждане (date of birth)
4а. ЕГН
дата/месец/година/dd/mm/yyyy
5. националност (nationality)
6. подпис на водача (driver signature)
7. издаващ орган (issuing body)
8. валидно до (valid to):
дата/месец/година/ dd/mm/yyyy

С Т Р.

6

ДЪРЖАВЕН

гръб
ВАЖИ ЗА КЛАС(ОВЕ)
VALID FOR CLASS(ES)
9. Цистерни (tanks)
10. Други, освен цистерни
(Other than tanks)
1. СВИДЕТЕЛСТВО № ПРИ НАМИРАНЕ НА
(CERTIFICATE №)
ТАЗИ К АРТА, МОЛЯ
Д А Я ИЗП РАТ И Т Е
2. ФАМИЛИЯ
НА АДРЕС:
(SURNAME)
УЛ. ГУРКО 5,
3. ИМЕ, ПРЕЗИМЕ
СОФИЯ 1000,
(OTHER NAME(S))
4. ДАТА НА РАЖДАНЕ БЪЛГАРИЯ
И А „ А ВТОМОБИ Л(DATE OF BIRTH)
д/м/г (DD/MM/YYYY) НА АДМИНИСТРА4а. ЕГН (PERSONAL №) ЦИЯ“
5. Н А Ц ИОН А Л НО С Т
(NATIONALITY)
6. ПОДПИС НА ВОДАЧА
(DRIVER SIGNATURE)
7. ИЗДАВАЩ ОРГАН
(ISSUING BODY)
8. ВАЛИДНО ДО
(VALID TO) д/м/г DD/
MM/YYYY
9. КЛАС ЗА ЦИСТЕРНИ
(TANKS CLASS)
10. К Л АС ЗА Д РУ Г И,
ОСВЕН ЦИСТЕРНИ
(OTHER THAN TANKS
CLASS)

RETURN ADDRESS:
5 GOURKO STR.,
1000 SOFIA,
BULGARIA,
ROAD TR ANSPORT
ADMINISTR ATION

(**) Отличителният знак на държавата, издала
свидетелството.“

§ 7. Създава се приложение № 11 към
чл. 26а, ал. 1:
„Приложение № 11
към чл. 26а, ал. 1
Заявление за издаване на ADR свидетелство на
водач, превозващ опасни товари
ДО
ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР
НА ИА „АВТОМОБИЛНА
АДМИНИСТРАЦИЯ“
ЧРЕЗ ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ „КД – ДАИ“
гр. ..................................................................

ЗАЯ В Л Е Н И Е
за издаване на ADR свидетелство на водач, превозващ опасни товари
снимка
от ........................................................
(трите имена на кирилица, попълват се
с главни печатни букви на ръка, като
данните се вземат от документ за
самоличност, издаден от МВР)
подпис
..................................................................................
(трите имена на латиница, попълват се с главни
печатни букви на ръка, като данните се вземат от
документ за самоличност, издаден от МВР)
Дата на раждане................................
ЕГН ....................................................
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Националност ...................................
Телефонен номер: ............................
МОЛЯ ДА МИ БЪДЕ ИЗДАДЕНО ADR СВИДЕТЕЛСТВО НА ВОДАЧ, ПРЕВОЗВАЩ ОПАСНИ
ТОВАРИ, ЗА СЛЕДНИТЕ МОДУЛИ:
 класове 2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8
и 9 (основен);
 цистерни;
 клас 1;
 клас 7
(в квадратчетата се отбелязват модулите, за които
кандидатът успешно е издържал изпита).
ПОПЪЛВА СЕ В СЛУЧАЙ, ЧЕ ЛИЦЕТО ПРИТЕЖ АВА ADR СВИДЕТЕЛСТВО НА ВОДАЧ,
ПРЕВОЗВАЩ ОПАСНИ ТОВАРИ:
1. Желая да заменя притежаваното от мен ADR
свидетелство на водач, превозващ опасни товари,
поради успешно положен изпит за допълнителен
модул:
 цистерни;
 клас 1;
 клас 7
(в квадратчетата се отбелязват модулите, за които
кандидатът успешно е издържал изпита)
2. Желая да заменя притежаваното от мен ADR
свидетелство на водач, превозващ опасни товари,
поради успешно положен изпит за удължаване
срока на валидност за модул:
 класове 2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8
и 9 (основен);
 цистерни;
 клас 1;
 клас 7
(в квадратчетата се отбелязват модулите, за които
кандидатът успешно е издържал изпита).
3. Желая да заменя притежаваното от мен ADR
свидетелство на водач, превозващ опасни товари, поради:
 промяна на името;
 промяна на снимката;
 промяна на данни от личната карта;
 друго (посочва се причината)
..................................................................................
4. Желая да заменя притежаваното от мен ADR
свидетелство на водач, превозващ опасни товари,
издадено от друга страна по спогодба ADR, с
издадено такова от Република България:
Страна, издала свидетелството: .........................
Компетентен орган, издал свидетелството: ........
..................................................................................
Номер на свидетелството: ...................................
Валидност на свидетелството: ............................
ПОПЪЛВА СЕ В СЛУЧАЙ, ЧЕ ПРИТЕЖ АВАНОТО ADR СВИДЕТЕЛСТВО НА ВОДАЧ,
ПРЕВОЗВАЩ ОПАСНИ ТОВАРИ, Е ИЗГУБЕНО,
ПОВРЕДЕНО ИЛИ ОТКРАДНАТО:
 ADR свидетелството на водач, превозващ
опасни товари, е изгубено;
 ADR свидетелството на водач, превозващ
опасни товари, е повредено;
 ADR свидетелството на водач, превозващ
опасни товари, е откраднато.
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ИДЕНТИФИК АЦИЯ НА ПРЕДОСТАВЕНИТЕ ДОКУМЕНТИ
Тези полета се попълват само от служители
на ИА „А А“.
1. Копие на ADR свидетелство на водач, превозващ опасни товари, в случай че кандидатът
притежава.
2. Документ за платена такса за издаване на
ADR свидетелство на водач, превозващ опасни
товари.
3. Снимка, отговаряща на следните изисквания:
а) размер 45х35 мм;
б) изобразеното на тях лице е заснето фронтално;
в) височината на изобразеното лице от брадата
до върха на главата е между 25х35 мм.
5. В случай на загубено или повредено свидетелство – декларация, свободен текст, в която
се посочват обстоятелствата.
6. В случай на откраднато свидетелство –
документ от компетентен орган, доказващ
обстоятелството.
Копията на документите се заверяват от притежателя с подпис и текст „вярно с оригинала“.
Имена на служителя, приел документите:
....................................................................................
(име/презиме/фамилия/длъжност)
ОО „КД – ДАИ“ ...................................................
дата ...........................................................................
подпис ........................................................................
име на оператора, обработил документите .....
....................................................................................
дата ................................ подпис ............................
(Приемно-предавателна част към заявлението)
Днес, ........,
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Долуподписаният ..................................................
(име, презиме, фамилия)
ЕГН: ........................................................................
получих от ОО „КД – ДАИ“, гр. ........................
ADR свидетелство на водач, превозващ опасни
товари, с № ................... , издадено на .... 20.... г.
Пълномощник ........................................................
(име, презиме, фамилия)
ЕГН:. .......................................................................
Долуподписаният ..................................................
..................................................................................
(име, презиме и фамилия на служителя, предал свидетелството)
гр. ................
предал: ..............
дата .............
приел: ................
Приложение: Пълномощно (в случай че се получава от упълномощено лице)“.

Допълнителна разпоредба
§ 8. Навсякъде в наредбата думите „ADR
удостоверение за успешно положен изпит“,
„ADR удостоверение“, „ADR удостоверение за
обучение“, „ADR удостоверение за обучение
на водача“ и „ADR удостоверение за обучение на водача, превозващ опасни товари“
се заменят с „ADR свидетелство на водач,
превозващ опасни товари“, а думите „ADR
удостоверението“ и „ADR удостоверението
за обучение на водача“ се заменят с „ADR
свидетелството“.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 9. Издадените ADR удостоверения на
водачи, превозващи опасни товари, преди
влизане в сила на тази наредба са валидни
до изтичането на срока на тяхната валидност.
§ 10. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър на транспорта,
информационните технологии
и съобщенията:
Данаил Папазов
Министър на вътрешните работи:
Цветлин Йовчев
Министър на околната среда и водите:
Искра Михайлова
7217
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО
НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
ЗАПОВЕД № РД-14-91
от 18 септември 2013 г.
На основание чл. 11, ал. 3 от Закона за народната
просвета и чл. 28, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 20,
т. 7 от Наредба № 7 от 25.06.2001 г. за откриване,
преобразуване, промени и закриване на частни
детски градини и училища и във връзка с молба
от лицето, получило разрешение за откриване на
Частна детска градина „Пролет“ – София, изменям
Заповед № РД-14-239 от 17.07.2007 г. (ДВ, бр. 67 от
2007 г.), изм. със Заповед № РД-14-60 от 13.07.2011 г.
(ДВ, бр. 59 от 2011 г.), както следва:
Изречението „Детската градина се управлява
и представлява от Юлия Георгиева Златанова“ се
заменя с „Детската градина се управлява и представлява от Анета Иванова Ценова“.
Министър:
А. Клисарова
7211
ЗАПОВЕД № РД-14-92
от 18 септември 2013 г.
На основание чл. 13, ал. 3 от Закона за народната просвета, чл. 21, ал. 1, т. 5 от Правилника за
прилагане на Закона за народната просвета, чл. 32,
ал. 1 от Наредба № 7 от 25.06.2001 г. за откриване,
преобразуване, промени и закриване на частни
детски градини и училища във връзка с молба
от лицето, получило разрешение за откриване на
училището, и протокол на експертна комисия,
назначена със Заповед № РД-09-2 от 4.01.2011 г.,
изм. със Заповед № РД-14-1623 от 8.11.2011 г. на
министъра на образованието и науката, закривам
Частна професионална гимназия „Бизнесбанк училище“ – София, открита със Заповед № РД-14-12 от
1.03.1994 г., изм. и доп. със Заповед № РД-14-139 от
15.08.1994 г., изм. и доп. със Заповед № РД-14-20 от
14.05.1997 г., изм. и доп. със Заповед № РД-14-228 от
22.12.2000 г., изм. и доп. със Заповед № РД-14-136 от
23.07.2004 г., изм. и доп. със Заповед № РД-14-227
от 13.07.2007 г., изм. и доп. със Заповед № РД-14-76
от 24.04.2008 г. на министъра на образованието и
науката, от ЕТ „Суертес – Славов“ – Варна, представляван от Славчо Славов.
В едномесечен срок г-н Славчо Славов Славов да
предаде училищната документация на началника на
Регионалния инспекторат по образованието – Варна.
Началникът на Регионалния инспекторат по
образованието – Варна, да определи училище, в
което да се съхранява документацията.
Заповедта може да се обжалва пред Върховния
административен съд в 14-дневен срок от обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
А. Клисарова
7212

ЗАПОВЕД № РД-14-93
от 18 септември 2013 г.
На основание чл. 11, ал. 3 от Закона за народната
просвета и чл. 28, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 20,
т. 3 от Наредба № 7 от 25.06.2001 г. за откриване,
преобразуване, промени и закриване на частни
детски градини и училища и във връзка с молба
от лицето, получило разрешение за откриване на
Частна целодневна детска градина „Палави крачета“ – София, изменям Заповед № РД-14-5 от
7.01.2010 г. (ДВ, бр. 10 от 2010 г.), както следва:
В изречение 4 и изречение 5 на заповедта
думите „София, кв. Бояна, ул. Брезите 16, УПИ
ХІ-447, кв. 61“ се заменят със „София, ул. Боянска
20, УПИ ХІІ-343, кв. 33, местност Киноцентър І
част, СО – район Витоша“.

7213

Министър:
А. Клисарова

ЗАПОВЕД № РД-14-94
от 18 септември 2013 г.
На основание чл. 13, ал. 3 от Закона за народната просвета, чл. 21, ал. 1, т. 5 от Правилника
за прилагане на Закона за народната просвета и
чл. 32, ал. 1 от Наредба № 7 от 25.06.2001 г. за
откриване, преобразуване, промени и закриване
на частни детски градини и училища във връзка с молба от лицето, получило разрешение за
откриване на детската градина, и протокол на
експертна комисия, назначена със Заповед № РД09-2 от 4.01.2011 г., изм. със Заповед № РД-09-1623
от 8.11.2011 г. на министъра на образованието и
науката, закривам Частна детска градина – София,
открита със Заповед № РД-14-77 от 21.10.1992 г.,
изм. със Заповед № РД-14-99 от 20.07.2001 г. на
министъра на образованието и науката, от Иванка
Константинова Пампулова.
В едномесечен срок г-жа Иванка Пампулова
да предаде документацията на началника на Регионалния инспекторат по образованието – София-град.
Заповедта може да се обжалва пред Върховния
административен съд в 14-дневен срок от обнародването є в „Държавен вестник“.

7214

Министър:
А. Клисарова

МИНИСТЕРСТВО
НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ
ЗАПОВЕД № РД-02-14-884
от 13 септември 2013 г.
С оглед необходимостта от осигуряване на
транзитния трафик по Трансевропейски коридор
№ ІХ в границите на Република България и допълнително изложени фактически мотиви, описани
в обяснителните записки към парцеларния план,
на основание § 52, ал. 5 от преходните и заклю-
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чителните разпоредби на Закона за изменение и
допълнение на Закона за устройство на територията (ПЗР на ЗИДЗУТ – ДВ, бр. 66 от 2012 г.)
във връзка с § 124 от ПЗР на ЗИДЗУТ (ДВ, бр. 82
от 2012 г.), чл. 129, ал. 3 и 4 (в редакцията му
преди изменението и допълнението на ЗУТ – ДВ,
бр. 82 от 2012 г.), чл. 110, ал. 1, т. 5 и чл. 128,
ал. 2, 5, 6 (в редакцията им преди изменението
и допълнението на ЗУТ – ДВ, бр. 82 от 2012 г.)
ЗУТ; писма на Агенция „Пътна инфраструктура“
с изх. № 04-16-1436 от 14.06.2012 г., № 04-16-632 от
5.04.2013 г. и № 04-16-1456 от 31.07.2013 г.; писма
изх. № АУ-10-33 от 14.02.2012 г. и № АУ-10-33 от
26.03.2012 г. от Министерството на регионалното
развитие и благоустройството за разрешаване
изработването на проект на подробен устройствен
план – парцеларен план (ПУП – ПП); съобщаване
на ПУП – ПП със съобщение в „Държавен вестник“, бр. 63 от 2010 г.; писмо изх. № 12-00-268 от
8.10.2010 г. от Община Стара Загора; протоколи от
7.06.2011 г. от проведени обществени обсъждания;
Решение № 1165 от 26 май 2011 г. по протокол
№ 55 от заседание на Общинския съвет – гр. Стара
Загора, за съгласуване на ПУП – ПП; Решение
№ 32-ПР/2006 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на Министерството
на околната среда и водите (МОСВ); Решение
№ 52-ОС/2010 г. за преценяване на вероятната
степен на отрицателно въздействие на МОСВ;
писма изх. № 12-00-270 от 24.03.2011 г., № 12-001219 от 12.10.2011 г. и № ЕО-38 от 17.05.2013 г.
на МОСВ; Решение № КЗЗ-09 от 11.05.2012 г.
на Комисията за земеделските земи за промяна
предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди и утвърждаване на площадки и
трасета за проектиране на обекти в земеделски
земи; становище с рег. индекс ИАГ-30244 от
10.08.2012 г. и писмо рег. индекс ИАГ–33031 от
5.09.2013 г. от Изпълнителната агенция по горите; съгласувателно писмо изх. № ЗЗ-НН-0236 от
18.07.2011 г. от Министерството на културата;
писмо рег. № ПО-ПС-1194 от 25.07.2011 г. от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на
населението“; писма рег. № 05-00-4 от 27.04.2011 г.
и № 05-00-4 от 2.08.2011 г. от Министерството
на отбраната; писмо рег. № ДС48471, екз. № 1
от 5.10.2011 г. от Министерството на вътрешните работи (МВР) – дирекция „Управление на
собствеността и социални дейности“; писмо изх.
№ 04-03-18(1) от 5.08.2011 г. от „Национална електрическа компания“ – ЕАД; протокол № 482 от
13.06.2011 г. за съгласуване на ПУП от „ЕВН България Електроразпределение“ – АД; писмо изх.
№ ВК-01-71 от 28.05.2011 г. от Басейнова дирекция
за управление на водите – Източнобеломорски
район с център Пловдив; съгласувателно писмо
изх. № 548 от 22.02.2013 г. от „Напоителни системи“ – ЕАД, клон Горна Тунджа; съгласувателно
писмо изх. № 1254 от 3.08.2012 г. от „Водоснабдяване и канализация“ – ЕООД, Стара Загора;
писмо изх. № БТГ-24-00-2371 от 22.08.2012 г. от
„Булгартрансгаз“ – ЕАД; писмо изх. № ЖИ-12567
от 8.07.2011 г. от ДП „Национална компания
Железопътна инфраструктура“; становище рег.
№ 0094-2423 от 14.08.2013 г. на Изпълнителна
агенция „Електронни съобщителни мрежи и
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информационни системи“; съгласувателно писмо
№ 2222 от 5.11.2012 г. от „Българска телекомуникационна компания“ – АД; становище изх. № NID/
ID-010 от 3.02.2012 г. на „Космо България мобайл“ – ЕАД; писмо изх. № 4836 от 3.10.2011 г. от
„Мобилтел“ – ЕАД; писмо № 1846 от 27.05.2011 г.
от „Лукойл България“ – ЕООД; протокол № УТ01-02-15 от 14.08.2013 г. от Националния експертен
съвет по устройство на територията и регионална
политика при Министерството на регионалното
развитие и Решение № 325 от 19.05.2011 г. на Министерския съвет, с което обектът е определен за
национален и с национално значение, одобрявам
подробен устройствен план – парцеларeн план
за обект: Път І-5 Летище „Стара Загора“ – АМ
„Тракия“ от км 236+323 до км 241+203.53:
– участък от км 236+323 до км 240+923 на
територията на гр. Стара Загора, с. Маджерито
и с. Загоре, община Стара Загора;
– участък от км 240+923 до км 241+203.53 – изместване на инженерната инфраструктура на
територията на с. Загоре, община Стара Загора,
съгласно приетите и одобрени текстови и графични части, представляващи неразделна част
от тази заповед.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ заповедта
подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването
є в „Държавен вестник“ чрез Министерството
на регионалното развитие.

7246

Министър:
Д. Терзиева

ЗАПОВЕД № РД-02-14-887
от 16 септември 2013 г.
Въз основа на констатациите, изложени в писмо
на кмета на Община Варна изх. № РД12015378ВН001ВН от 18.12.2012 г., свързани с направените
корек ции и доп ъ лнени я съгласно п ротокол
№ УТ-01-02-25 от 21.08.2012 г. на Националния
експертен съвет по устройство на територията и
регионална политика (НЕСУТРП) за приемане
на окончателния вариант на общия устройствен
план (ОУП) на Община Варна, в процеса на
които в приложение № 1 към „Правила и нормативи (ПН) за прилагане на ОУП на Община
Варна“ не е включена графа за устройствена зона
„Терени за транспортни и логистични дейности“
(Плп), предвидена в проектната документация,
внесена за одобряване в МРРБ с писмо изх.
№ Д-5-9200/889 от 3.08.2012 г., обозначаването в
графичната част на плана на територията на кв.
Св. Никола за устройствена зона „Жм2“ вместо
„Жм1“, така както е определена по Решение
№ 463-2 от 4 и 5.07.2012 г. на Обс – гр. Варна,
протокол № 9, и липсата на показатели за части
от устройствените територии „Курортни зони и
комплекси в зелена среда“ Ок1, попадащи в зона
„А“ съгласно чл. 10 от Закона за устройство на
Черноморското крайбрежие (ЗУЧК), нанесени
като втори ред на т. 28 от приложение № 1 към
„Правила и нормативи (ПН) за прилагане на
ОУП“, искането за допълване и коригиране на
документацията на одобрения ОУП се приема
за основателно и обосновано.

С Т Р.

10

ДЪРЖАВЕН

Във връзка с горното, предвид наличието на
допусната очевидна фактическа грешка (ОФГ)
в Заповед № РД-02-14-2200 от 3.09.2012 г. (ДВ,
бр. 70 от 14.09.2012 г.) на министъра на РРБ за
одобряване на общия устройствен план (ОУП)
на община Варна – окончателен проект, и
Правилата и нормативите за прилагането му на
основание чл. 62, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс във връзка с чл. 18, ал. 1, т. 2
и ал. 2 и чл. 19, ал. 5 от Закона за устройството
на Черноморското крайбрежие (в редакцията му
към ДВ, бр. 45 от 15.06.2012 г.), чл. 104, чл. 105,
т. 1, чл. 106 и чл. 127, ал. 1 и 2 от Закона за устройство на територията (в редакцията му към
ДВ, бр. 53 от 13.07.2012 г.), допускам поправка
на очевидна фактическа грешка и нанасянето
на следните поправки в текстовата и графичната
част на одобрения със Заповед № РД-02-14-2200
от 3.09.2012 г. на министъра на РРБ проект за
общ устройствен план (ОУП) на община Варна:
І. В приложение № 1 към „Правила и нормативи за прилагане на общия устройствен план на
Община Варна“ след т. 17 се добавя нов ред т. 17.1,
„Терени за транспортни и логистични дейности“
(Плп), отразени в графичната част в светлорозово-лилав цвят, с показатели съгласно приетия от
Общинския съвет – гр. Варна, окончателен проект
на ОУП, както следва: максимална плътност на
застрояване – 40 %, максимален Кинт 1,0, минимална озеленена площ 50 %, минимална част от
озеленената площ с дървесна растителност 1/4.
ІІ. За устройствените територии „Курортни
зони и комплекси в зелена среда“ – Ок1 – в
приложение № 1 към „Правила и нормативи за
прилагане на общия устройствен план на Община
Варна“ да се включи втори ред на т. 28, с показатели за части от териториите, които попадат в
зона „А“ съгласно чл. 10 ЗУЧК.
ІІІ. В графичната част на ОУП територията
на кв. Св. Никола, отредена за устройствена зона
„Жм 2“, да се определи за устройствена зона „Жм
1“ съгласно Решение на ОбС – гр. Варна, № 4632, т. 3 от заседание, проведено на 4 и 5.07.2012 г.,
протокол № 9.
Заповедта е окончателна и не подлежи на
обжалване.

7266

Министър:
Д. Терзиева

СТОЛИЧНА ОБЩИНСКА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ
РЕШЕНИЕ № 844
от 13 септември 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 № 329 от 27.06.2013 г. на
Столичния общински съвет Надзорният съвет на
Столичната общинска агенция за приватизация
реши:
1. На 12.11.2013 г. от 14 ч. в Столичната общинска агенция за приватизация, пл. Славейков 6, ет. 1,
да се проведе публичен търг с явно наддаване за
продажбата на помещение (самостоятелен обект
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в сграда с идентификатор 68134.4082.405.16.32),
София, ж.к. Младост – 1 ч., бл. 1Ж, общински
нежилищен имот, стопанисван от район „Младост“, със съответното право на строеж.
2. Начална тръжна цена – 133 000 лв. (Сделката
не се облага с ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 3000 лв.
4. Депозитът за участие – 13 300 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 8.11.2013 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.

7218

Председател на Надзорния съвет:
В. Чилова

РЕШЕНИЕ № 845
от 13 септември 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 № 426 от 18.07.2013 г. на
Столичния общински съвет Надзорният съвет на
Столичната общинска агенция за приватизация
реши:
1. На 6.11.2013 г. от 14 ч. в Столичната общинска
агенция за приватизация, пл. Славейков 6, ет. 1,
да се проведе публичен търг с явно наддаване
за продажбата на помещение към трафопост
(самостоятелен обект в сграда с идентификатор
68134.4358.124.14.1), София, ж.к. Люлин 8, до бл. 806,
общински нежилищен имот, стопанисван от район
„Люлин“, със съответното право на строеж.
2. Начална тръжна цена – 75 000 лв. (Сделката
не се облага с ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 2000 лв.
4. Депозитът за участие – 7500 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 4.11. 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.
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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.

7219

Председател на Надзорния съвет:
В. Чилова

РЕШЕНИЕ № 846
от 13 септември 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 № 426 от 18.07.2013 г. на
Столичния общински съвет Надзорният съвет на
Столичната общинска агенция за приватизация
реши:
1. На 5.11.2013 г. от 14 ч. в Столичната общинска
агенция за приватизация, пл. Славейков 6, ет. 1,
да се проведе публичен търг с явно наддаване
за продажбата на помещение към трафопост
(самостоятелен обект в сграда с идентификатор
68134.4358.228.12.1), София, ж.к. Люлин – 9, до бл.
907, общински нежилищен имот, стопанисван от
район „Люлин“, със съответното право на строеж.
2. Начална тръжна цена – 75 000 лв. (Сделката
не се облага с ДДС).
3. Стъпка на наддаване – 2000 лв.
4. Депозитът за участие – 7500 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 1.11. 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.

7220

Председател на Надзорния съвет:
В. Чилова

РЕШЕНИЕ № 847
от 13 септември 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 № 424 от
18.07.2013 г. на Столичния общински съвет Надзорният съвет на Столичната общинска агенция
за приватизация реши:
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1. На 21.11.2013 г. от 11 ч. в Столичната общинска агенция за приватизация, пл. Славейков 6, ет. 1,
да се проведе публичен търг с явно наддаване за
продажбата на поземлен имот с идентификатор
№ 68134.8550.1339 (УПИ XI, кв. 90 ), кв. Враждебна, ул. 3 № 53, София, общински нежилищен
имот, стопанисван от район „Кремиковци“.
2. Начална тръжна цена – 107 000 лв. (Сделката
се облага с 20 % ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 5000 лв.
4. Депозитът за участие – 10 700 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 19.11.2013 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.

7221

Председател на Надзорния съвет:
В. Чилова

РЕШЕНИЕ № 848
от 13 септември 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 № 329 от 27.06.2013 г. на
Столичния общински съвет Надзорният съвет на
Столичната общинска агенция за приватизация
реши:
1. На 13.11.2013 г. от 14 ч. в Столичната общинска агенция за приватизация, пл. Славейков 6, ет. 1,
да се проведе публичен търг с явно наддаване за
продажбата на помещение (самостоятелен обект
в сграда с идентификатор 68134.4091.0.5.61), ж.к.
Младост – 2 ч., бл. 210, вх. 2(Б), София, общински
нежилищен имот, стопанисван от район „Младост“, заедно със съответното право на строеж.
2. Начална тръжна цена – 86 000 лв. (Сделката
не се облага с ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 3000 лв.
4. Депозитът за участие – 8600 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска банка“ – АД,
клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG
49 SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF). Краен срок за внасяне на депозитите – всеки работен
ден, но не по-късно от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 11.11.2013 г. вкл., в приемното време на
СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч. Цената

С Т Р.

12

ДЪРЖАВЕН

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.

7222

Председател на Надзорния съвет:
В. Чилова

РЕШЕНИЕ № 849
от 13 септември 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. На 6.11.2013 г. от 11 ч. в Столичната общинска
агенция за приватизация, пл. Славейков 6, ет. 1,
да се проведе публичен търг с явно наддаване 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 4.11. 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.

7223

Председател на Надзорния съвет:
В. Чилова

РЕШЕНИЕ № 851
от 13 септември 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 № 766 от
26.07.2007 г. на Столичния общински съвет Надзорният съвет на Столичната общинска агенция
за приватизация реши:

ВЕСТНИК

БРОЙ 87

1. На 5.11.2013 г. от 11 ч. в Столичната общинска
агенция за приватизация, пл. Славейков 6, ет. 1,
да се проведе публичен търг с явно наддаване
за продажбата на помещение № 1, София, кв.
Илиянци-изток, кв. 3, пл. III, до бл. 5, общински
нежилищен имот, стопанисван от район „Сердика“,
със съответното право на строеж.
2. Начална тръжна цена – 19 000 лв. (Сделката
не се облага с ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 1000 лв.
4. Депозитът за участие – 1900 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 1.11. 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.

7224

Председател на Надзорния съвет:
В. Чилова

РЕШЕНИЕ № 852
от 13 септември 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. На 18.11.2013 г. от 11 ч. в Столичната общинска агенция за приватизация, пл. Славейков
6, ет. 1, да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажбата на поземлен имот с идентификатор 81949.23.901, бул. Симеоновско шосе 9,
местност Барите, София, общински нежилищен
имот, стопанисван от район „Изгрев“.
2. Начална тръжна цена – 572 000 лв. (Сделката
се облага с 20 % ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 10 000 лв.
4. Депозитът за участие – 57 200 лв., се внася
по банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска
банка“ – АД, клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG 49 SOMB 9130 33 26474601,
BIC – SOMBBGSF). Краен срок за внасяне на
депозитите – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 14.11.2013 г. вкл., в приемното време на
СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч. Цената

БРОЙ 87

ДЪРЖАВЕН

на тръжната документация в размер 600 лв. (с
вкл. ДДС) е платима в брой в сградата на СОАП,
пл. Славейков 6, ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия в търга – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга, в приемното време
на СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.,
в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на документация.

7225

Председател на Надзорния съвет:
В. Чилова

РЕШЕНИЕ № 853
от 13 септември 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 № 211 от
29.04.2010 г. на Столичния общински съвет Надзорният съвет на Столичната общинска агенция
за приватизация реши:
1. На 4.11.2013 г. от 11 ч. в Столичната общинска агенция за приватизация, пл. Славейков 6,
ет. 1, да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажбата на цех, гр. Банкя, ул. Христо
Смирненски 20, общински нежилищен имот,
стопанисван от район „Банкя“, със съответното
право на строеж.
2. Начална тръжна цена – 74 000 лв. (Сделката
не се облага с ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 3000 лв.
4. Депозитът за участие – 7400 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 31.10.2013 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.

7226

Председател на Надзорния съвет:
В. Чилова

РЕШЕНИЕ № 854
от 13 септември 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 № 261 от
31.05.2012 г. на Столичния общински съвет Надзорният съвет на Столичната общинска агенция
за приватизация реши:

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 3

1. На 7.11.2013 г. от 11 ч. в Столичната общинска
агенция за приватизация, пл. Славейков 6, ет. 1,
да се проведе публичен търг с явно наддаване
за продажбата на поземлен имот 587, кв. 72, м.
Ломско шосе, ж.к. Надежда, ул. Свети Климент
43а, София, общински нежилищен имот, стопанисван от район „Надежда“.
2. Начална тръжна цена – 38 000 лв. (Сделката
се облага с 20 % ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 3000 лв.
4. Депозитът за участие – 3800 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 5.11.2013 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.

7227

Председател на Надзорния съвет:
В. Чилова

РЕШЕНИЕ № 855
от 13 септември 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 № 594 от
22.11.2012 г. на Столичния общински съвет Надзорният съвет на Столичната общинска агенция
за приватизация реши:
1. На 13.11.2013 г. от 11 ч. в Столичната общинска агенция за приватизация, пл. Славейков
6, ет. 1, да се проведе публичен търг с явно
наддаване за продажбата на поземлен имот с
идентификатор № 68134.1386.407 (ПИ) № 407,
УПИ I-405, 406, 407, кв. 18-а, ж. к. Надежда, ул.
Недко Войвода 26, София, общински нежилищен
имот стопанисван от район „Надежда“.
2. Начална тръжна цена – 108 000 лв. (Сделката
се облага с 20 % ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 5000 лв.
4. Депозитът за участие – 10 800 лв., се внася
по банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска
банка“ – АД, клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG 49 SOMB 9130 33 26474601,
BIC – SOMBBGSF). Краен срок за внасяне на
депозитите – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 11.11.2013 г. вкл., в приемното време на
СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч. Цената

С Т Р.

14

ДЪРЖАВЕН

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.

7228

Председател на Надзорния съвет:
В. Чилова

РЕШЕНИЕ № 856
от 13 септември 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 № 453 от
14.07.2011 г. на Столичния общински съвет Надзорният съвет на Столичната общинска агенция
за приватизация реши:
1. На 12.11.2013 г. от 11 ч. в Столичната общинска агенция за приватизация, пл. Славейков
6, ет. 1, да се проведе публичен търг с явно
наддаване за продажбата на сграда и УПИ II,
кв. 29, с. Горни Богров, ул. Васил Левски и ул.
Александър Стамболийски, общински нежилищен имот, стопанисван от район „Кремиковци“.
2. Начална тръжна цена – 24 000 лв. (Сделката
се облага с 20% ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 2000 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 8.11.2013 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.

7229

Председател на Надзорния съвет:
В. Чилова

РЕШЕНИЕ № 857
от 13 септември 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 № 229 от
16.05.2013 г. на Столичния общински съвет Надзорният съвет на Столичната общинска агенция
за приватизация реши:

ВЕСТНИК
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1. На 19.11.2013 г. от 11 ч. в Столичната общинска агенция за приватизация, пл. Славейков
6, ет. 1, да се проведе публичен търг с явно
наддаване за продажбата на поземлен имот с
идентификатор 68134.1380.189 в УПИ I, кв. 172,
София, ул. Елов дол 23, местност НПЗ – Военна
рампа-запад, общински нежилищен имот, стопанисван от район „Надежда“.
2. Начална тръжна цена – 40 000 лв. (Сделката
се облага с 20 % ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 1000 лв.
4. Депозитът за участие – 4000 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 15.11.2013 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.

7230

Председател на Надзорния съвет:
В. Чилова

РЕШЕНИЕ № 858
от 13 септември 2013 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4
и чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за
търговете и конкурсите и Решение № 496 от
27.09.2012 г. на Столичния общински съвет Надзорният съвет на Столичната общинска агенция
за приватизация реши:
1. На 20.11.2013 г. от 14 ч. в Столичната общинска агенция за приватизация, пл. Славейков
6, ет. 1, да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажбата на поземлен имот № 735,
с 21 масивни постройки, гр. Златица, местност
Ханчето, община Златица, общински нежилищен
имот, стопанисван от „Галатея 2002“ – ЕАД.
2. Начална тръжна цена – 180 000 лв. (Сделката
се облага с 20 % ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 10 000 лв.
4. Депозитът за участие – 18 000 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 18.11.2013 г. вкл., в приемното време на
СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч. Цената
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на тръжната документация в размер 600 лв. (с
вкл. ДДС) е платима в брой в сградата на СОАП,
пл. Славейков 6, ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия в търга – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга, в приемното време
на СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.,
в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на документация.

7231

Председател на Надзорния съвет:
В. Чилова

РЕШЕНИЕ № 859
от 13 септември 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 № 229 от
16.05.2013 г. на Столичния общински съвет Надзорният съвет на Столичната общинска агенция
за приватизация реши:
1. На 19.11.2013 г. от 14 ч. в Столичната общинска агенция за приватизация, пл. Славейков
6, ет. 1, да се проведе публичен търг с явно
наддаване за продажбата на поземлен имот с
идентификатор 68134.1380.184 в УПИ I, кв. 172, ул.
Елов дол 27, местност НПЗ – Военна рампа-запад,
София, общински нежилищен имот, стопанисван
от район „Надежда“.
2. Начална тръжна цена – 44 000 лв. (Сделката
се облага с 20 % ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 1000 лв.
4. Депозитът за участие – 4400 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 15.11.2013 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.

7232

Председател на Надзорния съвет:
В. Чилова

РЕШЕНИЕ № 860
от 13 септември 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 № 196 от

ВЕСТНИК
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11.04.2013 г. на Столичния общински съвет Надзорният съвет на Столичната общинска агенция
за приватизация реши:
1. На 14.11.2013 г. от 11 ч. в Столичната общинска агенция за приватизация, пл. Славейков
6, ет. 1, да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажбата на ателие № 10, бул. Ал.
Дондуков-Корсаков 66, вх. А, обособена част от
„Софийски имоти“ – ЕАД, София, на територията на район „Оборище“, с право на собственост
върху 0,336 % ид. части от дворно място.
2. Начална тръжна цена – 83 000 лв. (Сделката
не се облага с ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 2000 лв.
4. Депозитът за участие – 8300 лв., се внася
по банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска
банка“ – АД, клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG 49 SOMB 9130 33 26474601,
BIC – SOMBBGSF). Краен срок за внасяне на
депозитите – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 12.11.2013 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.

7233

Председател на Надзорния съвет:
В. Чилова

РЕШЕНИЕ № 861
от 13 септември 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 № 675 от
2.12.2010 г. на Столичния общински съвет Надзорният съвет на Столичната общинска агенция
за приватизация реши:
1. На 20.11.2013 г. от 11 ч. в Столичната общинска агенция за приватизация, пл. Славейков
6, ет. 1, да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажбата на сграда и УПИ IX, с. Яна,
ул. Васил Левски 21, общински нежилищен имот,
стопанисван от район „Кремиковци“.
2. Начална тръжна цена – 26 000 лв. (38,18 %
от сделката се облага с 20 % ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 1000 лв.
4. Депозитът за участие – 2600 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.
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5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 18.11.2013 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.

7234

Председател на Надзорния съвет:
В. Чилова

РЕШЕНИЕ № 871
от 20 септември 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 № 423 от 18.07.2013 г. на
Столичния общински съвет Надзорният съвет на
Столичната общинска агенция за приватизация
реши:
1. На 18.11.2013 г. в 14 ч. в Столичната общинска
агенция за приватизация, пл. Славейков 6, ет. 1,
да се проведе публичен търг с явно наддаване за
продажбата на ПИ № 111010 (бивша почивна база),
с. Бързия, местност Пръшковица, община Берковица, обособена част от „Галатея 2002“ – ЕАД.
2. Начална тръжна цена – 180 000 лв. (Сделката
се облага с ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 10 000 лв.
4. Депозитът за участие – 18 000 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 14.11.2013 г. вкл., в приемното време
на СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.
Цената на тръжната документация – 600 лв. (с
вкл. ДДС), е платима в брой в сградата на СОАП,
пл. Славейков 6, ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия в търга – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга, в приемното време
на СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.,
в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на документация.

7310

Председател на Надзорния съвет:
В. Чилова

РЕШЕНИЕ № 872
от 20 септември 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 № 427 от 18.07.2013 г. на

ВЕСТНИК
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Столичния общински съвет Надзорният съвет на
Столичната общинска агенция за приватизация
реши:
1. На 21.11.2013 г. в 10 ч. в Столичната общинска
агенция за приватизация, пл. Славейков 6, ет. 1,
да се проведе публичен търг с явно наддаване за
продажбата на УПИ XXII-650, кв. 230, местност
Подуяне – Редута, ул. Стоил Войвода 18, София,
обособена част от „Софийски имоти“ – ЕАД.
2. Начална тръжна цена – 177 000 лв. (Сделката
се облага с 20 % ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 5000 лв.
4. Депозитът за участие – 17 700 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 19.11.2013 г. вкл., в приемното време
на СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.
Цената на тръжната документация – 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.

7311

Председател на Надзорния съвет:
В. Чилова

РЕШЕНИЕ № 878
от 20 септември 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 № 573 от 15.09.2011 г. на
Столичния общински съвет Надзорният съвет на
Столичната общинска агенция за приватизация
реши:
1. На 20.11.2013 г. в 10 ч. в Столичната общинска
агенция за приватизация, пл. Славейков 6, ет. 1,
да се проведе публичен търг с явно наддаване за
продажбата на поземлен имот (ПИ) № 496, кв. 19,
местност Бул. Ломско шосе, София, ул. Евгени
Босилков (бивша ул. Борба), общински нежилищен
имот, стопанисван от район „Надежда“.
2. Начална тръжна цена – 87 000 лв. (Сделката
се облага с 20% ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 2000 лв.
4. Депозитът за участие – 8700 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 18.11.2013 г. вкл., в приемното време
на СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.
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Цената на тръжната документация – 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.

7312

Председател на Надзорния съвет:
В. Чилова

РЕШЕНИЕ № 879
от 20 септември 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 № 88 от 23.02.2012 г. на
Столичния общински съвет Надзорният съвет на
Столичната общинска агенция за приватизация
реши:
1. На 20.11.2013 г. в 12 ч. в Столичната общинска
агенция за приватизация, пл. Славейков 6, ет. 1,
да се проведе публичен търг с явно наддаване
за продажбата на поземлен имот (ПИ) № 497 в
УПИ I, кв. 19, местност Бул. Ломско шосе, София,
ж.к. Надежда 1, бул. Епископ Евгени Босилков
1, общински нежилищен имот, стопанисван от
район „Надежда“.
2. Начална тръжна цена – 90 000 лв. (Сделката
се облага с 20 % ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 2000 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 18.11.2013 г. вкл., в приемното време
на СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.
Цената на тръжната документация – 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.

7313

Председател на Надзорния съвет:
В. Чилова

РЕШЕНИЕ № 880
от 20 септември 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 № 461 от 13.09.2012 г. на
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Столичния общински съвет Надзорният съвет на
Столичната общинска агенция за приватизация
реши:
1. На 21.11.2013 г. в 12 ч. в Столичната общинска
агенция за приватизация, пл. Славейков 6, ет. 1,
да се проведе публичен търг с явно наддаване
за продажбата на помещение към трафопост, гр.
Банкя, с. Клисура, ул. Балканска, кв. 3, общински
нежилищен имот, стопанисван от район „Банкя“,
със съответното право на строеж.
2. Начална тръжна цена – 15 000 лв. (Сделката
не се облага с ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 1000 лв.
4. Депозитът за участие – 1500 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 19.11.2013 г. вкл., в приемното време
на СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.
Цената на тръжната документация – 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.

7314

Председател на Надзорния съвет:
В. Чилова

ОБЩИНА АСЕНОВГРАД
РЕШЕНИЕ № 1075
от 28 август 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМ А
и чл. 129, ал. 1 ЗУТ и предвид фактическите
основания в докладна записка вх. № ДЗ-483 от
14.08.2013 г. от кмета на общината Общинският
съвет – Асеновград, реши:
Одобрява ПУП (ПП) – парцеларен план за
външно ел. захранване до границата на имот
КИ 99087.18.6 по кадастралната карта на кв.
Горни Воден, Асеновград, преминаващ през
имоти, публична общинска собственост – имот
КИ 99087.17.19, имот КИ 99087.18.162 и имот КИ
99087.18.163 по кадастралната карта на кв. Горни
Воден, Асеновград, съгласно нанесените плътни
червени линии и сервитут, означен със сини
пунктирни линии.
Решението може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Пловдив, чрез
Общинския съвет – Асеновград.

7261

Председател:
Св. Шуманов
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РЕШЕНИЕ № 1076
от 28 август 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ и предвид фактическите основания
в докладна записка вх. № ДЗ-484 от 14.08.2013 г.
от кмета на общината Общинският съвет – Асеновград, реши:
Одобрява проект за ПУП (ПРЗ) – подробен устройствен план – план за регулация и застрояване
за част от имот КИ 49309.3.107 по кадастралната
карта на с. Мулдава, община Асеновград, като
се обособи урегулиран поземлен имот – УПИ
49309.3.107, за мотополигон, съгласно нанесените
линии и надписи с червен цвят.
Установява се режим на застрояване съгласно
нанесените ограничителни линии на застрояване
с червен цвят, котировки с черен цвят и показатели на режима на застрояване със син цвят на
приложения проект.
Решението може да се обжалва в 14-дневен срок
от обнародването му в „Държавен вестник“ пред
Административния съд – Пловдив, чрез Общинския
съвет – Асеновград.
Председател:
Св. Шуманов
7262
РЕШЕНИЕ № 1077
от 28 август 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка с чл. 67а ППЗОЗЗ
и предвид фактическите основания в докладна
записка вх. № ДЗ-485 от 14.08.2013 г. от кмета на
общината Общинският съвет – Асеновград, реши:
Одобрява проект за изменение на ПУП
(ПРЗ) – подробен устройствен план – план за
регулация и застрояване за УПИ 99087.17.34, за
автосалон, автосервиз и автомивка по кадастралната
карта на кв. Горни Воден, Асеновград, и обединяването му с имот КИ 99087.17.3 по кадастралната
карта на кв. Горни Воден, Асеновград – земеделска
земя, на който да се промени предназначението
за „Автосалон, автосервиз, автомивка и офиси“,
като се обособи урегулиран поземлен имот – УПИ
99087.17.41, автосалон, автосервиз, автомивка и
офиси, съгласно нанесените линии с червен и син
цвят и надписи със син цвят.
Установява се режим на застрояване съгласно
нанесените ограничителни линии на застрояване
с червен цвят, котировки с черен цвят и показатели на режима на застрояване със син цвят на
приложения проект.
Решението може да се обжалва в 14-дневен срок
от обнародването му в „Държавен вестник“ пред
Административния съд – Пловдив, чрез Общинския
съвет – Асеновград.
Председател:
Св. Шуманов
7263

ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО
РЕШЕНИЕ № 821
от 4 септември 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА, чл. 129,
ал. 1 ЗУТ, Решение № КЗЗ-05 от 26.06.2013 г., т. 2,
на Областна дирекция „Земеделие“ – Велико
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Търново, и във връзка с § 124, ал. 1 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за
изменение и допълнение на Закона за устройство
на територията (ЗИДЗУТ) и предвид това, че е
започнало административно производство по изработване на проект за подробен устройствен план
(ПУП), което не е приключило до влизането в сила
на цитирания ЗИДЗУТ, Общинският съвет – гр.
Велико Търново, одобрява:
– подробен устройствен план – план за застрояване за ПИ № 10447.520.3921, местност Козлуджа
в землището на гр. Велико Търново, относно промяна предназначението на имота за „жилищни
нужди“ – предвижда се свободно застрояване на
жилищна сграда при следните устройствени показатели: височина 10 м; плътност на застрояване –
60 %; коефициент на застрояване – Кинт. – 1,0;
минимална зелена площ – 40 %; линиите на застрояване и разположението на сервитутните зони
са съгласно графичната част на проекта;
– подробен устройствен план – парцеларен план
за линейни обекти на техническата инфраструктура – трасета за външен водопровод и канализация – трасетата са предвидени да преминат през
ПИ № 10447.520.915, ПИ № 10447.520.1344 – полски
път, публична общинска собственост, и достигат
до ПИ № 10447.520.3921;
– подробен устройствен план – парцеларен
план за линеен обект – трасе за външно ел. захранване – първи вариант план – трасето преминава
през ПИ № 10447.16.101 – полски път, публична
общинска собственост, ПИ № 10447.520.1344 – полски път, публична общинска собственост, ПИ
№ 10447.520.915 и достига до ПИ № 10447.520.3921;
– план-схеми за водопровод и канализация и
електроснабдяване към ПУП – план за застрояване.
На основание чл. 215 ЗУТ решението подлежи
на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ чрез Община Велико Търново
пред Административния съд – Велико Търново.

7301

Председател:
Н. Ашиков

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ
НА ОБЛАСТ ГАБРОВО
ЗАПОВЕД № ДС-02-174
от 16 септември 2013 г.
На основание чл. 34а, ал. 2 и чл. 34в, ал. 1 и
2 от Закона за държавната собственост във връзка с чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията
и предвид съвместна Заповед № РД-02-14-777 от
19.08.2013 г./ЗМФ-1034 от 22.08.2013 г. на министъра
на регионалното развитие и министъра на финансите, комплектована с нормативно изискуемите
документи и изпратена в областната администрация
на област Габрово с писмо изх. № 90-03-472 от
28.08.2013 г. на Министерството на регионалното
развитие отчуждавам за задоволяване на държавни нужди за изграждане на обект „Път ІІ-44
„Севлиево – Габрово“ – обход на с. Поповци – І
и ІІ етап, от км 23+900 до км 26+295“ имоти и
части от имоти – частна собственост, намиращи
се в землището и в урбанизираната територия на
с. Поповци, община Габрово, съгласно подробен
устройствен план – парцеларен план, одобрен с
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влезли в сила заповеди № 1452 от 29.09.2003 г. на
кмета на община Габрово и № РД-02-14-710 от
3.08.2007 г. на заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройството.
Отчуждените имоти и части от имоти са подробно описани по вид, размер, местонахождение,
собственици и размер на паричното обезщетение
в приложение, което е неразделна част от тази
заповед.
Мотиви: Със заповеди № 1452 от 29.09.2003 г.
на кмета на община Габрово и № РД-02-14-710
от 3.08.2007 г. на заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройството е одобрен
ПУП – парцеларен план, предвиждащ изграждане
на обект „Път ІІ-44 „Севлиево – Габрово“ – обход
на с. Поповци – І и ІІ етап, от км 23+900 до км
26+295“. Агенция „Пътна инфраструктура“ е отправила искане изх. № 04-19-119 от 17.07.2013 г.
до министъра на финансите и до министъра на
регионалното развитие за започване на процедура
по принудително отчуждаване на поземлени имоти
и части от имоти – частна собственост, във връзка
със задоволяване на държавна нужда, която не може
да бъде задоволена по друг начин, а именно за
изграждане на горецитирания обект. Със съвместна
Заповед № РД-02-14-777 от 19.08.2013 г./ЗМФ-1034
от 22.08.2013 г. на министъра на регионалното
развитие и министъра на финансите искането за
отчуждаване е одобрено по отношение на нали-
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чието на законово основание и по отношение на
неговата финансова обезпеченост. Приложени са
необходимите документи и са налице правните
основания, предвидени в Закона за държавната
собственост за извършване на отчуждаването.
Финансирането на процедурата по отчуждаване на имотите е за сметка на Агенция „Пътна
инфраструктура“.
Сумата за изплащане на паричното обезщетение
ще бъде внесена от инвеститора на обекта в „Банка
ДСК“ – ЕАД, София, по сметка на правоимащите и
ще се изплаща от Агенция „Пътна инфраструктура“
по реда на чл. 39 и 39а от Закона за държавната
собственост след датата на влизането в сила на
тази заповед.
Имотът да се счита за отчужден от датата, на
която паричното обезщетение бъде преведено по
сметка на правоимащите.
На основание чл. 60, ал. 1 от Административно-процесуалния кодекс допускам предварително
изпълнение на заповедта.
Заповедта подлежи на обжалване чрез областния
управител на област Габрово пред Административния съд – Габрово, в 14-дневен срок от връчването
є, а в хипотезата на чл. 60, ал. 1 АПК – в 3-дневен
срок от съобщаването.
Областен управител:
Н. Григоров
Приложение

Списък на имотите – частна собственост, подлежащи на принудително отчуждаване за изграждане
на обект: „Път ІІ-44 „Севлиево – Габрово“ – обход на с. Поповци – І и ІІ етап, от км 23+900 до км
26+295“
№
по
ред

Имот
№

1.

86019

с.

2.

86021

с.

3.

87078

с.

4.

87021

с.

5.

87022

с.

6.

87023

с.

1.

ПИ 204

2.

ПИ 197а

3.

ПИ 195а

7294

Местонахождение

Обща
площ
на
имота
(дка)
Землище с. Поповци, ЕКАТТЕ 57675, община Габрово
Поповци
Тинчо Тотев
Селско- частна
нива
7,024
Димитров
стоп.
Поповци Насл. Йордан Селско- частна
нива
1,514
Христов Ивастоп.
нов
Поповци Насл. Пена Ра- Селско- частна
нива
1,809
дева Радева
стоп.
Поповци Насл. Пена Ра- Селско- частна
нива
1,186
дева Радева
стоп.
Поповци Иван Атанасов Селско- частна
нива
0,500
Чобанов
стоп.
Поповци Иван Атанасов Селско- частна
нива
3,000
Чобанов
стоп.
Населено място

с. Поповци

Собственик

Нено Димов
Коюмджиев
с. Поповци
Насл. Иван
Христов Бончев
с. Поповци Насл. Христо
Иванов Бончев

Вид територия

Вид
собственост

насел.
място
насел.
място

частна

насел.
място

частна

частна

Начин на
трайно
ползване

Засегната
площ
(дка)

Цена
на
имота
(лв.)

7,024

3811

1,514

751

1,809

925

1,186

607

0,500

256

3,000

1628

урбанизирана
урбанизирана

0,299

0,299

1249

0,210

0,210

877

урбанизирана

0,259

0,259

1082
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ОБЩИНА ИСПЕРИХ
РЕШЕНИЕ № 251
от 31 август 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Исперих, реши:
Одо б р я в а п р о ек т, п рие т о т ОЕС У Т, з а
ПУП – парцеларен план на обект „Път R A Z
2048/ІІІ-702, с. Пристое – с. Белинци/с. Духовец – граница община Исперих – община Каолиново – участък от км 0+000 до км 1+495“.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен
срок от обявяването му пред Административния
съд – Разград, по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
Председател:
Г. Хюсмен
7247

ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ
РЕШЕНИЕ № 259
от 12 декември 2012 г.
На основание чл. 1, ал. 2, т. 1, чл. 3, ал. 3,
т. 2, чл. 4, ал. 4, чл. 26, ал. 1 и 2, чл. 28, ал. 2
ЗПСК, чл. 21, ал. 1, т. 23 ЗМСМА, чл. 5, ал. 2 от
Наредбата за анализите на правното състояние
и приватизационните оценки и предложение на
кмета на община Панагюрище вх. № ОС-02-458
от 28.11.2012 г. Общинският съвет – гр. Панагюрище, реши:
І. Открива процедура за приватизация на
90 % от капитала на „Многопрофилна болница
за активно лечение – Събо Николов“ – ЕООД,
гр. Панагюрище.
ІІ. С оглед бъдещата приватизация да се възложи актуализация на изготвените и съществуващите правен анализ и оценка на посоченото
лечебно заведение на авторите на правния анализ
и оценка от 2010 г.
ІІІ. Забранява извършването на разпоредителни сделки с дълготрайни активи на дружеството, сключване на договори за придобиване на
дялово участие, за наем, за съвместна дейност,
за кредит, за обезпечаване на вземания, както
и поемане на менителнични задължения, освен
с разрешение на общинския съвет при спазване
на изискванията на Закона за приватизация и
следприватизационен контрол.
ІV. Упълномощава кмета на общината да
възложи изготвянето на актуализации на анализ
на правното състояние, приватизационна оценка
и информационен меморандум на дружеството,
които да бъдат представени пред общинския съвет
в срок до 1.03.2013 г.

7299

Председател:
В. Зумпалова-Ралчева

РЕШЕНИЕ № 260
от 12 декември 2012 г.
На основание чл. 1, ал. 2, т. 1, чл. 3, ал. 3,
т. 2, чл. 4, ал. 4, чл. 26, ал. 1 и 2, чл. 28, ал. 2
ЗПСК, чл. 21, ал. 1, т. 23 ЗМСМА, чл. 5, ал. 2 от

ВЕСТНИК
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Наредбата за анализите на правното състояние
и приватизационните оценки и предложение на
кмета на община Панагюрище вх. № ОС-02-458
от 28.11.20012 г. Общинският съвет – гр. Панагюрище, реши:
І. Открива процедура за приватизация на 90 %
от капитала на „Диагностично-консултативен център 1 – Панагюрище“ – ЕООД, гр. Панагюрище.
ІІ. С оглед бъдещата приватизация да се възложи актуализация на изготвените и съществуващите правен анализ и оценка на посоченото
лечебно заведение на авторите на правния анализ
и оценка от 2010 г.
ІІІ. Забранява извършването на разпоредителни сделки с дълготрайни активи на дружеството, сключване на договори за придобиване на
дялово участие, за наем, за съвместна дейност,
за кредит, за обезпечаване на вземания, както
и поемане на менителнични задължения, освен
с разрешение на общинския съвет при спазване
на изискванията на Закона за приватизация и
следприватизационен контрол.
ІV. Упълномощава кмета на общината да
възложи изготвянето на актуализации на анализ
на правното състояние, приватизационна оценка
и информационен меморандум на дружеството,
които да бъдат представени пред общинския съвет
в срок до 1.03.2013 г.
Председател:
В. Зумпалова-Ралчева
7300

ОБЩИНА ТВЪРДИЦА
РЕШЕНИЕ № 365
от 11 септември 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 59, ал. 1 и чл. 12,
ал. 2 ЗУТ и Решение № КЗЗ-12 от 27.06.2013 г.
на Комисията за земеделските земи при МЗХ
Общинският съвет – гр. Твърдица, реши:
1. Одобрява подробен устройствен план – план
за застрояване за ПИ 72165.295.8 с площ 1200 м 2 ,
местност Под Славови ливади, землище гр. Твърдица, община Твърдица.
2. Одобрява ПУП – ПП за външен водопровод и кабел 1 kV до овчарник в ПИ 72165.295.8,
местност Под Славови ливади, землище гр.
Твърдица. Трасето на водопровода с дължина
1789,55 м преминава през ПИ 72165.294.330, ПИ
72165.294.817, ПИ 72165.293.817, ПИ 72165.287.817, ПИ
72165.506.1925, ПИ 72165.506.1926, ПИ 72165.506.1930.
Засегнатите имоти от сервитута на водопровода с площ 8756,39 м 2 са ПИ 72165.294.330, ПИ
72165.294.31, ПИ 72165.294.30, ПИ 72165.294.29, ПИ
72165.294.28, ПИ 72165.294.27, ПИ 72165.294.26, ПИ
72165.294.25, ПИ 72165.294.24, ПИ 72165.294.23, ПИ
72165.294.22, ПИ 72165.294.21, ПИ 72165.294.20, ПИ
72165.294.19, ПИ 72165.295.8, ПИ 72165.295.7, ПИ
72165.295.6, ПИ 72165.295.5, ПИ 72165.295.4, ПИ
72165.295.3, ПИ 72165.295.2, ПИ 72165.295.1, ПИ
72165.311.147, ПИ 72165.294.817, ПИ 72165.293.817, ПИ
72165.315.146, ПИ 72165.294.488, ПИ 72165.293.31, ПИ
72165.293.29, ПИ 72165.293.28, ПИ 72165.293.27, ПИ
72165.293.26, ПИ 72165.293.25, ПИ 72165.293.24, ПИ
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72165.293.23, ПИ 72165.293.22, ПИ 72165.293.21, ПИ
72165.293.20, ПИ 72165.293.19, ПИ 72165.287.9, ПИ
72165.287.817, ПИ 72165.293.232, ПИ 72165.293.133, ПИ
72165.293.134, ПИ 72165.293.816, ПИ 72165.288.128,
ПИ 72165.506.1925. Трасето на кабела с дължина
1148,66 м преминава през ПИ 72165.297.237, ПИ
72165.298.850, ПИ 72165.297.282, ПИ 72165.296.282,
ПИ 72165.296.818, ПИ 72165.294.97, ПИ 72165.294.817,
ПИ 72165.294.331, ПИ 72165.294.330. Засегнатите
от сервитута на кабела с площ 4598,84 м 2 са ПИ
72165.297.237, ПИ 72165.297.917, ПИ 72165.298.850, ПИ
72165.298.950, ПИ 72165.297.282, ПИ 72165.296.282,
ПИ 72165.306.949, ПИ 72165.296.818, ПИ 72165.294.97,
ПИ 72165.294.817, ПИ 72165.294.331, ПИ 72165.294.949,
ПИ 72165.294.330, ПИ 72165.294. 39, ПИ 72165.294.38,
ПИ 72165.294.37, ПИ 72165.294.36, ПИ 72165.294. 35,
ПИ 72165.294.34, ПИ 72165.294.33, ПИ 72165.294.32
и ПИ 72165.294.31.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Твърдица пред Административния съд – Сливен.
Председател:
И. Петров
7302

ОБЩИНА С. АВРЕН,
ОБЛАСТ ВАРНА
РЕШЕНИЕ № 588
от 30 август 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 5
ЗУТ и прието Решение № 21 от протокол № 6
от 24.07.2013 г. на ЕСУТ Общинският съвет – с.
Аврен, одобрява подробен устройствен план парцеларен план (ПУП – ПП) за изграждане на
електрозахранване до ПИ № 036023, м. Черешова
градина, в землището на с. Бенковски с дължина
на трасето 58,3 м.

7325

Председател:
М. Черкезов

РЕШЕНИЕ № 589
от 30 август 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 1
ЗУТ и прието Решение № 14 от протокол № 5
от 11.06.2013 г. на ЕСУТ Общинският съвет – с.
Аврен, реши:
1. Одобрява подробен устройствен план – план
за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) за имот
№ 010019, м. Дълбокия път, в землището на с.
Близнаци във връзка с промяна статута на земята
с отреждане „За жилищно строителство“.
2. Строителни книжа ще бъдат издавани след
спазване изискванията на чл. 60, ал. 2 ЗУТ.

7326

Председател:
М. Черкезов

34. – Министерството на регионалното развитие съобщава, че на основание § 52, ал. 5 от
преходните и заключителните разпоредби на

ВЕСТНИК

С Т Р. 2 1

Закона за изменение и допълнение на Закона за
устройство на територията (ПЗР на ЗИДЗУТ – ДВ,
бр. 66 от 2013 г.), чл. 148, ал. 3 и 4 и чл. 145, ал. 2,
т. 2 във връзка с чл. 143, ал. 2 и чл. 144, ал. 1,
т. 3 – 5 ЗУТ на Агенция „Пътна инфраструктура“
е издадено Разрешение за строеж № РС-59 от
24.09.2013 г. за обект: Път III-5004 „Обход на гр.
Габрово от км 0+000 до км 20+124.50 и етапна
връзка от км 0+000 до км 3+130 – втори етап от
км 7+670 до км 10+940.74, с изключение на пътни
връзки „Севлиево – Велико Търново“ и „Казанлък – Габрово“ от пътен възел „Поповци“ – основен ремонт (рехабилитация) на съществуващото
трасе в рамките на териториалния обхват и на
техническите параметри на съществуващия пътен
участък, с допуснато предварително изпълнение
по реда на чл. 60 АПК. На основание чл. 149, ал. 4
ЗУТ издаденото разрешение за строеж подлежи
на обжалване пред Върховния административен
съд в 14-дневен срок след обнародването му в
„Държавен вестник“ чрез Министерството на
регионалното развитие, а по отношение на чл. 60
АПК – в 3-дневен срок от съобщаването му.
7317
25. – Българската народна банка на основание чл. 35 от Закона за БНБ обявява въз основа
на приетата от Управителния съвет на БНБ с
решение № 149 от 16.12.2004 г. методика основен
лихвен процент (проста годишна лихва) в размер
0,03 на сто, считано от 1 октомври 2013 г.
7359
52. – Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол на основание чл. 32, ал. 1,
т. 4 ЗПСК, § 2 от допълнителните разпоредби на
Закона за сделките с компенсаторни инструменти,
чл. 22, 45а, чл. 45б, ал. 1 и 2 и чл. 45е от Наредбата
за условията и реда за организиране и провеждане
на централизирани публични търгове за продажба
на акции – собственост на държавата, във връзка
с договор № 24 от 17.11.2003 г. за възлагане на
техническото изпълнение на централизирани публични търгове, сключен с „БФБ – София“ – АД, и
Решение № 117 от 21.02.2003 г. на МС (ДВ, бр. 20 от
2003 г.) за приемане на годишен списък на търговските дружества с държавно участие в капитала,
при приватизацията на които се допуска плащане
с непарични платежни средства през 2003 г., Решение № 855 от 8.12.2003 г. (ДВ, бр. 109 от 2003 г.),
Решение № 974 от 11.12.2004 г. (ДВ, бр. 111 от
2004 г.), Решение № 424 от 2.07.2008 г. (ДВ, бр. 73
от 2008 г.), Решение № 576 от 1.07.2009 г. (ДВ,
бр. 72 от 2009 г.) и Решение № 885 от 20.12.2010 г.
(ДВ, бр. 102 от 2010 г.) на МС за изменение и
допълнение на Решение № 117 от 21.02.2003 г. на
МС, Решение № 2253-П от 15.04.2003 г., Решение
№ 2611-П от 15.01.2004 г., Решение № 2681-П от
10.03.2004 г., Решение № 2935-П от 8.12.2004 г., Решение № 2722-П от 13.04.2004 г., Решение № 3212-П
от 29.01.2010 г., Решение № 3218-П от 5.04.2011 г.,
Решение № 3297-П от 17.12.2012 г., Решение № 3313П от 13.09.2013 г. и протоколно решение № 2546 от
24.09.2013 г. на ИС на Агенцията за приватизация
и следприватизационен контрол обявява:

„Домост роене“ – А Д

„ЗИИ У
Благо„Стан дарт“
евг ра д
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Софи я

Софи я

Несебър

4

Идентификационен
номер по
ДДС

22

II. Дружества с пакети от ак ции над
1 % от капита ла

Дружества с пакети от ак ции
под 1 % от капита ла

I.

3

2

1

Седа ли- ЕИК по
ще
БУЛСТАТ

Наименование
на дру жеството

1. Начало на тридесет и първи централизиран публичен търг, на който се предлагат за продажба акции от следните дружества:

№

С Т Р.
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4

103611407

120004548

15 „Транзитна търВарна
говска зона“ – АД

Мадан

София

16 „Хевея –
Ким“ – АД

17
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6
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2. Централизираният публичен търг за продажба на пакетите акции, посочени в т. 1, ще се проведе на „приватизационен пазар“ сегмент „Централизиран публичен т ърг“ на „Българска фондова борса – Софи я“ – А Д, при услови ята на Правилника за работа на борсата и приложение
№ 9 – Правила за организаци я и провеж дане на централизирани публични т ъргове.
3. Началната дата на предлагането на ак циите за прода жба на централизирани я публичен т ърг е шести ят работен ден считано от датата
на обнародване на обявлението в „Държавен вестник“.
4. Крайната дата на предлагането на ак циите за прода жба на централизирани я публичен т ърг е четиринадесети ят работен ден считано
от датата на обнародване на обявлението в „Държавен вестник“. Продъл ж ителност та на централизирани я публичен т ърг е до изтичане на
срока по предходното изречение или до изчерпване на предложеното на т ърга количество ак ции.
5. Седем дни преди началната дата на централизирани я публичен т ърг „БФБ – Софи я“ – А Д, ще публик у ва информационните проспекти
за дру жествата по т. 1 в своя бюлетин или в своята интернет страница.
6. В слу чаите на различие на посочените данни от тръж ното обявление и информационните проспекти за дру жествата да се считат
тези от тръж ното обявление.
7. За дру жествата от раздел I на тръж ното обявление не се изиск ва акт уализаци я на информационните проспекти съгласно чл. 21, ал. 3
от Наредбата за услови ята и реда за организиране и провеж дане на централизирани публични т ъргове за прода жба на ак ции – собственост
на държавата.

„Частно АД Зографски“ – АД
(„ИХ Витоша Зографски“ – АД)

121186623

822150722

Пазарджик

14

„Технотекс“ – АД

812173128

13 „Свободна безБургас
митна зона – Бургас“ – АД

8316 41713

С. Лев- 12 6 0 6 0 8 49
ка,
Х асковск а
о блас т

3

12 „Н и ва“ – А Д

2

С о фи я

1

11 „Мо т о т ех н ик а – І“ – А Д
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59. – Община Белослав, област Варна, на
основание чл. 128, ал. 1 във връзка с ал. 12 ЗУТ
съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план за линейни обекти на техническата
инфраструктура извън границите на населените
места – фаза окончателен проект за обект „Преносен газопровод Южен поток на територията
на Република България“, включващ парцеларен
план за трасето на газопровода през землището
на гр. Белослав на територията на община Белослав. Проектната документация е изложена за
разглеждане в Община Белослав. На основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересуваните лица могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта за подробен устройствен
план до общинската администрация в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“.
7371
22. – Община Варна на основание чл. 128, ал. 1
във връзка с ал. 12 ЗУТ съобщава, че е изработен
проект за подробен устройствен план за линейни
обекти на техническата инфраструктура извън
границите на населените места – фаза окончателен проект за обект „Преносен газопровод Южен
поток на територията на Република България“,
включващ парцеларни планове за трасето на
газопровода, неговите технологични площадки и
елементите на обслужващата техническа инфраструктура и план за застрояване на компресорна
станция „Варна“ и приемен терминал „Паша
дере“ през землищата на гр. Варна, с. Звездица
и с. Kонстантиново на територията на община
Варна. Проектната документация е изложена за
разглеждане в Община Варна, дирекция АГУП.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересуваните
лица могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта за подробен
устройствен план до общинската администрация
в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“.
7401
304. – Община гр. Вълчедръм, област Монтана, на основание чл. 128, ал. 1 във връзка с
ал. 12 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
подробен устройствен план за линейни обекти
на техническата инфраструктура извън границите
на населените места – фаза окончателен проект
за обект „Преносен газопровод Южен поток на
територията на Република България“, включващ
парцеларни планове за трасето на газопровода,
неговите технологични площадки и елементите
на обслужващата техническа инфраструктура
през землищата на гр. Вълчедръм, с. Разград и
с. Мокреш на територията на община Вълчедръм.
Проектната документация е изложена за разглеждане в Община Вълчедръм. На основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересуваните лица могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта за подробен устройствен
план до общинската администрация в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“.
7399
54. – Община гр. Димово, област Ви дин,
на основание чл. 128, ал. 1 във връзка с ал. 12
ЗУТ съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план за линейни обекти на
техническата инфраструктура извън границите
на населените места – фаза окончателен проект
за обект „Преносен газопровод Южен поток на
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територията на Република България“, включващ
парцеларен план за трасето на газопровода през
землищата на с. Воднянци, с. Ярловица, с. Извор, с. Лагошевци и гр. Димово на територията
на община Димово. Проектната документация е
изложена за разглеждане в Община Димово. На
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересуваните
лица могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта за подробен
устройствен план до общинската администрация
в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“.
7402
71. – Община гр. Долна Митрополия, област
Плевен, на основание чл. 128, ал. 1 във връзка с
ал. 12 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
подробен устройствен план за линейни обекти
на техническата инфраструктура извън границите
на населените места – фаза окончателен проект
за обект „Преносен газопровод Южен поток на
територията на Република България“, включващ
парцеларен план за трасето на газопровода през
землището на с. Гостиля на територията на
община Долна Митрополия. Проектната документация е изложена за разглеждане в Община
Долна Митрополия. На основание чл. 128, ал. 5
ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят
писмени възражения, предложения и искания
по проекта за подробен устройствен план до
общинската администрация в едномесечен срок
от обнародването в „Държавен вестник“.
7403
27. – Общ и на г р. Долн и Дъбн и к , облас т
Плевен, на основание чл. 128, ал. 1 във връзка с
ал. 12 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
подробен устройствен план за линейни обекти
на техническата инфраструктура извън границите
на населените места – фаза окончателен проект
за обект „Преносен газопровод Южен поток на
територията на Република България“, включващ
парцеларни планове за трасето на газопровода,
неговите технологични площадки и елементите
на обслужващата техническа инфраструктура
през землищата на с. Петърница, с. Бъркач,
с. Садовец, с. Крушовица и с. Горни Дъбник на
територията на община Долни Дъбник. Проектната документация е изложена за разглеждане в
Община Долни Дъбник. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания
по проекта за подробен устройствен план до
общинската администрация в едномесечен срок
от обнародването в „Държавен вестник“.
7404
2. – Община гр. Искър, област Плевен, на
основание чл. 128, ал. 1 във връзка с ал. 12
ЗУТ съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план за линейни обекти на
техническата инфраструктура извън границите
на населените места – фаза окончателен проект
за обект „Преносен газопровод Южен поток на
територията на Република България“, включващ
парцеларни планове за трасето на газопровода,
неговите технологични площадки и елементите
на обслужващата техническа инфраструктура през
землищата на с. Писарово, гр. Искър, с. Староселци и с. Долни Луковит на територията на община
Искър. Проектната документация е изложена
за разглеждане в Община Искър. На основание
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чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересуваните лица могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта за подробен устройствен
план до общинската администрация в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“.
7405
4. – Община гр. Кнежа, област Плевен, на
основание чл. 128, ал. 1 във връзка с ал. 12
ЗУТ съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план за линейни обекти на
техническата инфраструктура извън границите
на населените места – фаза окончателен проект
за обект „Преносен газопровод Южен поток на
територията на Република България“, включващ
парцеларен план за трасето на газопровода през
землището на гр. Кнежа на територията на община Кнежа. Проектната документация е изложена
за разглеждане в Община Кнежа. На основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересуваните лица могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта за подробен устройствен
план до общинската администрация в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“.
7406
6. – Община гр. Козлоду й, област Враца,
на основание чл. 128, ал. 1 във връзка с ал. 12
ЗУТ съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план за линейни обекти на
техническата инфраструктура извън границите
на населените места – фаза окончателен проект
за обект „Преносен газопровод Южен поток на
територията на Република България“, включващ
парцеларни планове за трасето на газопровода,
неговите технологични площадки и елементите
на обслужващата техническа инфраструктура през
землищата на с. Гложене и с. Бутан на територията
на община Козлодуй. Проектната документация
е изложена за разглеждане в Община Козлодуй.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересуваните
лица могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта за подробен
устройствен план до общинската администрация
в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“.
7407
8. – Община гр. Кула, област Видин, на основание чл. 128, ал. 1 във връзка с ал. 12 ЗУТ
съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план за линейни обекти на техническата
инфраструктура извън границите на населените
места – фаза окончателен проект за обект „Преносен газопровод Южен поток на територията
на Република България“, включващ парцеларен
план за трасето на газопровода през землищата
на с. Коста Перчево, гр. Кула, с. Старопатица и
с. Извор махала на територията на община Кула.
Проектната документация е изложена за разглеждане в Община Кула. На основание чл. 128, ал. 5
ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят
писмени възражения, предложения и искания
по проекта за подробен устройствен план до
общинската администрация в едномесечен срок
от обнародването в „Държавен вестник“.
7408
59. – Община гр. Левски, област Плевен, на
основание чл. 128, ал. 1 във връзка с ал. 12 ЗУТ
съобщава, че е изработен проект за подробен ус-
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тройствен план за линейни обекти на техническата
инфраструктура извън границите на населените
места – фаза окончателен проект за обект „Преносен газопровод Южен поток на територията
на Република България“, включващ парцеларен
план за трасето на газопровода през землищата
на с. Градище и с. Асеновци на територията на
община Левски. Проектната документация е
изложена за разглеждане в Община Левски. На
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересуваните
лица могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта за подробен
устройствен план до общинската администрация
в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“.
7409
59. – Община гр. Летница, област Ловеч, на
основание чл. 128, ал. 1 във връзка с ал. 12 ЗУТ
съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план за линейни обекти на техническата
инфраструктура извън границите на населените
места – фаза окончателен проект за обект „Преносен газопровод Южен поток на територията
на Република България“, включващ парцеларен
план за трасето на газопровода през землището
на гр. Летница на територията на община Летница. Проектната документация е изложена за
разглеждане в Община Летница. На основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересуваните лица могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта за подробен устройствен
план до общинската администрация в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“.
7410
4. – Община гр. Ловеч, област Ловеч, на основание чл. 128, ал. 1 във връзка с ал. 12 ЗУТ
съобщава, че е изработен проект за подробен
устройствен план за линейни обекти на техническата инфраструктура извън границите на
населените места – фаза окончателен проект
за обект „Преносен газопровод Южен поток на
територията на Република България“, включващ
парцеларен план за трасето на газопровода през
землищата на с. Александрово, с. Дренов, с. Владиня и с. Слатина на територията на община
Ловеч. Проектната документация е изложена
за разглеждане в Община Ловеч. На основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересуваните лица могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта за подробен устройствен
план до общинската администрация в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“.
7411
4. – Община гр. Лозница, област Разград,
на основание чл. 128, ал. 1 във връзка с ал. 12
ЗУТ съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план за линейни обекти на
техническата инфраструктура извън границите
на населените места – фаза окончателен проект
за обект „Преносен газопровод Южен поток на
територията на Република България“, включващ
парцеларни планове за трасето на газопровода,
неговите технологични площадки и елементите
на обслужващата техническа инфраструктура през
землищата на с. Бели Лом, с. Гороцвет, с. Студенец, с. Синя вода, с. Манастирско и с. Сейдол
на територията на община Лозница. Проектната
документация е изложена за разглеждане в Об-
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щина Лозница. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ
заинтересуваните лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
за подробен устройствен план до общинската
администрация в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“.
7412
1. – Община гр. Мизия, област Враца, на
основание чл. 128, ал. 1 във връзка с ал. 12
ЗУТ съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план за линейни обекти на
техническата инфраструктура извън границите
на населените места – фаза окончателен проект
за обект „Преносен газопровод Южен поток на
територията на Република България“, включващ
парцеларни планове за трасето на газопровода,
неговите технологични площадки и елементите
на обслужващата техническа инфраструктура
през землищата на гр. Мизия и с. Войводово
на територията на община Мизия. Проектната
документация е изложена за разглеждане в Община Мизия. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ
заинтересуваните лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
за подробен устройствен план до общинската
администрация в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“.
7413
9. – Община гр. Нови пазар, област Шумен,
на основание чл. 128, ал. 1 във връзка с ал. 12
ЗУТ съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план за линейни обекти на
техническата инфраструктура извън границите
на населените места – фаза окончателен проект
за обект „Преносен газопровод Южен поток на
територията на Република България“, включващ
парцеларни планове за трасето на газопровода,
неговите технологични площадки и елементите
на обслужващата техническа инфраструктура през
землищата на с. Сечище, с. Памукчии, с. Стоян
Михайловски, с. Жилино, с. Избул и с. Правенци
на територията на община Нови пазар. Проектната документация е изложена за разглеждане в
Община Нови пазар. На основание чл. 128, ал. 5
ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят
писмени възражения, предложения и искания
по проекта за подробен устройствен план до
общинската администрация в едномесечен срок
от обнародването в „Държавен вестник“.
7414
3. – Община гр. Оряхово, област Враца, на
основание чл. 128, ал. 1 във връзка с ал. 12
ЗУТ съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план за линейни обекти на
техническата инфраструктура извън границите
на населените места – фаза окончателен проект
за обект „Преносен газопровод Южен поток на
територията на Република България“, включващ
парцеларни планове за трасето на газопровода,
неговите технологични площадки и елементите
на обслужващата техническа инфраструктура
през землищата на с. Галово и с. Селановци на
територията на община Оряхово. Проектната
док у ментаци я е изложена за разглеж дане в
Община Оряхово. На основание чл. 128, ал. 5
ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят
писмени възражения, предложения и искания
по проекта за подробен устройствен план до
общинската администрация в едномесечен срок
от обнародването в „Държавен вестник“.
7415
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1. – Община Плевен на основание чл. 128,
ал. 1 във връзка с ал. 12 ЗУТ съобщава на заинтересованите собственици на поземлени имоти
в землищата на с. Бохот, с. Ралево, с. Горталово
и с. Беглеж, че е изработен проект за подробен
устройствен план – парцеларен план за линейни
обекти на техническата инфраструктура извън
границите на урбанизираната територия – фаза
окончателен проект за обект „Преносен газопровод Южен поток на територията на Република
България“, включващ парцеларни планове за
трасето на газопровода, неговите технологични
площадки и елементите на обслужващата техническа инфраструктура през землищата на с. Бохот, с. Ралево, с. Горталово и с. Беглеж, община
Плевен. Проектът на ПУП – парцеларен план е
изложен за разглеждане в Община Плевен. На
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересованите
лица могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта до общинската администрация в Центъра за административно обслужване на гражданите на Община
Плевен – пл. Възраждане 4, в 30-дневен срок от
обнародването в „Държавен вестник“.
7416
79. – Община гр. Пордим, област Плевен,
на основание чл. 128, ал. 1 във връзка с ал. 12
ЗУТ съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план за линейни обекти на
техническата инфраструктура извън границите
на населените места – фаза окончателен проект
за обект „Преносен газопровод Южен поток на
територията на Република България“, включващ
парцеларни планове за трасето на газопровода,
неговите технологични площадки и елементите
на обслужващата техническа инфраструктура
през землищата на с. Борислав, с. Катерица и
с. Вълчитрън на територията на община Пордим. Проектната документация е изложена за
разглеждане в Община Пордим. На основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересуваните лица могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта за подробен устройствен
план до общинската администрация в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“.
7417
1. – Община гр. Провадия, област Варна,
на основание чл. 128, ал. 1 във връзка с ал. 12
ЗУТ съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план за линейни обекти на
техническата инфраструктура извън границите
на населените места – фаза окончателен проект
за обект „Преносен газопровод Южен поток на
територията на Република България“, включващ
парцеларни планове за трасето на газопровода,
неговите технологични площадки и елементите
на обслужващата техническа инфраструктура и
план за застрояване на Възел за разпределение
на газа „Провадия“, през землищата на с. Бозвелийско, с. Тутраканци, с. Житница, гр. Провадия,
с. Комарево, с. Кривня, с. Златина и с. Петров
дол на територията на община Провадия. Проектната документация е изложена за разглеждане
в Община Провадия. На основание чл. 128, ал. 5
ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят
писмени възражения, предложения и искания
по проекта за подробен устройствен план до
общинската администрация в едномесечен срок
от обнародването в „Държавен вестник“.
7418
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46. – Община гр. Шу мен, област Шу мен,
на основание чл. 128, ал. 1 във връзка с ал. 12
ЗУТ съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план за линейни обекти на
техническата инфраструктура извън границите
на населените места – фаза окончателен проект
за обект „Преносен газопровод Южен поток на
територията на Република България“, включващ
парцеларен план за трасето на газопровода през
землището на с. Велино на територията на община
Шумен. Проектната документация е изложена
за разглеждане в Община Шумен. На основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересуваните лица могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта за подробен устройствен
план до общинската администрация в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“.
7419
77. – Община с. А врен, област Варна, на
основание чл. 128, ал. 1 във връзка с ал. 12 от
ЗУТ съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план за линейни обекти на
техническата инфраструктура извън границите
на населените места – фаза окончателен проект
за обект „Преносен газопровод Южен поток на
територията на Република България“, включващ
парцеларни планове за трасето на газопровода,
неговите технологични площадки и елементите
на обслужващата техническа инфраструктура през
землищата на с. Приселци, с. Аврен, с. Казашка
река, с. Синдел и с. Царевци на територията на
община Аврен. Проектната документация е изложена за разглеждане в отдел „Устройство на
територията“ към дирекция „Инфраструктура и
инвестиционна политика“ в Община Аврен. На
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересуваните
лица могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта за подробен
устройствен план до общинската администрация
в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“.
7420
624. – Община с. Брусарци, област Монтана,
на основание чл. 128, ал. 1 във връзка с ал. 12
ЗУТ съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план за линейни обекти на
техническата инфраструктура извън границите
на населените места – фаза окончателен проект
за обект „Преносен газопровод Южен поток на
територията на Република България“, включващ парцеларен план за трасето на газопровода
през землищата на с. Василовци, с. Крива бара
и с. Княжева махала на територията на община
Брусарци. Проектната документация е изложена
за разглеждане в Община Брусарци. На основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересуваните лица могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта за подробен устройствен
план до общинската администрация в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“.
7421
272. – Община с. Ветрино, област Варна,
на основание чл. 128, ал. 1 във връзка с ал. 12
ЗУТ съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план за линейни обекти на
техническата инфраструктура извън границите
на населените места – фаза окончателен проект
за обект „Преносен газопровод Южен поток на
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територията на Република България“, включващ
парцеларен план за трасето на газопровода през
землищата на с. Ветрино, с. Белоградец и с. Ягнило на територията на община Ветрино. Проектната документация е изложена за разглеждане
в Община Ветрино. На основание чл. 128, ал. 5
ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят
писмени възражения, предложения и искания
по проекта за подробен устройствен план до
общинската администрация в едномесечен срок
от обнародването в „Държавен вестник“.
7422
92. – Община с. Грамада, област Видин, на
основание чл. 128, ал. 1 във връзка с ал. 12
ЗУТ съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план за линейни обекти на
техническата инфраструктура извън границите
на населените места – фаза окончателен проект
за обект „Преносен газопровод Южен поток на
територията на Република България“, включващ
парцеларни планове за трасето на газопровода,
неговите технологични площадки и елементите
на обслужващата техническа инфраструктура
през землищата на гр. Грамада, с. Тошевци и
с. Бранковци на територията на община Грамада. Проектната документация е изложена за
разглеждане в Община Грамада. На основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересуваните лица могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта за подробен устройствен
план до общинската администрация в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“.
7423
15. – Община с. Макреш, област Видин, на
основание чл. 128, ал. 1 във връзка с ал. 12
ЗУТ съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план за линейни обекти на
техническата инфраструктура извън границите
на населените места – фаза окончателен проект
за обект „Преносен газопровод Южен поток на
територията на Република България“, включващ
парцеларни планове за трасето на газопровода,
неговите технологични площадки и елементите
на обслужващата техническа инфраструктура
през землищата на с. Вълчек и с. Киреево на
територията на община Макреш. Проектната
док у ментаци я е изложена за разглеж дане в
Община Макреш. На основание чл. 128, ал. 5
ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят
писмени възражения, предложения и искания
по проекта за подробен устройствен план до
общинската администрация в едномесечен срок
от обнародването в „Държавен вестник“.
7424
50. – Община с. Медковец, област Монтана,
на основание чл. 128, ал. 1 във връзка с ал. 12
ЗУТ съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план за линейни обекти на
техническата инфраструктура извън границите
на населените места – фаза окончателен проект
за обект „Преносен газопровод Южен поток на
територията на Република България“, включващ
парцеларни планове за трасето на газопровода,
неговите технологични площадки и елементите
на обслужващата техническа инфраструктура
през землищата на с. Расово и с. Аспарухово на
територията на община Медковец. Проектната документация е изложена за разглеждане в
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Община Медковец. На основание чл. 128, ал. 5
ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят
писмени възражения, предложения и искания
по проекта за подробен устройствен план до
общинската администрация в едномесечен срок
от обнародването в „Държавен вестник“.
7425
93. – Община с. Ружинци, област Видин,
на основание чл. 128, ал. 1 във връзка с ал. 12
ЗУТ съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план за линейни обекти на
техническата инфраструктура извън границите
на населените места – фаза окончателен проект
за обект „Преносен газопровод Южен поток на
територията на Република България“, включващ
парцеларни планове за трасето на газопровода,
неговите технологични площадки и елементите
на обслужващата техническа инфраструктура
през землищата на с. Дреновец, с. Динково и
с. Тополовец на територията на община Ружинци. Проектната документация е изложена за
разглеждане в Община Ружинци. На основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересуваните лица могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта за подробен устройствен
план до общинската администрация в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“.
7426
43. – Община с. Хитрино, област Шумен,
на основание чл. 128, ал. 1 във връзка с ал. 12
ЗУТ съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план за линейни обекти на
техническата инфраструктура извън границите
на населените места – фаза окончателен проект
за обект „Преносен газопровод Южен поток на
територията на Република България“, включващ
парцеларни планове за трасето на газопровода,
неговите технологични площадки и елементите
на обслужващата техническа инфраструктура през
землищата на с. Живково, с. Каменяк, с. Сливак, с. Близнаци, с. Черна, с. Добри Войниково,
с. Трем и с. Тервел на територията на община
Хитрино. Проектната документация е изложена
за разглеждане в Община Хитрино. На основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересуваните лица могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта за подробен устройствен
план до общинската администрация в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“.
7427
19. – Община с. Якимово, област Монтана,
на основание чл. 128, ал. 1 във връзка с ал. 12
ЗУТ съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план за линейни обекти на
техническата инфраструктура извън границите
на населените места – фаза окончателен проект
за обект „Преносен газопровод Южен поток на
територията на Република България“, включващ
парцеларен план за трасето на газопровода през
землището на с. Комощица на територията на
община Якимово. Проектната документация е
изложена за разглеждане в Община Якимово. На
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересуваните
лица могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта за подробен
устройствен план до общинската администрация
в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“.
7428
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Административният съд – Благоевград, на
основание чл. 181, ал. 1 и 2 АПК съобщава, че
по жалба на Емил Любомиров Илчев от Благоевград, ул. Цар Иван Шишман 18, ет. 8, с която
се иска обявяване нищожността на т. VІІ от Заповед № 1235 от 19.06.2008 г. на кмета на община
Благоевград, а именно определените паркинги
за платено паркиране: 1. Подземен паркинг в
подплощадното пространство на пл. Георги Измирлиев, след изтичане на срока на действащия
наемен договор. 2. Паркинг при старата автогара.
3. Паркинг между ул. Полковник Димов и ул.
Даме Груев, и 4. Паркинг на ул. Антим, след изтичане на срока на действащия наемен договор е
образувано адм.д. № 636/2013 г. по описа на съда
и е насрочено за разглеждане в открито съдебно
заседание на 20.11.2013 г. от 10 ч.
7321
Ловешкият окръжен съд на основание чл. 28,
ал. 2 ЗОПДИППД (отм.) обявява, че е образувано гр. д. № 395 по описа на съда за 2013 г. по
мотивирано искане на Комисията за отнемане на
незаконно придобито имущество срещу: 1. Илия
Милчев Христов с постоянен адрес гр. Летница,
община Летница, област Ловеч, ул. Хаджи Димитър 6, и 2. Миглена Илиева Милчева с постоянен
адрес гр. Летница, община Летница, област Ловеч,
ул. Хаджи Димитър 6, чрез законния є представител Илия Милчев Христов, с което на основание
чл. 28, ал. 1 ЗОПДИППД (отм.) във връзка с
§ 5 от ПЗР на ЗОПДНПИ и Решение № 185 от
19.06.2013 г. е предявено искане за отнемане в
полза на държавата на следното имущество на
обща стойност 170 104 лв. ,а именно:
От Миглена Илиева Милчева с правно основание
чл. 9 във връзка с чл. 4, ал. 1 ЗОПДИППД (отм.)
– Недвижим имот – дворно място – празно, цялото от 720 кв. м, съставляващо имот с
планоснимачен номер 931, парцел ХІІІ в кв. 18
по плана на гр. Летница, одобрен през 1965 г.,
при граници и съседи: имот планоснимачен
№ 926, парцел ХІV; имот планоснимачен № 929
и планос нимачен № 930, парцел № ХІІ; имот
планоснимачен № 931, парцел № ХІІІ по плана
на града от 1965 г., собственост на Миглена
Илиева Милчева.
– Съгласно скица на поземлен имот № 9017
от 28.03.2013 г. на Службата по геодезия, карто
графия и кадастър – Ловеч, издадена по кадастрална карта, одобрена със заповед № РД-18-68
от 2.06.2008 г. на изпълнителния директор на
Агенцията по геодезия, картография и кадастър,
адрес на имота: гр. Летница, представлява поземлен имот с идентификатор № 43476.315.931,
гр. Летница, НТП Ниско застрояване (до 10 m),
площ 795 кв. м, стар номер 931, квартал 18,
парцел XIII, заедно с построената в него сграда
с идентификатор № 43476.315.931.1, гр. Летница,
функционално предназначение – селскостопанска сграда, със застроена площ 84 кв.м.

БРОЙ 87

ДЪРЖАВЕН

От Илия Милчев Христов с правно основание
чл. 4, ал. 1 ЗОПДИППД (отм.)
– Лек автомобил марка и модел „Пежо 605“, с
рег. № ОВ 0153 АС, рама № VF36BSFZ290722531,
първоначална регистрация – 21.01.1994 г., закупен
на 9.03.2000 г.
– Наличната сума по банкова сметка IBAN
№ BG60UBBS80024050268419 – спестовен влог в
лева, открит на 24.01.2005 г. в „Обединена българска банка“ – АД, с титуляр Илия Милчев
Христов.
– Наличната сума по банкова сметка IBAN
№ BG 92 STSA93000018112444 – разплащателна
сметка в лева, открита на 29.01.2010 г. в „Банка
ДСК“ – ЕАД, с титуляр Илия Милчев Христов.
– Сумата в размер 8000 лв., внесена по банкова
сметка IBAN № BG60UBBS80024050268419 – спестовен влог в лева, открит на 24.01.2005 г. в „Обединена българска банка“ – АД, с титуляр Илия
Милчев Христов.
– Сумата в размер 4655,76 лв., внесена по банкова сметка IBAN № BG59RZBB91551008129613 – разплащателна сметка в лева, открита на 8.01.2007 г.
в „Райфайзенбанк България“ – ЕАД, с титуляр
Илия Милчев Христов.
– Сумата в размер 2081,80 евро с равностойност
в лева 4071,65, внесена по банкова сметка IBAN
№ BG47R ZBB91551408129602 – разплащателна
сметка в евро, открита на 7.08.2008 г. в „Райфайзенбанк България“ – ЕАД, с титуляр Илия
Милчев Христов.
– Сумата в размер 1674,59 лв., внесена по
банкова сметка IBAN BG 26 BPBI 7928 1062
1213 01 – разплащателна сметка в лева, открита
на 19.02.2008 г. в „Юробанк И Еф Джи България“ – АД, с титуляр Илия Милчев Христов.
– Сумата в размер 2180, 79 лв., внесена по банкова сметка IBAN BG 96 BPBI 79281062121302 – разплащателна сметка в лева, открита на 24.03.2010 г.
в „Юробанк И Еф Джи България“ – АД, с титуляр
Илия Милчев Христов.
– Сумата в размер 945,50 лв., внесена по кредитна карта № 377665135435019 на „Юробанк И
Еф Джи България“ – АД.
– Сумата в размер на 120 лв., внесена по
банкова сметка № 11457333 – разплащателна
сметка в лева, открита на 10.03.2006 г. в „Банка
ДСК“ – ЕАД, с титуляр Илия Милчев Христов.
– Сумата в размер 41 453 лв., внесена по банкова
сметка IBAN № BG 92 STSA 93000018112444 – разплащателна сметка в лева, открита на 29.01.2010 г.
в „Банка ДСК“ – ЕАД, с титуляр Илия Христов
Милчев.
От Илия Милчев Христов, с правно основание
чл. 4, ал. 2 ЗОПДИППД (отм.)
– Сумата в размер 15 000 лв. по пазарна стойност от продажбата на лек автомобил Ауди „А6“, с
рег. № ОВ 8360 АТ, рама № WAUZZZ4B43N014730,
с първоначална регистрация – 13.12.2002 г.
– Сумата в размер 10 000 лв. по пазарна стойност от продажбата на лек автомобил „БМВ 520“, с
рег. № ОВ 3171 АР, рама № WBAHB31030BB88305,
първоначална регистрация – 19.06.1993 г.
– Сумата в размер 65 000 лв. от продажбата
на недвижим имот, изграден до степен на завършеност „груб строеж“, в сграда в София, район
„Люлин“, улица 391, блок 643, ет. 5, в поземлен
имот с идентификатор 68134.4360.367, с площ по
кадастрална схема от 1331 кв. м, при съседи: по-
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землен имот с идентификатор № 68134.4360.291,
поземлен имот с идентификатор № 68134.4360.557,
поземлен имот с идентификатор № 68134.4360.560,
съставляващ по нотариален акт УПИ XI-1173
от кв. 19 по плана на град София, местност
Люлин – 6 м.р., целият с площ 1309 кв. м, при
съседи по скица; от две страни улици, УПИ
III-1033 и УПИ X-1330, която сграда е на девет
етажа, със застроена площ 519,50 кв. м и с разгъната застроена площ 6712 кв. м, състояща се
от сутерен с мазета и паркоместа, партерен етаж
с магазини, бистро и отделен вход за хотелска
част с рецепция и охрана, осем жилищни етажа
с апартаменти и боксониери и две подпокривни нива с апартаменти и тавани, трафопост и
външни паркоместа, а именно: самостоятелен
обект с идентификатор № 68134.4360.367.1.48, с
предназначение ателие за творческа дейност, с
брой нива на обекта 1, който се намира в сграда
1 в описания по-горе недвижим имот, с площ
по кадастралана схема 69,61 кв. м, при съседи
по кадастрална схема: на същия етаж – обект
с идентификатор № 68134.4360.367.1.47, обект с
идентификатор № 68134.4360.367.1.49, под обекта – няма, над обекта – обект с идентификатор
№ 68134.4360.367.1.56, обект с идентификатор
№ 68134.4360.367.1.57 и обект с идентификатор
№ 68134.4360.367.1.55, заедно с припадащите се
1,43 % идеални части от общите части на сградата, който обект представлява по архитектурен
проект ателие № 9, разположено на 5-ия жилищен етаж в описаната по-горе сграда, на кота +
14,50 м, със застроена площ 69,61 кв. м, състоящ
се от една спалня, дневна с кухненски бокс, баня
с тоалетна, антре и един балкон, при съседи по
архитектурен проект : апартамент № 28, улица,
ателие № 8 и коридор, и заедно с припадащите
се на ателието 1,78 % идеални части от общите
части на сградата, равняващи се на 9,74 кв. м.
Съдът указва на заинтересованите лица, че
на основание § 5 от ПЗР на Закона за отнемане
в полза на държавата на незаконно придобито
имущество във връзка с чл. 28, ал. 2 от Закона
за отнемане в полза на държавата на имущество,
придобито от престъпна дейност (отм.) определя
двумесечен срок считано от датата на обнародване
в „Държавен вестник“, в който заинтересованите
лица могат да предявят своите претенции върху
описаното по-горе имущество. Насрочва делото за
първо съдебно заседание на 21.01.2014 г. от 10 ч.,
за която дата да се призоват страните.
7162
Ловешкият окръжен съд на основание чл. 14,
ал. 4 ЗЮЛНЦ във връзка с чл. 729, ал. 2 ТЗ
обявява, че с определение № 340 от 25.09.2013 г.,
постановено по т.д. № 41/2011 г., е одобрил сметка
за разпределение на наличните суми, постъпили от
осребряване на имуществото от масата на несъстоятелността на сдружение „Център за устойчиво
развитие на Община Тетевен“ (несъстоятелност),
БУЛСТАТ 110518750, със седалище и адрес на управление Тетевен, ул. Иван Вазов 42, регистрирано
по ф.д. № 282/2001 г. на Ловешкия окръжен съд,
обявена на 9.09.2013 г. Определението може да
се обжалва пред Великотърновския апелативен
съд в едноседмичен срок от обявяването му в
„Държавен вестник“.
7322
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ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
9. – Управителният съвет на сдружение „Детри навигатори“, София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква заседание на общото събрание
на сдружението на 8.11.2013 г. в 16 ч. в София,
ул. Алабин 40, ет. 1, при следния дневен ред: 1.
приемане на промени (изменения и допълнения) в
устава на сдружението; 2. промени в персоналния
състав на управителния съвет на сдружението;
3. промени в персоналния състав на членовете
на сдружението – приемане на нови членове,
освобождаване и изключване на членове на
сдружението; 4. разни. При липса на кворум на
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието се отлага с
един час по-късно на същото място и при същия
дневен ред и след изтичането му се счита за редовно, колкото и членове и делегати да се явят.
7316
1. – Управителният съвет на сдружение „Бадминтон клуб Левски – Люлин“, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
20.11.2013 г. в 18 ч. в София, бул. Андрей Ляпчев 1,
при следния дневен ред: 1. приемане на промени
в устава; 2. приемане на решение за участие в
други сдружения; 3. приемане на доклада за дейността на управителния съвет; 4. освобождаване
от отговорност членовете на управителния съвет
и избор на нови членове на управителния съвет и
председател. При липса на кворум на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ заседанието на общото събрание
ще се проведе същия ден в 19 ч. при същия дневен
ред и място на провеждане.
7279
27. – Националният съвет на БАРОК, София,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква извънредно
общо събрание на членовете на сдружението на
22.11.2013 г. в 14 ч. в Народната библиотека „Св.
св. Кирил и Методий“ на бул. Васил Левски 88
в София при следния дневен ред: 1. промени в
националния съвет на сдружението; проект за
решение: ОС приема промени в националния
съвет на сдружението; 2. обсъждане и приемане
на Етичен кодекс на работодателите в областта
на културата; проект за решение: ОС приема
Етичен кодекс на работодателите в областта на
културата; 3. обсъждане и приемане на предложение за нова професия „Организатор на културни
прояви и събития“; проект за решение: ОС приема предложение за нова професия „Организатор
на културни прояви и събития“; 4. обсъждане и
приемане на проект за държавно образователно
изискване за нова професия „Организатор на
културни прояви и събития“; проект за решение:
ОС приема проект за държавно образователно
изискване за нова професия „Организатор на културни прояви и събития“; 5. преглед на плащането
на членския внос; проект за решение: ОС приема
решение за дължимостта на забавения членски
внос; 6. разни. Поканват се всички членове на
сдружението да вземат участие лично или чрез
упълномощен представител. Регистрацията на
участниците в общото събрание ще се извършва
между 13 и 14 ч. на 22.11.2013 г. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
ще се проведе същия ден в 15 ч., на същото място и при същия дневен ред. Представителите на

ВЕСТНИК

БРОЙ 87

членове да носят със себе си документ за платен
членски внос и актуални документи, удостоверяващи представителната им власт, или нотариално
заверено пълномощно, ако съответният член се
представлява от пълномощник.
7258
1. – Управителният съвет на сдружение „Национален комитет по осветление в България
НКО“ на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на 10.12.2013 г. в 17 ч. в заседателната
зала на Електротехническия факултет на Техническия университет – София (зала 12126 – блок
12), при следния дневен ред: 1. избор на УС,
председател и зам.-председател на НКО; 2. избор
на контролен съвет.
7291
1. – Управителният съвет на АРУКО, София,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ кани всички членове и кандидати за членове на асоциацията на
редовно общо събрание на 17.12.2013 г. в 18,30 ч.
в 189 аудитория на Софийския университет, бул.
Цар Освободител 15, при следния дневен ред: 1.
отчет на дейността на асоциацията през 2013 г.;
2. финансов отчет; 3. обсъждане и гласуване
на промени в устава на асоциацията, свързани
с условията за членство; 4. приемане на нови
членове; 5. избор на нов управителен съвет и
секретар; 6. обсъждане на бъдещата дейност на
асоциацията. 7. разни.
7257
1. – Управителният съвет на сдружение „Дружество на художниците – Бургас“ на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членовете на 28.11.2013 г. в 17 ч. в Бургас в Бургаската
художествена галерия „Петко Задгорски“ на ул.
Митрополит Симеон 24 при следния дневен ред: 1.
доклад и приемане на отчетите на управителния
съвет и на контролния съвет за дейността им през
2013 г. и на бюджета и годишния финансов отчет
на сдружението за 2013 г.; 2. приемане на нови
членове на сдружението; 3. текущи въпроси. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден един час покъсно от първоначалния час, на същото място и
при същия дневен ред. Писмените материали ще
бъдат на разположение на членовете на адреса на
сдружението в Бургас, ул. Александровска 22, 15
дни преди датата на общото събрание. Поканват
се всички членове на сдружението да участват
в събранието лично, а при невъзможност – чрез
представител, упълномощен с писмено пълномощно.
7244
1. – Управителният съвет на сдружение с не
стопанска цел „Национално движение за социално
и духовно спазване правата на човека“, Варна,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 21, ал. 3 от
устава на сдружението свиква общо събрание на
сдружението на 23.11.2013 г. в 17 ч. на адрес Варна,
ул. Велико Христов 22, при следния дневен ред:
1. преобразуване на сдружение с нестопанска цел
„Национално движение за социално и духовно
спазване правата на човека“ от частна полза в
обществена полза; 2. определяне на целите на
сдружението, средствата за тяхното постигане и
на вида дейност по смисъла на чл. 2 ЗЮЛНЦ;
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3. приемане на устава на сдружението; 4. избор на
управителен съвет на сдружението с нестопанска
цел съобразно чл. 30 ЗЮЛНЦ.
7271
95. – Управителният съвет на Българската
конфедерация по кик бокс и муай тай, Варна, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на членовете на организацията на 14.12.2013 г. в
17 ч. в хотел „Персей“ – Варна, при следния дневен
ред: 1. годишен отчет за дейността на БККБМТ
за 2013 г.; 2. утвърждаване на решенията на УС;
3. задачи, стоящи пред организацията през 2014 г.;
4. приемане на спортен календар за 2014 г. и
определяне на домакините; 5. разни. При липса
на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото
събрание ще се проведе същия ден в 18 ч., на
същото място и при същия дневен ред. Поканват
се всички членове на сдружението да участват в
общото събрание.
7256
2. – Уп ра ви те лни ят с ъве т на сд ру жение
„Училищно настоятелство на СОУ „Димитър
Талев“, Добрич, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква годишно отчетно-изборно събрание на
членовете на настоятелството и представители
на родителската общност на 8.11.2013 г. в 18 ч.
в Добрич, ул. Ген. Георги Попов 16, в сградата
на СОУ „Димитър Талев“ – учителска стая, при
следния дневен ред: 1. одобряване доклада за дейността на сдружението и на годишния финансов
отчет за 2012 г.; 2. освобождаване от отговорност
на членовете на управителния съвет и съвета на
настоятелите за дейността им до 31.12.2012 г.;
3. избор на нови членове в управителния съвет
и съвета на настоятелите. Поканват се всички
членове на сдружението да присъстват лично
или чрез упълномощени представители. Регистрацията на настоятелите и на лицата, редовно
упълномощени да представляват членовете на
сдружението в общото събрание, ще започне в
18 ч. и ще приключи в 19 ч. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 19 ч., на същото място и
при същия дневен ред. Писмените материали и
предлаганите решения, свързани с дневния ред,
са на разположение на членовете на настоятелството в офиса на настоятелството.
7272
1. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел с общественополезна дейност
„Спортен клуб „Арда – 2008“, Кърджали, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква извънредно общо
събрание на сдружението на 7.12.2013 г. в 18 ч. в
Кърджали, кв. Студен кладенец, ул. Перперикон
9, при следния дневен ред: 1. освобождаване
на членове на УС на сдружението; проект за
решение – ОС освобождава членове на УС на
сдружението; 2. избиране на нови членове на УС;
проект за решение – ОС избира нови членове
на УС; 3. разни, текущи. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден, на същото място в 19 ч. и
при същия дневен ред.
7287
26. – Управителният съвет на Спортен клуб
по борба „Васил и Георги Илиеви“, Кюстендил,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 25 от устава на
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сдружението свиква редовно годишно общо събрание на членовете на сдружението на 20.11.2013 г.
в 17 ч. в Кюстендил, ул. Цар Освободител 19,
стадион „Осогово“ – зала по борба, при следния
дневен ред: 1. приемане отчета за дейността на
УС; 2. освобождаване от отговорност и длъжност
членовете на УС; 3. избор на нов управителен съвет;
4. други. Поканват се всички членове лично или
чрез упълномощени представители да присъстват на общото събрание. При липса на кворум
на основание чл. 27 от устава и чл. 27 ЗЮЛНЦ
общото събрание ще се проведе същия ден, на
същото място и при същия дневен ред от 18 ч.
7288
Десислав Росенов Георгиев – ликвидатор на
сдружение с нестопанска цел „Спортен клуб по
шахмат Неделино“, в ликвидация, гр. Неделино, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на 28.11.2013 г. в 10 ч. в гр. Неделино,
ул. Напредък 1, при следния дневен ред: 1. приемане на началния и ликвидационния баланс на
сдружението и пояснителния доклад към него; 2.
приемане на годишния отчет на ликвидатора; 3.
освобождаване от отговорност на ликвидатора
Десислав Росенов Георгиев; 4. заличаване на
сдружение с нестопанска цел „Спортен клуб по
шахмат Неделино“, Неделино. 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.
7324
1. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Спортен клуб Калоян Ладимекс“, Перник, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и
чл. 29 от устава на сдружението свиква общо
събрание на 25.11.2013 г. в 18 ч. в Перник, ул.
Физкултурна 1, зала „Дружба“, при следния дневен ред: 1. разглеждане на молби за приемане на
нови членове на сдружението и освобождаване
на стари; 2. отчет на УС на сдружението; 3. разглеждане на молби за промени в УС, приемане
оставките на членове на УС, приемане на нови
членове на УС; 4. разни. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 19 ч., на същото място и
при същия дневен ред.
7242
25. – Адвокатският съвет на Плевенската
адвокатска колегия на основание чл. 81, ал. 2 от
Закона за адвокатурата свиква извънредно общо
събрание на колегията на 14.11.2013 г. в 13 ч. в
зала № 8 на Окръжен съд – Плевен, при дневен
ред: разглеждане на проекта за изменения и допълнения на Закона за адвокатурата. Поканват се
всички адвокати да вземат участие в събранието.
При липса на кворум на основание чл. 81, ал. 4
ЗА събранието се отлага за един час по-късно и се
провежда независимо от присъстващите членове.
7241
613. – Адвокатският съвет на Адвокатската
колегия – Пловдив, на основание чл. 83 ЗА свиква извънредно общо събрание на Пловдивската
адвокатска колегия на 10.11.2013 г. от 9 ч. в хотел
„Новотел“, Пловдив, при следния дневен ред:
обсъжд ане на проект за изменение и допълнение
на Закона за адвокатурата, изготвен от опреде-
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лената от Висшия адвокатски съвет с Решение
№ 81 от 1.07.2013 г. работна група и вземане на
становище по предложения проект; 2. разни.
7295
62. – Адвокатският съвет на Адвокатската колегия – Силистра, на основание чл. 83 от Закона
за адвокатурата и в изпълнение на Решение № 83
от 1.07.2013 г. на ВАС свиква извънредно общо събрание на колегията на 9.11.2013 г. в 9 ч. в сградата
на Адвокатска колегия – Силистра, ул. Стефан
Караджа 19, при следния дневен ред: 1. разглеждане
на проекта за изменение и допълнение на ЗА; 2.
разни. При липса на кворум на основание чл. 81,
ал. 4 от Закона за адвокатурата събранието ще
се проведе същия ден в 10 ч., на същото място и
при същия дневен ред независимо от боря на присъстващите членове. Поканват се всички членове
на колегията да участват в събранието лично или
чрез писмено упълномощен представител.
7269
3. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел в частна полза „Училищно
настоятелство Атанас Буров“, Силистра, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на 29.11.2013 г. в 17 ч. в Силистра, ул. Македония
121, в сградата на ПГСУАУ „Атанас Буров“, зала
306, при следния дневен ред: 1. изменение и допълнение на устава на сдружението, приет при
учредяването му, касаещи начина за довеждане до
знанието на покана за свикване на общо събрание
до всички членове на сдружението, избор на нов
адрес на управление на сдружението, промяна в
броя членове на управителния съвет и изменение на наименованието на управителния орган
на сдружението от управителен съвет в съвет на
настоятелите; 2. освобождаване на членовете на
управителния съвет и избор на нови такива; 3.
запознаване с решението на управителния съвет
за определяне на нов адрес на управление на дружеството и гласуването му. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 18 ч., на същото място и
при същия дневен ред.
7270
91. – Управителният съвет на СНЦ „Национална асоциация на рибопроизводителите“, Стара
Загора, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно годишно общо събрание на 18.12.2013 г. в
12 ч. в заседателната зала на хотел „Железник“,
Стара Загора 6000, ул. Петър Парчевич 1, при
следния дневен ред: 1. приемане на отчет за дейността на управителния съвет и сдружението за
периода 1.11.2012 – 1.11.2013 г.; 2. освобождаване
от отговорност на членовете и председателя на
управителния съвет за дейността им през отчетния
период; 3. определяне на размера на членския
внос за 2013 г. и срока за неговото внасяне; 4.
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примане на бюджет за дейността през периода
1.11.2013 – 1.11.2014 г.; 5. избор на управителен
съвет; 6. разни. Материалите, свързани с дневния
ред, са на разположение в деловодството на сдружението. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в
13 ч., на същото място и при същия дневен ред.
7289
1. – Управителният съвет на Спортен клуб
„Баскетболен клуб“ – Хасково, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 16.12.2013 г. в
10 ч. в сградата на клуба – Хасково, спортна зала
„Дружба“, при следния дневен ред: 1. приемане
на нови членове и освобождаване на членове в
сдружението; 2. промени в устава на сдружението;
3. избор на нов управителен съвет; 4. разни. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 11 ч., на
същото място.
7290
1. – Управителният съвет на Ловно-рибарското сдружение „Маказа – 2001“, с. Кирково, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на 29.11.2013 г. в 16 ч. в залата на Читалище „Н.
Й. Вапцаров“, с. Кирково, при следния дневен
ред: 1. отчет за работата на управителния съвет
на сдружението; 2. отчет на контролния съвет;
3. отчет на финансовото състояние на сдружението; 4. освобождаване на УС, председател на
УС (контролен съвет и председател); 5. избор на
УС, председател на УС: контролен съвет и председател на контролния съвет и представител на
сдружението в Националното ловно-рибарско
сдружение; 6. разни.
7245
1. – Управителният съвет на Сдружението на
българските козметолози (СБК) на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на СБК на
23.11.2013 г. в 14 ч. в с. Соколица, община Карлово, хотелски комплекс „Яев“ – семинарна зала,
при следния дневен ред: 1. отчет за дейността
за 2012 г.; 2. доклад за извършена проверка на
финансовата дейност на СБК; 3. утвърждаване
на проектопрограма за дейността на СБК; 4.
утвърждаване на проектобюджет на СБК. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 15 ч., на
същото място и при същия дневен ред независимо
от броя на присъстващите членове.
7243
Дочо Георгиев Михайлов, ликвидатор на СНЦ
„Асоциация на модераторите в България“, София,
в ликвидация по ф.д. № 3080/2006 г., на основание
чл. 14, ал. 4 ЗЮЛНЦ кани кредиторите на сдружението да предявят вземанията си в 6-месечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“.
7216
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