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ЗАКОН

за ратифициране Изменението на Приложе
ние А на Конвенцията за създаването на
Европейски комуникационен офис (ЕКО),
прието от Съвета на ЕКО на 23 ноември
2011 г. в Копенхаген
Член единствен. Ратифицира Изменението
на Приложение А на Конвенцията за създаването на Европейски комуникационен офис
(ЕКО) (подписана на 23 юни 1993 г. в Хага,
изменена на 9 април 2002 г. в Копенхаген,
ратифицирана със закон на 16 юли 2003 г.
(обн., ДВ, бр. 22 от 2010 г.; попр., бр. 29 от
2012 г.), прието от Съвета на ЕКО на 23 ноември 2011 г. в Копенхаген.
Заключителна разпоредба
Параграф единствен. Законът влиза в сила
от деня на обнародването му в „Държавен
вестник“.
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Законът е приет от 42-то Народно събрание на 14 ноември 2013 г. и е подпечатан с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Михаил Миков
8553

РЕШЕНИЕ

за прекратяване на пълномощията на народен
представител
Народното събрание на основание чл. 72,
ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Конституцията на Репуб
лика България
РЕШИ:
Прекратява пълномощията на Илия Атанасов Баташки като народен представител от
16. многомандатен изборен район – Пловдив.
Решението е прието от 42-то Народно съб
рание на 21 ноември 2013 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Михаил Миков
8697

МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 261
ОТ 21 НОЕМВРИ 2013 Г.

за отменяне на Наредбата за регулиране на
цените на топлинната енергия
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. Отменят се:
1. Наредбата за регулиране на цените на
топлинната енергия, приета с Постановление
№ 131 на Министерския съвет от 2004 г. (обн.,
ДВ, бр. 55 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 61 от
2007 г. и бр. 105 от 2008 г.).
2. Член 1 от Постановление № 131 на Министерския съвет от 2004 г. за приемане на
Наредба за регулиране на цените на топлинната
енергия и Наредба за регулиране на цените
на природния газ (обн., ДВ, бр. 55 от 2004 г.;
изм., бр. 38 от 2013 г.).
Заключителна разпоредба
§ 2. Постановлението влиза в сила от датата
на влизане в сила на Наредбата за регулиране
на цените на топлинната енергия по чл. 36,
ал. 3 от Закона за енергетиката, приета от
Държавната комисия за енергийно и водно
регулиране.
Министър-председател:
Пламен Орешарски
За главен секретар на Министерския съвет:
Нина Ставрева
8718
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 262
ОТ 21 НОЕМВРИ 2013 Г.

за изменение и допълнение на Устройствения
правилник на Министерския съвет и на не
говата администрация, приет с Постановле
ние № 229 на Министерския съвет от 2009 г.
(обн., ДВ, бр. 78 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 102 от
2009 г., бр. 15, 25 и 30 от 2010 г.; попр., бр. 32 от
2010 г.; изм. и доп., бр. 74 и 88 от 2010 г., бр. 15,
25, 31, 43, 54, 80 от 2011 г., бр. 22, 50 и 103 от
2012 г. и бр. 30, 51, 69, 70, 74, 82 и 88 от 2013 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 17 се създава т. 3:
„3. координира чрез парламентарните сек
ретари на министрите изготвянето на единно
становище по законопроектите на народните
представители в случаите по чл. 82, ал. 2,
изречение второ.“
§ 2. В чл. 32 се създава ал. 6:
„(6) Вносителите изпращат всеки законопроект за съгласуване от Центъра за превенция
и противодействие на корупцията и организираната престъпност към Министерския съвет
съобразно функционалната му компетентност.“
§ 3. В чл. 34, ал. 1 думите „чл. 32, ал. 1,
3 и 5“ се заменят с „чл. 32, ал. 1, 3, 5 и 6“.
§ 4. В чл. 35 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 т. 4 се изменя така:
„4. финансова обосновка, одобрена от министъра на финансите:
а) за актове, които оказват пряко и/или
косвено въздействие върху държавния бюджет,
съгласно приложение № 2.1;
б) за актове, които не оказват пряко и/или
косвено въздействие върху държавния бюджет,
съгласно приложение № 2.2;“.
2. В ал. 2 т. 6 се отменя.
3. Създава се ал. 5:
„(5) Финансовите обосновки за проекта на
решение за одобряване проекта на закон за
държавния бюджет, проекта на постановление за изпълнението на държавния бюджет и
проектите на актове на Министерския съвет
за одобряване на бюджетната прогноза и процедура се разработват съгласно приложение
№ 2.2.“
§ 5. В чл. 36 се създава ал. 6:
„(6) По изключение и по решение на министър-председателя материали, макар и да
отговарят на изискванията на чл. 35, може да
не бъдат включени в дневния ред и да бъдат
върнати на вносителя.“
§ 6. В чл. 82, ал. 2 се създава изречение
второ: „Когато становище по един и същ законопроект е поискано от двама или повече
министри, те изготвят и внасят по него единно становище за съгласуване на оперативно
заседание.“
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§ 7. Досегашното приложение № 2 към
чл. 35, ал. 1, т. 4 става приложение № 2.1 към
чл. 35, ал. 1, т. 4, буква „а“.
§ 8. Създава се приложение № 2.2 към
чл. 35, ал. 1, т. 4, буква „б“:
„Приложение № 2.2
към чл. 35, ал. 1, т. 4, буква „б“
ОДОБРИЛ,
МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ:
ФИН А НСОВА ОБОСНОВК А
ОТНОСНО: .........................................................
(точно наименование на проекта на акт)
1. Мотиви и цел за внасяне за разглеждане от
Министерския съвет на проекта на акт
2. Очаквани резултати от прилагането на
проекта на акт
Предложеният проект на акт няма да доведе
до пряко и/или косвено въздействие върху
държавния бюджет.
ПРЕДЛОЖИЛ/ПРЕДЛОЖИЛИ
МИНИСТЪР/МИНИСТРИ: ..............“

Министър-председател:
Пламен Орешарски
За главен секретар на Министерския съвет:
Нина Ставрева
8719

МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ИКОНОМИКАТА
И ЕНЕРГЕТИКАТА
Правилник за изменение и допълнение на
Устройствения правилник на Центъра на
промишлеността на Република България в
Москва, Руска федерация (ДВ, бр. 76 от 2012 г.)
§ 1. В чл. 1 ал. 7 се изменя така:
„(7) Административният адрес на центъра
в Република България е: пощенски код 1797,
София, ж.к. Изгрев, ул. Лъчезар Станчев 13,
ет. 6, стаи 601/602.“
§ 2. В чл. 2 д у мите „икономическ ите,
търговските и техническите“ се заменят с
„икономическите и търговските“.
§ 3. В чл. 5 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) точка 2 се изменя така:
„2. координира дейността на центъра с
Министерството на икономиката и енергетиката, други административни структури,
български физически и юридически лица и
техни обединения;“
б) в т. 5:
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аа) думите „разрешава ползване на отпуски, както и изплащането на обезщетения
за неизползван платен годишен отпуск на
същите;“ се заличават;
бб) създава се нов текст със следното
съдържание: „разрешава ползване на отпуски, както и изплащането на обезщетения за
неизползван платен годишен отпуск на служителите на центъра;“
в) създава се нова т. 11:
„11. при осъществяване на дейността си
дирек торът издава заповеди, у твърж дава
правилници и инструкции;“
г) досегашните т. 11 – 17 стават съответно
т. 12 – 18.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) При отсъствие на директора функциите му се изпълняват от главния секретар
на основание писмена заповед, а в негово
отсъствие – от определен с писмена заповед
на директора служител на центъра.“
§ 4. В чл. 6 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Администрацията на центъра подпомага директора при осъществяване правомощията му чрез осигуряване технически
дейността на центъра.“
2. В ал. 6 след думите „работните заплати
на“ се добавя „работещите в“.
§ 5. В чл. 7 се създава ал. 4:
„(4) При отсъствие на главния секретар
неговите функции се изпълняват от служител, определен за всеки конкретен случай с
писмена заповед на директора.“
§ 6. Член 8 се изменя така:
„Чл. 8. (1) Администрацията е организирана
в една дирекция „Администрация“, която се
ръководи пряко от главния секретар.
(2) Функции на администрацията:
1. в областта на деловите връзки и информацията:
а) организира презентации на експортния
потенциал и инвестиционния климат в България, изложбени прояви и бизнес срещи, делови мисии, семинари, конференции, участва
в подготовката и провеждането на такива
мероприятия, организирани от Министерството на икономиката и енергетиката и други
български и руски организации;
б) съдейства на българския бизнес при
осъществяване на контакти с потенциални
бизнес партньори, като подпомага обмена
на информация между тях и разпространява
търговски запитвания и предложения;
в) осъществява взаимодействие с дирекция
„Външноикономическа политика“ в Министерството на икономиката и енергетиката
по въпросите на търговско-икономическата
и маркетинговата дейност на руския пазар;
г) поддържа интернет страницата на центъра, създава, поддържа и предоставя актуална
информация за икономическите възможности
и експортния потенциал на Република България и за условията за извършване на търговска
дейност в Руската федерация;
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2. в областта на финансите и управлението
на собствеността:
а) организира и осъществява финансово-счетоводното обслужване на центъра в
съответствие със Закона за счетоводството,
сметкоплана на бюджетните предприятия и
приложимите счетоводни стандарти и други
нормативни актове, изготвя проекта на бюджета, следи за изпълнението на утвърдения
му бюджет, изготвя периодичните касови и
счетоводни отчети за дейността на центъра и
ги предоставя в определените срокове на първостепенния разпоредител с бюджетни кредити,
съставя годишния финансов отчет на центъра;
б) организира завеждането и отчитането
на материалните и нематериалните активи
на центъра, извършва касовото и банковото
обслужване на центъра;
в) създава организация по охраната на
труда, техниката за безопасност, управление
на сградния фонд и материално-техническата
база на центъра;
г) организира и отговаря за охранителния
и пропускателния режим в центъра и ремонта
на пожароизвестителните и пожарогасителните системи;
д) у частва в изготвянето на вътрешни
нормативни актове и договори;
3. в областта на административното обслужване и деловодната дейност:
а) приема, регистрира и насочва по компетентност входящата служебна кореспонденция
към адресатите, извежда и изпраща по предназначение изходящата кореспонденция и извършва външна и вътрешна куриерска дейност;
б) организира и осъществява контрол на
деловодната обработка на движението на входящата, изходящата и вътрешната кореспонденция и осигурява информация за получената
и изпратената кореспонденция;
в) систематизира, съхранява и архивира
документите и другите материали на центъра
и извежда и води регистър на заповедите на
директора;
г) води регистър на декларациите по чл. 12
от Закона за предотвратяване и установяване на
конфликт на интереси (Загл. изм. – ДВ, бр. 97
от 2010 г., в сила от 10.12.2010 г.) по отношение
на служителите в администрацията на центъра;
д) изготвя заверени копия на документи,
съхранявани в архива на центъра;
е) осигурява дейностите по административното обслужване на физическите и юридическите лица.
(3) Служителите в дирекцията изпълняват
и други задачи, възложени от директора.“
§ 7. В чл. 13, ал. 2 след думите „17,30 ч.“
се добавя „местно време“.
§ 8. В чл. 14 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „като информация за
приемните дни се оповестява на интернет
страницата, както и на указателните табла в
сградите на центъра.“ се заличават.
2. В ал. 4, т. 2 думите „изписани на български език“ се заличават.
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3. Алинея 5 се изменя така:
„(5) За сигнали, отнасящи се до нарушения, извършени преди повече от две години,
се считат тези, които се отнасят за факти,
случили се преди повече от две години преди
подаването или заявяването на сигнала.“
4. В ал. 6 изречението „Преписи от тези
предложени я могат да се изпращат и до
министъра на икономиката, енергетиката и
туризма.“ се заличава.
§ 9. В приложението към чл. 6, ал. 2 ред
„Дирекция „Счетоводно-правна и логистична
дейност, делови връзки и информация“ се
заменя с „Дирекция „Администрация“.
§ 10. Навсякъде в текста думите „Министерството на икономиката, енергетиката и
туризма“ се заменят с „Министерството на
икономиката и енергетиката“, думите „министърът на икономиката, енергетиката и туризма“
се заменят с „министърът на икономиката и
енергетиката“, а думите „министъра на икономиката, енергетиката и туризма“ се заменят с
„министъра на икономиката и енергетиката“.
Заключителни разпоредби
§ 11. Този правилник се издава на основание
чл. 60, ал. 2 от Закона за администрацията
и § 4, ал. 1 от преходните и заключителните разпоредби на ПМС № 197 от 2013 г. за
приемане на Устройствен правилник на Министерството на икономиката и енергетиката
(ДВ, бр. 79 от 2013 г.).
§ 12. Правилникът влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър:
Драгомир Стойнев
8673

МИНИСТЕРСТВО
НА ИНВЕСТИЦИОННОТО
ПРОЕКТИРАНЕ
МИНИСТЕРСТВО
НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ
МИНИСТЕРСТВО
НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
МИНИСТЕРСТВО
НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА
НАРЕДБА № V-12-707
от 15 ноември 2013 г.

за условията и реда за устройството, безопас
ността и техническите изисквания към съо
ръженията, поставяни в увеселителни обекти
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. (1) С наредбата се определят условията и редът за устройството, безопасността
и техническите изисквания към съоръженията, поставяни в увеселителни обекти, в т.ч.
изискванията за тяхното безопасно ползване,
поддържане и контрол.
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(2) За осигуряване на нормалната употреба
на съоръженията, поставяни в увеселителни
обекти, и на безопасността на потребителите,
които ги ползват, на персонала, който ги обслужва, както и на всички други лица, които
се намират в близост до тях, собствениците
на съоръженията са длъжни да предприемат
мерки за привеж дане на съоръженията в
съответствие с изискванията на наредбата
за предотвратяване на възможните рискове,
застрашаващи живота и здравето на хората,
както и частната и общинската собственост.
Чл. 2. (1) Наредбата се прилага едновременно с изискванията на правилата и нормативите
за устройство на територията, на нормативните
актове, в които са определени изискванията,
свързани с носимоспособността и устойчивостта на строителните конструкции при
експлоатационни и сеизмични натоварвания,
пожарната безопасност, хигиената, здравето,
опазването на околната среда и защитата от
шум, здравословните и безопасните условия
на труд, и на националните стандарти, с
които са въведени европейските стандарти,
определящи изискванията към съоръженията,
поставяни в увеселителни обекти.
(2) Наредбата се прилага при:
1. проектиране и производство на съоръжения, предназначени за и поставяни в
увеселителни обекти;
2. ремонт и модификация на съществуващи
съоръжения, поставяни в увеселителни обекти;
3. поддържане и контрол при експлоатацията на съоръженията, поставяни в увеселителни обекти.
(3) Наредбата се прилага и за съоръженията
в увеселителни обекти, за които се изисква
изпълнението на строителни и монтажни
работи съгласно Закона за устройство на територията (ЗУТ) и подзаконовите нормативни
актове за неговото прилагане.
Чл. 3. Наредбата не се прилага за циркове,
неподвижни трибуни, инсталации за строителни обекти, строителни скелета, разглобяеми селскостопански конструкции, водни
съоръжения и пързалки, аквапаркове, водни
атракциони, атракционни и тематични паркове, картинги със състезателен характер, както
и за увеселителни съоръжения, задействани
чрез монета, ползвани едновременно от не
повече от три лица, използването на които е
уредено в специални закони и в подзаконовите нормативни актове за тяхното прилагане.
Чл. 4. Продуктите и материалите, които се
поставят в увеселителни обекти, произведени
и/или пуснати на пазара в държави – членки
на Европейския съюз, и в Турция или законно
произведени в държава от Европейската асоциация за свободна търговия – страна по Споразумението за Европейското икономическо
пространство, може да се използват за целите
на тази наредба, при условие че осигуряват
еднакво или по-високо ниво на безопасност
спрямо изискванията, определени в тази наредба, и имат сертификат за безопасност.
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Г л а в а

в т о р а

ВИДОВЕ СЪОРЪЖЕНИЯ. ОСНОВНИ ИЗИСК
ВАНИЯ КЪМ СЪОРЪЖЕНИЯТА, ПОСТАВЯ
НИ В УВЕСЕЛИТЕЛНИ ОБЕКТИ
Чл. 5. (1) В зависимост от степента на
опасност и предназначението им по възрастови
групи на очакваните потребители съоръженията, поставяни в увеселителни обекти, се
класифицират в три категории:
1. първа категория (екстремни) – предназначени за лица над 10 години и с ускорение,
което надвишава 10 m/s2 , и/или със скорост
над 10 m/s;
2. втора категория (семейни) – предназначени за лица над 10 години и със скорост и
ускорение, по-малки от тези на съоръженията
по т. 1, които не попадат в обхвата на първа
категория;
3. трета категория (детски) – предназначени за деца до 10 години.
(2) В зависимост от начина на управление
съоръженията, поставяни в увеселителни
обекти, са с ръчно, механично (хидравлично
и пневматично), електрическо и електронно
управление.
(3) В зависимост от изискванията за предварителна подготовка на терена и монтаж
съоръженията са свободно поставени върху
терена (без да се нарушава теренът) и трайно
прикрепени (анкерирани) върху предварително
подготвен терен или изпълнена основа.
Чл. 6. Съоръженията, поставяни в увеселителни обекти, се проектират и произвеждат така, че да не създават опасност за
потребителите, за обслужващия персонал,
за намиращите се в близост посетители и за
разположените около тях сгради, съоръжения
и елементи на техническата инфраструктура.
Чл. 7. (1) За всяко съоръжение, поставяно
в увеселителни обекти, се съставя техническа
документация, която трябва да отговаря на:
1. изискванията на БДС ЕN 13814 „Съоръжения и машини за панаири и паркове за
забавление. Безопасност“ или на БДС ЕN 14960
„Надуваеми съоръжения за игра. Изисквания
за безопасност и методи за изпитване“ – за
съоръженията, произведени или модифицирани след 2005 г.;
2. изискванията за безопасност на националните нормативни актове и документи на
държавата производител, действащи до 2005 г.
включително – за съоръженията, произведени
до 2005 г. включително.
(2) Техническата документация на съоръженията, поставяни в увеселителни обекти,
се съхранява от собственика/ползвателя на
увеселителното съоръжение през целия период
на експлоатация на съоръжението.
(3) Техническата документация на съоръженията, поставяни в увеселителни обекти,
включва:
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1. проектна документация и паспорт – за
съоръженията, произведени след 2005 г.;
2. екзекутивна документация и паспорт – за
съоръженията, произведени до 2005 г. включително.
Чл. 8. Проектната документация на съоръженията, поставяни в увеселителни обекти,
произведени след 2005 г. по БДС ЕN 13814 или
БДС ЕN 14960, се изработва от технически
правоспособни лица и съдържа:
1. обяснителна записка с основните технически данни за предназначението, необходимия вид и количества (дебит или мощност)
енергоноси тели, изиск вани я к ъм терена,
ограничения за потребителите и данни за
необходимия експлоатационен и обслужващ
персонал;
2. конструктивни и монтажни чертежи или
схеми с габарити и присъединителни размери,
зона за безопасност (минималното необходимо
свободно пространство около съоръжението);
3. инструкция за предварителната подготовка на терена, монтаж и демонтаж;
4. наръчник с инструкции за поддръжка
и безопасна експлоатация, за задължителни
периодични прегледи, за периодична подмяна
на съставни части;
5. обосновка за необходимото обездвижване
и/или обезопасяване на потребителите и на
чакащите реда си, обезопасяване на подстъпите към съоръженията (пътеки или стълби),
необходимите маркировки и указателни знаци;
6. протоколи за извършени изпитвания на
съоръжението и на неговите елементи, както
и за проведените изпитвания за безопасност
(защита срещу падане, възможност за захващане, заключителна обработка, цялостност
на конструкцията) и заключение за неговата
безопасност;
7. сертификати за материали и съставни
части;
8. информация за вида и действието на
средствата за ограничаване на потребителите,
за необходимостта от маркировка или ограждения за зрителите, за вида и изискванията
към огражденията (ако са необходими).
Чл. 9. Екзеку тивната документация на
съоръженията, произведени до 2005 г. включително, се изработва от технически право
способни лица и съдържа:
1. подробни чертежи и технически данни
на съоръжението;
2. инструкция за предварителната подготовка на терена, монтаж и демонтаж;
3. наръчник с инструкции за поддръжка
и безопасна експлоатация, за задължителни
периодични прегледи, за периодична подмяна
на съставни части, за контрол на неразглобяеми съединения;
4. протоколи за извършени изпитвания на
съоръжението и на неговите елементи, както
и за проведените изпитвания за безопасност
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(защита срещу падане, възможност за захващане, заключителна обработка, цялостност
на конструкцията) и заключение за неговата
безопасност.
Чл. 10. (1) Паспортът на всяко съоръжение,
поставяно в увеселителни обекти, съдържа
най-малко следната информация: наименование, категория и общи данни, право на
собст веност, описание на съоръжението,
технически данни и изисквания, данни за
експлоатацията, разрешение за пускане в
действие, задължителни прегледи, извършени
планови ремонти, извършени извънпланови
ремонти и промени, планови технически
прегледи, регистрирани аварии и злополуки,
регистрирани монтажи и списък на доклади.
(2) Паспортът по ал. 1 се съставя по образец
съгласно приложението.
Г л а в а

т р е т а

УСТРОЙСТВО, БЕЗОПАСНОСТ И ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СЪОРЪЖЕНИЯТА, ПОСТАВЯНИ В УВЕСЕЛИТЕЛНИ
ОБЕКТИ
Чл. 11. (1) Увеселителните обекти се устройват въз основа на подробна ситуационна
схема така, че да не застрашават живота и
здравето на потребителите вследствие на рискове, свързани с експлоатацията на съоръженията и техните елементи, с електрическото
обзавеждане и системите за управление, с
терена и неговата подготовка, с начина на
разполагане на съоръженията, с опасността
при пожар, както и при влизане и напускане
на обекта.
(2) На подробната ситуационна схема на
увеселителния обект се обозначават видовете
съоръжения и начинът на тяхното задействане, точните места на всяко от съоръженията,
зоната за безопасност, основните маршрути за
преминаване, напускане и евакуация, всички
отстояния между съоръженията и между тях
и други обекти, разположени в непосредствена близост, всички необходими временни
ограждения и прегради за предотвратяване
на неразрешен достъп и за ограничаване
на достъпа. Обозначава се и системата за
елек т ри ческо за х ра н ва не, зазем и т ел ната
уредба, броят и местата за пожарогасители,
негоримите контейнери за отпадъци, местата
за потребители и за придружители, местата
за операторите на съоръженията, за специализираната превозваща техника, както и
местоположението на най-близките пожарни
хидранти и противопожарни съоръжения.
(3) Не се допуска разполагане на елементи за обзавеждане на обекта, които може да
ограничат и/или да създадат препятствия по
маршрута за напускането му.
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(4) Разстоянията между зоните за безопасност на съоръженията, поставяни в увеселителни обекти, са не по-малко от 4 m с оглед
създаване на условия за достъп на пожарните
автомобили.
(5) Ситуационната схема трябва да е на
разположение на районната служба „Пожарна
безопасност и защита на населението“ на общината, на територията на която се поставят
съоръженията.
(6) Подробната ситуационна схема се изработва от технически правоспособни лица
и се подписва от собственика или ползвателя
на съоръженията.
Чл. 12. (1) Теренът, на който се разполагат
съоръженията в увеселителни обекти, съобразно инструкцията за монтажа и експлоатацията
им трябва да отговаря на следните изисквания:
1. да е плосък, равен и устойчив;
2. безопасно да понася натоварването от
съоръжението.
(2) Теренът за увеселителния обект се
проверява на равни интервали след монтажа
на съоръжението за потвърждаване на носимоспособността и устойчивостта му, особено
при неблагоприятни метеорологични условия.
(3) Теренът за увеселителния обект се осигурява с вода, електрически ток и тоалетни
за периода на поставяне на съоръженията.
Чл. 13. (1) Теренът, върху който се разполагат съоръженията, се определя от съответната общинска администрация въз основа на
предвижданията на подробния устройствен
план за урбанизираните територии по чл. 8,
т. 1 ЗУТ, предназначени за развлекателни
функции, озеленени площи и др., и справка
за подземния кадастър и надземните комуникации, които може да бъдат засегнати и/
или представляват опасност за монтажа и
експлоатацията на съоръженията.
(2) Местата за захранване на увеселителния
обект с вода и електрически ток се определят
от съответните експлоатационни дружества
въз основа на издаденото разрешение за поставяне на съоръженията в увеселителния обект.
(3) Собственикът/ползвателят осигурява
тоалетни за потребителите.
(4) Разрешението за поставяне на съоръжението се издава от главния архитект
на общинската администрация въз основа
на одобрена подробна ситуационна схема с
нанесените върху нея данни по ал. 1 и 2 и
представен паспорт на съоръжението.
Г л а в а

ч е т в ъ р т а

ПОСТАВЯНЕ И МОНТАЖ (ДЕМОНТАЖ)
НА СЪОРЪЖЕНИЯТА В УВЕСЕЛИТЕЛНИ
ОБЕКТИ
Чл. 14. Съоръженията се поставят върху
определения терен в съответствие с одобрената подробна ситуационна схема, като при
възможен риск за преобръщане от вятър
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съоръжението се анкерира към терена или
се укрепва с тежести (баласт) в съответствие
с инструкцията за монтаж и експлоатация.
Чл. 15. (1) При необходимост от извършване
на изкопни работи, поставяне на стълбове или
клинове и извършване на други строителни и
монтажни работи на терена на увеселителния
обект работите се извършват така, че да не
се засегнат подземните комуникации.
(2) За изкопи и насипи с дълбочина или
височина до 1 m и с площ до 30 m 2 , за които
се изисква разрешение за строеж съгласно
ЗУТ, в разрешението за строеж се вписват и
условията за оползотворяване на хумусния
земен слой.
(3) След демонтажа на съоръженията и
преместването им на друго място собственикът
на съоръжението възстановява терена, върху
който то е било поставено, в първоначалния
му вид.
Чл. 16. (1) Съоръженията се монтират на
подравнен и уплътнен терен, за да се осигури
безопасната им работа.
(2) В зависимост от вида на съоръжението
и изискванията за безопасна експлоатация
съоръжението се нивелира с оглед равномерно
разпределение на натоварванията, а опорите
се укрепват.
(3) При нивелирането за постигане на
максимална пространствена устойчивост се
използват минимален брой подложки. Височината на подложките е възможно най-малка, а
материалът за подлагане не трябва да поддава
под тежестта на съоръжението.
(4) Подложките се разполагат директно под
опорните точки на съоръжението.
(5) В зависимост от особеностите на терена
и/или на съоръжението се изпълняват носещи
конструкции, които да поемат натоварването и безопасно да го предадат на терена.
Характеристиките на терена и елементите
за закрепване на съоръжението към терена
(анкерите) се проверяват всеки ден, като извършените проверки се регистрират в дневник
на съоръжението.
(6) При използване на повдигателни съоръжения при монтажа и демонтажа се прилагат
изискванията на Наредбата за безопасната
експлоатация и техническия надзор на повдигателни съоръжения, приета с Постановление
№ 199 на Министерския съвет от 2010 г. (ДВ,
бр. 73 от 2010 г.).
Чл. 17. Монтаж и демонтаж, настройка,
изпитване, работа, разглобяване, манипулиране, поддръжка, модифициране и контрол
на съоръженията, поставяни в увеселителни
обекти, се извършват само от определени от
собственика/ползвателя лица – отговорник по
експлоатацията, оператор на съоръжението и
обслужващ персонал.
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Чл. 18. (1) Преди монтаж всички елементи
на съоръжението се преглеждат за следи от
износване, деформация или друга повреда.
(2) Свързващите и укрепващите (осигуряващите) части на съоръжението се преглеждат
за съответствие с проектната документация и
се регулират или заменят при несъответствие.
При износване елементите се заменят незабавно с други, които съответстват на проектната
документация. След прегледа лицето, което
го е извършило, изготвя протокол.
Чл. 19. След приключване на монтажа
всички части, които са свързани с безопасността на съоръжението – елементи от конструкцията, съединителни части, укрепващи
части, устройства за безопасност, електрически
системи и спирачки, се преглеждат, за да
се удостовери правилното им инсталиране.
След прегледа лицето, което го е извършило,
изготвя протокол.
Чл. 20. След монтажа зоната за безопасност
на всяко съоръжение се огражда и обезопасява с ограждения и прегради срещу достъп
на потребители и посетители.
Чл. 21. До всички бънджи или бънджи
батути се поставя теглилка за проверка на
теглото на потребителя съгласно Закона за
измерванията и се предприемат мерки за
безопасността на потребителя.
Г л а в а

п е т а

ПУСК АНЕ В ДЕЙСТВИЕ И БЕЗОПАСНА
ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА СЪОРЪЖЕНИЕТО
Чл. 22. За пускането в действие и за безопасната експлоатация на съоръженията, поставяни в увеселителни обекти, собственикът/
ползвателят е отговорен за:
1. съставяне, утвърждаване и съхраняване
на дневник на съоръженията и писмени процедури за работата им;
2. определяне със заповед на отговорните
физически лица за работа със съоръженията,
както следва:
а) отговорник по експлоатацията;
б) оператор на съоръжението;
в) обслужващ персонал;
3. получаване на разрешение за пускане
на съоръжението в действие.
Чл. 23. (1) Отговорникът по експлоатацията
е длъжен да следи за безопасността на персонала и на потребителите на съоръженията.
(2) Отговорникът по експлоатацията осигурява:
1. дневник за инструктаж на персонала и
за преглед на съоръжението, техническа документация и писмени процедури за работа на
съоръженията и на системите за управление
и безопасност;
2. обучението на операторите и обслужващия персонал, в т.ч. инструктирането им
за процедурите при пожар и за използването
на противопожарното оборудване;
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3. монтажа и демонтажа на съоръженията;
4. обслужването и поддържането на съоръженията;
5. извършването на преглед на терена, ежедневни прегледи, при които особено внимание
се обръща на правилното функциониране на
частите и елементите на съоръжението, чиято повреда може да доведе до нараняване на
персонала, както и извършване на задължителни прегледи, определени от производителя
на съоръжението, за допустими толеранси,
граница на нехоризонталност, въздушно и
хидравлично налягане, износване, проверки
по системите за заключване и ограничаване
на потребителите, структурна и механична
цялост, прегради, ограждения, заключващи
и осигуряващи устройства, както и за възли
и детайли;
6. регистрирането на извършените прегледи по т. 5 в дневник за прегледите на
съоръжението;
7. извършването на преглед на електрообзавеждането и преглед за повреди след всеки
монтаж, но не по-рядко от веднъж месечно.
(3) Дневникът по ал. 2, т. 1 се съхранява
най-малко три години от последния запис.
Чл. 24. Операторът на съоръжението е
длъжен:
1. да е обучен и информиран за безопасност
при работа със съоръжението;
2. да е запознат с писмената процедура за
експлоатация на съоръжението и да може да
работи със съоръжението при спазване на
изискванията за безопасност;
3. да е инструктиран за процедурите при
пожар и за използването на противопожарното оборудване;
4. да познава работата на системите за
управление и безопасност;
5. да докладва при аварии, дефекти и други
необичайни събития;
6. да извършва проверките по чл. 18, 19, 20
и 21, да контролира зоните за безопасност и
да ограничава достъпа до съоръженията, да не
допуска броят на ползвателите да превишава
капацитета на съоръжението;
7. да осигурява аварийното спиране, прекъсването на електрическото захранване и евакуацията на потребителите на съоръженията;
8. да осигурява придружител на потребителите на съоръженията, когато това се изисква
с указанията на производителя;
9. да наблюдава пряко всяко съоръжение
през цялото време, когато то се ползва от
потребителите.
Чл. 25. (1) Обсл у ж ващи я т персона л е
длъжен:
1. да е обучен и информиран за безопасност
при работа със съоръжението;
2. да е запознат с писмените процедури за
експлоатация на съоръженията;
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3. да познава работата на системите за
управление и безопасност;
4. да е запознат с писмените процедури
за действия при злополуки, пожар, неблагоприятни климатични условия, неизправност
и повреди на съоръженията, неадекватно
поведение на потребителите;
5. да натоварва съоръжението, съответно
да разполага потребителите на местата за
сядане или ползване по уговорения модел с
най-големи/най-малки потребители в правилното положение;
6. правилно да уравновесява съоръженията,
пренасящи потребители;
7. да не допуска потребители, които видимо
са в неподходящо физическо, психическо и
здравословно състояние;
8. да предприеме всички разумни мерки за
отстраняване на потребители, чието поведение
показва, че не могат безопасно да ползват
съоръжението;
9. да не допуска потребителите да ползват
части от съоръжението, където системата за
ограничаване на потребителите е неизправна;
10. да се увери, че всички потребители
са в безопасност и ограничени в правилно
положение, че на потребителите е била дадена информация, необходима за безопасното
ползване на съоръжението, и че няма потребители или зрители в опасните зони, преди
да сигнализира на оператора, че е безопасно
да задвижи съоръжението.
(2) Обслужващият персонал няма право
да пуска съоръженията.
Чл. 26. (1) Всички електрически проводници се изолират и защитават от механични
въздействия. Съоръженията, задвижвани с
ток, трябва да имат инсталирани предпазни
устройства с подходяща характеристика, като
предпазители и защити, които да прекъсват
захранването в случаите на късо съединение,
повреда в заземяването или при претоварване.
(2) Всички неизолирани метални конструкции и части се обезопасяват срещу попадане
под напрежение при неизправност и се заземяват съгласно изискванията на Наредба № 3
от 2004 г. за устройството на електрическите
уредби и електропроводните линии (ДВ, бр. 90
и 91 от 2004 г.).
Чл. 27. Елементите на осветлението се поставят така, че да не може да се достигат от
потребители, придружители и посетители, да
са сигурно закрепени към конструкциите, да
са достатъчно здрави да понесат въздействията
от вятър, сняг и земетръс, да са защитени от
дъжд и да не са окачени на проводниците,
освен ако проводникът е предназначен за
тази цел.
Чл. 28. До работа с електрическите съоръжения се допускат лица, които са квалифицирани или инструктирани по смисъла на
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чл. 154, т. 62 и 63 от Наредба № 3 от 2004 г.
за устройството на електрическите уредби и
електропроводните линии.
Чл. 29. Съоръженията се пускат в действие
само след като са извършени проверките по
чл. 23, ал. 2, т. 5.
Чл. 30. При бу ря, лоша видимост или
неблагоприятни атмосферни условия, които
може да повлияят на работата и устойчивостта на съоръженията или на безопасността на
потребителите, работата на съоръженията се
прекратява, ако това е указано от производителя.
Чл. 31. Съоръженията, които съгласно
указанията на производителя може да изложат на риск потребители с пейсмейкъри, със
сърдечни заболявания, със здравословно състояние, което може да се влоши при ползване
на съоръжението, както и бременни жени, се
осигуряват допълнително с подходящи видими знаци за ограничаване на ползването им.
Чл. 32. Не се допуска броят на хората,
намиращи се на платформата за достъп, да
превишава предвидената им численост в
проектната документация.
Чл. 33. Движещи се части на съоръженията,
които са на височина, по-малка от 2,5 m, се
обезопасяват с ограждения, възпрепятстващи
проникването в опасната зона.
Чл. 34. (1) Маршрутите за напускане и
евакуация от увеселителния обект са съгласно изискванията на Наредба № Із-2377 от
2011 г. за правилата и нормите за пожарна
безопасност при експлоатация на обектите
(ДВ, бр. 81 от 2011 г.).
(2) Най-малко един изход и най-малко един
достъп на увеселителния обект трябва да са
подходящи за инвалидни колички съобразно
изискванията на Наредба № 4 от 2009 г. за
проектиране, изпълнение и поддържане на
строежите в съответствие с изискванията за
достъпна среда за населението, включително
за хората с увреждания (ДВ, бр. 54 от 2009 г.).
Чл. 35. До всяко съоръжение, когато това
се изисква от указанията на производителя,
се осигуряват зони за изчакване, които се
контролират чрез парапети, врати и допълнително наблюдение.
Чл. 36. При съоръжения, които се придвижват по релси, местата, в които потребителите
пресичат релсите, се маркират и обезопасяват
срещу спъване и падане.
Чл. 37. (1) До всяко съоръжение се поставя
информационна табела с четлив и привличащ
вниманието надпис, който в зависимост от
спецификата на съоръжението ясно и точно
изразява ограниченията към потребителите,
които са най-малко следните:
1. минимална възраст и/или минимална
или максимална височина на потребителите;
2. допустим брой лица за едно устройство;
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3. забрана за носене на остри или обемисти
предмети (пръчки, чадъри и др.) или животни;
4. опасност от повличане на шалове или
дълги коси;
5. забрана за навеждане навън, протягане
на ръце и крака извън мястото за потребителя;
6. забрана за пушене;
7. забрана за достъп на лица под въздействието на алкохол или опиати;
8. забрана за сядане, коленичене или стоене на парапетите и страничните стени на
съоръжението;
9. забрана за скачане от или на съоръжението по време на движение.
(2) Върху всяко съоръжение се поставя
маркировка със следната информация:
1. име и адрес на собственика или ползвателя;
2. модел на съоръжението;
3. капацитет на съоръжението по тегло
или максимален брой потребители, които то
едновременно може да обслужва.
Г л а в а

ш е с т а

ПОДДРЪЖК А, РЕМОНТ И МОДИФИ
К АЦИЯ
Чл. 38. Собственикът/ползвателят на съоръжението е отговорен за:
1. всички дейности по поддържане, ремонт и
модификация на съоръженията в съответствие
с утвърдените писмени процедури, изготвени
въз основа на указанията на производителя;
2. извършването на всички видове прегледи
по време на експлоатацията на съоръженията;
3. предприетите и/или непредприетите
мерки за отстраняване на несъответствията
на съоръженията с изискванията на наредбата, отбелязани в дневниците за извършените
проверки.
Чл. 39. (1) Всички дейности по поддържането се извършват под прекия контрол на
отговорника по експлоатацията.
(2) Процедурите по поддържането включват
текуща поддръжка и прегледи на частите и
възлите.
(3) Всички защитни прегради, огради,
капаци и врати за достъп, които са демонтирани за целите на поддръжката и ремонта, се
поставят на местата им и се укрепват, преди
съоръжението да се пусне в действие.
Чл. 40. (1) Ремонтът и модификацията на
съоръженията се извършват само от определени от собственика лица в съответствие с
притежаваната от тях професионална квалификация.
(2) Поддържането е постоянен процес по
време на експлоатацията на съоръженията и
се извършва в съответствие с указанията на
производителя.
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(3) Съоръженията се ремонтират планово
и извънредно (аварийно). Плановите ремонти
се определят от собственика/ползвателя на
съоръжението въз основа на техническата
документация.
(4) Интервалите между всяко обслужване,
поддържане или ремонт на съоръженията са
не по-дълги от интервалите, определени от
производителя или от лицето за контрол.
Г л а в а

с е д м а

КОНТРОЛ НА СЪОРЪЖЕНИЯТА
Чл. 41. (1) Контрол на съоръженията се
извършва от лица за контрол.
(2) Контролът се извършва по писмен договор между собственика/ползвателя и лицата
за контрол.
(3) Контрол на съоръженията се извършва
в следните случаи:
1. преди пускането на съоръженията на
пазара;
2. преди пускане в действие;
3. след ремонт, модификация или промяна,
която влияе на целостта на съоръжението;
4. след авария;
5. периодично:
а) най-малко веднъж годишно на съоръженията по чл. 5, ал. 1, т. 1;
б) най-малко веднъж на три години на
съоръженията по чл. 5, ал. 1, т. 2 и 3.
(4) Допуска се прегледите по ал. 3, т. 5 да
се извършват в по-кратък интервал по предписание на лицето за контрол.
(5) За извършения преглед лицето за контрол
съставя доклад за състоянието на съоръжението, който предава на собственика/ползвателя.
Докладът се подписва от всички физически
лица, участвали в прегледа съобразно тяхната
правоспособност.
(6) Лицето за контрол съставя разрешение
за пускане на съоръжението в действие съгласно т. 7 от приложението.
Чл. 42. Докладът за състоянието на съоръжението включва (ако е приложимо) извършените проверки по време на прегледа и
заключението от тях по отношение на:
1. проектната и/или екзекутивната документация и оценения риск – само при първоначално пускане в експлоатация;
2. механичната част на съоръжението;
3. функционалната годност на съоръжението;
4. електрическата част на съоръжението;
5. външния вид на съоръжението;
6. пневматичната част на съоръжението;
7. хидравличната част на съоръжението;
8. дру ги части на съоръжението, като
електронна част, програмно осигуряване и др.
Чл. 43. Лицето за контрол разполага с
необходимата за проверките техника и с
утвърдените от него писмени процедури за
проверките.
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ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. По смисъла на наредбата:
1. „Увеселителни обекти“ са обектите,
определени в § 5, т. 71 от допълнителните
разпоредби на ЗУТ.
2. „Съоръжения, поставяни в увеселителни
обекти“ са всички съоръжения за придвижване, преобладаващата част от които се задвижват от външен източник на енергия, текстилна
или мембранна конструкция, или съоръжения,
които могат да се монтират многократно без
нарушаване или загуба на тяхната цялост
както временно, така и постоянно.
3. „Нормална употреба“ е ползването на
съоръжението в съответствие с техническите
му характеристики след приключени монтажни работи и след монтажни изпитвания
или ежедневен преглед, когато съоръжението
може да бъде предоставено за ползване от
потребители и в документацията му е записано, че е безопасно.
4. „Лице за контрол“ на съоръжения, поставяни в увеселителни обекти, е независимо
от заинтересуваните страни (производител,
собственик или ползвател и пот ребител)
физическо или юридическо лице или орган
за контрол, акредитиран по БДС EN ISO/
IEC 17020 „Общи критерии за дейността на
различните видове органи за контрол“.
5. „Физическо лице за контрол“ е технически правоспособно лице, което не е участвало при изготвянето на проектната и/или
екзекутивната документация.
6. „Юридическо лице“ е екип от физически лица, който се състои най-малко от
електроинженер, машинен инженер, архитект
и строителен инженер, които са технически
правоспособни и имат най-малко 5 години стаж
по специалността, както и от специалисти с
професионална квалификация в областта на
заваръчната техника, материали и изпитвания.
7. „Производител на увеселителни съоръжения“ е всяко лице, което е произвело или
преработило увеселително съоръжение, и
всяко друго лице, което се представя за производител, като поставя върху увеселителното
съоръжение своето име, търговска марка или
друг отличителен знак.
8. „Собственик“ е лице, което притежава право на собственост на увеселително/и
съоръжение/я или е предоставило официално
с договор правото на ползване и управление
на увеселително/и съоръжение/я за определен
период от време на ползвател (концесионер).
9. „Ползвател (концесионер)“ на съоръжение
е физическо или юридическо лице, което от
свое име и за собствена сметка чрез съоръжението предоставя услуга на потребителите.
10. „Модификация“ е всяка промяна на
съоръжението, вк лючително въвеж дането
на нова съставна част или заменянето на
съставна част с особено значение за безопас-
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ността, в резултат на което проектната или
екзекутивната документация на съоръжението
се изменя съществено.
11. „Ремонт“ е възстановяване на съставни
части или на възли с особено значение за
безопасността чрез поправка на износени,
повредени или изгнили части, при което не
се получава отклонение от проектната документация на оригиналните части.
12. „Съставна част с особено значение за
безопасността“ е всяка съставна част на съоръжението, от която зависи безопасността
на потребителите.
13. „Зона за безопасност“ е зоната, определена в п роек т ната док у мен тац и я на
увеселителното съоръжение като зона със
специален статут.
14. „Свободно пространство на увеселителното съоръжение“ е пространството във,
на или около съоръжението, което може да
се заеме от потребителя, при гарантиране на
неговата безопасност.
15. „Обем за потребител“ са съставни
части, като седалки, вдлъбнатини за краката, парапети и устройства за задържане на
потребителя, проектирани/конструирани за
предотвратяване на преместването му извън
предварително определеното пространство в
съоръжението вследствие на сили в съоръжението или в резултат на поведението на
самия потребител.
16. „Отделение за потребител“ е част или
части от увеселителното съоръжение, във
или с които е предвидено да се преместват
потребителите.
17. „Захващане“ е опасност, създадена от
ситуация, при която може да бъдат захванати
тялото, част от него или дрехите.
18. „Технически правоспособни лица“ са
лицата, получили дипломи от акредитирано
висше училище, с квалификация „машинен
инженер“, „електроинженер“, „архитект“ или
„строителен инженер“, които притежават съответна проектантска правоспособност.
19. „Паспорт на съоръжението“ е документ,
съдържащ цялата необходима техническа информация и други данни за експлоатацията
на съоръжението.
20. „Дневник на съоръжението“ е документ,
в който отговорникът по експлоатацията всеки
ден нанася данни за извършения инструктаж
на персонала, за проверките на съоръжението,
за настъпилите аварии и мерките за отстраняването им.
21. „Потребител“ е всяко лице, което ползва за забавление съоръжения в увеселителен
обект.
§ 2. Наредбата е преминала процедурата за
обмен на информация в областта на техническите регламенти по реда на Постановление
№ 165 на Министерския съвет от 2004 г. за
организацията и координацията на обмена
на информация за технически регламенти
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и правила за услуги на информационното
общество и за установяване на процедурите,
свързани с прилагането на някои национални
технически правила за продукти, законно
предлагани на българския пазар (ДВ, бр. 64 от
2004 г.), с което е въведена Директива 98/34/
ЕС, изменена с Директива 98/48/ЕС.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ
РАЗПОРЕДБИ
§ 3. Наредбата се издава на основание
чл. 56, ал. 6 ЗУТ.
§ 4. Наредбата влиза в сила един месец
след обнародването є в „Държавен вестник“.
§ 5. В срок една година от влизането в сила
на наредбата собствениците на съществуващи
увеселителни съоръжения са длъжни да ги
приведат в съответствие с изискванията є,
както и да одобрят план-график за дейностите,
които трябва да извършат съгласно наредбата.
Министър на инвестиционното проектиране:
Иван Данов
Министър на регионалното развитие:
Десислава Терзиева
За министър на вътрешните работи:
Йордан Грамов
За министър на младежта и спорта:
Йордан Йовчев
Приложение
към чл. 10, ал. 2
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2. Наименование и общи данни
Наименование на съоръжението
Вид и категория на съоръжението
Извършил първоначално изпитване
Дата на първоначалното изпитване
Първи собственик
3. Право на собственост
Право на собственост

Собственик

Първи собственик
Условия при прехвърлянето
Следващ собственик
Условия при прехвърлянето
Следващ собственик
Условия при прехвърлянето
Следващ собственик
Условия при прехвърлянето
Следващ собственик
Условия при прехвърлянето
4. Описание на съоръжението

ПАСПОРТ
на увеселително съоръжение
Година на съставяне: ..............................................
1. Съдържание
Наименование
1.

Съдържание

2.

Наименование и общи данни

3.

Право на собственост

4.

Описание на съоръжението

5.

Технически данни и изисквания

6.

Данни за експлоатационната документация

7.

Разрешение за пускане в действие

8.

Задължителни прегледи

9.

Извършени планови ремонти

10.

Извършени извънпланови ремонти
и промени

11.

Планови технически прегледи

12.

Регистрация на аварии и злополуки

13.

Регистрация на всички монтажи на
панаири и увеселителни паркове

14.

Списък на доклади

15.

Сертификат за безопасност (ако
има такъв) или СЕ сертификат

Ползвател/концесионер

Стр.

АКТУАЛНА СНИМК А
НА СЪОРЪЖЕНИЕТО
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5. Технически данни и изисквания
Наименование

Единица
мярка

1. Общи размери и габарити:

Стойност

m

– диаметър

m

– дължина

m

– широчина

m

– максимална височина

m

– тегло без/със допълнителни съоръжения

kg

2. Необходима площ за монтаж (минимални размери):

–

– дължина

m

– широчина

m

– минимална необходима височина (допустим наклон)

m

3. Електрическо захранване:

–

– напрежение

V

– брой на фазите

бр.

– брой на кабелите (връзките)

бр.

– консумирана мощност

kW или
kVAR

– честота

Hz

4. Максимален допустим брой потребители на/във съоръжението

бр.

5. Максимален едновременен допустим брой потребители в количка, гондола и др.

бр.

6. Ограничения за потребители или придружители (възраст, ръст, тегло,
здравно състояние и др.)

–

7. Максимална работна скорост (ако е приложима)

обороти
в минута

8. Препоръчителна периферна скорост (ако е приложима)
9. Посока на въртене (ако е необходимо)

m/s
–

10. Срок на експлоатацията преди независимо цялостно изследване

години

11. Максимална скорост на вятъра, при която се позволява работа

степен по
Бофорт

12. Максимална скорост на вят ъра, над която не се допуска работа
(ветрова зона)

степен по
Бофорт

13. Минимална товароносимост на терена

kg/m 2

14. Минимален брой, размер или капацитет на необходимия пожарогасител

–

6. Данни за експлоатация
Документи
А) Инструкция за монтаж/демонтаж
Б) Описание на съоръжението
В) Ръководство или инструкция за експлоатация
Г) Ръководство или инструкция за поддържане
Д) Контролен лист за аварийни ситуации
Е) Списък на бързоизносващи се детайли
Ж) Чертежи:
– общ вид (сборен чертеж)
– детайли или възли
– електрически схеми или диаграми
– други чертежи (хидравлични, пневматични и др.)

№ на
Брой
документа страници

Дата на
издаване

Изготвил
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7. Разрешение за пускане в действие на увеселително съоръжение
Днес, .................................... 20 ... г.,
долуподписаният ............................................................................................................................ след извършен
преглед на …………………………………………… съоръжение ..............................................................................................
................................................................... и представени:
1. доклади за извършените прегледи по части;
2. доклад за извършен преглед;
3. заповед за назначен обслужващ персонал;
4. документи за проведено обучение,
РАЗРЕШАВАМ
пускане в действие на ……………………………….. съоръжение, категория ………………………., при условие че ще
бъдат извършвани прегледите, посочени в т. 8 на този паспорт, в съответната периодичност.
Собственикът на съоръжението е длъжен да осигури извършването на посочените по-горе прегледи
в указаната периодичност.
Това разрешение е в сила до извършване на модификация на съоръжението.
Подпис: ..........................
(лице за контрол)

Дата: ..........................
8. Задължителни прегледи

Вид на прегледа

Периодичност

Извършва се от:

Преглед от лице за контрол

Преди всеки сезон или след
ремонт, модификация или
промяна

Лице за контрол

Визуален преглед

След всеки монтаж или след Отговорник по експлоатацията
всеки ремонт

Функционален преглед

След всеки монтаж или след Отговорник по експлоатацията
всеки ремонт

Преглед на механична част

След всеки монтаж или след Отговорник по експлоатацията
всеки ремонт

Преглед на електрическа част

След всеки монтаж или след Отговорник по експлоатацията
всеки ремонт

Преглед на пневматична част

След всеки монтаж или след Отговорник по експлоатацията
всеки ремонт

Преглед на хидравлична част

След всеки монтаж или след Отговорник по експлоатацията
всеки ремонт

Структурен преглед

След всеки монтаж или след Отговорник по експлоатацията
всеки ремонт

Преглед на електронна част

След всеки монтаж или след Отговорник по експлоатацията
всеки ремонт

Други контролни дейности

По препоръка от доклад

Специализирана лаборатория

Забележка. Отговорникът по експлоатацията е длъжен да предоставя информация за воденето,
оценката и сведенията за извършените прегледи на лицето за контрол и на контролните органи на
общинската администрация при поискване.
9. Извършени планови ремонти
(записи на планови ремонти, извършени от поддържащия персонал)
(Тази форма се съхранява за период не по-малък от три години.)
Дата

Подменени детайли или препоръки за поправка
(анекс) на ръководството за експлоатация или на
доклада за първоначално приемане

Име и адрес на отговорника по експлоатацията,
подпис

Доклад,
№/име/
дата
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10. Извършени извънпланови ремонти и промени
(записи на всички извънпланови ремонти, поправки и модернизации, засягащи елементите за
безопасност)
Дата

Подменени (ремонтирани) детайли,
№ по черт.

Име и адрес на лицето
или на фирмата, извършили ремонта

Наименование

Доклад,
№/дата
за преглед

11. Планови технически прегледи
(Увеселителното съоръжение или неговите елементи се преглеждат от отговорника
по експлоатацията в съответствие с таблицата.)
Възел

Детайл

Вид на прегледа

Периодичност

Виж доклад,
№/име/дата

Бележки

12. Регистрация на аварии и нещастни случаи
(записват се всички аварии и нанесени щети)
Описанието на инциденти не означава поемане на вина, но това може да бъде оспорено по реда
на националното законодателство.
Този документ се съхранява, докато съществува съоръжението.
Дата

Място

Описание

Причина или Пострадали
предполагаема
хора
причина

Взети мерки
след инцидента

№/дата на
доклада

13. Регистрация на всички монтажи на панаири и в увеселителни паркове
Място

От – до

Проверено от:

14. Изготвени доклади
№
по ред

8603

Доклад №

Дата

Изготвен от:

Име и
подпис
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МИНИСТЕРСТВО
НА КУЛТУРАТА
Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ Н-4 от 2007 г. за провеждане на конкур
сите за директори на държавните културни
институти (ДВ, бр. 50 от 2007 г.)
§ 1. В чл. 2 думите „чл. 12, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за Държавния
архивен фонд“ се заменят с „чл. 43 от Закона
за Националния архивен фонд“.
§ 2. В чл. 5 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„Чл. 5. (1) Концепцията по чл. 4, ал. 1, т. 7
се разработва от кандидатите за срока, за
който възниква трудовото правоотношение на
директора на съответния културен институт.“
2. В ал. 2:
а) точка 3 се изменя така:
„3. концепцията за развитието на държавен музей:
а) ана лиз и оценка на състоянието и
дейността на музея, основни проблеми на
функционирането му;
б) стратегически цели и приоритети и
очаквани резултати в управлението, финансирането, структурата и организацията на
дейността на музея, механизми за реализация;
в) съвременни тенденции за развитието на
музея като културна и научна организация и
мястото му в националната музейна мрежа;
г) мерки за реализиране на конкретните
цели, свързани с управлението, опазването
и представянето на музейните фондове, научноизследователската, образователната и
познавателната дейност на музея;
д) форми и механизми на работа за увеличаване на публиката в музея;
е) етапи за реализация на концепцията;
ж) законодателство в сферата на културното
наследство и музеите;“
б) в т. 6, буква „и“ думите „Закона за Държавния архивен фонд и Закона за паметници
на културата и музеите“ се заменят със „Закона за Националния архивен фонд и Закона
за културното наследство“;
в) в т. 7 се създава буква „и“:
„и) представяне на мерки, гарантиращи
непрестанното повишаване на качеството
на изп ъ лн явани т е за дачи, въ зложени на
Националната библиотека като национален
културен институт;“
г) създават се т. 8 и 9:
„8. концепцията за развитие на Националния институ т за недвижимо култ у рно
наследство:
а) анализ и оценка на състоянието и дейността на Националния институт за недвижимо
културно наследство, основни проблеми на
функционирането му;
б) насоки за утвърждаване мястото на
Националния институт за недвижимо културно наследство в националната система за
опазване на културното наследство и връзка
с другите културни институти и организации
в областта на културно наследство;
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в) стратегия за развитието на Националния
институт за недвижимо културно наследство
като държавен културен институт с национално значение към министъра на културата,
извършващ дейност в областта на опазване
на недвижимото културно наследство, който:
аа) води публичен регистър на недвижимите
културни ценности;
бб) поддържа национален документален
архивен фонд и информационен център;
вв) провежда дейност, включително и научноизследователска, по издирване и изучаване
и предлага деклариране и предоставяне на
статут на обекти на недвижимото културно
наследство, включително и научноизследователска дейност в тази област;
гг) извършва специализирано документиране на недвижими културни ценности и
на наличната информация за тях, както и
създава и поддържа специализирана карта на
недвижимите културни ценности;
г) възможности за усъвършенстване на обслужването на физически и юридически лица;
д) финансово-икономическа стратегия за
развитие на Националния институт за недвижимо културно наследство, възможности за
осигуряване на допълнителни средства;
е) виждане за участие в програми, проекти,
международно сътрудничество;
ж) мерки за развитието на човешките ресурси, за поддържане и обновяване на материалната база с оглед създаване на оптимални
условия за работа на Националния институт
за недвижимо културно наследство;
з) етапи за реализация на концепцията;
9. концепцията за развитие на Центъра за
подводна археология:
а) анализ и оценка на държавната политика
в областта на опазването на културното наследство под вода и състоянието и дейността
на Центъра за подводна археология, основни
проблеми на функционирането му;
б) насоки за утвърждаване на Центъра за
подводна археология в системата на опазването на недвижимото и движимото културно
наследство и връзка с другите културни институти и организации в областта на културното
наследство;
в) стратегия за развитието на Центъра за
подводна археология като държавен културен
институт и водещ експертен и методически
държавен културен институт в областта на
опазването на културното наследство под
вода, който:
аа) координира дейностите, свързани с
управлението и изследването на подводното
археологическо наследство;
бб) поддържа регист ър на подводните
културни ценности;
вв) издирва, изучава и представя археологическото културно наследство под вода;
г) възможности за участие в изграждането
на националната информационна система за недвижимото и движимото културно наследство;
д) възможности за усъвършенстване на обслужването на физически и юридически лица;
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е) финансово-икономическа стратегия за
развитие на Центъра за подводна археология,
възможности за осигуряване на допълнителни
средства;
ж) виждане за участие в международни
проекти и програми и международно сътрудничество;
з) мерки за развитието на човешките ресурси,
за поддържане и обновяване на материалната
база с оглед създаване на оптимални условия
за работа на Центъра за подводна археология;
и) етапи за реализация на концепцията.“
§ 3. В чл. 8 се правят следните изменения:
1. В ал. 2, т. 3 думите „Главно управление
на архивите при Министерския съвет“ се заменят с „Държавна агенция „Архиви“.
2. Алинея 3 се изменя така:
„(3) В състава на конкурсната комисия
за д л ъж ност та „ди рек т ор“ на бъ лгарск и
културен институт в чужбина се включват и
двама представители на Министерството на
външните работи.“
§ 4. В чл. 10 се създава ал. 3:
„(3) Конкурсът за „директор“ на Националния институт за недвижимо културно наследство се провежда по реда на чл. 10, ал. 1.“
§ 5. В чл. 11, ал. 4 се създават т. 8 и 9:
„8. приложение № 10, при конкурс за заемане длъжността „директор“ на Центъра за
подводна археология;
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9. приложение № 11, при конкурс за заемане длъжността „директор“ на Националния
институт за недвижимо културно наследство.“
§ 6. Създава се чл. 16:
„Чл. 16. При провеждане на конкурс за заемане на длъжностите „директор“ на държавен
културен институт, „директор“ на държавен
културен институт с национално значение и
„директор“ на български културен институт
в чужбина на интернет страницата на Министерството на културата се публикуват:
1. заповедта по чл. 3, ал. 1;
2. списъците на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурса;
3. извлечение от протокола по чл. 14 относно
резултата от конкурса, включващо класирането на успешно издържалите конкурса, както
и имената и общия брой точки по оценъчни
карти на всеки кандидат, участвал в конкурса.“
§ 7. В приложение № 5 към чл. 11, ал. 4, т. 3
се правят следните изменения и допълнения:
1. В пореден номер 1 думите „паметниците на културата“ се заменят с „културните
ценности“.
2. В пореден номер 4 думата „популяризаторската“ се заменя с „познавателната“.
3. В пореден номер 7 след думите „Професионален опит“ се добавя „в областта на
опазването и представянето на културното
наследство“.
§ 8. Създава се приложение № 10 към
чл. 11, ал. 4, т. 8:
„Приложение № 10
към чл. 11, ал. 4, т. 8

ОЦЕНЪЧНА К АРТА
за заемане на длъжността „директор“ на Центъра за подводна археология
Кандидат: ............................................................................................................................................................................
(собствено, бащино и фамилно име)
№
1
1.

2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

Дата:

Компетентности за длъжността

Минимален
брой точки
2
3
Познаване на националната нормативна уредба и меж1
ду народни док у менти в област та на опазването на
културното наследство и на археологическото културно
наследство под вода
Познаване на административните, стопанските, финан1
совите и трудовоправните нормативни актове
Реалистичност на определените цели и приоритетни области
1
в управлението, финансирането, структурата и организацията на дейността на Центъра за подводна археология
Приложимост на мерките по документирането, опазването
1
и представянето на културните ценности, научноизследователската, образователната и познавателната дейност
на Центъра за подводна археология
Умения да аргументира и предлага управленски решения
1
по компетентност
Комуникативни способности и делови качества; умения
1
за работа в екип
Професионална реализация и опит в областта на опазване
1
на културното наследство, включително под вода
Управленски опит
1
Обща оценка
8
(сбор от оценките по отделните компетентности за
длъжността)

Максимален
брой точки
4
10

Оценка
5

8
10
8

10
8
8
8
70

Член на комисията: .............................................
Подпис: ...................................................................“
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§ 9. Създава се приложение № 11 към чл. 11, ал. 4, т. 9:

„Приложение № 11
към чл. 11, ал. 4, т. 9

ОЦЕНЪЧНА КАРТА
за заемане на длъжността „директор“
на Националния институт за недвижимо културно наследство
Кандидат: ............................................................................................................................................................................
(собствено, бащино и фамилно име)
№

Компетентности за длъжността

1
1.

2
Познаване на нормативната уредба в областта на опазването на културното наследство и устройството на
територията
Познаване на административните, стопанските, финансовите и трудовоправните нормативни актове
Реалистичност на определените цели и приоритетни
области в управлението, финансирането, структурата и
организацията на дейността на Националния институт
за недвижимо културно наследство
Умения да аргументира и предлага управленски решения
по компетентност
Комуникативни способности и делови качества; умения
за работа в екип
Професионална реализация и опит в областта на опазване
на недвижимото културно наследство и консервационнореставрационната теория и практика
Управленски опит
Обща оценка
(сбор от оценките по отделните компетентности за
длъжността)

2.
3.

4.
5.
6.
7.

Дата:

Минимален Максимален
брой точки брой точки
3
1

4
10

1

7

1

10

1

10

1

8

1

8

1
7

8
61

Оценка
5

Член на комисията: .............................................
Подпис: ...................................................................“

Заключителна разпоредба
§ 10. Навсякъде в наредбата:
1. Думите „Народната библиотека“ се заменят с „Националната библиотека“.
2. Думата „критерии“ – с „компетентности за длъжността“.

Министър:
Петър Стоянович

8602

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
РЕШЕНИЕ № 2870-НС
от 21 ноември 2013 г.
На 21 ноември 2013 г. на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Конституцията на Републ ика
България предсрочно са прекратени пълномощията на народния представител Илия Атанасов
Баташки, избран от 16. многомандатен изборен район – Пловдив, издигнат от КП „Коалиция
за България“ в 42-то Народно събрание.
На основание чл. 272, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия
РЕШИ:
Обявява за избрана за народен представител в 16. многомандатен изборен район – Пловдив,
Атанаска Михаилова Тенева от листата на КП „Коалиция за България“.
Решението да се обнародва в „Държавен вестник“.
Председател:
Красимира Медарова
Секретар:
Севинч Солакова
8732
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
СТОЛИЧНА ОБЩИНА
РЕШЕНИЕ № 497
от 12 септември 2013 г.
В Направление „Архитектура и градоустройство“ на Столична община е постъпило заявление
вх. № ГР-70-00-371 от 22.07.2010 г. от „Стрейт
консулт“ – ЕООД, собственик на поземлен имот
№ 96, к.л. № 777, планоснимачен район с. Герман – разширението, идентичен с поземлен имот
№ 014011 по КВС, землище на с. Панчарево, с
искане за допускане изработването на проект за
проект за подробен устройствен план.
Към заявлението са приложени: нотариален
акт № 138, том V, рег. № 8518, дело № 780 от
15.08.2007 г., дружествен договор от 22.03.2010 г.,
вписан в книгите за вписване, том XXXVII, № 54,
рег. № 14708, от 20.04.2010 г., скица на Общинската
служба по земеделие – Панчарево, за поземлен
имот № 014011 по КВС, мотивирано предложение
и пълномощно.
Заявлението с приложените към него доказателства заедно със становищата на отделите на
НАГ са разгледани на заседание на ОЕСУТ, като
с решение по протокол № ЕС-Г-1 от 11.01.2011 г.,
т. 28, е прието мотивираното предложение.
Със Заповед № РД-09-50-134 от 1.02.2011 г. на
главния архитект на СО е допуснато изработване
на подробен устройствен план – изменение на
план за регулация на кв. 4а и план за регулация
и застрояване за поземлен имот № 96, к.л. № 777,
планоснимачен район с. Герман, идентичен с
поземлен имот № 014011 по КВС, землище на
с. Герман, поправена със Заповед № РД-09-501425 от 10.11.2011 г.
Заповедите са изпратени за сведение на кмета
на район „Панчарево“ и заявителя с писма изх.
№ ГР-70-00-371 от 3.02.2011 г. и изх. № ГР-70-00371 от 15.11.2011 г.
Със заявление вх. № ГР-70-00-371 от 1.06.2012 г.
е внесен за одобряване проект за подробен устройствен план – изменение на план за регулация
на кв. 4а, местност Детски град, за откриване
на задънена улица от о.т. 2а до о.т. 2б и създаване на нов УПИ VI-96 – за многофункционална
сграда, и план за застрояване за новосъздаден
УПИ VI-96 за многофункционална сграда, кв. 4а,
местност Детски град, с обяснителна записка.
Към заявлението са приложени скица от СГКК
за поземлен имот с идентификатор 55419.6703.96
по КК и КР и решение № КЗЗ-1 от 11.02.1999 г.
на Комисията за земеделските земи.
Представен е проект – мотивирано предложение за транспортен достъп и организация на
движението, който е съгласуван с положително
становище № ОД 1014 от 21.03.2012 г. на началникотдел „Пътна полиция“. Проектът е подпечатан
с печат „Съгласувано“ от сектор „ОБД“ – СО, на
21.03.2012 г. съгласно протокол № 12 от 20.03.2012 г.

на ПКТОБД. Същият е съгласуван от Областно
пътно управление – София, със становище № 12751830 от 4.10.2012 г.
Със заявление вх. № ГР-70-00-371 от 25.06.2012 г.
е внесен съгласуван проект от „ЧЕЗ Разпределение“ – АД, от 14.06.2012 г.
Със заявление вх. № ГР-70-00-371 от 3.07.2012 г.
е представен съгласуван проект от „Софийска
вода“ – АД, с № ТУ-1709 от 31.05.2012 г.
Със заявление вх. № ГР-70-00-371 от 30.07.2012 г.
допълнително са представени експертна оценка и
заснемане на дървесната растителност, заверени от
дирекция „Зелена система“ – СО, на 26.07.2012 г.
Проектът е съобщен по реда на чл. 128, ал. 3
ЗУТ, като съгласно писмо рег. № 6602-385/4 от
5.12.2012 г. на главния архитект на район „Панчарево“ в законоустановения срок не са постъпили
възражения, предложения и искания.
Проектът е съгласуван от отделите на НАГ.
Същият е приет от ОЕСУТ по реда на чл. 128,
ал. 7 ЗУТ с решение по протокол № ЕС-Г-24
от 2.04.2013 г., т. 13, като е предложено да бъде
изпратен в СОС за одобряване на основание
чл. 21, ал. 7 ЗОС.
С оглед на горната фактическа обстановка се
установява от правна страна следното:
Искането е направено от заинтересовано
лице по смисъла на чл. 131, ал. 1 и ал. 2, т. 1
ЗУТ, а именно от „Стрейт консулт“ – ЕООД,
като собственик на поземлен имот № 96, к.л.
№ 777, планоснимачен район с. Герман – разширението, идентичен с поземлен имот № 014011
по КВС, землище на с. Панчарево, съгласно
нотариален акт № 138, том V, peг. № 8518, дело
№ 780 от 15.08.2007 г., и дружествен договор от
22.03.2010 г., вписан в книгите за вписване, том
XXXVII, № 54, рег. № 14708, от 20.04.2010 г. Въз
основа на същите документи лицето е вписано
като такова в приложената скица от СГКК за
поземлен имот с идентификатор 55419.6703.96 по
КК и КР на с. Панчарево.
Спазени са административнопроизводствените правила при издаване на акта – сезиране
на административния орган от заинтересовано
лице по чл. 131, ал. 2, т. 1 ЗУТ със заявление по
образец и приложено мотивирано предложение,
допуснато е изработването на проект за ИПР и
ПЗ от компетентния за това орган, внесеният
проект е съобщен на всички заинтересовани
лица, разгледан е и е приет от ОЕСУТ.
Спазени са материалноправните разпоредби
на ЗУЗСО, ЗУТ и актовете по прилагането му.
П ла н ът за рег ула ц и я е израбо т ен върх у
действаща кадастрална карта, с което е спазено
изискването на чл. 115, ал. 1 и 2 ЗУТ. Имотът се
урегулира за първи път и регулационните граници следват имотните такива, като за същия
се образува УПИ VI-96 – за многофункционална
сграда, в съответствие с чл. 17, ал. 1 ЗУТ.
Изменението на плана за регулация се състои
в изменение на улична регулация при о.т. 2а, което се налага за урегулиране на задънена улица
от о.т. 2а до о.т. 2б, с цел осигуряване на лице
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(изход) към улица на новообразуван УПИ VI-96 –
за многофункционална сграда, в съответствие с
чл. 14, ал. 3, т. 1 и ал. 4 ЗУТ.
Предвид горното е доказано основанието за
одобряване на ИПР по чл. 134, ал. 2 във връзка с
ал. 1, т. 1 и чл. 14, ал. 3, т. 1 и ал. 4 ЗУТ относно
изменението на уличната регулация.
Улицата се одобрява при спазване изискванията
на чл. 81, ал. 1 ЗУТ за ширина, като лицето на
УПИ отговаря на размерите по чл. 81, ал. 3 ЗУТ.
Предвиденото с проекта урегулиране на улица
е мероприятие от публичен характер съгласно
чл. 21, ал. 1 ЗОС, поради което компетентен да
одобри проекта за ИПР и ПЗ в случая на основание чл. 21, ал. 7 ЗОС е Столичният общински
съвет. Проектното решение е целесъобразно и
отговаря на изискванията на чл. 108, ал. 5 ЗУТ.
По действащия ОУП на СО имота – предмет
на плана, попада в устройствена зона „Смесена
многофункционална зона предимно за околоградския район“ (Смф2). Предвиденото застрояване
на многофункционална сграда е допустимо в тази
устройствена зона съгласно приложението към
чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО. Показателите на застрояване,
отразени в матрицата върху плана, отговарят на
предвидените в ОУП на СО.
С горното е спазено изискването на чл. 103,
ал. 4 и чл. 104, ал. 1, изр. 2 ЗУТ.
С проекта за план за застрояване не се допускат намалени разстояния към съседни имоти и/
или сгради, включително през улица.
Проектът е изработен при спазване изискванията на Наредба № 8 от 2001 г. за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове.
Изпълнени са изискванията в мотивираното
предписание за съгласуване на проекта с „ЧЕЗ
Разпределение България“ – АД, и „Софийска
вода“ – АД.
Осъществяването на достъпа до имота и сградата е доказано със съгласувания от компетентните
органи проект за организация на движението.
Спазено е изискването на чл. 19, ал. 4 ЗУЗСО,
което се установява от представените заснемане
и експертна оценка на дървесната растителност,
заверени от дирекция „Зелена система“ – СО.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 21, ал. 7 ЗОС, § 124 ПЗРЗИДЗУТ, чл. 136,
ал. 1 във връзка с чл. 134, ал. 2, ал. 1, т. 1, чл. 14,
ал. 3, т. 1 и ал. 4, чл. 110, ал. 1, т. 3, чл. 17, ал. 1,
чл. 81, ал. 1 и 3, чл. 103, ал. 4 и чл. 104, ал. 1,
изр. 2 ЗУТ, т. 14 от приложението към чл. 3, ал. 2
ЗУЗСО и протокол № ЕС-Г-26 от 2.04.2013 г., т. 23,
Столичният общински съвет реши:
1. Одобрява проект за изменение на плана за
регулация на улица при о.т. 2а. План за регулация за откриване на задънена улица от о.т. 2а до
о.т. 2б. Създаване на нов УПИ VI-96 – за многофункционална сграда, кв. 4а, местност Детски
град, по кафявите линии, зачертавания, щрихи и
букви и зелените цифри и букви съгласно приложения проект.
2. Одобрява проект за план за застрояване на
новосъздаден УПИ VI-96 – за многофункционална
сграда, кв. 4а, местност Детски град, съгласно
приложения проект.
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Въз основа на одобрения план за застрояване
не може да се издава виза за проектиране, да се
одобрява (съгласува) инвестиционен проект или
да се издава разрешение за строеж с допускане
на намалени разстояния към съседни имоти и/
или сгради, включително през улица.
Решението и одобреният проект на подробен
устройствен план да се публикуват на интернет
страницата на Столична община – Направление
„Архитектура и градоустройство“ (sofia-agk.com),
на основание чл. 129, ал. 5 ЗУТ.
Решението да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 129, ал. 1 ЗУТ.
Решението може да бъде обжалвано по реда
на чл. 215, ал. 4 ЗУТ пред Административния
съд – София-град, в 30-дневен срок от съобщаването.
Жалбите се подават в район „Панчарево“ и се
изпращат в Административния съд – София-град,
от отдел „Правен“ на Направление „Архитектура
и градоустройство“ на Столична община.
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Председател:
Е. Герджиков

РЕШЕНИЕ № 587
от 24 октомври 2013 г.
В процеса на изработването на общия устройствен план на Столична община (ОУПСО)
след анализ на състоянието на териториите на
съществуващите жилищни комплекси е направен
извод, че са налице обективно съществуващи
проблеми, свързани, от една страна, с наличието
на реституирани имоти, попадащи в междублоковите пространства и засягащи реализирани
вече благоустройствени мероприятия, а от друга,
законосъобразните възможности за застрояване
на тези имоти. В Закона за устройството и застрояването на Столична община (ЗУЗСО – ДВ,
бр. 106 от 2006 г., в сила от 28 януари 2007 г.) са
предвидени механизми за съхраняване на средата
и характера на жилищните комплекси и териториите, изградени по комплексен начин, като за
решаването на проблемите на тези територии е
залегнало изготвянето на Специализирана прог
рама за преструктуриране на жилищните комплекси, подобряване на средата им и съхраняване
на благоустроените площи в междублоковите
пространства.
В изпълнение решението на Постоянната комисия по устройство на територията, архитектура и
жилищна политика към Столичния общински съвет (СОС) от заседанието, проведено на 7.10.2009 г.
(писмо № 66026 67 от 14.10.2009 г.), следва да се
изработи подробен устройствен план – план за
регулация и застрояване за преструктуриране на
жилищен комплекс Свобода.
Одобрено е задание за изработване на проект
на план за преструктуриране на жилищен комплекс Свобода, с което са поставени изисквания
и препоръки към проекта, като са определени
видът, обемът и съдържанието на проектната
разработка, както и изискването в процеса на работа да се поддържат контакти и да се провеждат
консултации с неправителствените организации,
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районната администрация и Направление „Архитектура и градоустройство“ (НАГ) на Столична
община (СО).
На база възлагателно писмо № ТП-92-00-121
от 24.07.2008 г. и впоследствие със Заповед № РД09-50-1316 от 26.11.2009 г. на главния архитект
на СО е допуснато изработването на подробен
устройствен план – план за регулация и режим
на застрояване за преструктуриране на жилищен
комплекс м. Свобода в граници: ул. Ген. Никола
Жеков, Северен парк, ул. 443, ул. Петър Панайотов,
стадион „Локомотив“ и ул. Народни будители.
В изпълнение на Заповед № РД-09-50-1316 от
26.11.2009 г. и възлагателно писмо с № ТП-92-00121 от 24.07.2008 г. е сключен договор № ДАГ-748
от 2008 г. между СО (като възложител) и дружество
„ИДФ – Проект“ – ЕООД (като изпълнител), за
изработване на допуснатия проект.
Внесеният в НАГ на СО проект заедно със
сборната схема на инженерната инфраструктура са изпратени с писмо изх. № ГР-08-13-11 от
26.05.2010 г. в район „Надежда“ и в „Държавен
вестник“ за обнародване и провеждане на обществено обсъждане по реда на чл. 22, ал. 4 ЗУТ.
Обявлението за изработения проект е обнародвано
в бр. 42 от 4.06.2010 г. на „Държавен вестник“.
Със Заповед № РД-09-338 от 15.06.2010 г. на
кмета на район „Надежда“ е насрочено и проведено обществено обсъждане на 8.07.2010 г.
Проектът за плана за регулация и режим на
застрояване на м. ж.к. Свобода заедно с постъпилите възражения са разгледани от Общинския
експертен съвет по устройство на територията
(ОЕСУТ) с протокол № ЕС-Г-109 от 7.12.2010 г.,
т. 46.
Придружаващата проекта схема на инженерната инфраструктура е изпратена за съгласуване
на 22.11.2011 г. в „Софийска вода“ – АД, и „Топлофикация София“ – АД, от които е получено
отрицателно становище. „ЧЕЗ Разпределение
България“ – АД, съгласува проекта със забележки
на 16.12.2011 г.
Със Заповед № РД-18-48 от 12.10.2011 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия,
картография и кадастър е одобрена кадастрална
карта на район „Надежда“. Предвид това и в
съответствие с чл. 115, ал. 1 и 2 ЗУТ проектът
за ПРЗ за м. ж.к. Свобода е преработен в съответствие с влязлата в сила кадастрална карта.
С писмо изх. № РА-92-00-210 от 9.04.2012 г. на
главния архитект на Столична община е възложено на „ГИС София“ – ЕООД, изработването на
специализирана кадастрална карта за нуждите на
устройственото планиране. Преработеният върху
специализираната карта проект е разгледан от
ОЕСУТ с протокол № ЕС-Г-80 от 13.11.2012 г.,
т. 35, и е приет с решение да се обяви по реда
на чл. 128, ал. 2 ЗУТ.
С писмо изх. № ГР-08-13-11 от 16.11.2012 г. на
главния архитект на Столична община проектът
е изпратен за съобщаване и провеждане на обществено обсъждане по реда на чл. 22, ал. 4 ЗУТ
в район „Надежда“, като е обнародвано съобщение
в „Държавен вестник“, бр. 93 от 2012 г.
Със Заповед № РД-09-569 от 18.12.2012 г. на
кмета на район „Надежда“ е насрочено и проведено на 10.01.2013 г. обществено обсъждане.
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С писмо изх. № ТП-92-00-7 от 21.02.2012 г. на
главния архитект на Столична община е възложено заснемането и оценка на съществуващата
растителност.
С писмо изх. № 08-00-9999 от 4.12.2012 г. на
директора на Регионалната инспекция по околната среда и водите – София (РИОСВ – София),
е приложено решение № СО-61-ЕО от 2012 г., с
което се преценява да не се извършва екологична
оценка на проекта на подробен устройствен план.
С писмо изх. № 7000-СП-478 от 31.07.2012 г. на
дирекция „Зелена система“ е заверена оценката
на съществуващата растителност с посочени в
писмото условия.
С писмо изх. № АС-6602-46/6 от 12.02.2013 г.
кметът на район „Надежда“ с приложени свое
становище, обобщаващ доклад и протокол от
проведеното обществено обсъждане е удостоверил,
че не са постъпили възражения по изработения
проект.
С писмо изх. № ТП-70-00-13 от 21.02.2013 г. на
главния архитект на Столична община до Общинско предприятие „София – проект“ е възложено
изработването на инженерните схеми, изискващи
се по смисъла на чл. 108, ал. 2 ЗУТ.
План-схемите по следните части: „Канализация“, „Водоснабдяване“ и „Топлофикация“,
са внесени в НАГ с писмо № ТП-70-00-13 от
18.07.2013 г. С п исмо вх. № Т П-70 - 0 0 -13 о т
24.06.2013 г. са представени схемите и за част
„Електроснабдяване“.
Изработените план-схеми са изпратени за съгласуване, както следва: с писмо изх. № ТП-70-0013 от 24.07.2013 г. до „Топлофикация София“ – АД,
писмо изх. № ТП-70-00-13 от 24.07.2013 г. до
„Софийска вода“ – АД, писмо изх. № ТП-70-0013 от 24.07.2013 г. до „ЧЕЗ Разпределение“ – АД.
С писмо изх. № 1201148747 от 30.07.2013 г. „ЧЕЗ
Разпределение България“ – АД, съгласува представените схеми. С писмо изх. № ТУ-2789 от
27.09.2013 г. „Софийска вода“ – АД, съгласува
представените схеми.
В срока по чл. 121, ал. 2 ЗУТ в НАГ на СО не
е постъпило писмено становище на експлоатационното дружество „Топлофикация София“ – АД,
и на заседанията на ОЕСУТ, на които е разгледан
планът, присъстват представители на дружеството.
Предвид това и на основание изречение последно
на чл. 121, ал. 2 ЗУТ се счита, че е изпълнено
изискването на чл. 128, ал. 6 ЗУТ и проектът е
съгласуван.
Проектът за плана за регулация и режим на
застрояване на м. ж.к. Свобода е разгледан от
ОЕСУТ с протокол № ЕС-Г-65 от 10.09.2013 г.,
т. 3. Приет е и след съгласуване с експлоатиращи предприятия на план-схеми по чл. 108, ал. 2
ЗУТ е решено да се изпрати по компетентност
на Столичния общински съвет за одобряване.
При горната фактическа обстановка се установява от правна страна следното:
Производството е по реда на § 124 ПЗРЗИДЗУТ.
Проектът за подробен устройствен план – план
за регулация и застрояване на м. ж. к. Свобода,
е изработен като план за регулация и режим на
застрояване за преструктуриране на съществуващия жилищен комплекс при спазване условията
на чл. 22, ал. 4 – 7 ЗУТ.
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Компетентен да одобри проекта на подробния
устройствен план е Столичният общински съвет,
тъй като с него се предвижда отчуждаване на
недвижими имоти – собственост на физически
и юридически лица по реда на ЗОС – основание
по чл. 21, ал. 7 във връзка с ал. 1 ЗОС и териториалният обхват на плана е над три квартала – основание по чл. 129, ал. 1 ЗУТ.
Спазени са административнопроизводствените
правила при издаване на акта.
Изработването на проекта на подробен устройствен план е възложено от главния архитект
на СО в съответствие с чл. 124, ал. 2 ЗУТ въз
основа на делегираните със Заповед № РД-09-3345
от 29.05.2008 г. от кмета на СО правомощия за
това по предвидения в закона ред.
Изработен е проект на план за регулация
и застрояване и план-схеми на мрежите и съоръженията на инженерната инфраструктура
по чл. 108, ал. 2 ЗУТ. Същите са съобщени с
обявление, обнародвано в „Държавен вестник“
съгласно чл. 128, ал. 2 ЗУТ, като е дадена възможност за възражения, предложения и искания
в едномесечен срок.
С решение на ОЕСУТ № ЕС-Г-109 от 7.12.2010 г.,
т. 46, проектът е върнат за преработване.
Впоследствие проектът е преработен върху
влязлата в сила кадастрална карта на район
„Надежда“, след което отново са проведени процесуалните действия по чл. 128, ал. 2 ЗУТ.
Проведено е обществено обсъждане при всяко
от обявяванията на проекта, с което е спазена
разпоредбата на чл. 121 ЗУТ.
Постъпилите възражения от обявяванията и
обществените обсъждания са частично уважени
или отхвърлени, като при разглеждане на същите
ОЕСУТ се е ръководил от характера на плана,
приоритетна защита на обществения интерес с
оглед създаване на благоприятна среда за живеене, запазване и доразвиване на комплексния
характер на територията, балансирана зелена
система и съхраняване на съществуващата такава, съхраняване на реализираните междублокови
пространства и при осигурена защита на частния
интерес върху възстановените имоти в случаите, когато същият не влиза в противоречие със
защитавания обществен такъв.
Планът е изработен при спазване изискванията
на Наредба № 8 от 2001 г. за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове.
В табличен вид на плана е показан балансът
на територията, който е постигнат със същия,
съществуващо положение, устройствените параметри и тези, постигнати с изработения план за
целия проект.
Проектът на подробния устройствен план
е приет с протокол на ОЕСУТ № ЕС-Г-65 от
10.09.2013 г., т. 3.
Спазени са материалноправните разпоредби
на ЗУЗСО, ЗУТ и актовете по прилагането му.
И мо т и т е в обх вата на п ла на попа дат в
„Жилищна зона с преобладаващо комплексно
застрояване“ („Жк“), „Зона за общественообслужващи дейности“ („Оо“), „Жилищна зона с преобладаващо средноетажно застрояване“ („Жс“),
„Терени за озеленяване на улици, реки, дерета,
открити канали и сервитути“ („Тзв“), в които
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съгласно приложението към чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО,
т. 2, 3, 15 и 34, е допустимо УПИ в обхвата да
са с конкретното предназначение, предвидено в
плана. Параметрите на застрояване, отразени в
матриците върху застроителната част, отговарят
на предвидените в ОУП на СО.
За нормативи за плътност и интензивност на
застрояване в терените за детска градина – УПИ I
от кв. 1в, УПИ II от кв. 4б, УПИ V от кв. 7, се
приемат изискуемите по чл. 6, ал. 1 от Наредба № 3
от 2007 г. за здравните изисквания към детските
градини, съответно: плътност на застрояване – не
повече от 30 % и не по-малко от 50 % озеленени
площи. Същите не противоречат на показателите
за зона „Оо“ и зона „Жк“ по ОУП на СО.
Нормативите за плътност и интензивност на
застрояване в терена за училището – УПИ II,
кв. 7, са в съответствие с тези, посочени в приложението към чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО: плътност на
застрояване – не повече от 40 %, коефициент
на интензивност – до 1,2, минимална озеленена
площ – 20 %.
С горното е спазено изискването на чл. 103,
ал. 4 и чл. 104, ал. 1, изр. 2 ЗУТ.
Планът за регулация е изработен върху специализирана кадастрална карта, с което е спазено
изискването на чл. 115, ал. 1 и 2 ЗУТ.
Планът за регулация и застрояване, по който
е построен жилищният комплекс, е одобрен със
Заповед № РД-666 от 12.12.1961 г., като устройствени зони не са предвидени. Впоследствие
са одобрени и други подробни устройствени
планове за територията. С приемане на ОУП на
СО и неговото изменение с Решение № 960 от
16.12.2009 г. на Министерския съвет са създадени
устройствени зони „Жс“, „Жк“, „Оо“, „Тзв“, в
които попадат имотите. Приемането на ОУП на
СО е в устройствените условия, при които е бил
съставен действащият подробен устройствен план.
Предвид горното е налице основание за изменение на плана за регулация и застрояване по
чл. 134, ал. 2 във връзка с ал. 1, т. 1 ЗУТ – съществено изменение в устройствените условия,
при които е одобрен предходният план – приемане
на ОУП на СО и § 2, ал. 1 ПЗРЗУЗСО.
Трасето на ул. Ген. Никола Жеков е IIIа клас
и следва трасето, определено в ОУП на СО, с
което е спазено изискването на чл. 103, ал. 4 и
чл. 104, ал. 1, изр. 2 във връзка с чл. 77, ал. 2 ЗУТ.
Преобладаващата част от имотите в обхвата
на разработката попада в жилищна територия
с комплексно застрояване по смисъла на § 5,
т. 23 ДРЗУТ.
С оглед на горното изработването на подробния
план е възложено по чл. 110, ал. 4 ЗУТ.
С проекта на подробен устройствен план се
предвижда преструктуриране на съществуващия
жилищен комплекс, като се променя структурата
и застрояването му, в т. ч. и чрез образуване
на урегулирани поземлени имоти (УПИ) за
съществуващи и за нови сгради, за обществено
озеленяване, както и за друго предназначение.
Съгласно чл. 17, ал. 1, т. 4 във връзка с чл. 21,
ал. 4 от Наредба № 7 от 2003 г. за правила и
нормативи за устройство на отделните видове
територии и устройствени зони в съществуващия жилищен комплекс, какъвто е жилищен
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комплекс Свобода, следва да се предвидят обществени озеленени територии, които са наймалко 15 % от общата територия на жилищния
комплекс. Съгласно т. 2 по приложението към
чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО тези площи са с режим на
„Тго“. В случая предвиденият процент зелени
площ за широко обществено ползване с режим
на „Тго“ е постигнат. Озеленените площи са
предвидени в междублоковите пространства във
всеки един от кварталите в плана за обслужване
на реализираното жилищно строителство и са
неделима част, елемент от едно комплексно по
своя характер мероприятие. Тяхното предназначение е да обслужват основното мероприятие и са
елемент от благоустрояването на целия жилищен
комплекс. УПИ, предназначени „за озеленяване
с режим на Тго“, стават част от зелената система
на СО и попадащите в тях имоти на физически
и юридически лица подлежат на отчуждаване
по реда на ЗОС.
С плана за рег улаци я се създават У ПИ,
предназначени „за жилищно строителство“ на
съществуващите жилищни сгради, застроени с характер на комплексно застрояване. Прилежащите
площи са определени по правилата на приложение № 1 към чл. 21 от Наредба № 7 от 2003 г. за
ПНУОВТУЗ, като е отчитано съществуващото
положение на сградите и терена и съществуващата висока дървесна растителност. С горното е
спазена разпоредбата на чл. 22, ал. 7, изр. 1 ЗУТ.
За останалите имоти – частна собственост, се
обособяват самостоятелни УПИ, като същите се
съобразяват максимално с имотните граници по
кадастралния план и се предвиждат с предназначение, съответстващо на допустимото за съответната устройствена зона и при съобразяване с
направения анализ на нуждите на живеещите в
комплекса от обществено обслужване, предвидено
е и жилищно строителство.
Имотите – частна общинска собственост, са
урегулирани с преобладаващо общественообслужваща функция – за улици, наземно паркиране,
„подземни паркинги“, „за детска площадка“, „за
озеленяване“, „за детска градина“, „за поликлиника“, „за училище“, като по този начин планът
е по-икономично осъществим и се решават
констатираните от направения анализ на територията проблеми.
С проекта на плана за регулация и застрояване
е предложено образуване на УПИ, в които попада
повече от един имот. В повечето случаи се следва
одобреното с предходен план решение на плана
за регулация. Тъй като обаче планът за регулация не е приложен по смисъла на чл. 14, ал. 5
ЗУТ и регулационните граници не са нанесени
като имотни, одобряването на план за регулация
в тези случаи е недопустимо. Липсата на доказателства за сключени договори по чл. 15, ал. 3
или 5 ЗУТ, съответно чл. 17, ал. 3 или 5 ЗУТ, за
горните имоти при неприложен предходен план
за застрояване препятства възможността поради
липса на правно основание за одобряване на тези
УПИ имоти с настоящия план.
Предвид горното план за регулация и застрояване не се одобрява за:
• УПИ VI-1200, 2006, 2007 – „за КОО, търговия
и услуги“, от кв. 7;
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• УПИ XIII-1200, 2006, 2015 – „за КОО и ТП“,
от кв. 7;
• УПИ VII-2001, 2030 от кв. 2;
• УПИ VI-1218 – „за КОО“, от кв. 8;
• УПИ XVII-1190 от кв. 8.
От проекта на плана за регулация и застрояване не се изключват тези УПИ в съсобственост,
в които има съществуващо застрояване, реализирано по разрешение за строеж и/или което е
въведено в експлоатация.
Създадени са отделни УПИ за изградените
трансформаторни постове на територията при
спазване изискванията на чл. 60, ал. 3 от Наредба
№ 7 от 2003 г. за ПНУОВТУЗ.
В територията на ПРЗ, м. ж.к. Свобода, район „Надежда“, уличната мрежа е изградена в
по-голямата си част. С плана не се предвиждат
нови улици – основни пътни артерии. С оглед
на горното и на основание чл. 108, ал. 3 ЗУТ
не се изработва и одобрява схема на уличната
мрежа. Предвид горното не е изготвен и проект
за вертикално планиране.
С плана е предвидено изграждане на наземни
обществени паркинги, които решават проблемите
в комплекса с паркирането. Създават се условия
за провеждане на пешеходното движение чрез
изграждане на тротоари и пешеходни алеи; създават се условия за провеждане на велосипедното
движение чрез изграждане на велосипедни алеи.
С горното е спазена нормата на чл. 79 ЗУТ.
С плана за застрояване се потвърждават съществуващите жилищни сгради, застроени при
условията на комплексно застрояване. Запазват
се и законно изградените общественообслужващи сгради.
Новопредвиденото застрояване е свободно
или свързано като начин на застрояване и като
характер е ниско, средно или високо, с общественообслужваща или жилищна функция съобразно
нуждите от такова застрояване в комплекса
съобразно направения анализ на територията.
Планът за регулация и застрояване от 1961 г.,
м. Момкова махала 2, част Свобода, по който
е изграден жилищният комплекс, не предвижда
устройствени зони, съответно показатели на
застрояване. С проекта е доказано, че новопредвиденото застрояване не води до надвишаване
на параметрите на застрояване за устройствена
зона „Жк“ при спазване и на показателите за отделните квартали, с което е спазено изискването
на чл. 22, ал. 6 ЗУТ.
Застрояването се одобрява при спазване изискванията за разстояния между новопредвидените и съществуващите сгради по правилата за
комплексно застрояване, определени с Наредбата
по чл. 13, ал. 1 ЗУТ – Наредба № 7 от 2003 г. за
ПНУОВТУЗ, приложение № 2 към чл. 81, както и
изискванията за разстояния до границите на УПИ
по чл. 31, ал. 1, 2 и 5, чл. 35 ЗУТ по отношение
застрояването с нежилищно предназначение и
изискванията за разстояния през улица по чл. 32,
ал. 1 и 3 ЗУТ.
Предвид горното с плана за застрояване не
се допускат намалени разстояния към съседни
имоти и/или сгради, включително през улица.
Конкретното разположение на строежите ще
се определи с виза за проектиране по чл. 140 ЗУТ.
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Изработени са план-схеми на техническата
инфраструктура по чл. 108, ал. 2 ЗУТ за водоснабдяване и канализация, за електрификация
и топлоснабдяване, с които са определени видът
и техническите размери на мрежите и съоръженията.
Проектът е в интерес на СО за развитието на
значителна част от територията на СО. Проектната разработка е целесъобразна и отговаря на
изискванията на чл. 108, ал. 5 ЗУТ.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 21, ал. 7 във връзка с ал. 1 ЗОС и чл. 129,
ал. 1 ЗУТ; § 124 ПЗРЗИДЗУТ (ДВ, бр. 82 от 26
октомври 2012 г.), чл. 110, ал. 4, чл. 115, ал. 1 и 2
ЗУТ, т. 1, 2, 15 и 33 от приложението към чл. 3,
ал. 2 ЗУЗСО; § 2, ал. 1 ПЗРЗУЗСО; чл. 134, ал. 2
във връзка с ал. 1, т. 1, чл. 22, чл. 31, ал. 1, 2, 4
и 5, чл. 32, 33, 35 и 79 ЗУТ, чл. 21, чл. 60, ал. 3
от Наредба № 7 от 2003 г. за ПНУОВТУЗ, приложение № 1 към чл. 21 и приложение № 2 към
чл. 81 от Наредба № 7 от 2003 г. за ПНУОВТУЗ;
чл. 27, ал. 2, т. 1 и 2 АПК, протоколи на ОЕСУТ
№ ЕС-Г-109 от 7.12.2010 г., т. 46, № ЕС-Г-80 от
13.11.2012 г., т. 35, и № ЕС-Г-65 от 10.09.2013 г.,
т. 3, Столичният общински съвет реши:
Одобрява проект за:
1. План за регулация на м. Свобода с граници: улица от о.т. 120 до о.т. 3; задънена улица от
о.т. 3 до о.т. 4, западната и северната граница на
УПИ II-1189 и УПИ III-1282 от кв. 8а, улица от
о.т. 6 до о.т. 6а, северната и източната граница на
УПИ XVI-1296 от кв. 8, задънена улица от о.т. 8
до о.т. 9, УПИ III – „за озеленяване с режим на
Тго“, УПИ VIII-2009 – „за жилищно строителство“, УПИ IX-2009 – „за жилищно строителство
и трафопост“, УПИ X – „за озеленяване с режим
на Тго“, и УПИ XI-2009 – „за жилищно строителство“, от кв. 8, задънена улица от о.т. 146 до
о.т. 145, улица от о.т. 145 – о.т. 148б до о.т. 3а, улица
от о.т. 3а до о.т. 115, улица от о.т. 115 – о.т. 117 –
о.т. 118 – о.т. 23 – о.т. 119а – о.т. 119б – о.т. 119в
до о.т. 120, по сините и червените линии, цифри,
букви и текст с корекциите в зелен и кафяв цвят
съгласно приложения проект без УПИ, за който
е необходимо сключване на договор по чл. 15
или 17 ЗУТ, а именно:
1.1. УПИ VI-1200, 2006, 2007 – „за КОО, търговия и услуги“, от кв. 7;
1.2. УПИ XIII-1200, 2006, 2015 – „за КОО и
ТП“, от кв. 7;
1.3. УПИ VII-2001, 2030 от кв. 2;
1.4. УПИ VI-1218 – „за КОО“, от кв. 8;
1.5. УПИ XVII-1190 от кв. 8.
За горните УПИ административното производство по одобряването на плана за регулация
ще се продължи след представяне на договори
по чл. 15 или 17 ЗУТ.
2. План за застрояване на м. ж.к. Свобода с
граници: улица от о.т. 120 до о.т. 3; задънена улица
от о.т. 3 до о.т. 4, западната и северната граница
на УПИ II-1189 и УПИ III-1282 от кв. 8а, улица от
о.т. 6 до о.т. 6а, северната и източната граница на
УПИ XVI-1296 от кв. 8, задънена улица от о.т. 8
до о.т. 9, УПИ III – „за озеленяване с режим на
Тго“, УПИ VIII-2009 – „за жилищно строителство“, УПИ IX-2009 – „за жилищно строителство
и трафопост“, УПИ Х – „за озеленяване с режим
на Тго“, и УПИ ХI-2009 – „за жилищно строителство“, от кв. 8, задънена улица от о.т. 146 до
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о.т. 145, улица от о.т. 145 – о.т. 148б до о.т. 3а, улица
от о.т. 3а до о.т. 115, улица от о.т. 115 – о.т. 117 –
о.т. 118 – о.т. 23 – о.т. 119а – о.т. 119б – о.т. 119в до
о.т. 120, с корекциите в зелен цвят без допускане
на намалени разстояния към съседни имоти и
сгради, включително през улица.
3. План-схеми на инженерната инфраструктура
на м. ж.к. Свобода по части: „Електроснабдяване“, „Водоснабдяване“, „Канализация“, „Топлоснабдяване“.
Въз основа на одобрения план за застрояване
не може да се издава виза за проектиране, да се
одобрява или съгласува инвестиционен проект и
да се издава разрешение за строеж с допускане
на намалени разстояния към съседни имоти и/
или сгради, включително през улица.
Решението и одобреният проект на подробен
устройствен план да се публикуват на интернет
страницата на Столична община – Направление
„Архитектура и градоустройство“ (sofia-agk.com),
на основание чл. 129, ал. 5 ЗУТ.
Решението да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 129, ал. 1 ЗУТ.
Решението може да бъде обжалвано по реда
на чл. 215, ал. 4 ЗУТ пред Административния
съд – София-град, в 30-дневен срок от съобщаването.
Жалбите се подават в район „Надежда“ и се
изпращат в Административния съд – София-град,
от отдел „Правен“ на Направление „Архитектура
и градоустройство“ на Столична община.

8567

Председател:
Е. Герджиков

РЕШЕНИЕ № 589
от 24 октомври 2013 г.
На основание чл. 3, ал. 2 и ал. 3, т. 2, чл. 4,
ал. 4, чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3 ЗПСК и чл. 21,
ал. 1, т. 8 ЗМСМА Столичният общински съвет
реши:
1. Открива процедура за приватизация и
определя метод за извършване на приватизация
чрез публичен търг за следните обекти: търговско
помещение с идентификатор 68134.1603.5813.2.46
(бивша поща), София, бул. Климент Охридски
5, партер, дясно от вх. А, общински нежилищен
имот, стопанисван от район „Студентски“, с АЧОС
№ 1188 от 8.08.2013 г., със съответното му право
на строеж, и поземлен имот с идентификатор
68134.4092.613 (УПИ VIII-613, кв. 2), м. НПЗ „Изток“, п.з. Горубляне, обособена част от капитала
на „Софийски имоти“ – ЕАД, на територията на
район „Младост“, с АЧОС № 1956 от 14.08.2013 г.
2. Забранява извършването на разпоредителни
сделки с имуществото на обекта, сключване на
договори за дялово участие, за наем, за съвместна
дейност, обезпечаване на вземания и сключване
на договори за кредити, отнасящи се до обектите.
3. Възлага на главния изпълнителен директор
на Столичната общинска агенция за приватизация
да сключи приватизационните сделки за обектите.
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Председател:
Е. Герджиков
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СТОЛИЧНА ОБЩИНСКА
АГЕНЦИЯ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ
РЕШЕНИЕ № 972
от 15 ноември 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 11.12.2013 г. в 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 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 – 67 500 лв. (Сделката
не се облага с ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 2000 лв.
4. Депозитът за участие – 6750 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 9.12.2013 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.
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Председател на Надзорния съвет:
В. Чилова

РЕШЕНИЕ № 973
от 15 ноември 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 10.12.2013 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 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 – 21 000 лв. (Сделката
не се облага с ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 1000 лв.
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4. Депозитът за участие – 2100 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 6.12.2013 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.
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Председател на Надзорния съвет:
В. Чилова

РЕШЕНИЕ № 974
от 15 ноември 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 12.12.2013 г. в 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 – 69 000 лв. (Сделката
не се облага с ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 3000 лв.
4. Депозитът за участие – 6900 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 10.12.2013 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.
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Председател на Надзорния съвет:
В. Чилова
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РЕШЕНИЕ № 987
от 20 ноември 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 № 609 от 24.10.2013 г. на
Столичния общински съвет Надзорният съвет на
Столичната общинска агенция за приватизация
реши:
1. На 17.12.2013 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 ПИ с идентификатор 68134.4400.2889,
част от автобусно поделение „Република“, м. Територии, прилежащи на околовръстен път и бул.
Сливница, заедно с построените в него сгради,
София, ул. Околовръстен път 788, обособена част
от „Столичен автотранспорт“ – ЕАД.
2. Начална тръжна цена – 1 300 000 лв. (Сделката се облага с 20 % ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 80 000 лв.
4. Депозит ът за у частие – 130 000 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 12.12.2013 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.
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Председател на Надзорния съвет:
В. Чилова

РЕШЕНИЕ № 988
от 20 ноември 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 № 609 от 24.10.2013 г. на
Столичния общински съвет Надзорният съвет на
Столичната общинска агенция за приватизация
реши:
1. На 17.12.2013 г. в 11 ч. в Столичната общинска
агенция за приватизация, пл. Славейков 6, ет. 1, да
се проведе публичен търг с явно наддаване за продажбата на ПИ с идентификатор 68134.4400.2888,
част от автобусно поделение „Република“, м. Територии, прилежащи на околовръстен път и бул.
Сливница, заедно с построените в него сгради,
София, ул. Околовръстен път 788, обособена част
от „Столичен автотранспорт“ – ЕАД.
2. Начална тръжна цена – 4 200 000 лв. (Сделката се облага с 20 % ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 200 000 лв.
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4. Депозитът за у частие – 420 000 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 12.12.2013 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.
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Председател на Надзорния съвет:
В. Чилова

ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ
ЗАПОВЕД № РД-424
от 14 ноември 2013 г.
На основание чл. 25, ал. 2, 3 и 4 ЗОС във връзка
с чл. 205, т. 1 ЗУТ при наличие на действащ дворищно-регулационен план, утвърден със Заповед
№ 264 от 13.12.1988 г., и утвърдена улична регулация с Указ № 264 от 13.12.1988 г. и във връзка
с § 37, ал. 5 ПЗРЗИДЗОС (ДВ, бр. 54 от 2008 г.),
Решение № 4 по протокол № 1 от 31.01.2003 г. на
Общинския съвет – гр. Божурище, и определение
№ 574 от 4.06.2013 г. по адм.д. № 151/2013 г. на
АССО нареждам:
Отчуждавам част от поземлен имот 67, кв. 8 и
9 по плана на кв. Максим Горки, гр. Божурище,
с графично измерена от ПУП площ 102 кв. м,
собственост на Атанас Лозанов Тасков, Павлина Лозанова Стоянова и Михаилка Михайлова
Павлова, съгласно Решение № 08 от 2.03.2000 г.
на ПК – гр. Божурище, попадащи в трасето на
обект – публична общинска собственост – улица с ОК 20, 24 между: УПИ XVII-67, кв. 8, и
УПИ II-67, кв. 9, по плана на кв. Максим Горки,
гр. Божурище, в размер дължимото обезщетение
от 57 лв., изготвено от лицензиран оценител София Костадинова Кирилова, лиценз 100101306 от
14.10.2006 г., съгласно сертификат от Камарата на
лицензираните оценители в България.
Паричното обезщетение след 22.01.2014 г. да
се внесе по декларираните с вх. № М-11-(10) от
1.08.2013 г. сметки от Атанас Лозанов Тасков в
„МКВ Unionbank“, сметка: BIC CBUNBGSF, IBAN:
BG 79CBUN91954040490718; Павлина Лозанова
Стоянова в „Първа инвестиционна банка“ – АД,
BIC: FINVBGSF, IBAN: BG 14FINV91501015892126;
Михаилка Михайлова Павлова в Postbank, сметка:
IBAN BPB79424019510501.
Заповедта може да се обжалва на основание чл. 27, ал. 1 ЗОС пред Административния
съд – София-област, в 14-дневен срок от обнароадването є в „Държавен вестник“.
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Копие от заповедта да се връчи на Б. Герасимова – началник-отдел „ФБЧР“, и на С. Владимирова – ст. специалист в отдел „ЕПОС и МДТ“,
за изпълнение.
Контрола по изпълнение на заповедта ще
упражнявам лично.
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Кмет:
А. Аспарухов

ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА
РЕШЕНИЕ № 633
от 25 октомври 2013 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2 ЗПСК, чл. 5 и 6
от Наредбата за търговете и конкурсите, Решение
№ 438 от 28.03.2013 г. във връзка с чл. 21, ал. 1,
т. 8 и 23 ЗМСМА и докладна на кмета № 6101145 от 16.10.2013 г. Общинският съвет – гр. Бяла
Слатина, реши:
I. Приема оценката за определяне на справедлива пазарна стойност и правен анализ за срок
6 месеца на недвижим имот – частна общинска
собственост, актуван с акт за частна общинска
собственост № 2471 от 7.10.2013 г., вписан в Службата по вписванията при Районния съд – Бяла
Слатина, с дв. вх. рег. № 3747 от 9.10.2013 г.,
т. 10 – № 8.
II. Обявява публичен търг с явно наддаване
за продажба при следните условия:
1. Наименование на обекта на търга, с начална
тръжна цена (без ДДС) и стъпка на наддаване:
Урегулиран поземлен имот I, пл. № 1889, кв.
39 с площ 18 713 кв. м по плана на града, одобрен със Заповед № 151 от 4.07.1995 г., и Заповед
№ 562 от 26.09.2013 г. на кмета на община Бяла
Слатина, намиращ се в гр. Бяла Слатина, община Бяла Слатина, област Враца, ул. Николай
Хрелков 13 – 17, при граници на имота: север:
ул. Николай Хрелков; изток: ул. Трънска; юг: ул.
Цар Асен, УПИ II-1884, УПИ III-1885, УПИ IV1886, УПИ V-1868, УПИ VI-1867 и УПИ VII-1867;
запад: ул. Бачо Киро, ведно с намиращите се в
него: 1. масивна едноетажна сграда, монолитна
конструкция с ж.б. плоча, плосък покрив, със
застроена площ 523 кв. м; 2. масивна едноетажна
сграда (топла връзка), монолитна конструкция с
ж.б. плоча, плосък покрив, със застроена площ 28
кв. м; 3. масивна четириетажна сграда, монолитна конструкция с ж.б. плоча, плосък покрив, със
застроена площ 1006 кв. м; 4. масивна двуетажна
сграда, монолитна конструкция с ж.б. плоча,
плосък покрив, със застроена площ 479 кв. м;
5. масивна едноетажна сграда (топла връзка),
монолитна конструкция, с ж.б. плоча, плосък
покрив, със застроена площ 36 кв. м; 6. масивна
едноетажна сграда, монолитна конструкция с ж.б.
плоча, плосък покрив, със застроена площ 178
кв. м; 7. масивна едноетажна сграда, монолитна
конструкция с ж.б. плоча, плосък покрив, със
застроена площ 358 кв. м; 8. масивна едноетажна сграда, монолитна конструкция с ж.б. плоча,
плосък покрив, със застроена площ 270 кв. м.
2. Начална тръжна цена на имота – 717 000 лв.,
и стъпка на наддаване – 7170 лв. Върху крайната
цена се начислява ДДС.
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3. Тръжната документация се закупува и получава срещу 310 лв. (с включен ДДС) на касата
на Центъра за административно обслужване в
сградата на Община Бяла Слатина, партерен етаж.
4. Срок за закупуване на документацията на
участие в търга – 14 дни от датата на обнародването на решението в „Държавен вестник“.
5. Размер на депозита за участие в търга – 10 %
от началната тръжна цена. Депозитната вноска се
внася по сметка на Община Бяла Слатина: BG96
IABG 7494 3302 0254 00, ВIC код IABG BGSF, IAB,
краен срок 16 дни от датата на обнародването на
решението в „Държавен вестник“.
6. Срок за оглед на обектите – до 17 ч. на 16-ия
ден от обнародване на решението в „Държавен
вестник“.
7. Предложения за участие в търга се подават
в запечатан непрозрачен плик с надписани наименованието на обекта и името на участника
в Центъра за административно обслужване на
Община Бяла Слатина до 17 ч. на 16-ия ден от
датата на обнародването на решението в „Държавен вестник“.
8. Търгът ще се проведе на 17-ия ден от датата
на обнародването на решението в „Държавен
вестник“ от 18 ч. в Община Бяла Слатина, заседателната зала на общинския съвет.
III. На основание чл. 8 от Наредбата за търговете и конкурсите Общинският съвет – гр. Бяла
Слатина, определя тръжна комисия, на чийто
състав след провеждане на успешен търг ще се
изплати възнаграждение, както следва: 40 % от
минималната месечна работна заплата за председателя и по 30 % от минималната работна заплата
за всеки един член от комисията.
ІV. На основание чл. 9 от Наредбата за търговете и конкурсите Общинският съвет – гр. Бяла
Слатина, утвърждава тръжна документация за
провеждане на търг с явно наддаване, която
съдържа следните документи:
1. решение на Общинския съвет – гр. Бяла
Слатина, за обявяване на публичен търг с явно
наддаване за продажба на гореописания застроен
поземлен имот – частна общинска собственост;
2. копие на решението за обявяване на търг,
обнародвано в „Държавен вестник“;
3. условия за провеждане на търга;
4. документи за участие в търга;
5. указания за участие в търга;
6. декларация за оглед на обекта;
7. декларация по чл. 7, ал. 3 ЗПСК, обр. 1 за
произхода и основание на платежните средства,
с които се участва в приватизацията;
8. декларация, че юридическото лице е с помалко от 50 % държавно или общинско участие;
9. проектодоговор за продажба;
10. характеристика на обекта;
11. скица на обекта;
12. АОС – частна.
V. Повторен и следващи търгове при същите
условия до продажбата на имота или изтичане
на срока по т. I ще се провеждат през 21 дни,
като всички посочени срокове да се удължат
също с по 21 дни.
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VІ. Възлага на кмета на община Бяла Слатина
да извърши всички последващи действия, свързани
с организацията и провеждането на търга, и да
сключи договор със спечелилия търга участник.
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Председател:
Х. Петков

ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО
РЕШЕНИЕ № 897
от 31 октомври 2013 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4,
чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК, чл. 21,
ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 45 ЗДДС, чл. 5, 6 и чл. 14,
ал. 4 от Наредбата за търговете и конкурсите във
връзка с решения № 1237 от 25.01.2007 г., № 459
от 22.01.2009 г., № 1185 от 20.01.2011 г. и № 160
от 29.03.2012 г. Общинският съвет – гр. Велико
Търново, реши:
1. Намалява с 40 на сто приетите с Решение
№ 160 от 29.03.2012 г. на ВТОбС начални цени
и определя нови начални цени за продажба на
общински нежилищни имоти, както следва:
а) за „УПИ І от кв. 40 по плана на с. Никюп, целият с площ 1900 кв. м, заедно с построена в него сграда (бивша мандра) със ЗП
258 кв. м“ – 4968 лв., в която не е включена
стойността на дължимия ДДС;
б) за „УПИ І от кв. 54 по плана на с. Дичин
с площ 8845 кв. м заедно с построена в него двуетажна сграда (бивше училище) с РЗП 846 кв. м
и едноетажна сграда (пристройка) със ЗПВелико
Търново, ж.к. 34 кв.Велико Търново, ж.к. Велико
Търново, ж.к. м“ – 39 360 лв., в която не е включена стойността на дължимия ДДС;
в) за „УПИ І от кв. 30 по плана на с. Русаля,
целият с площ 6450 кв. м, заедно с построени в
него eдноетажна сграда (бивше училище) с РЗП
586 кв. м и едноетажна сграда (пристройка) със
ЗП 34 кв. м“ – 21 240 лв., в която не е включена
стойността на дължимия ДДС.
Сделките се облагат частично с ДДС.
2. Определя начин за продажба на посочените
в т. 1 обекти чрез публичен търг с явно наддаване
и стъпка на наддаване, както следва: за имота по
т. 1, буква „а“ – 450 лв.; за имота по т. 1, буква
„б“ – 3900 лв.; за имота по т. 1, буква „в“ – 2100 лв.
3. Търговете да се проведат при следните условия: дата на търга – на 21-вия ден след датата
на обнародване на това решение в „Държавен
вестник“, като в случай че 21-вият ден съвпада
с неработен ден, търгът ще се проведе в първия
следващ работен ден; начало на търга – 14 ч.;
място на търга – стая 419 в сградата на Община
Велико Търново.
4. Утвърждава тръжна документация и договори за продажба за горепосочените обекти.
Определя цена за продажба на комплект тръжна
документация за отделен обект в размер 300 лв.
(с ДДС). Цената на тръжната документация да се
заплаща по сметка № BG93 SOMB 9130 3224 7614
52 на Общинската агенция за приватизация при
„Общинска банка“ – АД, клон Велико Търново,
BIC код SOMB BGSF. Тръжната документация
да се получава след представяне в Общинската
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агенция за приватизация на документ за извършено плащане – стая 419 в сградата на Община
Велико Търново, всеки работен ден и до 10 ч.
на последния работен ден, предхождащ датата
на търга.
5. За допускане до участие в търговете кандидатите да внесат депозит, както следва: за имота
по т. 1, буква „а“ – 1490 лв.; за имота по т. 1,
буква „б“ – 11 800 лв., за имота по т. 1, буква
„в“ – 6300 лв.
Депозитът да бъде внесен по сметка № BG59
SOMB 9130 3324 7614 01 на Общинската агенция
за приватизация при „Общинска банка“ – АД,
клон Велико Търново, BIC код SOMB BGSF – до
16 ч. на деня, предхождащ датата на търга.
6. Зап лащането на договорени те цени и
сключването на договори за продажба да се извърши в 30-дневен срок от датата на заповедта за
определяне на купувач. Дължимата сума заедно
с начисления ДДС и представляваща разлика
между договорената цена и внесения депозит да
се заплати в левове по сметка № BG50 SOMB
9130 3224 7614 50 на Общинската агенция за
приватизация при „Общинска банка“ – АД, клон
Велико Търново, BIC код SOMB BGSF. Непарични
платежни средства не се приемат.
За обектите се допуска и разсрочено плащане
при условията, посочени в чл. 3, т. 6 на Методиката за подготовка на приватизационни сделки,
провеждане на публични търгове и конкурси,
сключване на приватизационни сделки и следприватизационен контрол в Община Велико Търново.
7. Срок за оглед на обектите – всеки работен ден
и до 12 ч. на последния работен ден, предхождащ
датата на търга. Срок за подаване на документи
за участие в търговете – всеки работен ден и
до 17 ч. на последния работен ден, предхождащ
датата на търга, в стая 419 в сградата на Община
Велико Търново.
8. Възлага на ОбАП да организира привати
зационните сделки за обектите по установения
от закона ред и взетите решения от ВТОбС.
9. При неявяване на купувачи повторни търгове
да се проведат 14 дни след датата на съответния
търг при същите условия, като в случай че така
определеният ден съвпада с неработен ден, търгът
ще се проведе на първия следващ работен ден.
10. В случай на неявяване на купувачи и
за обявените повторни търгове да се проведат
последващи поредни търгове на 28-ия ден след
обявената дата за съответния повторен търг при
условията на това решение, като в случай че така
определеният ден съвпада с неработен ден, търгът
се провежда в първия следващ работен ден.

8609

Председател:
Н. Ашиков

РЕШЕНИЕ № 898
от 31 октомври 2013 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4,
чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК, чл. 21,
ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 45 ЗДДС, чл. 5, 6 и чл. 14,
ал. 4 от Наредбата за търговете и конкурсите във
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връзка с решения № 584 от 28.02.2013 г., № 653 от
25.04.2013 ч. и № 731 от 27.06. 2013 г. Общинският
съвет – гр. Велико Търново, реши:
1. Намалява с 25 на сто приетите с решения
№ 653 от 25.04.2013 г. и № 731 от 27.06.2013 г. на
ВТОбС начални цени и определя нови начални
цени за продажба на общински нежилищни имоти, както следва:
а) за „Незас т роен П И с и ден т ифи к ат ор
10447.501.124 по КККР на гр. Велико Търново,
целият с площ 15 749 кв. м, за който имот е
отреден УПИ V – „за резервен терен“, кв. 6 по
ПУП – ПР на гр. Велико Търново, Западна промишлена зона“ – 253 575 лв., в която не е включена
стойността на дължимия ДДС;
б) за „Незас т роен ПИ с и ден т ифи к ат ор
10447.516.13 по КККР на гр. Велико Търново, целият с площ 4452 кв. м, за който имот е отреден
УПИ VІІІ – „за обществено и делово обслужване“,
от кв. 1 по ПУП – ПР на гр. Велико Търново, ж.к.
Чолаковци“ – 95 250 лв., в която не е включена
стойността на дължимия ДДС.
Сделките се облагат с ДДС.
2. Определя начин за продажба на посочените
в т. 1 обекти чрез публичен търг с явно наддаване
при стъпка на наддаване, както следва: за имота
по т. 1, буква „а“ – 25 300 лв.; за имота по т. 1,
буква „б“ – 9500 лв.
3. Търговете да се проведат при следните условия: дата на търга – на 21-вия ден след датата
на обнародване на това решение в „Държавен
вестник“, като в случай че 21-вият ден съвпада
с неработен ден, търгът ще се проведе в първия
следващ работен ден; начало на търга – 14 ч.;
място на търга – стая 419 в сградата на Община
Велико Търново.
4. Утвърждава тръжна документация и договори за продажба за горепосочените обекти.
Определя цена за продажба на комплект тръжна
документация за отделен обект в размер 300 лв.
(с ДДС). Цената на тръжната документация да се
заплаща по сметка № BG93 SOMB 9130 3224 7614
52 на Общинската агенция за приватизация при
„Общинска банка“ – АД, клон Велико Търново,
BIC код SOMB BGSF. Тръжната документация
да се получава след представяне в Общинската
агенция за приватизация на документ за извършено плащане – стая 419 в сградата на Община
Велико Търново, всеки работен ден и до 10 ч.
на последния работен ден, предхождащ датата
на търга.
5. За допускане до участие в търговете кандидатите да внесат депозит, както следва: за имота
по т. 1, буква „а“ – 76 000 лв.; за имота по т. 1,
буква „б“ – 28 550 лв.
Депозитът да бъде внесен по сметка № BG59
SOMB 9130 3324 7614 01 на Общинската агенция
за приватизация при „Общинска банка“ – АД,
клон Велико Търново, BIC код SOMB BGSF – до
16 ч. на деня, предхождащ датата на търга.
6. Зап лащането на договорени те цени и
сключването на договори за продажба да се извърши в 30-дневен срок от датата на заповедта за
определяне на купувач. Дължимата сума заедно
с начисления ДДС и представляваща разлика
между договорената цена и внесения депозит да
се заплати в левове по сметка № BG50 SOMB
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9130 3224 7614 50 на Общинската агенция за
приватизация при „Общинска банка“ – АД, клон
Велико Търново, BIC код SOMB BGSF. Непарични
платежни средства не се приемат.
За обектите се допуска и разсрочено плащане
при условията, посочени в чл. 3, т. 6 на Методиката за подготовка на приватизационни сделки,
провеждане на публични търгове и конкурси,
сключване на приватизационни сделки и следприватизационен контрол в Община Велико Търново.
7. Срок за оглед на обектите – всеки работен ден
и до 12 ч. на последния работен ден, предхождащ
датата на търга. Срок за подаване на документи
за участие в търговете – всеки работен ден и
до 17 ч. на последния работен ден, предхождащ
датата на търга, в стая 419 в сградата на Община
Велико Търново.
8. Възлага на ОбАП да организира привати
зационните сделки за обектите по установения
от закона ред и взетите решения от ВТОбС.
9. При неявяване на купувачи повторни търгове
да се проведат 14 дни след датата на съответния
търг при същите условия, като в случай че така
определеният ден съвпада с неработен ден, търгът
ще се проведе в първия следващ работен ден.
10. В случай на неявяване на купувачи и
за обявените повторни търгове да се проведат
последващи поредни търгове на 28-ия ден след
обявената дата за съответния повторен търг при
условията на това решение, като в случай че така
определеният ден съвпада с неработен ден, търгът
се провежда в първия следващ работен ден.

8610

Председател:
Н. Ашиков

РЕШЕНИЕ № 899
от 31 октомври 2013 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4,
чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК, чл. 21,
ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 45 ЗДДС, чл. 5, 6 и чл. 14,
ал. 4 от Наредбата за търговете и конкурсите във
връзка с Решение № 586 от 28.02.2013 г., № 618 от
28.03.2013 г. и № 654 от 25.04.2013 г. Общинският
съвет – гр. Велико Търново, реши:
1. Намалява с 30 на сто приетите с Решение
№ 654 от 25.04.2013 г. на ВТОбС начални цени
и определя нови начални цени за продажба на
общински нежилищни имоти, както следва:
а) за „Застроен УПИ ХІ – „за фурна“, от кв. 26
по плана на с. Пчелище, община Велико Търново, с площ 1200 кв. м, заедно със сграда (бивша
фурна) със ЗП 132 кв. м“ – 11 480 лв., в която не
е включена стойността на дължимия ДДС;
б) за „Дворно място, попадащо в УПИ І от кв.
48 по плана на с. Никюп, община Велико Търново,
с площ 29 000 кв. м, заедно с построена в него
сграда (бивша баня) със ЗП 95 кв. м“ – 60 270 лв.,
в която не е включена стойността на дължимия
ДДС.
Сделките се облагат частично с ДДС.
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2. Определя начин за продажба на посочените
в т. 1 обекти чрез публичен търг с явно наддаване при стъпка на наддаване, както следва: за
имота по т. 1, буква „а“ – 575 лв.; за имота по
т. 1, буква „б“ – 3000 лв.
3. Търговете да се проведат при следните условия: дата на търга – на 21-вия ден след датата
на обнародване на това решение в „Държавен
вестник“, като в случай че 21-вият ден съвпада
с неработен ден, търгът ще се проведе в първия
следващ работен ден; начало на търга – 14 ч.;
място на търга – стая 419 в сградата на Община
Велико Търново.
4. Утвърждава тръжна документация и договори за продажба за горепосочените обекти.
Определя цена за продажба на комплект тръжна
документация за отделен обект в размер 300 лв.
(с ДДС). Цената на тръжната документация да се
заплаща по сметка № BG93 SOMB 9130 3224 7614
52 на Общинската агенция за приватизация при
„Общинска банка“ – АД, клон Велико Търново,
BIC код SOMB BGSF. Тръжната документация
да се получава след представяне в Общинската
агенция за приватизация на документ за извършено плащане – стая 419 в сградата на Община
Велико Търново, всеки работен ден и до 10 ч.
на последния работен ден, предхождащ датата
на търга.
5. За допускане до участие в търговете кандидатите да внесат депозит, както следва: за имота
по т. 1, буква „а“ – 3400 лв.; за имота по т. 1,
буква „б“ – 18 000 лв.
Депозитът да бъде внесен по сметка № BG59
SOMB 9130 3324 7614 01 на Общинската агенция
за приватизация при „Общинска банка“ – АД,
клон Велико Търново, BIC код SOMB BGSF – до
16 ч. на деня, предхождащ датата на търга.
6. Зап лащането на договорени те цени и
сключването на договори за продажба да се извърши в 30-дневен срок от датата на заповедта за
определяне на купувач. Дължимата сума заедно
с начисления ДДС и представляваща разлика
между договорената цена и внесения депозит да
се заплати в левове по сметка № BG50 SOMB
9130 3224 7614 50 на Общинската агенция за
приватизация при „Общинска банка“ – АД, клон
Велико Търново, BIC код SOMB BGSF. Непарични
платежни средства не се приемат.
За обектите се допуска и разсрочено плащане
при условията, посочени в чл. 3, т. 6 на Методиката за подготовка на приватизационни сделки,
провеждане на публични търгове и конкурси,
сключване на приватизационни сделки и следприватизационен контрол в Община Велико Търново.
7. Срок за оглед на обектите – всеки работен ден
и до 12 ч. на последния работен ден, предхождащ
датата на търга. Срок за подаване на документи
за участие в търговете – всеки работен ден и
до 17 ч. на последния работен ден, предхождащ
датата на търга, в стая 419 в сградата на Община
Велико Търново.
8. Възлага на ОбАП да организира привати
зационните сделки за обектите по установения
от закона ред и взетите решения от ВТОбС.
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9. При неявяване на купувачи повторни търгове
да се проведат 14 дни след датата на съответния
търг при същите условия, като в случай че така
определеният ден съвпада с неработен ден, търгът
ще се проведе в първия следващ работен ден.
10. В случай на неявяване на купувачи и
за обявените повторни търгове да се проведат
последващи поредни търгове на 28-ия ден след
обявената дата за съответния повторен търг при
условията на това решение, като в случай че така
определеният ден съвпада с неработен ден, търгът
се провежда в първия следващ работен ден.
Председател:
Н. Ашиков
8611

ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА
РЕШЕНИЕ № 618
от 31 октомври 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМ А
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 5 ЗУТ
Общинският съвет – гр. Горна Оряховица, реши:
Одобрява подробен устройствен план (парцеларен план за елементите на техническата
инфраструктура извън границите на урбанизираните територии) за прокарване на външно ел.
захранване през имоти с № 71.1528, 0.7626, 71.1877,
0.7659, 0.7621 и 71.1530 по плана на новообразуваните имоти по § 4 ПЗРЗСПЗЗ, местност Ловна
хижа, землище гр. Горна Оряховица.
Проектът се намира на разположение в сградата на общината – пл. Георги Измирлиев 5,
стая 215, ет. 2.
На основание чл. 215, ал. 4 във връзка с
чл. 156а ЗУТ в 14-дневен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ решението подлежи на
обжалване чрез Община Горна Оряховица до
Административния съд – Велико Търново.

8676

Председател:
Д. Костадинов

РЕШЕНИЕ № 621
от 31 октомври 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 3 ЗУТ
Общинският съвет – гр. Горна Оряховица, реши:
Одобрява подробен устройствен план (план
за застрояване) за поземлен имот № 000269 по
КВС за землището на с. Първомайци, с който
се определя устройствена зона за техническа
инфраструктура – Ти; средноетажно застрояване – от 10 м до 12 м височина; коефициент на
интензивност на застрояването – 2,0; плътност
на застрояването – 70 %; минимално озеленена
площ – 30 %; характер на застрояването – свободно застрояване.
Проектът се намира на разположение в сградата на общината – пл. Георги Измирлиев 5,
стая 215, ет. 2.
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На основание чл. 215, ал. 4 във връзка с
чл. 156а ЗУТ в 14-дневен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ решението подлежи на
обжалване чрез Община Горна Оряховица до
Административния съд – Велико Търново.

8677

Председател:
Д. Костадинов
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– селищно образувание, местност Побит камък
в землището на с. Нови хан, община Елин Пелин,
Софийска област, в границите на одобрения със
Заповед № ОА-30 от 11.02.2004 г. на областния
управител на Софийска област план на ново
образуваните имоти.

8575

Председател:
Г. Костов

ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН
РЕШЕНИЕ № 748
от 26 септември 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и 13 и ал. 2
ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка с доклад
от кмета на община Елин Пелин с вх. № ОА-6941
от 10.09.2013 г. по преписка вх. № УТ2_20-1651
от 2013 г. от ,,Ен Енд Еф фарма“ – ООД, и след
становище на ПК по устройство на територията,
строителство, екология, селско и горско стопанство Общинският съвет – гр. Елин Пелин, реши:
1. Одобрява ПУП – парцеларен план за електроснабдяване посредством КЛ 20 kV с трасе,
преминаващо през имот № 000282 (полски път)
по КВС на землището на гр. Елин Пелин за
захранване на УПИ ІV-11 – „За СПОД“, кв. 3,
СПЗ – гр. Елин Пелин, община Елин Пелин,
Софийска област.
2. Проектирането, изграждането и поддръжката на техническата инфраструктура, необходима
за функционирането на обектите, които ще се
изграждат, съгласно одобрения от Общинския
съвет – гр. Елин Пелин, с Решение № 787 от
26.11.2009 г. подробен устройствен план да бъде
за сметка на съответния възложител (собственик).

8574

Председател:
Г. Костов

РЕШЕНИЕ № 753
от 26 септември 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 17 ЗМСМА, чл. 25,
ал. 1 ЗАТУРБ, § 4, ал. 2 ПЗРЗСПЗЗ във връзка с
предложение от кмета на община Елин Пелин с
вх. № ОА-6947 от 11.09.2013 г. и след становище
на ПК по устройство на територията, строителство, екология, селско и горско стопанство,
подкрепена от ПК по инвестиции, управление и
разпореждане с общинско имущество, Общинският съвет – гр. Елин Пелин, реши:
Да се създадат селищни образувания, както
следва:
– селищно образувание, местност Черни дол в
землището на с. Елешница, община Елин Пелин,
Софийска област, в границите на одобрения със
заповеди № ОА-170 от 30.11.2001 г. и ОА-10 от
17.01.2002 г. на областния управител на Софийска
област план на новообразуваните имоти;
– селищно образувание, местност Равно расте в
землището на с. Елешница, община Елин Пелин,
Софийска област, в границите на одобрения със
Заповед № ОА-309 от 11.10.2002 г. на областния
управител на Софийска област план на ново
образуваните имоти;

ОБЩИНА КАЗАНЛЪК
РЕШЕНИЕ № 788
от 30 октомври 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 108, ал. 2 ЗУТ
Общинският съвет – гр. Казанлък, реши:
Одобрява план-схема за оптичен кабел за пренос на телевизионни сигнали, както и за пренос
на данни в регулацията на гр. Казанлък, райони
изток и запад, ЕКАТТЕ 35167, община Казанлък,
към действащия подробен устройствен план на
населеното място.
Решението може да се върне за ново обсъждане на общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1
ЗМСМА в 7-дневен срок от получаването му.
Решението може да се обжалва в 14-дневен
срок пред Административния съд – Стара Загора.

8650

Председател:
Н. Златанов

РЕШЕНИЕ № 790
от 30 октомври 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Казанлък, реши:
Одобрява парцеларен план на подземен електропровод за осигуряване на електрозахранване
на поземлен имот (ПИ) № 83106.502.703 – за друг
вид производствен и складов терен, собственост на Иван Илиев Загоров, преминаващ през
ПИ № 502.702 (с дължина 44,23 м и сервитут
88 кв. м) – частна собственост, за друг вид производствен и складов обект и по селскостопански,
горски ведомствени пьтища, публична общинска
собственост, № 83106.124.280 (с дължина 63,87 м и
сервитут 128 кв. м) и № 83106.502.759 (с дължина
6,04 м и сервитут 12 кв. м), всички в местност
Чобан чаир в землището на с. Шейново, община
Казанлък, с обща дължина 114,14 м и общ сервитут 228 кв. м).
Решението може да се върне за ново обсъждане на общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1
ЗМСМА в 7-дневен срок от получаването му.
Решението може да се обжалва в 14-дневен
срок пред Административния съд – Стара Загора.

8651

Председател:
Н. Златанов
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РЕШЕНИЕ № 791
от 30 октомври 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 108, ал. 2 ЗУТ
Общинският съвет – гр. Казанлък, реши:
1. Одобрява подробен устройствен план – план
за застрояване на поземлен имот № 107045 от 2,599
дка с начин на трайно ползване „нива“, местност
Ерликая, собственост на Емил Боянов Узунов,
при граници и съседи: частни ниви с № 107094,
№ 107044 и № 107046 и полски път № 000057 в
землището на с. Копринка, ЕКАТТЕ 38563, община Казанлък, за промяна предназначението на
земята за изграждане на „Автосервиз, автомивка
и склад за авточасти“. Предвижда се свободно
нискоетажно застрояване със следните параметри: височина – до 10 м, плътност на застрояване – 80 %, коефициент на интензивност – 2,5, и
плътност на озеленяване – 20 %.
2. Одобрява схеми за електроснабдяване, водоснабдяване и транспортен достъп за поземлен
имот № 107045 към т. 1.
Решението може да се върне за ново обсъждане на общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1
от ЗМСМА в 7-дневен срок от получаването му.
Решението може да се обжалва в 14-дневен
срок пред Административния съд – Стара Загора.

8652

Председател:
Н. Златанов

РЕШЕНИЕ № 792
от 30 октомври 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Казанлък, реши:
Одобрява парцеларен план на подземен електропровод за осигуряване на електрозахранване
на поземлен имот (ПИ) № 031011 от 1 дка, индивидуално застрояване, преминаващ през: ПИ
№ 031011 (с дължина 27,83 м и сервитут 55,81
кв. м) и 0000129 (с дължина 246,69 м и сервитут
493,26 кв. м) – полски път, публична общинска
собственост, всички намиращи се в местност
Перетлика, землището на с. Овощник, ЕКАТТЕ
53179, с обща дължина на трасето 274,52 м и
сервитут 549,07 кв. м.
Решението може да се върне за ново обсъждане на общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1
от ЗМСМА в 7-дневен срок от получаването му.
Решението може да се обжалва в 14-дневен
срок пред Административния съд – Стара Загора.

8653

Председател:
Н. Златанов

РЕШЕНИЕ № 793
от 30 октомври 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 108, ал. 2 ЗУТ
Общинският съвет – гр. Казанлък, реши:
Одобрява подробен устройствен план за поземлен имот с идентификатор № 27499.180.33 с площ
от 1563 кв. м, собственост на Николай Иванов

ВЕСТНИК
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Неделчев, при граници и съседи: частни ниви с
номера 27499.180.32 и 27499.180.34 и полски пътища – публична общинска собственост, с номера:
27499.180.182 и 27499.180.334, всички в местност
Под Енина – землище с. Енина, община Казанлък, за промяна предназначението на земята от
„нива“ в „за търговски и автокомплекс“ в зона
за обществено и делово обслужване:
1. план за заст рояване на имот
№ 27499.180.33 – предвижда се свободно застроя
ване със следните параметри: до 4 етажа, до 12 м
височина, 70 % плътност на застрояване, коефициент на интензивност 2 и 20 % озеленяване;
2. схеми за водоснабдяване и електроснабдяване на имота по т. 1.
Решението може да се върне за ново обсъждане на общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1
от ЗМСМА в 7-дневен срок от получаването му.
Решението може да се обжалва в 14-дневен
срок пред Административния съд – Стара Загора.
Председател:
Н. Златанов

8654

РЕШЕНИЕ № 794
от 30 октомври 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Казанлък, реши:
Одобрява парцеларен план на подземен елeктропровод за електроснабдяване на поземлен
имот (ПИ) № 059019 „овцеферма“, преминаващ
през следните ПИ, полски пътища, публична общинска собственост: № 000152 (с дължина 7,72 м
и сервитут 15 кв. м), № 000175 (с дължина 221 м
и сервитут 442 кв. м) и № 000178 (с дължина
10,28 м и сервитут 21 кв. м), с обща дължина на
трасето 239 м и общ сервитут 478 кв. м, местност
Кабаклъка, всички в землището на с. Овощник,
ЕКАТТЕ 53179, община Казанлък.
Решението може да се върне за ново обсъждане на общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1
от ЗМСМА в 7-дневен срок от получаването му.
Решението може да се обжалва в 14-дневен
срок пред Административния съд – Стара Загора.
Председател:
Н. Златанов

8655

ОБЩИНА КНЕЖА
РЕШЕНИE № 414
от 8 ноември 2013 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ, чл. 21, ал. 1,
т. 8 и ал. 2 ЗМСМА и Решение за приемане на
ПУП – ПП по т. 1 от протокол № 16 от 7.11.2013 г.
на Експертния съвет към органа, компетентен
да одобри плана – ЕСУТ на Община Кнежа, по
чл. 5, ал. 4 ЗУТ Общинският съвет – гр. Кнежа,
одобрява подробен устройствен план – парцеларен план, (ПУП – ПП) за нова пътна връзка
между път ІІ-13 Кнежа – Искър и ул. Калиакра,
гр. Кнежа, като новият път преминава през имот
№ 734091 – пасище, мера – собственост на Общи-

БРОЙ 102

ДЪРЖАВЕН

на Кнежа. ПУП – ПП е самостоятелна съставна
част от комплексен проект за инвестиционна
инициатива по чл. 150 ЗУТ.
Председател:
М. Цолова

8656

ОБЩИНА ЛЪКИ
ЗАПОВЕД № 212
от 12 ноември 2013 г.
На основание чл. 44, ал. 1, т. 1 и 8 във връзка
с ал. 2 ЗМСМА, чл. 21, ал. 1 и чл. 25, ал. 2 и 3
ЗОС предвид влязъл в сила ПУП за обособяване на санитарно-охранителна зона І пояс около
речно водохващане на река Крушевска за обект
„Допълнително водоснабдяване на гр. Лъки“, с
който са обособени УПИ І-201010, инженернотехническа инфраструктура, СОЗ – I пояс, и
УПИ ІІ-201039 – инженерно-техническа инфраструктура, СОЗ – І пояс, в местността Букака
в землището на с. Манастир, община Лъки,
които са образувани от имот 201026 по КВС
на с. Манастир, община Лъки, Решение № 131,
взето с протокол от 27.11.2008 г. на Общинския
съвет – гр. Лъки, за приемане на годишната
програма на Община Лъки за управление и
разпореждане с имоти – общинска собственост,
и влязъл в сила ПУП, Заповед № СОЗ-М-11 от
8.11.2004 г. на директора на Басейнова дирекция
за управление на водите в Източнобеломорски
район за обособяване на санитарно-охранителна
зона І пояс около речно водохващане на река
Крушевска за обект „Допълнително водоснабдяване на гр. Лъки“, разпоредбата на чл. 19, ал. 1,
т. 5 ЗВ предвиждаща, че публична общинска
собственост са земите от пояс I на санитарноохранителните зони на водовземните съоръжения
и съоръженията за водоснабдяване на населените
места в общината, с изключение на тези по чл. 15
и чл. 24, т. 11 ЗВ, предвид необходимостта от завършване и въвеждане в експлоатация на обект
„Допълнително водоснабдяване на гр. Лъки“ и
че гореописаните имоти са предназначени за задоволяване на общински нужди, които не могат
да бъдат задоволени по друг начин, въз основа на
влязъл в сила подробен устройствен план, предвид че в имотите – предмет на принудителното
отчуждаване, са съсобствени между физически
лица, Община Лъки и МЗ – ДЛС, чиято държавна идеална част не подлежи на отчуждаване
поради забраната на чл. 21, ал. 6 ЗОС, предвид
регулационното положение на имотите, съгласно
които същите представляват:
УПИ І-201010 – инженерно-техническа инфраструктура, СОЗ – І пояс, намиращ се в местността
Букака в землището на с. Манастир община Лъки,
НТП – дървопроизв. пл., вид собственост – смесена, отдел/подотдел: 358К, с площ 0,500 дка, вид
на горите или вид на подотдела: широколистна
гора, при граници и съседи: имот № 201038 – дървопроизв.пл., на насл. на Коста Панов Стойков и
др., имот № 000308 – вътрешна река на държавата – МОСВ, имот № 000288 – водно течение, на
държавата – МОСВ. Имотът е образуван от имот
№ 201001. Върху имота има следните ограничения:
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98 – да се използва съгласно Закона за горите и
правилника за приложението му; 2 – санитарноохранителна зона на водоснабдителен обект – пояс
„А“. Забранява се всякаква дейност, несвързана с
експлоатацията на обекта. Размерът на паричното
обезщетение за този имот е 1171 лв.
УПИ ІІ-201039 – инженерно-техническа инфраструктура, СОЗ – І пояс, намиращ се в местността
Букака в землището на с. Манастир, община Лъки,
НТП – дървопроизв. пл., вид собственост: смесена, отдел/подотдел: 358М, с площ 7,580 дка, вид
на горите или вид на подотдела: широколистна
гора, при граници и съседи: имот № 000308 – вът реш на рек а, на д ърж а вата – МОСВ, и мо т
№ 201040 – дървопроизв. пл., на насл. на Коста
Панов Стойков, имот № 000288 – водно течение,
на държавата – МОСВ. Имотът е образуван от
имот № 201026. Върху имота има следните ограничения: 98 – да се използва съгласно Закона за
горите и правилника за приложението му; 2 – санитарно-охранителна зона на водоснабдителен
обект – пояс „А“. Забранява се всякаква дейност,
несвързана с експлоатацията на обекта. Имайки
предвид удостоверение за данъчна оценка от
11.07.2013 г., както и пазарна оценка, изготвена
от независим оценител от 08.2013 г. за имотите, описани по-горе, в размер 1171 лв. за УПИ
І-201010 – инженерно-техническа инфраструктура,
СОЗ – І пояс, и 18 500 лв. за УПИ ІІ-201039 – инженерно-техническа инфраструктура, СОЗ – І
пояс, която оценка е съобразена с разпоредбите
на чл. 22 ЗОС, предвид обявление, публикувано на
26.08.2013 г. във вестник „24 часа“, на 27.08.2013 г.
в регионална притурка „Твоят ден“ на „24 часа“,
отчуждавам в полза на Община Лъки, БУЛСТАТ
000614967, гр. Лъки, ул. Възраждане 18, област
Пловдив, следните части от имоти:
1. 497/500 ид. части от УПИ І-201010, инженерно-техническа инфраструктура, СОЗ – І пояс,
намиращ се в местността Букака в землището на
с. Манастир, община Лъки, НТП – дървоп роизв.
пл., вид собственост – смесена, отдел/подотдел:
358К, с площ 0,500 дка, вид на горите или вид
на подотдела: широколистна гора, при граници
и съседи: имот № 201038 – дървопроизв. пл.,
на наследници на Коста Панов Стойков и др.,
имот № 000308 – вътрешна река, на държавата – МОСВ, имот № 000288 – водно течение, на
държавата – МОСВ. Имотът е образуван от имот
№ 201001. Размерът на паричното обезщетение за
този имот е 1171 лв. Собственици на отчуждаваните части от имота са: н-ци на Коста Панов Стойков,
н-ци на Илия Иванов Терзиев, н-ци на Христо
Куц. Тодоров, н-ци на Петко Тодоров Стойков,
н-ци на Иван Панайотов Георгиев, н-ци на Кирко
Вълчев Куртев, н-ци на Георги Атанасов Колев,
н-ци на Георги Дичев Славчев, н-ци на Никола
Тодоров Куртев, н-ци на Георги Стоев Русинов,
н-ци на Никола Вълчев Куртев, н-ци на Стою
Вълчев Куртев, н-ци на Пею Иванов Шишманов,
н-ци на Стою Тодоров Стойков, Найден Николов
Куртев, Стефан Иванов Гаджалов, н-ци на Русин
Стоев Русинов, н-ци на Васил Тодоров Куртев,
н-ци на Руса Илиева Стоева-Урумова, н-ци на
Сотир Стоев Русинов Урумов, н-ци на Атанас
Стоев Русинов, н-ци на Иван Стоев Русинов
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Урумов, н-ци на Атанас Тодоров Куртев, н-ци
на Илия Стоев Русинов Урумов, н-ци на Стефан
Христев Стоев, н-ци на Манол Георгиев Петков,
н-ци на Петър Димитров Шодов, н-ци на Стоян
Тодоров Шодов, н-ци на Тодор Василев Харитев,
н-ци на Георги Тодоров Стойков, н-ци на Петко
Колев Патричков, н-ци на Александър Атанасов
Трифонов, н-ци на Иван Вълчев Куртев, н-ци на
Георги Тодоров Куртев, н-ци на Стоян Ангелов
Христев, н-ци на Георги Михайлов Солаков, н-ци
на Тодор Вълчев Куртев, н-ци на Русин Вълчев
Георгиев, н-ци на Александър Тодоров Куртев,
н-ци на Славчо Дичев Славчев, н-ци на Никола
Иванов Янков, н-ци на Тодор Георгиев Колев
Чангалов, н-ци на Иван Стоев Чангалов, н-ци на
Христо Вълчев Тодоров, н-ци на Богдан Тодоров
Караиванов, н-ци на Петър Иванов Стоянов,
н-ци на Никола Петров Колев, н-ци на Христо
Стоянов Ташев, н-ци на Илия Дичев Георгиев
Начев, н-ци на Кечо Стоев Киряков, н-ци на
Никола Ангелов Христев, н-ци на Стоян Ташев
Стоянов, н-ци на Димо Илчев Кавгазов, н-ци на
Никола Иванов Стоянов, н-ци на Тодор Вълчев
Тодоров, н-ци на Петър Дичев Славчев, Стефан
Тодоров Караиванов, н-ци на Рада Тодорова
Караиванова, н-ци на Слави Тодоров Иванов,
н-ци на Катерина Тодорова Славчева, Мария
Тодорова Стойкова, К ина Тодорова Шодова,
Недялка Тодорова Симеонова, н-ци на Стана
Тодорова Илиева, н-ци на Кузман Ташев Стоянов, н-ци на Никола Панайотов Георгиев, н-ци
на Найден Николов Панайотов, н-ци на Борис
Христев Стоянов, н-ци на Петър Георгиев Колев,
н-ци на Елена Гавраилова Шодова, н-ци на Тодор
Дичев Славчев, н-ци на Георги Стойков, н-ци на
Дичо Тодоров Георгиев, н-ци на Иван Димитров
Велинов, н-ци на Петър Атанасов Колев, н-ци
на Георги Николов Куртев, Народно читалище
„Хр. Ботев“ – с. Манастир, н-ци на Васил Тодоров Стойков, н-ци на Иван Кузмов Стоев, н-ци
на Костадин Анастасов Чернев, н-ци на Русин
Трифонов Колев, н-ци на Александър Николов
Георгиев Куртев, н-ци на Лазар Тодоров Щуров,
н-ци на Йордан Панайотов Георгиев, н-ци на
Никола Георгиев Куртев, н-ци на Власо Николов Тодоров, н-ци на Симеон Вълчев Георгиев
Куртев, н-ци на Дичо Георгиев Начев, н-ци на
Христо Ташев Стоянов, н-ци на Руса Георгиева
Василева-Пехливанова, н-ци на Никола Русинов
Чангалов, н-ци на Иван Георгиев Пехливанов,
н-ци на Начо Колев Трифонов Калайджиев, Енчо
Дичев Георгиев, н-ци на Абдула Ахмедов Балджиев, н-ци на Петър Стоянов Колев, н-ци на Ташо
Вълчев Тодоров, н-ци на Георги Вълчев Куртев,
н-ци на Вълчо Тодоров Вълчев, н-ци на Андон
Панайотов Арнаудов, н-ци на Велко Николов
Трифонов Калайджиев, н-ци на Тодор Симеонов
Георгиев Семерджиев, н-ци на Илия Атанасов
Колев, Елена Петрова Иванова, н-ци на Васил
Стоянов Колев, н-ци на Тодор Василев Стойков.
2. 7579,9/7580 ид. части от УПИ ІІ-201039 – инженерно-техническа инфраструктура, СОЗ – І
пояс, намиращ се в местността Букака в землището на с. Манастир, община Лъки, НТП – дървопроизв. пл., вид собственост: смесена, отдел/
подотдел: 358М, с площ 7,580 дка, вид на горите
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или вид на подотдела: широколистна гора,
при граници и съседи: имот № 000308 – вът реш на рек а, на д ърж а вата – МОСВ, и мо т
№ 201040 – дървоп роизв. пл., на насл. на Коста
Панов Стойков, имот № 000288 – водно течение,
на държавата – МОСВ. Имотът е образуван от
имот № 201026. Собственици на отчуждаваните
части са: н-ци на Коста Панов Стойков, н-ци на
Владимир Георгиев Панайотов, н-ци на Илия
Иванов Терзиев, н-ци на Васил Анастасов Чернев,
н-ци на Гавраил Христов Куцев, н-ци на Христо
Куц. Тодоров, н-ци на Петко Тодоров Стойков,
н-ци на Никола Симеонов Семерджиев, н-ци на
Иван Панайотов Георгиев, н-ци на Кирко Вълчев
Куртев, н-ци на Георги Атанасов Колев, н-ци на
Георги Дичев Славчев, н-ци на Никола Тодоров
Куртев, н-ци на Георги Стоев Русинов, н-ци на
Никола Вълчев Куртев, н-ци на Стою Вълчев
Куртев, н-ци на Пею Иванов Шишманов, н-ци на
Стою Тодоров Стойков, Найден Николов Куртев,
Стефан Иванов Гаджалов, н-ци на Русин Стоев
Русинов, н-ци на Васил Тодоров Куртев, н-ци
на Руса Илиева Стоева-Урумова, н-ци на Сотир
Стоев Русинов Урумов, н-ци на Атанас Стоев
Русинов, н-ци на Иван Стоев Русинов Урумов,
н-ци на Атанас Тодоров Куртев, н-ци на Илия
Стоев Русинов Урумов, н-ци на Стефан Христев
Стоев, н-ци на Манол Георгиев Петков, н-ци на
Петър Димитров Шодов, н-ци на Иван Стоянов
Пехливанов, н-ци на Стоян Тодоров Шодов, н-ци
на Тодор Василев Харитев, н-ци на Георги Тодоров Стойков, н-ци на Петко Колев Патричков,
н-ци на Александър Атанасов Трифонов, н-ци на
Дечо Кузмов Стоев, н-ци на Иван Вълчев Куртев,
н-ци на Георги Тодоров Куртев, н-ци на Ташина
Захариева Георгиева, н-ци на Никола Панайотов
Арнаудов, н-ци на Стоян Ангелов Христев, н-ци
на Георги Михайлов Солаков, н-ци на Тодор
Вълчев Куртев, н-ци на Русин Вълчев Георгиев,
н-ци на Александър Тодоров Куртев, н-ци на
Славчо Дичев Славчев, н-ци на Димитър Иванов
Симеонов, н-ци на Никола Иванов Янков, н-ци
на Никола Тодоров Стойков, н-ци на Тодор Георгиев Колев Чангалов, н-ци на Георги Василев
Пехливанов, н-ци на Иван Стоев Чангалов, н-ци
на Христо Вълчев Тодоров, н-ци на Богдан Тодоров Караиванов, Георги Петров Колев Тодоринов,
н-ци на Петър Иванов Стоянов, н-ци на Никола
Петров Колев, н-ци на Христо Стоянов Ташев,
н-ци на Илия Дичев Георгиев Начев, н-ци на
Кечо Стоев Киряков, н-ци на Никола Ангелов
Христев, н-ци на Стоян Ташев Стоянов, н-ци
на Димитър Куц. Тодоров, н-ци на Димо Илчев
Кавгазов, н-ци на Никола Иванов Стоянов, н-ци
на Костадин Иванов Симеонов, н-ци на Георги
Николов Георгиев, н-ци на Спас Костов Панов,
н-ци на Тодор Вълчев Тодоров, н-ци на Тодор
Николов Георгиев, н-ци на Никола Петров Янков,
н-ци на Петър Дичев Славчев, Стефан Тодоров
Караиванов, н-ци на Рада Тодорова Караиванова,
н-ци на Слави Тодоров Иванов, н-ци на Катерина
Тодорова Славчева, Мария Тодорова Стойкова,
Кина Тодорова Шодова, Недялка Тодорова Симеонова, н-ци на Стана Тодорова Илиева, н-ци на
Кузман Ташев Стоянов, н-ци на Никола Панайотов
Георгиев, н-ци на Найден Николов Панайотов,
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н-ци на Борис Христев Стоянов, н-ци на Ружа
Петрова Георгиева, н-ци на Петър Георгиев Колев, н-ци на Елена Гавраилова Шодова, н-ци на
Софа Георгиева Петкова, н-ци на Стойчо Колев
Струнчев, н-ци на Тодор Дичев Славчев, н-ци на
Георги Стойков, н-ци на Никола Костов Стойчев,
н-ци на Дичо Тодоров Георгиев, н-ци на Иван
Димитров Велинов, н-ци на Петър Атанасов
Колев, н-ци на Трифон Николов Георгиев, н-ци
на Георги Николов Куртев, Народно читалище
„Хр. Ботев“ – с. Манастир, н-ци на Васил Тодоров Стойков, н-ци на Иван Кузмов Стоев, н-ци
на Костадин Анастасов Чернев, н-ци на Русин
Трифонов Колев, н-ци на Александър Николов
Георгиев Куртев, н-ци на Илия Георгиев Колев,
н-ци на Лазар Тодоров Щуров, н-ци на Йордан
Панайотов Георгиев, н-ци на Никола Георгиев
Куртев, н-ци на Власо Николов Тодоров, н-ци
на Симеон Вълчев Георгиев Куртев, н-ци на
Дичо Георгиев Начев, н-ци на Васил Николов
Георгиев, н-ци на Христо Ташев Стоянов, н-ци
на Руса Георгиева Василева-Пехливанова, н-ци на
Никола Русинов Чангалов, н-ци на Иван Георгиев
Пехливанов, н-ци на Иван Тодоров Куртев, н-ци
на Начо Колев Трифонов Калайджиев, Енчо Дичев Георгиев, н-ци на Иван Михайлов Славчев,
н-ци на Мария Стоева Тодорова, н-ци на Абдула
Ахмедов Балджиев, н-ци на Никола Трифонов
Колев, н-ци на Петър Стоянов Колев, н-ци на
Ташо Вълчев Тодоров, н-ци на Георги Вълчев
Куртев, н-ци на Вълчо Тодоров Вълчев, н-ци
на Андон Панайотов Арнаудов, н-ци на Велко
Николов Трифонов Калайджиев, н-ци на Тодор
Симеонов Георгиев Семерджиев, н-ци на Илия
Атанасов Колев, н-ци на Петър Вълчев Куртев,
Елена Петрова Иванова. Размерът на паричното
обезщетение за този имот е 18 500 лв.
3. На основание чл. 29, ал. 2 ЗОС поради
многобройните собственици, неизвестните им
адреси и трудността за определяне към настоящия момент на полагащото им се обезщетение
за всеки собственик паричното обезщетение да
се внесе по специална сметка на Община Лъки
в „Централна кооперативна банка“ – АД, офис
Лъки, като изплащането на обезщетението ще
започне от 15.12.2013 г.
4. Съгласно чл. 33 ЗОС по отчуждителните
производства по глава ІІІ ЗОС не се събират
данъци и такси.
5. В едноседмичен срок от издаване на заповедта да се публикува обявление в два централни
и един местен ежедневник, с което се уведомяват
собствениците на имотите в коя банка е внесено
обезщетението, определено в заповедта, и за началната дата, от която започва изплащането му.
Заповедта подлежи на обжалване пред Административния съд – Пловдив, в 14-дневен срок от
съобщаването на собствениците.
Кмет:
В. Симеонов
8573
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ОБЩИНА МАДЖАРОВО
РЕШЕНИЕ № 142
от 31 октомври 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМ А
във връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският
съвет – гр. Маджарово, одобрява ПУП – план
за застрояване, парцеларен план и специализирана план-схема на техническата инфраструктура – външно електрозахранване, и устройствена
план-схема – ВиК, на „Корект“ – ЕООД, с. Дол
ни Главанак, ЕИК 126632467, представлявано от
Вълчо Петров Баланов, за обект „Изграждане на
площадка за производство на дървени въглища
по способ Реторти“ в ПИ 016004, землището на
с. Долни Главанак, община Маджарово.

8675

Председател:
Е. Юсуф

ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ
РЕШЕНИЕ № 542
от 31 октомври 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, ал. 2, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 59, ал. 1, чл. 110,
ал. 1, т. 3 и 5 ЗУТ Общинският съвет – гр. Павел
баня, реши:
1. Одобрява подробен устройствен план – план
за застрояване, ел. и ВиК схеми с цел промяна
предназначението на земеделска земя в урбанизирана територия – предимно производствена, с
цел строителство на „Розоварна“ на ПИ 015008,
местност Отвъд Ак дере в землище с. Долно
Сахране, община Павел баня.
2. Одобрява ПУП – парцеларен план на „Трасе
на електрозахранване на поземлен имот 015008“,
местност Отвъд Ак дере, преминаващ през имоти
общинска собственост: ПИ № 0000023 – полски
път, ПИ № 000006 – канал, ПИ № 000005 – полски път, ПИ № 015007 – изоставени орни земи,
ПИ № 000006 – канал, местност Отвъд Ак дере в
землище с. Долно Сахране, община Павел баня.
Дължината на трасето на електрозахранване на
поземлен имот 015008, местност Отвъд Ак дере,
през общинските имоти е 1012 л. м. Сервитутът
е с площ 1968 кв. м.

8620

Председател:
Хр. Петрова

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ
НА ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК
ЗАПОВЕД № ТУ-265
от 19 ноември 2013 г.
На основание чл. 129, ал. 3, т. 1 във връзка с
чл. 128, ал. 12, т. 1, чл. 110, ал. 1, т. 5 ЗУТ и § 124
ПЗРЗИДЗУТ, както и чл. 32, ал. 1 от Закона за
администрацията нареждам:
Одобрявам подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) за трасе на главен
разпределителен газопровод извън урбанизираната територия за газоснабдяване на община
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Велинград – етап 1 (ТТР 19В.1.2012), преминаващ
през землище на с. Ветрен дол, община Септември – ПИ № 000470 (НТП – територии за
нуждите на горското стопанство), ПИ № 000474
(НТП – територии за нуждите на горското стопанство), с. Паталеница, община Пазарджик – ПИ
№ 291013 (НТП – Залесени горски територии), ПИ
№ 291014 (НТП – Горски пътища), ПИ № 291017
(НТП – Дървопроизводителни горски площи), ПИ
№ 291019 (НТП – Дървопроизводителни горски
площи) и през землище на с. Дорково, община
Ракитово – ПИ № 23008.2.4 (НТП – Пасище), ПИ
№ 23008.2.5 (НТП – Друг вид дървопроизводителна гора), ПИ № 23008.2.335 (НТП – Пасище),
ПИ № 23008.2.336 (НТП – Друг вид дървопроизводителна гора), № 23008.2.337 (НТП – За местен
път), № 23008.3.6 (НТП – Друг вид дървопроизводителна гора), № 23008.3.24 (НТП – Нива),
№ 23008.3.246 (НТП – За селскостопански, горски
ведомствен път), № 23008.3.561 (НТП – За селскостопански, горски ведомствен път), № 23008.3.636
(НТП – За селскостопански, горски ведомствен
път), № 23008.3.731 (НТП – За селскостопански,
горски ведомствен път), всички на територията
на област Пазарджик.
Заповедта може да бъде обжалвана в 30-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
чрез областния управител на област Пазарджик
пред Административния съд – Пазарджик, съгласно разпоредбите на чл. 215, ал. 4 ЗУТ.

8717

Областен управител:
Ив. Йорданов

ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК
РЕШЕНИЕ № 207
от 31 октомври 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 във връзка с
ал. 2 ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският
съвет – гр. Пазарджик, одобрява ПУП – парцеларен план за трасе на канализация с дължина
218 м от ПИ № 000303, м. Кулински ливади, до
съществуваща шахта на градската канализация
на гр. Пазарджик, преминаващ през път IV клас
Пазарджик – Ивайло, означен като ПИ № 000108
по КВС на землище Ивайло, и ПИ с идентификатор 55155.11.61 по КККР на землище Пазарджик
съгласно изчертаното със зелено трасе и сервитути
и приложения регистър на засегнатите имоти.

8645

Председател:
Х. Харалампиев

ЗАПОВЕД № 2598
от 4 ноември 2013 г.
Въз основа на влязъл в сила подробен устройствен план, предвиждащ прокарване на нова
задънена улица за обслужване на имоти в кв. 59
по плана на гр. Пазарджик, одобрен със Заповед
№ 40 от 8.04.1993 г., и молба вх. № 44-Е-192 от
14.08.2013 г. от Емил Тодоров Боев като пълномощник на Георги Николов Урилов за прокарване на същата е необходимо отчуждаването на
части от тези имоти. Улицата-тупик обслужва
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в кв. 59 УПИ ІІ-1920 (имот с идентификатор
55155.506.1250); УПИ ІІІ-1920 (имот с идентификатор 55155.506.1303); УПИ ІV-1920 (имот с идентификатор 55155.506.1304); УПИ ХVІІ-1921 (имот
с идентификатор 55155.506.1349); УПИ ХVІІІ-6888
(имот с идентификатор 55155.506.1352); УПИ ХІХ8075 (имот с идентификатор 55155.506.1353) и УПИ
ХХ-8076 (имот с идентификатор 55155.506.1348),
за които по друг начин не може да бъде осигурен достъп.
По посочените съображения и на основание
чл. 25, ал. 2 и 3, чл. 21 ЗОС, предвид че тези
интереси не могат да бъдат задоволени по друг
начин, и във връзка с чл. 81, ал. 4 ЗУТ нареждам:
Отчуждавам поземлен имот с идентификатор
55155.506.1355, кв. 59, по плана на гр. Пазарджик,
с площ на отчуждавания имот 57 кв. м, при съседи: 55155.506.1305; 55155.506.820; 55155.506.1354;
55155.506.1353; 55155.506.1348, 55155.506.1266 и
55155.506.1265, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване:
ниско застрояване (до 10 м) по КККР на гр. Пазарджик, попадащ в задънена улица с о.т. 337-337а,
съгласно влязъл в сила ПУП, одобрен със Заповед
№ 40 от 8.04.1993 г., предвиждащ прокарване на
задънена улица за обслужване на поземлени имоти
с идентификатори: 55155.506.1303; 55155.506.1304;
55155.506.1349; 55155.506.1352; 55155.506.1353;
55155.506.1348 и 55155.506.1250 по КККР на гр.
Пазарджик.
Собственици на отчуждавания имот са Райчо
Георгиев Низамов и Костадин Георгиев Низамов.
Съгласно чл. 81, ал. 4 ЗУТ отчуждаванията за
прокарване на нова задънена улица в урегулирана
територия по искане на собственици на поземлени имоти са за тяхна сметка, поради което не
се дължи обезщетение.
Заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен
срок от връчването є пред Административния
съд – Пазарджик.

8646

Кмет:
Т. Попов

ЗАПОВЕД № 2599
от 4 ноември 2013 г.
Въз основа на влязъл в сила подробен устройствен план, предвиждащ прокарване на нова
задънена улица за обслужване на имоти в кв. 59
по плана на гр. Пазарджик, одобрен със Заповед
№ 40 от 8.04.1993 г., и молба вх. № 44-Е-192 от
14.08.2013 г. от Емил Тодоров Боев като пълномощник на Георги Николов Урилов за прокарване на същата е необходимо отчуждаването на
части от тези имоти. Улицата-тупик обслужва
в кв. 59 УПИ ІІ-1920 (имот с идентификатор
55155.506.1250); УПИ ІІІ-1920 (имот с идентификатор 55155.506.1303); УПИ ІV-1920 (имот с идентификатор 55155.506.1304); УПИ ХVІІ-1921 (имот
с идентификатор 55155.506.1349); УПИ ХVІІІ-6888
(имот с идентификатор 55155.506.1352); УПИ ХІХ8075 (имот с идентификатор 55155.506.1353) и УПИ
ХХ-8076 (имот с идентификатор 55155.506.1348),
за които по друг начин не може да бъде осигурен достъп.
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По посочените съображения и на основание
чл. 25, ал. 2 и 3, чл. 21 ЗОС, предвид че тези
интереси не могат да бъдат задоволени по друг
начин, и във връзка с чл. 81, ал. 4 ЗУТ нареждам:
Отчуждавам поземлен имот с идентификатор
55155.506.1354, кв. 59 по плана на гр. Пазарджик,
с площ на отчуждавания имот 43 кв. м, при съседи: 55155.506.820; 55155.506.1351; 55155.506.1352;
55155.506.1353; 55155.506.1348 и 55155.506.1355, трайно предназначение на територията: урбанизирана,
начин на трайно ползване: незастроен имот за
жилищни нужди по КККР на гр. Пазарджик,
попадащ в задънена улица с о.т. 337-337а, съгласно
влязъл в сила ПУП, одобрен със Заповед № 40
от 8.04.1993 г., предвиждащ прокарване на задънена улица за обслужване на поземлени имоти
с идентификатори: 55155.506.1303; 55155.506.1304;
55155.506.1349; 55155.506.1352; 55155.506.1353;
55155.506.1348 и 55155.506.1250 по КККР на гр.
Пазарджик.
Собственик на отчуждавания имот е Иван
Асенов Рангелов.
Съгласно чл. 81, ал. 4 ЗУТ отчуждаванията за
прокарване на нова задънена улица в урегулирана
територия по искане на собственици на поземлени имоти са за тяхна сметка, поради което не
се дължи обезщетение.
Заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен
срок от връчването є пред Административния
съд – Пазарджик.

8647

Кмет:
Т. Попов

ЗАПОВЕД № 2600
от 4 ноември 2013 г.
Въз основа на влязъл в сила подробен устройствен план, предвиждащ прокарване на нова
задънена улица за обслужване на имоти в кв. 59
по плана на гр. Пазарджик, одобрен със Заповед
№ 40 от 8.04.1993 г., и молба вх. № 44-Е-192 от
14.08.2013 г. от Емил Тодоров Боев като пълномощник на Георги Николов Урилов за прокарване на същата е необходимо отчуждаването на
части от тези имоти. Улицата-тупик обслужва
в кв. 59 УПИ ІІ-1920 (имот с идентификатор
55155.506.1250); УПИ ІІІ-1920 (имот с идентификатор 55155.506.1303); УПИ ІV-1920 (имот с идентификатор 55155.506.1304); УПИ ХVІІ-1921 (имот
с идентификатор 55155.506.1349); УПИ ХVІІІ-6888
(имот с идентификатор 55155.506.1352); УПИ ХІХ8075 (имот с идентификатор 55155.506.1353) и УПИ
ХХ-8076 (имот с идентификатор 55155.506.1348),
за които по друг начин не може да бъде осигурен достъп.
По посочените съображения и на основание
чл. 25, ал. 2 и 3 и чл. 21 ЗОС, предвид че тези
интереси не могат да бъдат задоволени по друг
начин, и във връзка с чл. 81, ал. 4 ЗУТ нареждам:
Отчуждавам поземлен имот с идентификатор
55155.506.1351, кв. 59 по плана на гр. Пазарджик,
с площ на отчуждавания имот 30 кв. м, при съседи: 55155.506.820; 55155.506.1350; 55155.506.1349;
55155.506.1352; 55155.506.1353 и 55155.506.1354, трайно предназначение на територията: урбанизирана,
начин на трайно ползване: незастроен имот за
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жилищни нужди по КККР на гр. Пазарджик,
попадащ в задънена улица с о.т. 337-337а, съгласно
влязъл в сила ПУП, одобрен със Заповед № 40
от 8.04.1993 г., предвиждащ прокарване на задънена улица за обслужване на поземлени имоти
с идентификатори: 55155.506.1303; 55155.506.1304;
55155.506.1349; 55155.506.1352; 55155.506.1353;
55155.506.1348 и 55155.506.1250 по КККР на гр.
Пазарджик.
Собственик на отчуждавания имот е Георги
Николов Урилов.
Съгласно чл. 81, ал. 4 ЗУТ отчуждаванията за
прокарване на нова задънена улица в урегулирана
територия по искане на собственици на поземлени имоти са за тяхна сметка, поради което не
се дължи обезщетение.
Заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен
срок от връчването є пред Административния
съд – Пазарджик.

8648

Кмет:
Т. Попов

ЗАПОВЕД № 2601
от 4 ноември 2013 г.
Въз основа на влязъл в сила подробен устройствен план, предвиждащ прокарване на нова
задънена улица за обслужване на имоти в кв. 59
по плана на гр. Пазарджик, одобрен със Заповед
№ 40 от 8.04.1993 г., и молба вх. № 44-Е-192 от
14.08.2013 г. от Емил Тодоров Боев като пълномощник на Георги Николов Урилов за прокарване на същата е необходимо отчуждаването на
части от тези имоти. Улицата-тупик обслужва
в кв. 59 УПИ ІІ-1920 (имот с идентификатор
55155.506.1250); УПИ ІІІ-1920 (имот с идентификатор 55155.506.1303); УПИ ІV-1920 (имот с идентификатор 55155.506.1304); УПИ ХVІІ-1921 (имот
с идентификатор 55155.506.1349); УПИ ХVІІІ-6888
(имот с идентификатор 55155.506.1352); УПИ ХІХ8075 (имот с идентификатор 55155.506.1353) и УПИ
ХХ-8076 (имот с идентификатор 55155.506.1348),
за които по друг начин не може да бъде осигурен достъп.
По посочените съображения и на основание
чл. 25, ал. 2 и 3, чл. 21 ЗОС, предвид че тези
интереси не могат да бъдат задоволени по друг
начин, и във връзка с чл. 81, ал. 4 ЗУТ нареждам:
Отчуждавам част от поземлен имот с идентификатор 55155.506.1305, кв. 59 по плана на
гр. Пазарджик, с площ на отчуждаваната част 79
кв. м, при съседи: 55155.506.1303; 55155.506.1343;
55155.50 6.130 4; 55155.50 6.820; 55155.50 6.1355;
55155.506.9502; 55155.506.1265; 55155.506.1250 и останалата част от ПИ с идентификатор 55155.506.1305,
начин на трайно ползване: урбанизирана територия, за второстепенна улица, попадащ в
улица с о.т. 337-337а, съгласно влязъл в сила
ПУП, одобрен със Заповед № 40 от 8.04.1993 г.,
предвиждащ прокарване на задънена улица за
обслужване на поземлени имоти с идентификатори: 55155.506.1303; 55155.506.1304; 55155.506.1349;
55155.506.1352; 55155.506.1353; 55155.506.1348 и
55155.506.1250 по КККР на гр. Пазарджик.
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Собственици са Райна Делчева Димитрова,
Вера Димитрова Костадинова и Благомир Димитров Димитров.
Съгласно чл. 81, ал. 4 ЗУТ отчуждаванията за
прокарване на нова задънена улица в урегулирана
територия по искане на собственици на поземлени имоти са за тяхна сметка, поради което не
се дължи обезщетение.
Заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен
срок от връчването є пред Административния
съд – Пазарджик.

8649

Кмет:
Т. Попов

ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ
РЕШЕНИЕ № 424
от 31 октомври 2013 г.
На основание чл. 104, ал. 1 ЗЛЗ, чл. 2, ал. 2
ЗОС, чл. 1, ал. 2, т. 1, чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 31 и
чл. 32, ал. 2, т. 2 ЗПСК, чл. 2, ал. 1, т. 1, чл. 3,
ал. 3, чл. 5, 7 и чл. 10, ал. 2 от Наредбата за търговете и конкурсите и чл. 21, ал. 1, т. 23 ЗМСМА
Общинският съвет – гр. Панагюрище, реши:
І. Да се извърши продажба на 90 % от капитала
на „Многопрофилна болница за активно лечение „Събо Николов“ – ЕООД, гр. Панагюрище,
представляващи 40 090 бр. дружествени дялове,
чрез публично оповестен конкурс на един етап.
IІ. Минималната конкурсна цена за продажбата
на 40 090 бр. дружествени дялове е не по-ниска
от 3 351 139 лв. Цената се оферира и се заплаща
в левове.
ІІІ. Утвърждава конкурсна документация за
продажба на 40 090 бр. дружествени дялове, представляващи 90 % от капитала на дружеството.
IV. Конкурсната документация в пълния си вид
се закупува в ЦУИГ на Община Панагюрище до
14 календарни дни от датата на обнародване на
решението в „Държавен вестник“, но не по-късно
от 17 ч. на последния ден. Цената на конкурсната
документация е 300 лв. и се заплаща в ЦУИГ на
Община Панагюрище на първия етаж на сградата
на общинската администрация. Лицата, имащи
право да закупуват конкурсната документация,
са законните представители на кандидата, което
обстоятелство се удостоверява с удостоверение
за актуално състояние на кандидата, издадено не
по-късно от 1 месец до датата на закупуване на
конкурсната документация, или изрично упълномощено от тях лице с нотариално заверено
пълномощно. Конкурсът ще се проведе в деня,
следващ крайния срок за подаване на офертите,
в 17 ч. в заседателна зала на общинската администрация на третия етаж на сградата на Община
Панагюрище в гр. Панагюрище, пл. 20 април 13.
V. Лицата, закупили конкурсна документация, могат да отправят искане за разяснения
по процедурата за провеждане на конкурса в
срок до 3 работни дни от изтичане на срока за
закупуване на конкурсна документация съгласно
т. ІV. При постъпване на искане за разяснения по
процедурата за провеждане на конкурса органът
за приватизация изготвя писмен отговор в срок
3 работни дни. Разясненията се съхраняват от
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председателя на конкурсната комисия и се предоставят при поискване на всички лица, закупили
конкурсна документация.
VI. Определят се следните предварителни
квалификационни изисквания към кандидатите:
1. да са български юридически лица – капиталови търговски дружества;
2. не могат да участват юридически лица,
консорциум или друга форма на сдружаване,
специално учредени за участие в конкурса, регистрирани в рамките на по-малко от 6 месеца
от датата на обявяване на конкурса;
3. регистрираният им капитал да е равен или
по-голям от 900 000 лв.;
4. да притежават опит в областта на здравеопазването или в капитала им да участват
съдружници или акционери, притежаващи опит
в областта на здравеопазването (допустимо е
същите да бъдат физически лица с призната
лекарска правоспособност);
5. да заплатят изцяло цената по приватизационната сделка със собствени или привлечени
средства в деветдесетдневен срок от подписване
на приватизационния договор; средствата да са с
доказан произход, за което да бъде представена
декларация;
6. не се допускат до участие в конкурса: офшорни дружества; лица, които имат просрочени
публични задължения към българската държава
или към община; лица, които са в ликвидация;
лица, обявени в несъстоятелност или които са в
производство по несъстоятелност, както и лица,
осъдени за банкрут или чиито представляващи
са осъдени за банкрут.
Документите, които следва да бъдат представени като доказателство за съответствие с посочените изисквания, се съдържат в конкурсната
документация.
VІІ. Задължителни изисквания към офертата:
1. Офертата следва да има следното минимално съдържание – административни сведения за
кандидата – наименование, седалище и адрес на
управление, координати за контакти (телефон,
факс и e-mail), лице за контакти, обслужваща
банка и номер на сметката, по която ще бъде
възстановен депозитът.
2. Предлагана цена.
3. Допълнителни предложения за поемане на
задължения:
3.1. да се запази статутът на приватизиращото
се дружество като многопрофилна болница за активно лечение и предметът на дейност на същото;
3.2. да се изпълни проектът, одобрен с Решение № 257 от 12.12.2012 г. на Общинския
съвет – гр. Панагюрище, и да се изгради болничен комплекс, включващ приватизиращото се
дружество, както и допълнителното изграждане
и функциониране на център по медицинска онкология, химиотерапия и високотехнологично
лъчелечение;
3.3. да поддържа и развива дейността на минимум следните отделения и клинико-диагностични
структури в приватизиращото се дружество като
лечебно заведение – многопрофилна болница за
активно лечение:
• Хирургично отделение;
• Отделение „Педиатрия“;
• Отделение по анестезия и интензивно лечение;
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• Отделение по рехабилитация и физикална
терапия;
• Отделение по ортопедия и травматология;
• Отделение по образна диагностика;
• Клинична лаборатория;
• Микробиологична лаборатория;
• Лаборатория по клинична патология;
• Отделение по нервни болести;
• Отделение по кардиология със сектор „Инвазивна кардиология“;
• Вътрешно отделение със сектори „Пулмология“, „Гастроентерология“ и „Ендокринология“;
• Отделение по хемодиализа;
• Акушеро-гинекологично отделение;
3.4. да разкрият нови отделения в МБАЛ,
покриващи основни терапевтични и хирургични
профили;
3.5. приватизираното търговско дружество е
длъжно да извършва най-малко три от изброените
лечебни дейности по смисъла на чл. 2, ал. 1 от
Закона за лечебните заведения; видовете дейности,
осъществявани от приватизираното лечебно заведение, не могат да са по-малко от определените
в Националната здравна карта;
3.6. да се увеличат кадровият персонал и
възнаграждението на работещите в болницата.
4. Ра з м е р н а и н в е с т и ц и я т а – м и н и м у м
20 000 000 лв., разпределени както следва:
а) не по-малко от 8 000 000 лв. инвестиции
в приватизиращото се дружество, разпределени
по години със:
а.а) краен срок за изпълнение – 5 години от
сключването на приватизационния договор;
а.б) вид на инвестицията:
– под формата на СМР и СРР – подобрения в
сградния фонд на болницата;
– под формата на оборудване;
б) не по-малко от 12 000 000 лв. инвестиции
в реализирането на проекта за изграждане на
болничен комплекс, включващ приватизиращото
се дружество и допълнителното изграждане и
функциониране на център по медицинска онкология, химиотерапия и високотехнологично
лъчелечение, разпределени, както следва:
б.а) краен срок за изпълнение – 7 години от
сключването на приватизационния договор;
б.б) вид на инвестицията:
– под формата на СМР и СРР – изграждане
и функциониране на център по медицинска
онкология, химиотерапия, високотехнологично
лъчелечение и съпътстващи обекти;
– под формата на оборудване.
5. Бизнес план за работа за 10-годишен период
по години, предвиждащ разширяване на здравните
услуги, предлагани на населението от страна на
болницата или на кандидата.
6. Неустойки:
а) в слу чай на забавено изпълнение или
неточно изпълнение на задълженията по приватизационния договор – неустойка в размер 10 %
върху неизпълнената част от задължението, респ.
върху неспазената част от срока;
б) при забава, по-голяма от дванадесет месеца, както и при пълно неизпълнение на задължения по приватизационния договор, Община
Панагюрище има право едностранно да развали
приватизационния договор, без да дължи връщане
на платената цена и на направените до момента
на развалянето инвестиции съгласно договора и
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офертата; в случаите на предходното изречение
лицето, придобило дяловете, дължи неустойка в
размер 100 % от цената на придобиване; неустойката не може да се намалява поради прекомерност.
7. Начин на обезпечение на паричните задължения и на задължението за неустойки – чрез
банкова гаранция, залог, запис на заповед или
други форми на обезпечения.
VІІІ. В случай че всички подадени оферти
са неудовлетворителни с оглед целите на приватизация на обекта, определени в конкурсната
документация и/или посочените в офертите
покупни цени, органът за приватизация може
да вземе мотивирано решение за прекратяване
на конкурса и за освобождаване на внесените от
участниците депозити.
ІХ. Депозитът за участие е 300 000 лв. във
вид на парична вноска по банкова сметка на
Община Панагюрище: ТБ „Райфайзенбанк България“ – ЕАД – офис Панагюрище, банков код
RZBBBGSF, набирателна сметка за депозити и
гаранции BG75RZBB91553320057007, и се внася
най-късно до изтичане на срока за подаване на
оферти.
Х. Внесеният депозит се освобождава в срок
5 работни дни след изтичане на срока за обжалване на решението за определяне на участника,
спечелил конкурса. Депозитът на спечелилия
конкурса се задържа като гаранция за сключване
на договора за приватизация и се прихваща от
цената на сделката.
ХІ. Срокът за подаване на оферти е 14 дни от
изтичане на срока за закупуване на конкурсна
документация.
ХІI. Назначава конкурсна комисия съгласно
чл. 8 НТК и определя възнаграждение в размер
100 лв. за всеки един от членовете.
ХIІІ. На основание § 30 във връзка с чл. 10,
ал. 2 ЗПСК създава специален фонд на разпореждане на общинския съвет за инвестиционни
цели в здравеопазването, вкл. за придобиване
на дълготрайни материални активи в лечебните
заведения.
ХІV. Възлага на кмета на община Панагюрище
да подготви проект за правилник за дейността
на фонда по чл. 10, ал. 2 ЗПСК.
ХV. Възлага на кмета на община Панагюрище
да предприеме необходимите мерки за разгласяването на решението съобразно чл. 3 ЗПСК.

8642

Председател:
В. Зумпалова-Ралчева

ЗАПОВЕД № 718
от 13 ноември 2013 г.
На основание чл. 25, ал. 2 и 3 във връзка с
чл. 21, ал. 1 ЗОС, чл. 205, т. 3 ЗУТ за задоволяване
на неотложна общинска нужда, която не може
да бъде задоволена по друг начин, представляваща разширяване на улица в с.Баня по влязъл
в сила подробен устройствен план, одобрен със
Заповед № 511 от 29.09.1995 г. и Заповед № 530 от
22.08.2012 г. на кмета на община Панагюрище,
нареждам:
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Отчуждавам в полза на Община Панагюрище
част от следния недвижим имот – частна собственост, подробно описан по вид, местонахождение,
размер, собственици и размер на обезщетението,
както следва:
– реална част (незастроена) от имот с пл. № 58
в кв. 2 по плана на с. Баня, община Панагюрище,
с площ на частта за отчуждаване 210 кв. м, при
граници на частта за отчуждаване: север – УПИ
ХV-58 и УПИ ХVІ-58, юг, изток и запад – ул.
Никола Кадийски;
– реална част (незастроена) от имот с пл. № 58
в кв. 2 по плана на с. Баня, община Панагюрище, с площ на частта за отчуждаване 56 кв. м,
при граници на частта за отчуждаване: север и
юг – тупик, изток – УПИ ХVІ-58, и запад – УПИ
ХVІІ-58.
Имотът е собственост на Николай Никифоров
Юруков, живеещ в София 1336, ж. к. Люлин,
бл. 615, вх. В, ет. 4, ап. 56.
Определям сума за парично обезщетение в
размер 6650 лв.
На основание чл. 29, ал. 1 ЗОС паричното
обезщетение ще се изплаща по банков път чрез
ТБ „Райфайзенбанк“ – АД, офис Панагюрище,
по сметката на правоимащия след 30.11.2013 г.
На основание чл. 27, ал. 1 ЗОС заповедта
подлежи на обжалване пред Административния
съд – Пазарджик, в 14-дневен срок от обнародването є в „Държавен вестник“.
На основание чл. 60, ал. 4 АПК допуснатото
разпореждане за предварително изпълнение на
заповедта подлежи на обжалване пред Административния съд – Пазарджик, в 3-дневен срок от
съобщаването.
Кмет:
Н. Белишки

8643

ОБЩИНА ПЛЕВЕН
РЕШЕНИЕ № 818
от 31 октомври 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21,
ал. 1, т. 8 и 11 ЗМСМА, чл. 8 ЗОС и чл. 129, ал. 1
ЗУТ Общинският съвет – гр. Плевен, реши:
1. Одобрява проект за подробен устройствен
план – парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура за трасе на път, новообразуван поземлен имот 391 – за транспорт и комуникации, до поземлени имоти с идентификатори 317003
и 317006 в местността Телеграфа в землището на
с. Върбица, преминаващо през поземлен имот
337, с начин на трайно ползване – пасище-мера,
публична общинска собственост.
2. Възлага на кмета на община Плевен или
оправомощено лице да извърши необходимите
правни и фактически действия в изпълнение на
решението.
Решението може да се обжалва в 30-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“.

8657

Председател:
Д. Ангелов
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ОБЩИНА „МАРИЦА“ –
ОБЛАСТ ПЛОВДИВ
РЕШЕНИЕ № 290
от 16 октомври 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет
„Марица“ реши:
Одобрява проект за подробен устройствен
план (ПУП) – парцеларен план (ПП) на трасе за
проектиране с дължина L=328,74 м в участъка
му на преминаване през земеделска територия – поземлени имоти с идентификатори ПИ
61412.72.35 и 61412.72.39, общинска собственост,
за изграждане на обект: „Външен водопровод
РЕ-ND160 – ІІ етап, в масив 14 в землището на
с. Радиново, община „Марица“, област Пловдив,
по предложения вариант, нанесен върху приложения проект на ПУП – ПП.
Решението подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез
общинската администрация до Административния
съд – Пловдив.

8582

Председател:
Г. Трендафилова

РЕШЕНИЕ № 291
от 16 октомври 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 136 ЗУТ
Общинският съвет „Марица“ реши:
Одобрява проект за изменение на общ устройствен план на Община „Марица“, касаещо
разширение на структурна единица 125-Жм,
включваща поземлени имоти ПИ 03839.39.25,
03839.39.26, 03839.39.27, 03839.39.28, 03839.39.29,
03839.39.35, 03839.39.36, 03839.39.37, 03839.39.44,
03839.39.49, 03839.39.58, 03839.39.59, 03839.39.60 и
част от 03839.42, 03839.39.60, представляващи
земеделски земи, и обслужващите ги полски
пътища в обхвата на разширението на зоната по
кадастралната карта на с. Бенковски, местност
Български гробища, и обща площ 39 дка.
Решението подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез
общинската администрация до Административния
съд – Пловдив.

8583

Председател:
Г. Трендафилова

ОБЩИНА СИЛИСТРА
РЕШЕНИЕ № 793
от 31 октомври 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 3,
ал. 3, т. 2, чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК,
чл. 5 и 6 от Наредбата за търговете и конкурсите
Общинският съвет – гр. Силистра, реши:
1. Открива процедура за приватизация на
общински нежилищен имот – частна общинска
собственост: самостоятелен обект в сграда с идентификатор № 00895.502.1615.1.32 по кадастралната
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карта на с. Айдемир, представляващ котелно
помещение в сутерен на кота – 6,50 м, състоящо
се от зала, три стаи и санитарен възел, с обща
застроена площ 163 кв. м и самостоятелен обект
в сграда с идентификатор № 00895.502.1615.1.29 по
кадастралната карта на с. Айдемир, представляващ столова в сутерен на кота – 3,50 м, състояща
се от зала, две кухненски помещения, два склада
с подготвителни помещения, санитарен възел,
коридор и входно преддверие, с обща застроена
площ 405 кв. м (АОС № 4730 от 14.05.2010 г.).
2. Определя метод на продажба – публичен
търг с явно наддаване.
3. Утвърждава начална тръжна цена в размер
55 000 лв.
4. Определя стъпка на наддаване 5000 лв.
5. Утвърждава депозит за участие в размер
10 000 лв., който се внася по банкова сметк а на общ и ната: Ба н к а „ДСК“ – А Д, к лон
Си лист ра, IBA N – BG76STSA930 0330 0801149,
BIC – STSABGSF, до 16 ч. на 19-ия ден след обнародването на решението в „Държавен вестник“.
6. Тръжната документация се получава до
16,30 ч. на 18-ия ден след обнародване на решението в „Държавен вестник“ от информационния
център на общината след заплащане на сумата
200 лв. без включен ДДС по банкова сметка на
Община Силистра: Банка „ДСК“ – АД, клон
Силист ра, IBA N – BG27STSA930 0320 010 0123,
BIC – STSABGSF.
7. Предложенията за участие в търга се приемат
в деловодството на общината до 17 ч. на 19-ия
ден след обнародване на решението в „Държавен
вестник“.
8. Оглед на имота може да се извърши до
деня преди датата на търга след закупуване на
тръжната документация.
9. Търгът да се проведе на 20-ия ден след обнародване на решението в „Държавен вестник“ от
10 ч. в заседателната зала на Община Силистра.
10. В случай на неявяване на кандидат да се
обяви нов търг за продажба на имота при същите условия на решението със следните срокове:
10.1. срок за закупуване на тръжна документация – до 16,30 ч. на 53-тия ден от обнародване
на решението в „Държавен вестник“;
10.2. срок за заплащане на депозита – до 16 ч.
на 54-тия ден от обнародване на решението в
„Държавен вестник“;
10.3. срок за подаване на предложенията – до
17 ч. на 54-тия ден от обнародване на решението
в „Държавен вестник“;
10.4. търгът да се проведе на 55-ия ден след
обнародването на решението в „Държавен вестник“ от 10 ч. в заседателната зала на Община
Силистра.
11. Заплащането на достигната на търга цена
за имота се извършва по банкова сметка на
Община Силистра: Банка „ДСК“ – АД, клон
Силист ра, IBA N – BG27STSA930 0320 010 0121,
BIC – STSABGSF, в 30-дневен срок от датата на
заповедта за утвърждаване на спечелилия търга,
като от същата се приспадне внесеният депозит.
12. Забранява извършването на разпоредителни
сделки, свързани с обекта, сключване на договори
за дялово участие, за наем, за съвместна дейност,
за кредит, за обезпечаване на вземания.
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13. Възлага на отдел „Разпореждане с общинска собственост“ да извърши всички последващи
действия по процедурата за приватизация съгласно
действащото законодателство.
14. Възлага на кмета на община Силистра
сключването на приватизационния договор.

8641

Председател:
Д. Генов

ОБЩИНА СОЗОПОЛ
РЕШЕНИЕ № 640
от 30 септември 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 и чл. 15, ал. 2, чл. 59, ал. 1,
чл. 110, ал. 1, т. 2 ЗУТ Общинският съвет – гр. Созопол, реши:
Одобрява подробен устройствен план – частично изменение на план за улична регулация,
промяна от осова точка 272-273-274-275-276-277278-279-280-281-282-283-284-285-286-287-246-234233-214-215-216-217-218-219-220-221-222-223-224-225226-227-228-229-230-231-232 по плана на местност
Мапи, землище гр. Созопол. По приета улична
регулация с осови точки 272-273-274-275-276-277278-279-280-281-282-283-284-285-286-287-246-234233-214-215-216-217-218-219-220-221-222-223-224-225226-227-228-229-230-231-232 с широчина 7 м по
плана на местност Мапи, землище гр. Созопол,
е ситуиран тротоар едностранно с широчина
1 м в източна посока. Габаритът на уличната
регулация остава без промяна. Промяната касае
преместването на предвидения тротоар в западна
посока на одобрената улична регулация.
Решението подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
чрез Община Созопол до Административния
съд – Бургас.

8687

Председател:
Кр. Германова

ОБЩИНА СУВОРОВО
РЕШЕНИЕ № 15-155
от 31 октомври 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Суворово, реши:
Одобрява подробния устройствен план – парцеларен план за трасе на ел. провод до ПИ № 010073
и ПИ № 010074 с обща дължина 157 м по КВС
на земеделските земи на землище с. Калиманци,
община Суворово, така, както е указано в ситуацията в изработения ПУП – парцеларен план, с
червени, сини и черни линии и надписи.
Съгласно чл. 215 ЗУТ решението подлежи на
обжалване в 30-дневен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ чрез Община Суворово пред
Административния съд – Варна.

8619

Председател:
Д. Йорданов
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ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ
РЕШЕНИЕ № 17
от 31 октомври 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА, § 124
ПЗРЗИДЗУТ и чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 59,
ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Търговище,
реши:
Одобрява подробен устройствен план – план
за застрояване за поземлен имот № 73626.117.523
(извън регулация) по кадастралната карта за
землището на гр. Търговище, м. Войнишка градина, с който имотът се отрежда „За жилищно
застрояване“ и за него се предвижда нискоетажно
свободно застрояване.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ решението
подлежи на обжалване чрез Община Търговище
пред Административния съд – Търговище.

8577

Председател:
С. Али

РЕШЕНИЕ № 18
от 31 октомври 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА, § 124
ПЗРЗИДЗУТ и чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 59,
ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Търговище, реши:
Одобрява подробен устройствен план – план
за застрояване за поземлен имот № 73626.117.525
(извън регулация) по кадастралната карта за
землището на гр. Търговище, м. Войнишка градина, с който имотът се отрежда „За жилищно
застрояване“ и за него се предвижда нискоетажно
свободно застрояване.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ решението
подлежи на обжалване чрез Община Търговище
пред Административния съд – Търговище.

8578

Председател:
С. Али

ОБЩИНА ЧЕРВЕН БРЯГ
РЕШЕНИЕ № 637
от 30 октомври 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 във връзка
с т. 8 ЗМСМА, чл. 129, ал. 1 ЗУТ и представеното в общинския съвет от кмета на общината
с вх. № 07-01-299 от 15.10.2013 г. предложение
относно одобряване на подробен устройствен
план – парцеларен план (ПУП – ПП) за трасе на
подземен електропровод за присъединяване към
електроразпределителната мрежа на урегулиран
поземлен имот XV-510005, кв. 510 по действащия
ПУП – ПРЗ на „Бета“ – АД, или поземлен имот
с индентификатор 510005 по КВС за землището
на с. Рупци, Общинският съвет – гр. Червен
бряг, реши:
Одобрява ПУП – парцеларен план за трасе
на подземен кабел 20 kV за присъединяване към
електроразпределителната мрежа на УПИ XV510005 „За производство на биоелектроенергия“,
кв. 510 по действащия ПУП – ПРЗ на „Бета“ – АД,
или ПИ с индентификатор 510005 по КВС за зем-
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лището на с. Рупци, който имот е собственост
на „Грийнко“ – ООД, София, ЕИК 201847096,
представлявано от Емануил Пенев Сънтев.
Трасето на подземния кабел 20 kV преминава
през:
– поземлен имот № 000698 „местен път“,
водещ от V квартал на гр. Червен бряг към м.
Маркова могила (извън урбанизираната територия) – собственост на Община Червен бряг, с
дължина 1515 м;
– по северния тротоар на улица в V квартал
(в урбанизираната територия) от ОТ 1 до ОТ
183 по действащия ПУП – план за регулация на
V квартал на гр. Червен бряг – собственост на
Община Червен бряг, с дължина 1010 м;
– поземлени имоти № 510022 в м. Мочура по
КВС за землището на гр. Червен бряг и № 510023
по КВС за землището на с. Рупци – двата имота
път III клас от националната пътна мрежа – собственост на държавата чрез Агенция „Пътна
инфраструктура“, с дължина 1210 м.

8580

Председател:
Г. Георгиев

ОБЩИНА С. БОРИНО,
ОБЛАСТ СМОЛЯН
РЕШЕНИЕ № 300
от 7 ноември 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и 23 ЗМСМА,
чл. 110, ал. 1, т. 5 и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският
съвет – с. Борино, реши:
Одобрява ПУП – парцеларен план за инженерна инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за кабелни ел. проводи
20 kV и НН и БКТП в УПИ I-3.46, землище
с. Чала, община Борино, област Смолян. Трасето преминава през следните поземлени имоти:
80159.100.78 – 0,691 дка, урбанизирана територия, НТП – за друг обществен обект, комплекс,
частна собственост – Ариф Османов Мечков;
80159.100.306 – 0,384 дка, урбанизирана територия, НТП за друг поземлен имот за движение
и т ранспорт, общинска частна собственост;
80159.3.50 – 3,026 дка, урбанизирана територия,
НТП – ниско застрояване (до 10 м), общинска
публична собственост; 80159.3.51 – 0,572 дка,
урбанизирана територия, НТП – ниско застрояване (до 10 м), общинска публична собственост;
80159.3.46 – 3,894 дка, урбанизирана, НТП – поземлен имот със смесен начин на трайно ползване,
частна собственост – „Земинвест Чала“ – ЕООД;
80159.3.52 – 5,834 дка, урбанизирана територия,
НТП – ниско застрояване (до 10 м), общинска
публична собственост; 80159.3.7 – 2,576 дка, урбанизирана територия, за друг вид застрояване,
част на собст веност – „Ча ла инвест“ – ООД,
всички в землището на с. Чала, община Борино.
Решението подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Смолян, по реда
на Административнопроцесуалния кодекс.

8579

Председател:
А. Джебирова
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ОБЩИНА С. ЛЕСИЧОВО,
ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК
РЕШЕНИЕ № 528
от 31 октомври 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 и чл.134, ал. 1, т. 5 ЗУТ,
Решение № ІІ, взето с протокол № 6 от 14.10.2013 г.,
на Общинския експертен съвет и след станалите
разисквания Общинският съвет – с. Лесичово,
реши:
Одобрява ПУП – ПУР за промяна на улична
регулация на улица с о.т. 122 – 117 по плана на
с. Церово, община Лесичово.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване от заинтересованите лица чрез Община Лесичово пред
Административния съд – Пазарджик.

8688

Председател:
К. Пунтев

28. – Висшият съдебен съвет:
1. Открива на основание чл. 167, ал. 2 от Закона за съдебната власт процедура за избор на
административни ръководители в органите на
съдебната власт, както следва:
1.1. Административен ръководител – председател на Районен съд – Момчилград – изтичащ
мандат на 18.12.2013 г.;
1.2. Административен ръководител – председател на Районен съд – Видин – изтичащ мандат
на 22.12.2013 г.;
1.3. Административен ръководител – председател на Районен съд – Силистра – изтичащ
мандат на 5.01.2014 г.;
1.4. Административен ръководител – председател на Административен съд – Варна – изтичащ
мандат на 12.01.2014 г.;
1.5. Административен ръководител – окръжен
прокурор на Окръжна прокуратура – Кюстендил.
2. Обявява на основание чл. 194а, ал. 1 от
Закона за съдебната власт свободните длъжности
за административни ръководители в органите на
съдебната власт, както следва:
2.1. Административен ръководител – председател на Апелативен съд – Варна – свободна
длъжност;
2.2. Административен ръководител – председател на Административен съд – Благоевград – свободна длъжност;
2.3. Административен ръководител – градски
прокурор на Софийска градска прокуратура – свободна длъжност;
2.4. Административен ръководител – районен
прокурор на Районна прокуратура – Трън – свободна длъжност.
3. В 14-дневен срок от датата на обнародване
на свободната длъжност в „Държавен вестник“
кандидатите следва да подадат в администрацията
на ВСС заявление (по образец – чл. 4, ал. 1 от
Правилата за избор на административни ръководители на органите на съдебната власт по чл. 167,
ал. 1, т. 2 – 4 ЗСВ), че желаят да участват в избора
за административен ръководител на съответния
орган на съдебната власт. Към заявлението се
прилагат : подробна автобиография, подписана от
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кандидата; нотариално заверено копие от диплома
за завършено висше образование по специалността „Право“; нотариално заверено копие от
удостоверение за придобита юридическа право
способност; свидетелство за съдимост, издадено за
участие в конкурс по Закона за съдебната власт;
медицинско удостоверение, издадено в резултат
от извършен медицински преглед, че лицето не
страда от психическо заболяване; нотариално
заверено копие от трудова/служебна книжка и/
или осигурителна книжка; концепция за работата
им като административен ръководител (която
трябва да съдържа: лична мотивация за заемане
на длъжността; анализ и оценка на състоянието
на органа на съдебната власт; очертаване на
достиженията и проблемите в досегашната му
дейност; набелязване на цели за развитието и
мерки за тяхното достигане); удостоверение от
Националната следствена служба, Столичната
следствена служба или от окръжните следствени
отдели към окръжните прокуратури за образувани
досъдебни производства; декларация за имотното
състояние и произход на средствата за придобиване на имуществото по образец, утвърден от
ВСС, и други документи, които по преценка на
кандидата имат отношение към професионалните
или нравствените му качества.
8605
553. – Националната агенция за приходите,
Териториа лна дирек ци я – Бу ргас, дирек ци я
„СДО“, на основание чл. 239, ал. 2 ДОПК с постановление за възлагане на недвижим имот изх.
№ 0026/2010/000551 от 14.11.2013 г. възлага на
Зорица Милкова Маджурова с постоянен адрес:
Бургас, ж.к. Братя Миладинови, бл. 66, вх. 2, ет. 5,
ап. 12, жилище, апартамент с идентификатор
07079.601.40.1.33, намиращ се в Бургас, ж.к. Зорница, бл. 40, вх. 1, ет. 6, ап. 33, с площ 58,29 кв. м,
ведно със съответните кв. м ид.ч. от общите части
на сградата, самостоятелният обект се намира в
сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 07079.601.40, съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж – 07079.601.40.1.34;
07079.601.40.1.32; под обекта – 07079.601.40.1.27;
над обекта – 07079.601.40.1.39. Имотът се продава
такъв, какъвто е в момента на продажбата, и
купувачът не може да претендира за недостатъци
на закупения имот. Собствеността преминава у
купувача от датата на постановлението.
8660
14. – Националната агенция за приходите,
Териториална дирекция – Пловдив, ИРМ – Стара
Загора, на основание чл. 239, ал. 2 във връзка с
чл. 253 ДОПК с постановление № 77108/2002/069905
от 6.11.2013 г. възлага на Тошо Георгиев Георгиев,
адрес за кореспонденция: Пловдив, ж.к. Тракия,
бл. 176, ап. 7, следните недвижими имоти: група
№ 1, състояща се от:
1. склад за препарати със ЗП 50 кв. м, намиращ се в УПИ ІV-559, кв. 102 по плана на
с. Гранит, община Братя Даскалови, при граници:
изток – край на регулацията; север – УПИ ІІІ
559, и юг – УПИ V-559;
2. склад ГСМ и автомивка: склад ГСМ със
ЗП 850 кв. м, намиращ се в УПИ І-559, кв. 101
по плана на с. Гранит, община Братя Даскалови,
при граници: север – улица ОК 222 до ОК 221;
изток – улица с ОК 222 до ОК 225, юг – УПИ
ІІ-559, и запад – улица с ОК 221 до ОК 228, и
недвижим имот – автомивка със ЗП 100 кв. м,
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намиращ се в УПИ І-664, кв. 99 по плана на с.
Гранит, община Братя Даскалови, при граници:
север – улица с ОК 201 до ОК 200; североизток – улица с ОК 200 до ОК 224 и югоизток
УПИ ІІ-664;
3. фурна със ЗП 180 кв. м, намираща се в УПИ
І-483, кв. 88 по плана на с. Гранит, община Братя
Даскалови, при граници: югозапад – улица с ОК
144 до ОК 152; североизток – улица с ОК 144 до
ОК 145, и изток – улица с ОК 146 до ОК 152;
4. кантар със ЗП 25 кв. м, намиращ се в УПИ
ХІ-559, кв. 102 по плана на с. Гранит, община
Братя Даскалови, при граници: север – улица с
ОК 225 до ОК 226; изток и юг – УПИ V-559, и
запад – улица с ОК 222 до ОК 227;
5. резервоар за разтвори със ЗП 50 кв. м,
намиращ се в УПИ V-559, кв. 100 по плана на
с. Гранит, община Братя Даскалови, при граници:
север – УПИ ІV-559; юг – улица с ОК 228 до ОК
236; запад – УПИ Х 559, и изток – УПИ VІ 559;
6. навес със ЗП 600 кв. м, намиращ се в кв. 88
по плана на с. Гранит, община Братя Даскалови,
при граници: запад и юг – улица с ОК 144 до ОК
152, и север – УПИ І, кв. 88, и
7. свинарник със ЗП 900,44 кв. м, намиращ се в
парцел пл. № ІІ-665, кв. 98 по плана на с. Гранит,
община Братя Даскалови, при граници: север,
запад и юг – улица, и изток – УПИ VІ, кв. 98.
8661
23. – Институтът по биофизика и биомедицинско инженерство при БАН – София, обявява
конкурс за главен асистент в област на висше
образование 4. Природни науки, математика и
информатика, професионално направление 4.6.
Информатика и компютърни науки, научна специалност „Информатика“, за нуждите на секция
„Биоинформатика и математическо моделиране“
към Института по биофизика и биомедицинско
инженерство при БАН със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи
се подават в канцеларията на института, София,
ул. Акад. Г. Бончев, бл. 105.
8662
30. – Столичната община на основание чл. 128,
ал. 10 ЗУТ, § 124 ПЗРЗИДЗУТ съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план – план
за регулация и застрояване с придружаващите го
план-схеми на техническата инфраструктура за м.
Подлозище – Горна баня – разширение в граници:
ул. Подлозище, ул. Траян Танев, ул. Околовръстен
път, ул. Николай Хрелков, ул. 759, ул. от о.т. 121
до о.т. 122, ул. 755, ул. Дон, ул. Лозище, южната
и западната граница на кв. 140, ул. от о.т. 76 до
о.т. 75. Преди одобряванвето на проекта от Столичния общински съвет да се представят договори
по чл. 17 ЗУТ за случаите, когато това се изисква.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересуваните
лица могат да направят писмени възражения по
проекта в едномесечен срок от обнародването на
обявлението в „Държавен вестник“ чрез район
„Овча купел“ – Столична община.
8606
16. – Община Балчик на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ обявява на заинтересуваните собственици, че е изработен ПУП – ПП за „Захранващ
водопровод за ПИ 39459.3.45“ по кадастралната
карта на с. Кранево, община Балчик. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от
обнародването в „Държавен вестник“ заинтере-
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сованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по ПУП – ПП
към Община Балчик.
8666
117. – Областният управител на област Благоевград на основание чл. 149, ал. 4 във връзка
с чл. 129, ал. 2, чл. 145, ал. 2, чл. 148, ал. 3 и
чл. 150, ал. 3 ЗУТ и Разрешение за строеж № 010
от 18.03.2005 г. съобщава на заинтересованите
лица, че със Заповед № ОА-РР-539 от 8.11.2013 г.
са одобрени части на комплексен проект за инвестиционна инициатива за обект „Изграждане
на временно преместваемо съоръжение – Типов
асфалтосмесител SIM 100Р“, разположен върху
част от имот с идентификатор 53059.0.24 с площ
11,011 дка, целият с площ на имота 78,857 дка,
намиращ се в землището на с. Обидим, община Банско, както следва: подробен устройствен
план – план за застрояване на ПИ 53059.0.24,
работен инвестиционен проект, и е издадено
Разрешение за строеж № РС-36 от 13.11.2013 г.,
с което се разрешава на възложителя „Галчев
Инженеринг“ – ООД, София, район „Сердика“,
кв. Военна рампа, бул. Илиянци 48, представлявано от Любомир Николаев Галчев – управител и
изпълнител на СМР на обект „Рехабилитация на
път ІІ – 19 Разлог – Банско – Гоце Делчев – Копривлен от км 36+570 до км 94+000 = 93+670.71
(Лот Б), Програма ФАР – Трансгранично сътрудничество на територията на област Благоевград“
по проект „Транзитни пътища V–ЛОТ 22А“ с
инвеститор Агенция „Пътна инфраструктура“,
София, да извърши строителство на обект „Изграждане на временно преместваемо съоръжение – Типов асфалтосмесител SIM 100Р“ в ПИ
53059.0.24, местност Базо, землище на с. Обидим,
община Банско, област Благоевград. На основание
чл. 215, ал. 1 и 4 във връзка с чл. 218, ал. 1 ЗУТ
частите на комплексния проект за инвестиционна инициатива и разрешението за строеж могат
да бъдат обжалвани пред Административния
съд – Благоевград, в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“ чрез областната
администрация – Благоевград.
8644
29. – Областният управител на област Бургас
на основание чл. 149, ал. 4 във връзка с чл. 148,
ал. 3 ЗУТ съобщава на заинтересованите лица, че
е одобрeн работен инвестиционен проект и е издадено Разрешение за строеж № 14 от 13.11.2013 г.
на основание чл. 148, ал. 1, 3 и 4 и чл. 152, ал. 2
ЗУТ за строителство на обект „Довеждащ път
и пътна връзка за поземлен имот 61056.21.2 по
кадастралната карта на Равда, местност Мерата,
община Несебър (етап ІІ от обект „Претоварна
станция за отпадъци – Несебър“)“. Съгласно
чл. 149, ал. 4 ЗУТ разрешението за строеж подлежи
на обжалване пред Върховния административен
съд в 14-дневен срок от обнародването му в
„Държавен вестник“.
8678
29а. – Областният управител на област Бургас
на основание чл. 149, ал. 4 във връзка с чл. 148,
ал. 3 ЗУТ съобщава на заинтересованите лица, че
е одобрeн работен инвестиционен проект и е издадено Разрешение за строеж № 13 от 13.11.2013 г.
на основание чл. 148, ал. 1, 3 и 4 и чл. 152, ал. 2
ЗУТ за строителство на обект „Кабелна линия
20 kV за захранване на нов БКТП 1х250 kVА
20/0,4 kV от ВЕП 20 kV „Манчев“, БКТП 1х250 kVА
20/0,4 kV и дизел генератор 250 kVА в поземлен
имот 61056.21.2 по кадастралната карта на Равда,
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местност Мерата, землище Равда, община Несебър
(етап ІІІ от обект „Претоварна станция за отпадъци – Несебър“)“. Съгласно чл. 149, ал. 4 ЗУТ
разрешението за строеж подлежи на обжалване
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“.
8679
104а. – Община Бургас на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересуваните собственици по смисъла на чл. 131 ЗУТ, че е изготвен
проект за ПУП – план за улична регулация за
обслужваща улица с о.т. 8 – о.т. 15 – о.т. 16 за
обслужване на имоти в масиви 19, 20, 21 и 22 в
местност Келеман, землище с. Твърдица, община Бургас. Проектът е изложен за разглеждане
в ТД „Зора“. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ
заинтересуваните могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация в едномесечен
срок от обнародването на съобщението в „Държавен вестник“.
8624
104. – Община Бургас на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересуваните собственици по смисъла на чл. 131 ЗУТ, че е изготвен
проект за ПУП – план за улична регулация за
обслужващи улици с о.т. 60 – о.т. 61 – о.т. 62 и
о.т. 61 – о.т. 63 – о.т. 64 за обслужване на имоти
в местност Край село, землище с. Твърдица, община Бургас. Проектът е изложен за разглеждане
в ТД „Зора“. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ
заинтересуваните могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация в едномесечен
срок от обнародването на съобщението в „Държавен вестник“.
8625
25. – Община Велинград съобщава на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ, че е изработен проект
на подробен устройствен план – план за улична
регулация на кв. Крушата, кметство гр. Сърница.
Проектът се намира в кметството на гр. Сърница.
Заинтересованите лица могат да направят писмени
възражения в едномесечен срок от обнародване
на обявата в „Държавен вестник“ пред кмета на
община Велинград.
8621
83. – Община Ихтиман на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересованите, че въз
основа на Решение № 453 на Общинския съвет – гр. Ихтиман, и на основание чл. 110, ал. 1,
т. 5 ЗУТ са изработени проекти на: ПУП – ПП
на довеж да щ к а на л иза ц ионен колек т ор до
ПСОВ – гр. Ихтиман; ПУП – ПП на отливен
колектор от дъждопреливна шахта и заустващ
канал от ПСОВ – Ихтиман, и ПУП – ПП на
външно ел. захранване до ПСОВ – гр. Ихтиман,
ЕКАТТЕ 32901. На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ
в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересованите лица могат да се запознаят с проектите в общината и да направят
писмени възражения, предложения и искания
по тях.
8623
70. – Община Каварна на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за парцеларен план за линейни обекти на техническата
инфраструктура извън границите на населените
места и селищни образувания, представляваща
трасе на подземен електропровод до имоти с
идентификатори 05009.200.338 и 05009.200.339,
землище с. Божурец, община Каварна, по следното трасе: имоти с идентификатори 05009.200.75
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и 05009.200.707, землище с. Божурец, община
Каварна, област Добрич. Проектът се намира в
отдел „ТУС“ при Община Каварна. На основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите
могат да направят писмени искания, предложения
и възражения по проекта до общинската администрация – Каварна.
8691
291. – Община Опан на основание чл. 128, ал. 1
във връзка с ал. 12 ЗУТ съобщава, че е изработен
проект за ПУП – парцеларен план за обект: „Подземен електропровод – Кабелна линия – 20 kV“, за
присъединяване на Когенерационна електрическа
централа – с. Ястребово, към електроразпределителната мрежа от УПИ III-375, кв. 58, с. Ястребово, община Опан, до стълб № 7А на въздушна
линия 20 kV „Птицекомбинат“, намиращ се в
землището на с. Загоре, община Стара Загора, с
възложител: „Коген Загоре“ – ООД, с. Ястребово,
община Опан. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересованите лица могат да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта до общинската администрация – с. Опан,
област Стара Загора.
8689
1. – Областният управител на област Пловдив
в изпълнение на чл. 149, ал. 4 ЗУТ съобщава на
заинтересуваните лица, че на основание чл. 148,
ал. 3 ЗУТ е издадено Разрешение за строеж № РД20-110 от 18.11.2013 г. на възложителя „Ситигаз
България“ – АД, с ЕИК 131285259 и собственици
на имотите: Община „Родопи“, област Пловдив;
Община Куклен, област Пловдив; „Сигма инвест“ – ООД, Пловдив; „Промишлено-търговска
зона Куклен“ – АД, гр. Куклен, и „КЦМ“ – АД,
Пловдив, да извърши строително-монта ж ни
работи съгласно одобрения работен инвестицио
нен проект за обект: „Главен разпределителен
газопровод извън границите на урбанизираните
територии – община „Родопи“ и община Куклен,
област Пловдив“. Разрешението за строеж може
да бъде обжалвано от заинтересуваните лица
чрез областния управител на област Пловдив
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“.
8716
15. – Община гр. Севлиево, област Габрово, на
основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен подробен устройствен план – парцеларен
план за трасета на мрежа – ниско напрежение,
и водопровод за ПИ 65927.20.6 по кадастралната
карта на гр. Севлиево. Трасето на електропровода
е с дължина 105,80 м и преминава през имоти:
№ 65927.554.383, № 65927.20.7, № 65927.20.14 и
№ 65927.40.64. Трасето на водопровода е с дължина 67,80 м и преминава през имоти № 65927.20.7,
№ 65927.20.14 и № 65927.40.64. Проектът е изложен
в стая 209 на Община Севлиево. На основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните
лица могат да направят писмени възражения до
общинската администрация.
8658
44. – Община Сливен на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУ Т съобщава, че е изработен проект
за ПУП – парцеларен план за елементите на  
техническата инфраструктура извън границите
на урбанизираните територии – изграждане на
подземен електропровод 1 kV от съществуващ
стълб № 15 на мрежа НН, ВИ „2“ от РК-1 от
ТП „Център“ и водопроводно отклонение от
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съществуващ уличен водопровод до ПИ 019014,
местност Лозенски път, землище с. Калояново,
община Сливен. Трасетата преминават през имоти
000172, 000132, 000043, 000038 и 000133 – полски
пътища и пасища и мери, общинска собственост
в същото землище. Проектът е изложен в общината, стая 35. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересуваните лица могат да направят
писмени възражения по проекта до общинската
администрация.
8690
20. – Община Стара Загора на основание
чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект
за ПУП – парцеларен план за обект: „Подземен
електропровод – Кабелна линия – 20 kV, за присъединявяне на Когенерационна електрическа
централа с. Ястребово към електроразпределителната мрежа от УПИ № III-375 от кв. 58 по плана
на с. Ястребово, община Опан, до стълб № 7А на
въздушна линия 20 kV „Птицекомбинат“, намиращ се в землището на с. Загоре, община Стара
Загора, с възложител: „Коген Загоре“ – ООД,
с. Яст ребово, община Опан. Проект ът е на
разположение в сградата на общината на бул.
Цар Симеон Велики 107, ет. 5, стая № 501. На
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация.
8721
3. – Областният управител на област Хасково
на основание чл. 149, ал. 4 ЗУТ съобщава на заинтересованите лица, че на основание чл. 145, ал. 2
и чл. 144, ал. 3, т. 1 ЗУТ със Заповед № ДС-07-1
от 8.11.2013 г. е одобрил работен инвестиционен
проект и на основание чл. 148, ал. 3, т. 1 ЗУТ е
издадено в полза на „Електроенергиен системен
оператор“ – ЕАД, МЕР – Хасково, Разрешение
за строеж № 1 от 11.11.2013 г. за обект: „Ремонт
на ВЛ 110 kV „Вишеград – Граничар“ в участъка
от стълб № 143 до стълб № 177“. Разрешението за
строеж може да бъде обжалвано пред Върховния
административен съд в 14-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“.
8622

СЪДИЛИЩА
Софийският апелативен съд, гра ж данско
отделение, 1-ви състав, призовава Владимирос
Николаос Фотиадис с последен известен постоянен адрес в Гърция, Илиуполи, Атина, ул.
Граму 37, сега с неизвестен адрес, да се яви в
съда на 13.02.2014 г. в 10 ч. като ответник по гр.д.
№ 2820/2012 г., образувано по жалба на Хараламби
Панацидис срещу Решение № 755 от 10.02.2011 г.
по гр.д. № 03178/2006 г. по описа на Софийския
градски съд, гражданска колегия, I отделение, 6
състав. Ответникът да посочи съдебен адрес, в
противен случай делото ще се гледа при условията
на чл. 50, ал. 2 ГПК (отм.).
8695
А дминистративният съд – Варна, X X XIII
състав, на основание чл. 218, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е образувано адм. дело № 1341/2013 г. по
оспорване, предявено от Стойка Славова Дечева,
действаща чрез адв. Димитър Петров, срещу Решение № 799-5 от 19.12.2012 г. на ОбС – гр. Варна,
за одобряване на ПУП – ПУР на с.о. „Манастир-
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ски рид, Бялата чешма и Дъбравата“ за поземлен
имот № 2429. Заинтересованите страни имат
право да подадат заявление за конституиране
като ответници в едномесечен срок от обнародване на съобщението в „Държавен вестник“,
като представят заявление до Административния
съд – Варна, което да съдържа: трите имена и
адреса, телефон, факс и електронен адрес, ако има
такъв – за българските граждани; трите имена
и личния номер за чужденец и адреса, заявен
в съответната администрация, телефон, факс и
електронен адрес, ако има такъв; фирмата на
търговеца или наименованието на юридическото
лице, изписани и на български език, седалището
и последния посочен в съответния регистър адрес
на управление и електронния му адрес; номер на
делото; акта, който се оспорва, и органа, който
го е издал; изявление, че заинтересуваното лице
желае да бъде конституирано в производството
като ответник; подпис на заявителя. Към заявлението следва да се приложат писмени доказателства, удостоверяващи качеството на заявителя
като заинтересовано лице. Със заявлението е
недопустимо да се правят искания за отмяна на
индивидуалния административен акт, както и за
присъединяване към подадената жалба от Стойка
Славова Дечева.
8632
Административният съд – Пазарджик, на
основание чл. 218, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е
постъпила жалба, подадена от Стоян Здравков
Георгиев от Пазарджик, против Заповед № 149 от
12.09.2013 г. на кмета на община Пазарджик, с която е одобрен проект за изменение на ПУП – ПРЗ
за част от УПИ I – жилищно строителство и
трафопост в кв. 245 по плана на гр. Пазарджик.
С ПР за ПИ с идентификатор 551555.502.405, ПИ
с идентификатор 551555.502.407, ПИ с идентификатор 551555.502.408 и ПИ с идентификатор
551555.502.409 се обособяват самостоятелни
УПИ по имотни граници съответно УПИ V-405,
VI-407, VII-408, VIII-409, а с ПЗ в новообособените УПИ се предвижда нискоетажно сключено
застрояване между УПИ V-405, VI-407, VII-408
и VIII-409, с височина 10 м, при показатели за
зона „Жм“ – Пзастр. – 60 %, Позел. – 40 %, и
Кинт. – 1,2, съгласно означенията на проекта.
По жалбата е образувано адм.д. № 832/2013 г.
по описа на АС – Пазарджик, което е насрочено
за 18.12.2013 г. от 9 ч. Заинтересуваните лица
имат право да се конституират като ответници
в едномесечен срок от деня на обнародване на
съобщението в „Държавен вестник“ чрез подаване на заявление със съдържанието по чл. 218,
ал. 4 ЗУТ.
8671
Административният съд – София-град, уведомява всички заинтересовани лица, че е образувано
адм. дело № 8701/2013 г. по описа на ІІ отделение,
33 състав, по жалба на „Бултрансарт“ – ЕООД,
срещу Решение № 274 от 30.05.2013 г. на Столичния
общински съвет за одобряване на ПУП – план за
регулация и режим на застрояване за преструктуриране на ж.к. Крива река в частта му относно
режима на застрояване в УПИ І, с пл. № 335 от
кв. 19а. Всички заинтересовани лица могат да
се конституират като ответници в едномесечен
срок от деня на обнародване на обявлението в
„Държавен вестник“, като подадат заявление
до съда по реда и със съдържанието по чл. 218,
ал. 5 ЗУТ.
8631
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Софийският районен съд, ІІІ граж данско
отделение, 80 състав, уведомява Робинсон Бладимир Тоаса Арроба, гражданин на Република
Еквадор, че има качеството на ответник по
гр. д. № 8626/2013 г. по описа на СРС, ІІІ ГО,
80 състав, образувано по предявен от Марийка
Константинова Тоаса иск за развод, и му указва,
че в двуседмичен срок от обнародването в „Държавен вестник“ следва да се яви в канцеларията
на СРС, ІІІ ГО, 80 състав, за връчване на съобщение по чл. 131 ГПК ведно с исковата молба и
приложенията към нея.
8633
Софийският районен съд, ГО, 71 състав, призовава Ашараф Енохи Мансо, без данни в НБД
„Население“, с неизвестен адрес, ответник по гр.д.
№ 31405/2013 г. по описа на СРС, да се яви в съда
в едномесечен срок от датата на обнародване в
„Държавен вестник“ за връчване на съобщение
за отговор по чл. 131 ГПК и връчване на препис
от искова молба с вх. № 14048 от 24.07.2013 г. и
приложенията към нея. Ответникът да посочи
съдебен адрес, в противен случай съдът ще приложи чл. 48, ал. 2 ГПК.
8670
Варненският окръжен съд, търговско отделение, по т.д. № 2195/2013 г., на основание чл. 679,
ал. 3 ТЗ призовава кредиторите на длъжника
„Одисей 96“ – ЕООД (в несъстоятелност), с ЕИК
103061657, със седалище и адрес на управление
Варна, район „Одесос“, ул. Козлодуй 27 – 29, ет. 1,
магазин с офис № 6, представлявано от Етя Николова Николова, за явяване в съдебно заседание,
насрочено за 2.12.2013 г. в 12 ч. в търговската
зала на Варненския окръжен съд.
8738
Кърджалийският окръжен съд на основание
чл. 679 ТЗ призовава кредиторите на „Би Ейч Енд
Виа Пропъртис“ – ООД, в открито производство
по несъстоятелност, Кърджали, ул. Републиканска 46, да се явят по гр.д. № 269/2011 г. по описа
на КОС за съдебно заседание на 17.12.2013 г. в
14 ч. в зала № 1 на Кърджалийския окръжен съд,
бул. Беломорски 48, за разглеждане на искане на
„Първа инвестиционна банка“ – АД, за отмяна на
решенията, взети на събрание на кредиторите на
„Би Ейч Енд Виа Пропъртис“ – ООД, в открито
производство по несъстоятелност, проведено на
5.11.2013 г.
8669
Плевенският окръжен съд на основание чл. 679,
ал. 3 ТЗ призовава кредиторите на „Търговия на
едро Червен бряг“ – ООД (в несъстоятелност), в
открито съдебно заседание на 2.12.2013 г. в 11,30 ч.,
насрочено за разглеждане искането на „Търговия
на едро Червен бряг“ – ООД (в несъстоятелност),
за отмяна решението на събрание на кредиторите,
проведено на 16.10.2013 г., в производството по
несъстоятелност по т.д. № 213/2010 г. по описа на
Плевенския окръжен съд с длъжник „Търговия
на едро Червен бряг“ – ООД (в несъстоятелност).
8698

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
43. – Централният съвет на Съюза на пенсионерите – 2004, София, на основание чл. 26
ЗЮЛ Н Ц сви к ва Тре т и редовен кон г рес на
17.01.2014 г. в 10 ч. в Централния военен клуб, бул.
Цар Освободител 7, при следния дневен ред: 1.
отчет за дейността на ЦС; 2. отчет за дейността
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на ЦКК; 3. изменение и допълнение на устава; 4.
приемане на бюджет; 5. избор на ЦС и ЦКК. При
липса на кворум на основание чл. 27 конгресът
ще се проведе същия ден в 11 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
8667
19. – Управителният съвет на Центъра за
междукултурен диалог Европа – Азия (ЦМДЕА),
София, на основание чл. 26, ал. 1 ЗЮЛНЦ и
чл. 11, ал. 1 от устава свиква общото събрание
на членовете на ЦМДЕА на 27.01.2014 г. в 18 ч.
в София, бул. Васил Левски 65, ет. 1, ап. 3, при
следния дневен ред: 1. гласуване за приемане на
Александър Димитров, Люба Панева, Димитрина
Бранкова и Надя Динчева за членове на ЦМДЕА;
2. гласуване за изключване от управителния съвет на Иван Колев; 3. гласуване за избиране на
Александър Димитров за член на управителния
съвет; 4. приемане на вътрешен правилник на
ЦМДЕА; 5. гласуване на отмяна на чл. 11, ал. 3
от устава на сдружението; 6. обсъждане на предложения и гласуване за цялостно изменение на
чл. 11 от устава.
8663
16. – Управителният съвет на Федерация
за духовно единение „Роза“, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
15.03.2014 г. в 9 ч. в София, ж. к. Бели брези,
ул. Лерин 64, център „Идея Вита“, при следния
дневен ред: 1. отчет на управителния съвет (УС)
на сдружението; 2. освобождаване от отговорност
на членовете на УС; 3. отчет на контролната
комисия (КК) на сдружението; 4. освобождаване
от отговорност на членовете на КК; 5. избор на
нов УС; 6. избор на нова КК; 7. обсъждане на
предложения за промени в устава; 8. промяна
на седалището на сдружението; 9. разни. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе при същия дневен ред
на същото място в 10 ч. независимо от боря на
присъстващите членове.
8664
14. – Управителният съвет на сдружение
„Спортен клуб по художествена гимнастика
Силвия – Варна“, Варна, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква редовно общо събрание на членовете на сдружението на 27.12.2013 г. в 16 ч. във
Варна, ул. Селиолу 39а, при следния дневен ред:
1. отчет на управителния съвет за дейността на
сдружението през 2012 г.; 2. приемане на бюджета на сдружението; 3. промяна в членовете на
управителния съвет; 4. организационни въпроси;
5. промени в устава на сдружението; 6. разни. На
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ при липса на кворум
общото събрание ще се проведе от 17 ч. същия
ден, на същото място и при същия дневен ред.
8686
18. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Сдружение за опазване на
дивата природа“, Варна, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдружението
на 18.01.2014 г. в 14 ч. във Варна, бул. Мария-Луиза
17,  при следния дневен ред: 1. отчет за дейността
на сдружението за периода на мандата на управителния съвет; 2. приемане на нови членове; 3.
промени в устава на сдружението; 4. избор на
членове на управителния съвет; 5. разни. 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.
8683
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75. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Ловно-рибарско дружество“,
Варна, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на 17.01.2014 г. в 18 ч. в сградата
на хотел „Голден тюлип“ във Варна при следния дневен ред: 1. отчет на УС за дейността на
сдружението за мандат 2009 – 2013 г.; 2. отчет
за финансовото състояние на сдружението за
мандат 2009 – 2013 г.; 3. отчет на контролно-ревизионната комисия за мандат 2009 – 2013 г.; 4.
избор на ръководни органи на сдружение „Ловно-рибарско дружество“ – Варна: председател на
УС, членове на УС и председател и членове на
контролния съвет на сдружението. Поканват се
всички избрани делегати на общите събрания
на ловно-рибарските дружини да вземат участие
в събранието. При липса на кворум в обявения
начален час на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе 1 час по-късно същия ден,
на същото място и при същия дневен ред.
8637
9. – Управителният съвет на сдружение „Нов
поглед“ – Златица, на основание чл. 26, ал. 1
ЗЮЛНЦ и чл. 23 от устава свиква общо събрание на членовете на сдружението на 10.01.2014 г.
в 17 ч. на адреса на управление на сдружението:
гр. Златица, ул. Софийско шосе, бл. 18, ет. 1, ап. 8,  
при следния дневен ред: 1. вземане на решение за
промени и допълнения в устава на сдружението;
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2. вземане на решение за избор на членове на
управителния съвет; 3. разни. Членовете могат
да бъдат представлявани на заседанието на ОС
от пълномощници – физически лица. Пълномощните следва да бъдат изрични за участие в
общото събрание в писмена форма с нотариална
заверка на подписите. Упълномощаването следва
да съдържа указване за начина на гласуване по
всяка една от точките, включени в дневния ред.
Пълномощниците могат да представляват само
един член на сдружението и не могат да преупълномощават с правата си трети лица. Писмените
материали относно дневния ред на свиканото общо
събрание, включително проектът за нов устав, са
достъпни за членовете на адреса на управление
на сдружението всеки работен ден от 9 до 17 ч.
Канят се членовете на сдружението да присъстват.
8659
7. – Управителният съвет на СНЦ „Гражданско
обединение за Павел баня“ на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ и чл. 23, ал. 1 от устава на СНЦ свиква
общо събрание на 16.01.2014 г. в 16,30 ч. в зала
„Младост“ на читалище „Напред“ в гр. Павел баня
при следния дневен ред: 1. отчет за дейността през
изтеклия петгодишен период; 2. освобождаване
на членовете на УС; 3. избор на нови членове на
УС; 4. избор на председател на СНЦ; 5. разни.
8634

СЪОБЩЕНИЯ НА РЕДАКЦИЯТА
Съгласно Заповед № 350-05-32 от 29.07.2013 г. на председателя на Народното събрание
(ДВ, бр. 70 от 2013 г.) таксите за обнародване в неофициалния раздел на „Държавен вестник“ за 2014 г. са:
1. за призовки на съдилища, обявяване на конкурси, обявления и съобщения на министерства, други ведомства на бюджетна издръжка, общини и техни органи:
• с обем до 1/2 стандартна страница – 20 лв.;
• с обем до 1 стандартна страница (30 реда, 60 знака на ред) – 40 лв.;
• с обем, по-голям от 1 стандартна страница – 40 лв., и по 35 лв. за всяка следваща
страница;
2. за покани и други обявления:
• с обем до 1/2 стандартна страница – 35 лв.;
• с обем до 1 стандартна страница (30 реда, 60 знака на ред) – 70 лв.;
• с обем, по-голям от 1 стандартна страница – 70 лв., и по 60 лв. за всяка следваща
страница;
3. за обнародване до 15 дни от датата на постъпването в редакцията на съответния акт
таксите се заплащат в двоен размер (не се прилага през м. декември);
4. за публикуване в електронната страница на „Държавен вестник“ – за всяка една публикация на обявления за концесии – 50 лв.
*
*
*
Цената на отделен брой „Държавен вестник“ за 2014 г. е 0,80 лв. Цените за абонамент
за „Държавен вестник“ за 2014 г. са: за един месец – 8 лв.; за три месеца – 24 лв.; за шест
месеца – 48 лв.; за девет месеца – 72 лв.; за една година – 96 лв. Редакцията не извършва
абонамент за „Държавен вестник“. Абонирането се извършва във всички пощенски клонове
в страната.
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