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ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Н А РОДНО СЪБРА НИЕ
РЕШЕНИЕ

за пром яна в състава на Комиси ята по
транспорт, информационни технологии и
съобщения
Народното събрание на основание чл. 79,
ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 15, ал. 5 и чл. 19, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на
Народното събрание
РЕШИ:
1. Освобождава Ради Николов Стоянов
като член на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения.
2. Избира Кирил Красимиров Колев за
член на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения.
Решението е прието от 42-то Народно
събрание на 28 май 2014 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Михаил Миков
3623

РЕШЕНИЕ

за пром яна в със тава на Комиси ята за
взаимодействие с граждански организации
и движения
Народното събрание на основание чл. 79,
ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 15, ал. 5 и чл. 19, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на
Народното събрание

РЕШИ:
Избира Александър Димитров Паунов за
член на Комисията по външна политика.
Решен ие т о е п рие т о о т 42- т о Нар одно събрание на 28 май 2014 г. и е подпечатано с офиц иа лни я печат на Народно т о
събрание.
Председател на Народното събрание:
Михаил Миков
3625

РЕШЕНИЕ

за пром яна в състава на Комиси ята по
въпросите на децата, младежта и спорта
Народното събрание на основание чл. 79,
ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 15, ал. 5 и чл. 19, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на
Народното събрание
РЕШИ:
1. Освобож дава А лександър Димитров
Паунов като член на Комисията по въпросите
на децата, младежта и спорта.
2. Избира Иван Ивайлов Ченчев за член
на Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта.
Решен ие т о е п рие т о о т 42- т о Нар одно събрание на 28 май 2014 г. и е подпечатано с офиц иа лни я печат на Народно т о
събрание.
Председател на Народното събрание:
Михаил Миков
3626

РЕШИ:
1. Освобождава Кирил Красимиров Колев
като член на Комисията за взаимодействие
с граждански организации и движения.
2. Избира Ради Николов Стоянов за член
на Комисията за взаимодействие с граждански организации и движения.
Решението е прието от 42-то Народно
събрание на 28 май 2014 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Михаил Миков
3624

РЕШЕНИЕ

за попъ лване със тава на Комиси ята по
външна политика
Народното събрание на основание чл. 79,
ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 15, ал. 5 и чл. 19, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на
Народното събрание

РЕШЕНИЕ

по п ред ложен ие за гласу ва не недоверие
н а М и н и с т е р с к и я с ъ в е т н а Ре п у б л и к а
България
Народното събрание на основание чл. 89
и чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България
РЕШИ:
Отхвърля предложението за гласуване недоверие на Министерския съвет на Република
България с министър-председател Пламен
Орешарски за провала на правителството в
областта на енергетиката.
Решен ие т о е п рие т о о т 42- т о Нар одно събрание на 30 май 2014 г. и е подпечатано с офиц иа лни я печат на Народно т о
събрание.
Председател на Народното събрание:
Михаил Миков
3719
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ПРЕЗИ ДЕН Т
Н А РЕП У БЛИК АТА
УКАЗ № 135
На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Награждавам Тодор Владимиров Бурилков
с орден „Св. св. Кирил и Методий“ огърлие
за цялостната му професионална, научна,
преподавателска и обществена дейност.
Издаден в София на 28 май 2014 г.

3670

Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Министър-председател:
Пламен Орешарски
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Зинаида Златанова

УКАЗ № 136
На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Награждавам Славка Николова Бозукова
с орден „Св. св. Кирил и Методий“ първа
степен за големите є заслуги в областта на
културата и изкуството.
Издаден в София на 28 май 2014 г.

3671

Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Министър-председател:
Пламен Орешарски
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Зинаида Златанова

УКАЗ № 137
На основание чл. 98, т. 1 от Конституцията
на Република България във връзка с чл. 463,
ал. 5 от Изборния кодекс
ПОС ТА НОВЯВА М:
Насрочвам частичен избор за кмет на
кметство Партизани, община Братя Даскалови,
област Стара Загора, на 12 октомври 2014 г.
Издаден в София на 29 май 2014 г.

3672

Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Зинаида Златанова
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МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
РЕШЕНИЕ № 347
ОТ 23 МАЙ 2014 Г.

за предоставяне на концесия за добив на
подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от
Закона за подземните богатства – строителни
материали – пясъци, от находище „Алчака“,
разположено в землището на с. Хаджиево,
община Пазарджик, област Пазарджик, на
„Пътно поддържане Пещера“ – ЕООД, Пещера
На основание чл. 54, ал. 5 и 6 във връзка
с чл. 5, т. 3, чл. 6, ал. 3 и чл. 29 от Закона
за подземните богатства, чл. 95е, ал. 1 от
Закона за концесиите във връзка с чл. 71 от
Закона за подземните богатства и мотивирано
предложение на министъра на икономиката
и енергетиката
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Предоставя концесия за добив с предмет експлоатация на подземни богатства по чл. 2, ал. 1,
т. 5 от Закона за подземните богатства – строителни материали – пясъци, представляващи
изключителна държавна собственост, от находище „Алчака“, разположено в землището
на с. Хаджиево, община Пазарджик, област
Пазарджик, който се извършва със средства
на концесионера и на негов риск.
2. Определя концесионна площ с размер
246,352 дка, съвпадаща с площта на утвърдените запаси от находище „Алчака“, при
граници с координати на точките от № 1 до
№ 15 в координатна система „1970 г.“ съгласно
приложението.
3. Определя срок на концесията 25 години. Началният срок на концесията е датата
на влизане в сила на концесионния договор.
4. Концесионният договор влиза в сила
от датата на предоставянето на банковата
гаранция по т. 8.1.1.
5. Определя за концесионер „Пътно поддържане Пещера“ – ЕООД, Пещера – титуляр на
Удостоверение за търговско откритие № 0463
от 16 април 2013 г., издадено от министъра на
икономиката, енергетиката и туризма.
6. Концесията да се осъществява при следните условия:
6.1. Добивът на подземното богатство
по т. 1 се осъществява след съгласуване от
министъра на икономиката и енергетиката
на проектите и плановете по т. 7.2.3, изготвени въз основа на мерките и условията
в Решение № 3-3/2011 г. на директора на
РИОСВ – Пазарджик.
6.2. При експлоатацията на подземните
богатства да се спазват нормативните изисквания, свързани с опазването на земните
недра, околната среда, водите, човешкото
здраве, защитените със закон територии и
обекти, правата върху горските територии
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и земеделските земи, културните ценности,
националната сигурност, отбраната на страната и обществения ред, пътищата и пътната
инфраструктура.
6.3. Правата и задълженията по концесията
да не се прехвърлят на трети лица, освен с разрешение на Министерския съвет при условията
и по реда на действащото законодателство.
6.4. При осъществяване на концесията и
на свързаните с нея дейности концесионерът
е длъжен:
6.4.1. да спазва изискванията за осигуряване
на здравословни и безопасни условия на труд;
6.4.2. да не допуска наднормено натоварване
със замърсители на околната среда на обектите,
подлежащи на здравна защита съгласно § 1, т. 3
от допълнителните разпоредби на Наредбата
за условията и реда за извършване на оценка
на въздействието върху околната среда;
6.4.3. да не нарушава режима на експлоатация на санитарно-охранителните зони около
водоизточниците и съоръженията за питейнобитово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни,
профилактични, питейни и хигиенни нужди;
6.4.4. да извършва всички дейности по предоставената концесия в съответствие с установените технически и технологични стандарти;
6.4.5. да не изгражда сгради и трайни съоръжения върху земята, на която или под която
е находището на подземни богатства;
6.4.6. да спазва указанията, давани от министъра на икономиката и енергетиката при
съгласуване на проектите;
6.4.7. да изпълнява одобрените и изискващи
се рекултивационни мероприятия;
6.4.8. да не разкрива и да не предоставя на
трети лица придобитата геоложка и техническа
документация и информация, свързана с обекта
на концесия, без изрично писмено съгласие от
министъра на икономиката и енергетиката.
6.5. За осъществяване на правата и изпълнение на задълженията по концесията
не се изискват задължителни подобрения в
находището.
6.6. Концесионерът може да упражнява
правата, произтичащи от предоставената концесия, само върху земя от концесионната площ,
върху която е придобил съответни права и е
променил предназначението є при условията
и по реда на действащото законодателство.
6.7. Концесионерът може да осъществява
дейност върху концесионната площ въз основа
на одобрен и влязъл в сила подробен устройствен план, който включва концесионната площ
и пътните връзки между площта на находището
и местните и/или републиканските пътища.
7. Определя основните права и задължения
по концесията, както следва:
7.1. Основни права на концесионера:
7.1.1. да добива пясъци от находището по т. 1;
7.1.2. право на собственост върху добитите за срока на концесията подземни богатства – пясъци;
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7.1.3. право на ползване върху минните отпадъци от добива и първичната преработка на
подземните богатства за срока на концесията;
7.1.4. да извършва за своя сметка всички
необходими дейности, свързани с добива, включително допроучване в границите на находище
„Алчака“, складиране, преработка, транспорт
и продажба на подземните богатства по т. 1;
7.1.5. с допълнително споразумение към
концесионния договор да получи право да
допроучи и за срока на концесията да добива
полезни изкопаеми от минните отпадъци,
получени в резултат на дейностите по концесията; с допълнителното споразумение се
определят размерът, условията и редът за внасяне на концесионното плащане, дължимо за
допълнително добиваните полезни изкопаеми;
7.1.6. да ползва за срока на концесията съществуващата до момента на подписването на
концесионния договор геоложка и техническа
документация и информация за находището
по т. 1.
7.2. Основни задължения на концесионера:
7.2.1. да извършва добива на подземните
богатства по т. 1, като:
7.2.1.1. изпълнява съгласуваните проекти и
планове по това решение и по концесионния
договор;
7.2.1.2. разработва находището добросъвестно, като не допуска неправилна изборна
експлоатация, която може да доведе до загуби
на подземни богатства или до икономическа
неизгодност за бъдещото разработване на
находището;
7.2.1.3. изземва подземните богатства от
земните недра при минимални загуби, като
спазва изискванията за правилно и безопасно
разработване;
7.2.1.4. не застрашава компонентите на
околната среда;
7.2.1.5. осигури управлението на минните
отпадъци от добива и първичната преработка;
7.2.2. да извършва дължимото концесионно
плащане при условия и в срокове, определени
в концесионния договор;
7.2.3. да изработи и да съгласува с министъра на икономиката и енергетиката, а
при необходимост – и с други компетентни
държавни органи, в срокове, при условия и
по ред, определени в концесионния договор:
7.2.3.1. цялостен работен проект за добив
и първична преработка;
7.2.3.2. изменения и допълнения на цялостния работен проект за добив и първична
преработка – при възникнала необходимост
от това; при необходимост от изменения и
допълнения на цялостния проект да уведоми
РИОСВ – Пазарджик, за уточняване на необходимостта от провеждане на процедури по
реда на нормативната уредба по околна среда
преди съгласуването по т. 7.2.3;
7.2.3.3. годишни работни проекти за добив
и първична преработка;
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7.2.3.4. цялостен работен проект за ликвидация или консервация на миннодобивния
обект и рекултивация на засегнатите земи,
представляващ неразделна част от проекта по
т. 7.2.3.1; концесионерът представя на министъра на икономиката и енергетиката на всеки
5 години от срока на концесията актуализация
на проекта за ликвидация или консервация
на миннодобивния обект и за рекултивация
на засегнатите земи;
7.2.3.5. годишни работни проекти за ликвидация или консервация на миннодобивния
обект и за рекултивация на засегнатите земи,
представляващи неразделна част от съответния
проект по т. 7.2.3.3;
7.2.3.6. план за управление на минните
отпадъци;
7.2.4. да уведомява компетентните държавни
органи при условия и по ред, определени в
концесионния договор, за всяко обстоятелство,
което може да създаде опасност за земните
недра, околната среда, водите, човешкото
здраве, защитените със закон територии и
обекти, правата върху горските територии
и земеделските земи, културните ценности,
националната сигурност, отбраната на страната и обществения ред, пътищата и пътната
инфраструктура;
7.2.5. да съставя и да води геоложка и
техническа документация за дейностите по
концесията съгласно изискванията на действащото законодателство;
7.2.6. да представя в срокове, при условия
и по ред, определени в концесионния договор:
7.2.6.1. шестмесечни отчети за добитите и
действително продадените количества пясъци
и чакъли и среднопретеглената им продажна
цена за отчетния период, както и отчети за
дължимото концесионно плащане за съответното шестмесечие до 15 дни след изтичане на
отчетния период;
7.2.6.2. отчет за изпълнението на годишния работен проект за добив и първична
преработка и за вложените инвестиции през
изтеклата година, както и за изменението на
запасите и ресурсите, включващ необходимите
документи и доказателства, удостоверяващи
верността на посоченото в отчета;
7.2.6.3. геоложки доклад за остатъчните запаси в находището при доказана необходимост
от ликвидация на миннодобивния обект и от
рекултивация на засегнатите земи;
7.2.7. да осигурява пълен достъп до концесионния обект, съоръженията и документацията, свързани с дейностите по концесията, на
оправомощени органи и/или лица;
7.2.8. да спазва изискванията на Закона
за културното наследство и да осигури периодичен мониторинг на територията на добивните работи от Регионалния исторически
музей – Пазарджик;
7.2.9. да стабилизира на терена граничните
точки по контура на концесионната площ;
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7.2.10. да извърши ликвидация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите
земи за своя сметка, при условия и в срокове,
определени в съгласувания проект по т. 7.2.3.4;
7.2.11. при прекратяване на концесионния
договор да предаде обекта на концесия по т. 1
при условия и по ред, определени в концесионния договор.
7.3. Основни права на концедента:
7.3.1. да получава дължимото концесионно
плащане в срокове и при условия, определени
в концесионния договор;
7.3.2. при условия и по ред, определени в
концесионния договор, да контролира изпълнението на задълженията от концесионера,
включително:
7.3.2.1. като изисква от концесионера представянето на документите и информацията
по т. 7.2.6.2;
7.3.2.2. чрез вземане на проби от всяка
продукция, резултат от експлоатацията на
находището, и чрез извършване на маркшайдерски измервания;
7.3.3. право на съсобственост с концесионера, а след прекратяване на концесията – право
на собственост – върху придобитата по време
на концесията геоложка и техническа документация;
7.3.4. право да усвои при условия и по ред,
определени в концесионния договор, изцяло
или част от банковата гаранция по т. 8.1;
7.3.5. при условия и по ред, определени в
концесионния договор, да прекрати едностранно концесионния договор при неизпълнение
от страна на концесионера на което и да е от
задълженията по това решение и по договора
и/или при нарушаване на условие за осъществяване на концесията.
7.4. Основни задължения на концедента:
7.4.1. да оказва съдействие на концесионера
при осъществяване на концесията, след като
такова бъде поискано, при условия и по ред,
определени в концесионния договор;
7.4.2. да осъществява контрол за спазване
на условията по концесията и за изпълнение
на задълженията по концесионния договор.
8. Определя следните видове гаранции за
изпълнение на задълженията на концесионера
по концесионния договор:
8.1. Безусловна и неотменяема годишна
банкова гаранция, обезпечаваща изпълнението
на всички задължения по концесионния договор, в т.ч. концесионно плащане, извършване
на годишна вноска от обезпечението по т. 8.2,
данък върху добавената стойност (ДДС), лихви за забавено изпълнение на задължението
за концесионно плащане, както и неустойки
при неизпълнение или при забавено или неточно изпълнение на всяко едно непарично
задължение:
8.1.1. за първата година от срока на концесията гаранцията е 7722 лв. и се предоставя не
по-късно от 7 дни след датата на подписване
на концесионния договор;
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8.1.2. за всяка следваща година банковата
гаранция е в размер 100 на сто от стойността
на концесионното плащане за предходната година с начислен ДДС и се предоставя на концедента до 31 януари на съответната година;
8.1.3. банковата гаранция по т. 8.1.1 и 8.1.2 е
валидна до 28 февруари на следващата година;
8.1.4. при усвояване изцяло или на част от
гаранцията по т. 8.1 концесионерът е длъжен да
възстанови нейния размер в 10-дневен срок от
уведомлението на концедента за усвояването є.
8.2. Финансово обезпечение за изпълнение
на дейностите по техническа ликвидация
или консервация на миннодобивния обект
и рекултивация на засегнатите земи. Видът
на финансовото обезпечение и предвиденият
размер на средствата се договарят между
страните в концесионния договор.
8.3. Неустойки и лихви при пълно неизпълнение или при забавено или неточно
изпълнение на договорните задължения или
при нарушаване на условие по концесията.
Формите на неизпълнение, условията и редът за тяхното установяване, както и видът
и размерът на санкциите се определят в концесионния договор.
9. За предоставената концесия за добив
концесионерът заплаща на концедента по ред,
определен в концесионния договор, концесионно плащане, върху размера на което се дължи
ДДС, както следва:
9.1. Парични плащания за срока на концесията, дължими на 6-месечни вноски, като
срокът на плащане е 30-о число на месеца,
следващ отчетния период.
9.2. Отчетните периоди се определят от
1 януари до 30 юни и от 1 юли до 31 декември за всяка календарна година от срока на
концесията.
9.3. Размерът на всяко плащане се определя
конкретно за всяка 6-месечна вноска, като
7 на сто от базата за изчисляване на концесионното плащане се умножи по добитото
количество подземно богатство за съответния
отчетен период, съгласно чл. 1, ал. 1, т. 1 и чл. 2
от Методиката за определяне на конкретния
размер на концесионното възнаграждение за
добив на строителни и скалнооблицовъчни
материали – приложение № 4 към чл. 11 от
Наредбата за принципите и методиката за
определяне на концесионното възнаграждение за добив на подземни богатства по реда
на Закона за подземните богатства, приета с
Постановление № 127 на Министерския съвет
от 1999 г. (обн., ДВ, бр. 59 от 1999 г.; изм. и
доп., бр. 46 от 2007 г.).
9.4. Концесионното плащане по т. 9.3 за
единица добито подземно богатство съгласно
чл. 1, ал. 3, т. 1, буква „в“ от методиката по
т. 9.3 не може да бъде по-ниско от 0,40 лв./
тон. Тези стойности се индексират ежегодно с
процента на увеличение на цените на строителните материали по информация, предоставена
от Националния статистически институт, при
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базова статистическа информация за цените
за 2005 г. От началото на 2013 г. в изпълнение
на изискванията на Регламент (ЕС) № 1165/98
и променящия го Регламент (ЕС) № 1158/2005
е сменена базисната година за Краткосрочната
бизнес статистика, която вече е 2010 г. По
информация на НСИ към 31 декември 2013 г.
процентът на увеличение на цените за добив
на скални материали, пясък и глини е 3,9 на
сто, а базисната цена за 2010 г. за строителни
материали съгласно чл. 1, ал. 3, т. 1, буква
„в“ е 0,53 лв./тон. Следователно стойността
на индексираното концесионно плащане за
единица добито подземно богатство – строителни материали, не може да бъде по-ниска
от 0,55 лв./тон.
9.5. Минималният размер на концесионното
плащане за всеки отчетен период (шестмесечие) от срока на концесията не може да бъде
по-нисък от 4680 лв., определен на базата на
11 700 тона/шестмесечие добити пясъци и
предвидените стойности за единица добито
подземно богатство съгласно т. 9.4.
9.6. Размерът на концесионното плащане
по т. 9.3 и минималният размер на концесионното плащане по т. 9.4 и 9.5 се променят с
допълнително споразумение към концесионния
договор при промяна на законодателството,
уреждащо реда за неговото определяне.
9.7. Министърът на икономиката и енергетиката превежда по бюджета на Община
Пазарджик част от извършеното концесионно
плащане в размер 50 на сто от сумата, определена при условията и по реда на чл. 81 от
Закона за концесиите, без ДДС.
10. Концесионерът не дължи концесионно плащане за времето на реализиране на
дейностите, предвидени в съгласуван проект
за техническа ликвидация на миннодобивния обект и за рекултивация на засегнатите
земи, при условие че не се извършва добив
на подземни богатства, при условия и по ред,
определени в концесионния договор.
11. Оправомощава министъра на икономиката и енергетиката:
11.1. Да проведе преговори и да сключи
концесионния договор с „Пътно поддържане
Пещера“ – ЕООД, Пещера, в тримесечен срок
от влизането в сила на решението за предоставяне на концесия.
11.2. Да представлява Министерския съвет
по концесионния договор с изключение на
неговото прекратяване.
11.3. Да организира контрола по изпълнението на концесионния договор.
11.4. Да предявява вземанията на концедента
по съдебен ред и да представлява държавата
по дела, свързани с изпълнението на концесионния договор.
Министър-председател:
Пламен Орешарски
Главен секретар на Министерския съвет:
Нина Ставрева
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Приложение
към т. 2
Координатен регистър на граничните точки на
концесионната площ на находище „Алчака“,
координатна система „1970 г.“

№ по
ред

X
(м)

Y
(м)

1.

4543065,2

8592735,9

2.

4543115,2

8592785,9

3.

4543262,9

8592910,1

4.

4543306,1

8593209,7

5.

4543323,0

8593497,1

6.

4543321,5

8593521,4

7.

4543271,5

8593521,4

8.

4543158,9

8593521,4

9.

4543108,9

8593521,4

10.

4543110,0

8593497,2

11.

4543029,0

8593352,0

12.

4543010,2

8593209,7

13.

4542857,8

8592910,0

14.

4542713,3

8592785,9

15.

4542763,3

8592735,9

3542

Концесионна площ – 246,352 дка

МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА
НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
Правилник за изменение и допълнение на
Правилника за дейността на Комисията за
защита на личните данни и на нейната администрация (обн., ДВ, бр. 11 от 2009 г.; доп.,
бр. 21 от 2011 г.; изм. и доп.; бр. 12 от 2012 г.;
изм., бр. 20 от 2012 г.)
§ 1. В чл. 5, ал. 1 т. 6 се изменя така:
„6. издава решения, правила, методически
указания и други актове по прилагане на ЗЗЛД
и в изпълнение на специален закон;“.
§ 2. В чл. 14 се правят следните изменения:
1. В ал. 3 думите „дирекция „Управление на
ресурсите и административно обслужване“ се
заменят с „дирекция „Управление на ресурсите
и административно-правно обслужване“.
2. В ал. 4 се правят следните изменения:
а) точка 1 се изменя така:
„1. дирекция „Нормативна дейност, международно сътрудничество, планиране и обучение“;“
б) точка 3 се изменя така:
„3. дирекция „Информационни фондове и
отчетност“;“.
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§ 3. В чл. 23 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В основния текст думите „дирекция
„Управление на ресурсите и административно
обслужване“ се заменят с „дирекция „Управление на ресурсите и административно-правно
обслужване“.
2. Точка 32 се изменя така:
„32. извършва деловодно обслужване на
членовете на комисията и служителите от
нейната администрация;“.
3. В точка 33 думите „и осигурява цялостната
логистика по провежданите семинари, работни
срещи и други мероприятия“ се заличават.
4. Точка 35 се изменя така:
„35. извършва заверка на преписи от актовете, издадени от комисията;“.
5. Създават се нови точки 38, 39, 40 и 41:
„38. осъществява дейности за информация
и публичност във връзка с изпълнението на
проекти;
39. проучва и внедрява водещи информационни и комуникационни технологии;
40. осигурява правилното функциониране
на необходимите средства за обработка и пренасяне на информацията;
41. организира инсталирането и поддържането на системното и специализираното
програмно осигуряване.“
§ 4. В чл. 25 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В основния текст думите „Дирекция
„Правно-нормативна дейност, обу чение и
международно сътрудничество“ се заменят с
„Дирекция „Нормативна дейност, международно сътрудничество, планиране и обучение“;“.
2. Създават се нови точки 13, 14 и 15:
„13. организира целеполагането в административните звена, мониторинг и отчитане на
резултатите от изпълнението на стратегически
документи;
14. координира дейностите по разработване
и прилагане на стратегическите документи
на комисията, мониторинга и отчитане на
изпълнението им;
15. отговаря за обвързването на стратегическите приоритети на комисията с проектните
дейности и резултати.“
§ 5. В чл. 26 се създават нови т. 12 и 13:
„12. изготвя Годишен план за контролната
дейност на основата на анализ на риска и
приоритетите на комисията;
13. осъществява координацията във връзка
със събираемостта на наложените санкции.“
§ 6. В чл. 27 се правят следните изменения:
1. В основния текст думите „Дирекция
„Информационни фондове и системи“:“ се заменят с „Дирекция „Информационни фондове
и отчетност“:“.
2. Точкa 10 се отменя.
§ 7. В чл. 42, ал. 3 думите „дирекция „Информационни фондове и системи“ се заменят
с „дирекция „Информационни фондове и отчетност“.“
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§ 8. В чл. 45, ал. 1 думите „дирекция „Информационни фондове и системи“ се заменят
с „дирекция „Информационни фондове и
отчетност“.“
§ 9. В чл. 46, ал. 3 думите „дирекция „Информационни фондове и системи“ се заменят
с „дирекция „Информационни фондове и
отчетност“.“
§ 10. В чл. 49, ал. 1 думите „дирекция
„Информационни фондове и системи“ се заменят с „дирекция „Информационни фондове
и отчетност“.“
§ 11. В чл. 50, ал. 1 думите „дирекция
„Правно-нормативна дейност, обу чение и
международно сътрудничество“ се заменят с
„дирекция „Нормативна дейност, международно сътрудничество, планиране и обучение“.“
§ 12. В чл. 53, ал. 1 думите „дирекция
„Правно-нормативна дейност, обу чение и
международно сътрудничество“ се заменят с
„дирекция „Нормативна дейност, международно сътрудничество, планиране и обучение“.“
§ 13. В чл. 55 думите „дирекция „Правнонормативна дейност, обучение и международно сътрудничество“ се заменят с „дирекция
„Нормативна дейност, международно сътрудничество, планиране и обучение“.“
§ 14. В чл. 63б, ал. 1 думите „дирекция
„Информационни фондове и системи“ се заменят с „дирекция „Информационни фондове
и отчетност“.“
§ 15. Член 66 се изменя така:
„Чл. 66. (1) Работното време на комисията
е от 9 до 17,30 ч.
(2) Работното време на служителите по
служебно и трудово правоотношение от администрацията на КЗЛД при 5-дневна работна
седмица е 8 часа дневно и 40 часа седмично.
(3) Работното време на служителите по ал. 2
е с променливи граници от 7,30 до 18,30 ч. със
задължително присъствие в периода от 10 до
16 ч. и с обедна почивка 30 минути между
12 и 14 ч. при задължително отработване на
установените 8 часа дневно.
(4) Конкретната организация на работа и
контролът по спазване на установеното работно време се уреждат с акт на председателя
на комисията.
(5) Работното време на служителите от
дирекция „Управление на ресурсите и административно-правно обслужване“, на които е
възложено деловодното обслужване на комисията, както и на служителите от дирекция
„Информационни фондове и отчетност“, на
които е възложено да обслужват Центъра
за информаци я и контакти и Приемната
за граждани, е не по-кратко от работното
време на комисията (от 9 до 17,30 ч.), като
продължителността и редът за отчитане се
определят с отделен акт на председателя на
комисията.“
§ 16. Приложението към чл. 14, ал. 6 се
изменя така:
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„Приложение
към чл. 14, ал. 6
№ Численост на персонала в организационната
структура и административните звена на КЗЛД
1.

Обща численост на персонала, в т.ч.:

87

Изборни длъжности

5

1.1. Председател

1

1.2. Член на комисията

4

2.

Главен секретар

1

3.

Финансов контрольор

1

4.

Обща администрация, в т.ч.:

29

4.1. Дирекция „Управление на ресурсите
и административно-правно обслужване“
5. Специализирана администрация, в
т.ч.:
5.1. Дирекция „Нормативна дейност, международно сътрудничество, планиране
и обучение“
5.2. Дирекция „Правни производства и
надзор“
5.3. Дирекция „Информационни фондове
и отчетност“

29
51
14
24
13

“
Заключителна разпоредба
§ 17. Правилникът за изменение и допълнение на Правилника за дейността на Комисията
за защита на личните данни и на нейната
администрация е приет с решение на комисията от 30.05.2014 г. и влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Председател:
Венцислав Караджов
3721

МИНИСТЕРСТВО
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
Наредба за изменение на Наредба № 23 от
2007 г. за управление на националната млечна
квота (обн., ДВ, бр. 108 от 2007 г.; изм., бр. 76
от 2008 г., бр. 63 от 2011 г.; изм. и доп., бр. 64
от 2012 г.)
§ 1. В чл. 1, т. 4 думите „ , учредяване и
срок на банковата гаранция“ се заличават.
§ 2. В чл. 4, т. 3 думите „5 млечни крави“
се заменят с „3 млечни крави“.
§ 3. В чл. 5, т. 4 думите „5 млечни крави“
се заменят с „3 млечни крави“.
§ 4. В чл. 6 ал. 4 се изменя така:
„(4) Заявленията се подават в срок от 1
януари до 20 юни на съответната календарна година по пощата или на гише „Приемна“
в Министерството на земеделието и храните.“
§ 5. В чл. 28 ал. 2 се отменя.
§ 6. Член 31 се отменя.
§ 7. В чл. 35 ал. 2 се изменя така:
„(2) Когато производител на краве мляко
сключва договори за доставка с повече от един
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одобрен изкупвач, вноската на този производител при превишение на индивидуалната му
млечна квота се събира само от един одобрен
изкупвач. Задължението за събиране на вноската
се вписва в договора между производителя и
одобрения изкупвач и производителят предоставя на изкупвача информация за количеството
краве мляко, договорено с други изкупвачи.“
Заключителна разпоредба
§ 8. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Димитър Греков
3594

Наредба за изменен ие и доп ъ лнен ие на
Наредба № 26 от 2010 г. за специфичните
изисквания за директни доставки на малки
количества суровини и храни от животински
произход (обн., ДВ, бр. 84 от 2010 г.; изм., бр. 46
от 2012 г.)
§ 1. В чл. 1, т. 1, буква „а“ след думите
„пчелен мед“ се добавя „и пчелни продукти“.
§ 2. В чл. 3 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2 след думите „пчелен мед“ се добавя
„и пчелни продукти“, а думата „предназначен“
се заменя с „предназначени“.
2. В ал. 3 след думите „по реда на чл. 25 от
Закона за рибарството и аквакултурите (ЗРА)“
се добавя „и по чл. 137 ЗВД“.
§ 3. В чл. 4, ал. 2 след думите „пчелен мед“
се добавя „и пчелни продукти“.
§ 4. В чл. 5 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „пчелен мед и отстрелян
дивеч“ се заменят с „пчелен мед и пчелни
продукти, отстрелян дивеч и мляко от технологична инсталация или млекомат“.
2. В ал. 2 се създава т. 7:
„7. регистрационен номер на животновъдния обект.“
§ 5. В чл. 6, ал. 2 се правят следните изменения:
1. В т. 1 числото „35“ се заменя с „60“.
2. В т. 2 числото „30“ се заменя с „50“.
3. В т. 3 числото „20“ се заменя с „40“.
§ 6. В чл. 7 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Резултатите от анализите на проби,
взети от млекопреработвателното предприятие
и изследвани в акредитирана лаборатория,
се ползват и за суровото мляко за директни
доставки.“
2. В ал. 4 след думата „фермата“ се добавя
„копия на“.
§ 7. В чл. 8 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 1 преди думата „фермата“ се добавя
„обособено място на входа на“;
б) точка 2 се изменя така:
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„2. технологична инсталация или млекомат
за сурово краве мляко, на която/който ползвател, наемател или собственик е фермер, чиято
ферма е първа група съгласно Наредба № 4
от 2008 г. за специфичните изисквания при
производството, съхранението и транспортирането на сурово краве мляко и изискванията
за търговия и пускане на пазара на мляко и
млечни продукти (ДВ, бр. 23 от 2008 г.), когато
инсталацията или млекоматът е регистрирана/н
като временен обект по чл. 12 от Закона за
храните и е разположена/н в същата и/или
една съседна административна област;“
в) точка 3 се изменя така:
„3. технологична инсталация или млекомат
за сурово овче, козе и биволско мляко, на която/който ползвател, наемател или собственик
е фермер, регистрирана/н е като временен
обект по чл. 12 от Закона за храните и е
разположена/н в същата и/или една съседна
административна област.“
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Транспортирането на охладено сурово
мляко от фермата до технологичната инсталация
или млекомата се извършва в затворени, некорозивни съдове, които гарантират температура
до 6 °C. Времетраенето на транспортирането
не може да надвишава два часа.“
3. В ал. 3 се правят следните изменения и
допълнения:
а) основният текст се изменя така:
„(3) Технологичната инсталация или млекоматът по ал. 1, т. 2 и 3 трябва да отговаря на
следните изисквания:“;
б) точка 1 се изменя така:
„1. да се намира в помещения или обособени
зони с осигурена доставка на питейна вода;“
в) точка 2 се изменя така:
„2. да притежава автоматична промивна
система за измиване на млечните пътища и
инсталацията до контейнерите за съхранение,
да бъде конструирана така, че да се предотврати
замърсяването на млякото; да бъде достъпна
за почистване и дезинфекция;“
г) точки 5 – 7 се отменят;
д) точка 8 се изменя така:
„8. върху тях да е означена следната ясно
видима и четлива информация, която се актуализира:
а) вид мляко;
б) номер на животновъдния обект, име на
производителя, адрес и телефон за връзка;
в) регистрационен номер на временния обект
по чл. 12 от Закона за храните;
г) дата на доене;
д) дата на зареждане на технологичната
инсталация или млекомата.“
4. В ал. 4 след думите „технологичната инсталация“ се добавя „или млекомата“.
5. Алинея 5 се изменя така:
„(5) Производителят е длъжен да води документация по ал. 3, т. 2 и 8.“
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§ 8. В чл. 10, ал. 4, т. 2 след думите „ветеринарномедицински продукти“ се добавя „съгласно Наредба № 25 от 2006 г. за определяне
нормите на максимално допустими стойности
на остатъчни количества от ветеринарномедицински продукти в суровини и храни от
животински произход (ДВ, бр. 23 от 2006 г.).“
§ 9. Създава се чл. 10а:
„Чл. 10а. Добив на пчелен мед и пчелни
продукти (восък, цветен пчелен прашец, пчелен
клей и пчелно млечице) се извършва съгласно
разпоредбите на глава втора от Наредба № 9
от 2005 г.“
§ 10. В чл. 12 след думите „пчелен мед“ се
добавя „и пчелни продукти собствено производство“.
§ 11. В чл. 13 числото „500“ се заменя с
„1000“.
§ 12. В чл. 14 ал. 2 се изменя така:
„(2) Разпоредби т е на Регла мен т (ЕО)
№ 589/2008 на Комисията от 23 юни 2008 г. за
определяне на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета
относно стандартите за търговия с яйца (OB
L 163, 24.06.2008 г.), приложение XIV, раздел А
на Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от
22 октомври 2007 г. за установяване на обща
организация на селскостопанските пазари
и относно специфични разпоредби за някои
земеделски продукти (ОВ L 299, 16.11.2007 г.)
и Наредба № 1 от 2008 г. за изискванията за
търговия с яйца за консумация (ДВ, бр. 7 от
2008 г.), които уреждат окачествяването, маркирането и опаковането на яйцата, не се прилагат
за яйца, предназначени за директна доставка.“
§ 13. В чл. 16 навсякъде в текста думите „в
същата административна област“ се заменят
с „в същата и/или една съседна административна област“.
§ 14. В чл. 17 числото „2000“ се заменя с
„5000“.
§ 15. В чл. 18 се правят следните допълнения:
1. В т. 1 след думите „регистрирано по чл. 25
ЗРА“ се добавя „и по чл. 137 ЗВД“.
2. Създава се т. 4:
„4. не е от н якои от следните семейства: Tetraodontidae, Molidae, Diodontidae и
Canthigasteridae.“
§ 16. В чл. 19, ал. 2 думите „в същата административна област или в една най-близка
съседна административна област“ се заменят
с „в същата и/или една съседна административна област“.
§ 17. В чл. 23, т. 2 думите „в същата административна област“ се заменят с „в същата
и/или една съседна административна област“.
§ 18. В чл. 26 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думата „ръководителя“ се заменя
с „изпълнителния директор“.
2. В ал. 4 абревиатурата „РВМС“ се заменя
с „областната дирекция по безопасност на
храните (ОДБХ)“.
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§ 19. В чл. 32 след думите „търговия на
дребно“ се поставя точка и думите „в същата
административна област или в две съседни
административни области“ се заличават.
§ 20. В чл. 33, ал. 2 думите „административната област“ се заменят със „същата и/или
една съседна административна област“.
§ 21. В чл. 34 ал. 1 се изменя така:
„(1) Храните по чл. 33, ал. 3 могат да се
доставят до други обекти за търговия на дребно
или до мобилни хладилни витрини, които се
намират в същата и/или една съседна административна област.“
§ 22. В чл. 37 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Точка 3 се изменя така:
„3. термичната обработка на мляко се
извършва при температура най-малко при
63 °С за 30 минути или най-малко при 72 °С
за 15 секунди;“.
2. Точка 7 се изменя така:
„7. съоръженията, използвани за термична
обработка на суровото мляко, и тези за зреене
и съхранение трябва да бъдат снабдени с уреди
за отчитане и контролиране на температурата
съгласно технологичната документация по
чл. 36, ал. 1;“.
3. Създават се т. 9 и 10:
„9. във временни обекти за търговия на
дребно на млечни продукти се преработва
само овче, козе или биволско мляко;
10. за зреене и съхранение на млечни продукти, произведени в обекти по т. 9, могат да
се използват и други помещения, разположени
във фермата или извън нея, които отговарят
на изискванията, посочени в Регламент (ЕО)
№ 852/2004.“
§ 23. Създава се чл. 38а:
„Чл. 38а. Лицата, които извършват директна
доставка по чл. 1, т. 1 и 2, съхраняват цялата съпътстваща документация за период от
една година след изтичане срока на трайност
на храните.“
§ 24. В чл. 39, ал. 1 думите „регионалната
ветеринарномедицинска служба (РВМС)“ се
заменят с „ОДБХ“.
§ 25. В чл. 40 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2 се правят следните изменения и
допълнения:
а) в основния текст думите „чл. 12, ал. 3“
се заменят с „чл. 12, ал. 4“;
б) в т. 1 накрая се поставя запетая и се
добавя „от който произхожда млякото“.
2. Създават се ал. 4 и 5:
„(4) Лицата, извършващи дейност по чл. 37,
т. 9, при преместването на обекта са длъжни
да уведомят съответната областна дирекция по
безопасност на храните за извършване на проверка за спазване изискванията на наредбата.
(5) Мобилна хладилна витрина се регистрира
по реда на чл. 12 от Закона за храните.“
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§ 26. В § 2 от допълнителните разпоредби
се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 1 се след думите „преработката и/или
обработката“ се добавя „и/или съхранение“ и
след думата „магазини“ се добавя „и временни
обекти за търговия на дребно на млечни продукти и мобилни хладилни витрини“.
2. В т. 5 думите „или в една най-близка
съседна административна област“ се заменят с
„и/или една съседна административна област“.
3. Създават се т. 14 и 15:
„14. „Временен обект за търговия на дребно
на млечни продукти“ е обект за търговия на
дребно, чиято конструкция е мобилна и позволява да бъде преместена и позиционирана
на друго място.
„15. „Мобилна хладилна витрина“ е подвижен
обект за продажба на храни, чиято конструкция
е мобилна и позволява да бъде преместена и
позиционирана на друго място.“
§ 27. Навсякъде в наредбата:
1. Думите „Националната ветеринарномедицинска служба“ се заменят с „Българската
агенция за безопасност на храните“.
2. Абревиатурата „НВМС“ се заменя с
„БАБХ“.
3. Абревиат у рата „РВМС“ се замен я с
„ОДБХ“.
4. Думата „генералния“ се заменя с „изпълнителния“.
§ 28. В приложение № 1 към чл. 4, ал. 1 и
чл. 34, ал. 2 в декларацията за съответствие
след текста „Наказателния кодекс“ се добавя
„Декларатор, име и подпис“.
Заключителна разпоредба
§ 29. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Димитър Греков
3595

МИНИСТЕРСТВО
НА ОБРАЗОВАНИЕТО
И НАУКАТА
НАРЕДБА № 1
от 23 май 2014 г.

за условията и реда за възстановяване на част
от транспортните разходи на педагогическия
персонал в детските градини, училищата и
обслужващите звена
Раздел І
Общи положения
Чл. 1. (1) С тази наредба се уреждат условията
и редът за възстановяване на част от разходите, извършени от лицата от педагогическия
персонал за транспорт от местоживеенето им
до местоработата им в друго населено място
и обратно.
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(2) При условията и по реда на тази наредба
не се възстановяват разходи за вътрешноградски превоз.
Чл. 2. Педагогическият персонал включва
лицата, заемащи длъжностите: директор, помощник-директори по учебната дейност, по
учебно-производствената дейност и по спортна
подготовка, ръководител на компютърен кабинет, ръководител на филиал в междуучилищен
център за трудово-политехническо обучение
(МУЦТПО), учителските и възпитателските
длъжности, логопед, психолог, педагогически
съветник, корепетитор, хореограф, педагог,
ресурсен учител.
Чл. 3. (1) Право на възстановяване на част
от извършените разходи за транспорт имат
лицата по чл. 2, работещи по трудово правоотношение в държавни и общински детски
градини, училища и обслужващи звена, чието
местоживеене и месторабота са в различни
населени места.
(2) Лицата от педагогическия персонал се
ползват от правото по ал. 1 само по време на
изпълнение на служебните си задължения на
работното им място, установено с трудовия
договор.
(3) Лицата от педагогическия персонал не
се ползват от правото по ал. 1, когато има
специализиран превоз, организиран от първостепенните разпоредители с бюджет или от
директорите на детски градини, училища и
обслужващи звена.
(4) Не се полага възстановяване на транспортните разходи на лица, когато те ползват
безплатен транспорт на друго основание.
Раздел ІІ
Условия и ред за възстановяване на част от
транспортните разходи
Чл. 4. (1) При условията и по реда на тази наредба се възстановяват разходи, направени при
пътуване на лицата по чл. 3, ал. 1 с обществен
автобусен и/или железопътен транспорт или с
лични моторни превозни средства.
(2) Пътуванията на правоимащите лица по
реда на тази наредба обхващат междуселищните превози от населеното място на тяхното
местоживеене до населеното място, в което е
местоработата им, и обратно.
(3) Адресът по местоживеене се удостоверява
с документ за адресна регистрация по настоящ
адрес.
Чл. 5. (1) Когато лицето работи по повече
от едно трудово правоотношение в рамките на
едно населено място, правото му на възстановяване на транспортни разходи по реда на тази
наредба се реализира по основното му трудово
правоотношение.
(2) Когато лицето работи по второ и следващо трудово правоотношение в различни
населени места, възстановяването на част от
транспортните разходи се извършва за всяко
работно място след преценка на съответния

С Т Р.

12

ДЪРЖАВЕН

работодател с цел недопускане дублиране на
възстановяваните по реда на тази наредба
разходи.
Чл. 6. (1) Транспортните разходи на лицата
от педагогическия персонал се възстановяват
в размер до 85 на сто от стойността на реално
извършените такива.
(2) При наличие на възможности и за сметка
на бюджета на детската градина, училището
или обслужващото звено транспортните разходи
на лицата от педагогическия персонал могат
да се възстановяват и в размер, по-висок от
посочения по ал. 2, до пълния им размер.
(3) Изплащането на средствата по ал. 1 се
извършва на период не по-дълъг от 2 месеца
след представяне на съответните разходооправдателни документи и издаване на заповед
от директора на детската градина, училището
или обслужващото звено за изплащането им.
Чл. 7. (1) Разходите при ползване на обществен транспорт се удостоверяват с представяне
на билети, фактури и абонаментни карти за
пътуване по маршрута от местоживеенето до
местоработата и обратно.
(2) Когато по време на ползване на абонаментни карти за пътуване правоимащите лица
са били в платен или неплатен отпуск, възстановяването на част от транспортните разходи
се извършва след преизчисление на стойността
на абонаментните карти за времето на изпълнение на служебните им задължения.
Чл. 8. (1) Разходите при ползване на лични
моторни превозни средства се удостоверяват
въз основа на данните за вида и марката на
личното моторно превозно средство, за разхода, вида и цената на горивото, за маршрута и
изминатото разстояние в километри.
(2) Разходът за гориво се изчислява по разходни норми, определени от производителя на
моторното превозно средство, за най-икономичния режим на движение.
(3) Видът и цената на горивото се удостоверяват с фактура за заредено гориво.
Чл. 9. (1) При ползване на лични моторни
превозни средства, когато между населените
места по местоживеене и месторабота няма организиран обществен транспорт или разписанията на обществения транспорт не съответстват
с работното време на лицата по чл. 3, ал. 1, се
възстановява част от разходите за гориво за
ползваното моторно превозно средство.
(2) При ползване на лични моторни превозни средства, когато между населените места
има организиран обществен транспорт и не
е налице несъответствие на разписанията на
обществения транспорт с работното време на
лицата по чл. 3, ал. 1, се възстановява част от
разходите за по-евтиния транспорт.
(3) Когато с едно лично моторно превозно
средство пътуват повече лица от педагогическия персонал, се изплаща част от разходите
на лицето, представило документите по чл. 8.
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Раздел ІІІ
Финансиране
Чл. 10. (1) Средствата от държавния бюджет
за възстановяване на част от транспортните
разходи по тази наредба се определят ежегодно
със закона за държавния бюджет.
(2) Първостепенните разпоредители с бюджет
в срок до 31 януари подават в Министерството
на образованието и науката информация по
образец съгласно приложението.
(3) Министърът на образованието и науката въз основа на подадената по предходната
алинея информация изготвя разпределение на
средствата по ал. 1 между първостепенните
разпоредители с бюджет.
(4) При условие че заявените по реда на ал. 2
средства са в по-голям размер от определените
със закона за държавния бюджет за съответната
година, разпределението се изготвя пропорционално на заявените от първостепенните
разпоредители с бюджет средства до размера на
определените за тази цел в държавния бюджет.
(5) Информацията за разпределените средства по ал. 3 се публикува на интернет страницата на Министерството на образованието
и науката.
Чл. 11. (1) Първостепенните разпоредители
с бюджет разпределят средствата по чл. 10,
ал. 3 между детските градини, училищата и
обслужващите звена въз основа на справка от
съответния директор, съдържаща информация
за броя на лицата, размера на средствата, вида
на транспорта и сумата на специализирания
превоз.
(2) Директорите на детските градини, училищата и обслужващите звена изготвят справката
по ал. 1 въз основа на утвърдени от тях поименни списъци на пътуващите лица и вида на
използвания транспорт и специализиран превоз
след подаване на заявление от служителите,
отговарящи на изискванията на тази наредба.
Чл. 12. Получените по чл. 10, ал. 3 средства
могат да се разходват от първостепенните
разпоредители с бюджет или от директорите
на детски градини, училища и обслужващи
звена и за заплащане на организирания от тях
специализиран превоз.
Чл. 13. Останалите в преходен остатък по
бюджетите на детските градини, училищата и
обслужващите звена средства за възстановяване на част от разходите за транспорт запазват
целевия си характер и се ползват за същите
дейности и през следващата бюджетна година.
Раздел ІV
Контрол
Чл. 14. Контролът по спазване изискванията
на тази наредба от детските градини, училищата и обслужващите звена се упражнява от
първостепенните разпоредители с бюджет.
Чл. 15. Директорите на детските градини,
училищата и обслужващите звена носят отго-
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(2) Директорите на детските градини, училищата и обслужващите звена утвърждават
поименните списъци по чл. 11, ал. 2 за 2014 г.
и представят справката по чл. 11, ал. 1 на
първостепенните разпоредители с бюджет за
2014 г. в срок до 5 работни дни от влизане в
сила на наредбата.
§ 3. Срокът за подаване на информацията по
чл. 10, ал. 2 за 2014 г. е не по-късно от 15 календарни дни от влизането в сила на наредбата.
§ 4. Наредбата се издава на основание
чл. 40в от Закона за народната просвета и е
съгласувана с министъра на финансите.
§ 5. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Анелия Клисарова
Приложение
към чл. 10, ал. 2

Допълнителна разпоредба
§ 1. „Специализиран превоз“ по смисъла
на тази наредба са автобусните или автомобилните превози на лицата от педагогическия
персонал, организирани от първостепенните
разпоредители с бюджет или от директорите на
детски градини, училища и обслужващи звена
по договор с определен маршрут и разписание.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 2. (1) Лицата от педагогическия персонал,
отговарящи на изискванията на наредбата,
подават заявления за възстановяване на част
от транспортните разходи за 2014 г. в срок до
3 работни дни от влизане в сила на наредбата.
ПРБ ………………........………………....
община, министерство

СПРАВКА
за необходимите средства за възстановяване на част от транспортните разходи на педагогическия
персонал през ….…. г.

Детска
градина,
№
училипо
ще, обред
служващо
звено

1

2

Видове
маршрути
на пътуване на педагогическия
персонал
от местоживеене до
месторабота
3

І. Обществен транспорт
пътуване с билети
пътуващи
учители
(брой)

цена
на билета за
1 ден в
двете
посоки

4

5

ІІ. Лични МПС

пътуване с карта
или фактура

цена
обща
пътуна
обща сума
сума за
ващи карза 1 месец
1 месец
учи- тата
(к.4*к.5*21)
(к.7*к.8)
тели
за
на 100 %
на
(брой) 1 ме100 %
сец
6
7
8
9

пътуване с
лично МПС
пътуващи
учители
(брой)
10

обща сума на
разходите за гориво за
1 месец
на 100 %
11

III. Специализиран
превоз
пътуване със
специализиран превоз
обща
пъту- сума
ващи
за
учи- 1 метели
сец
(брой) на
100 %
12
13

Общо

обща сума
на транспортните
разходи за
1 месец
на 100 %
14

1.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Общо
средства за
т ранспорт
Неусвоен и
през предходната година средства
за
т ранспорт
на педагогическия
персонал
(п р е х о д е н
остат ък)

0

х

0,00

0

х

0

0

0

0

0

0,00

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

0,00

										
3586
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ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА
КОМИСИЯ
РЕШЕНИЕ № 575-ЕП
от 30 май 2014 г.

относно обявяване на избраните членове
на Европейския парламент от Република
България
На основание чл. 387, ал. 2 във връзка с
чл. 354, т. 6 и 7 от Изборния кодекс и Решение № 562-ЕП от 28 май 2014 г. Централната
избирателна комисия
РЕШИ:
Обявява за избрани за членове на Европейския парламент от Република България:
1. Ангел Чавдаров Джамбазки от листата
на коалиция „БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА,
ВМРО-БНД, ЗНС, ДВИЖЕНИЕ ГЕРГЬОВДЕН“.
2. Андрей Андреев Ковачев от листата на
партия „ГЕРБ“.
3. Владимир Андреев Уручев от листата
на партия „ГЕРБ“.
4. Георги Георгиев Пирински от листата
на коалиция „КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ“.
5. Ева Константинова Паунова от листата
на партия „ГЕРБ“.
6. Емил Йорданов Радев от листата на
партия „ГЕРБ“.
7. Илияна Малинова Йотова от листата
на коалиция „КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ“.
8. Илхан А хмет Кючюк от листата на партия „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“.
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9. Искра Димитрова Михайлова-Копарова от листата на партия „ДВИЖЕНИЕ ЗА
ПРАВА И СВОБОДИ“.
10. Мария Иванова Габриел от листата на
партия „ГЕРБ“.
11. Момчил Стефанов Неков от листата
на коалиция „КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ“.
12. Неджми Ниязи Али от листата на партия „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“.
13. Николай Тихомиров Бареков от листата
на коалиция „БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА,
ВМРО-БНД, ЗНС, ДВИЖЕНИЕ ГЕРГЬОВДЕН“.
14. Светослав Христов Малинов от листата
на коалиция „РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК“.
15. С ерг ей Д м и т риеви ч С т а н и шев о т
л ис т ат а н а ко а л и ц и я „ КОА Л И Ц И Я З А
БЪЛГАРИЯ“.
16. Томислав Пейков Дончев от листата
на партия „ГЕРБ“.
17. Филиз Хакъева Хюсменова от листата на партия „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И
СВОБОДИ“.
На избраните членове на Европейския
парламент от Реп ублика Българи я да се
издадат удостоверения.
Решението да се обнародва в „Държавен
вестник“.
Председател:
Ивилина Алексиева
Секретар:
Севинч Солакова
3698
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО
НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
ЗАПОВЕД № РД-14-38
от 19 май 2014 г.
На основание чл. 10, ал. 6 ЗНП и чл. 12, ал. 1
и 3 ППЗНП по мотивирано предложение на финансиращия орган, становище от Регионалния
инспекторат по образованието – Монтана, и
становище на експертната комисия, назначена
със Заповед № РД-09-448 от 20.04.2010 г., изменена и допълнена със Заповед № РД-09-1501 от
19.10.2011 г. на министъра на образованието,
младежта и науката, във връзка с изучаваните
професии и специалности в професионалната
гимназия, считано от 15.08.2014 г., преобразувам
Професионална гимназия „Христо Ботев“ – гр.
Монтана, в Професионална гимназия по техника
и електротехника „Христо Ботев“ – Монтана,
община Монтана, област Монтана, при следните условия:
1. Трудовите правоотношения да бъдат уредени
при условията на чл. 123 КТ.
2. Задължителната документация на у чениците от Професионална гимназия „Христо
Ботев“ – Монтана, да се съхранява в преобразуваната Професионална гимназия по техника и
електротехника „Христо Ботев“ – Монтана.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Върховния административен съд.
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Министър:
А. Клисарова

115810018, със седалище и адрес на управление  –  Асеновград, ул. Стоян Джансъзов 3, да
извърши за своя сметка търсене и проучване на
неметални полезни изкопаеми –  индустриални
минерали, подземни богатства по чл. 2, ал. 1,
т. 2 от Закона за подземните богатства, в площ
„Николаевото“, разположена на територията
на община Асеновград, област Пловдив, при
следните условия:
1. Срокът на разрешението е 1 година.
2. Размерът на площта е 0,371 кв. км.
3. Границите на площта са определени с
координати на граничните точки съгласно приложението.
4. Условията за осъществяване на дейността
по търсене и проучване, както правата и задълженията на титуляря се определят в договора за
проучване.
5. Видовете и обемите на геологопроучвателните работи, както и добивът за технологични
изпитания се определят в работната програма и
договора за търсене и проучване.
6. Разрешението може да бъде обжалвано пред
Върховния административен съд в 14-дневен срок
от обнародването му в „Държавен вестник“.
7. Разрешението влиза в сила от датата на
влизане в сила на договора за проучване с титуляря.
8. Контролът по изпълнението на разрешението и на сключения договор се осъществява
от министъра на икономиката и енергетиката.
Министър:
Др. Стойнев
Приложение
към т. 3
Координатен регистър на граничните точки,
определящи границите на площ „Николаевото“
Координатна система 1970 г.

МИНИСТЕРСТВО
НА ИКОНОМИКАТА И ЕНЕРГЕТИКАТА

№

X (m)

Y (m)

1.

4523280

8632205

РАЗРЕШЕНИЕ № 382
от 7 май 2014 г.
за търсене и проучване на неметални полезни
изкопаеми – индустриални минерали, подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 2 от Закона за
подземните богатства, в площ „Николаевото“,
разположена на територията на община Асеновград, област Пловдив
На основание чл. 53, ал. 4 във връзка с чл. 7,
ал. 2, т. 7, чл. 39, ал. 1, т. 3, чл. 5, т. 1 и чл. 41,
ал. 1 на Закона за подземните богатства и § 105,
ал. 2 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на
Закона за подземните богатства (ДВ, бр. 100
от 2010 г.) и протоколно решение по т. 23 от
протокол № 14 от заседанието на Министерския
съвет на 9 април 2014 г. разрешавам на „Литос комерс“ – ЕООД, Асеновград – титуляр на
разрешението, дружество, вписано в търговския
регистър на Агенцията по вписванията под ЕИК

2.

4523740

8631645

3.

4523670

8631490

4.

4523490

8631365

5.

4523500

8631190

6.

4524017

8631190

7.

4523955

8631625

8.
3628

4524275

8631760

КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР
РЕШЕНИЕ № 470-ОЗ
от 13 май 2014 г.
Като взе предвид представените към заявлението документи по чл. 31, ал. 2 от Кодекса
за застраховането и на основание чл. 13, ал. 1,
т. 5 във връзка с чл. 16, ал. 1, т. 1 от Закона за
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Комисията за финансов надзор и чл. 29, ал. 3
и 5 от Кодекса за застраховането Комисията за
финансов надзор рeши:
Лицензът по застраховка „Разни финансови
загуби“, издаден на „Дженерали Застраховане“ – АД, ЕИК 030269049, със седалище и адрес
на управление София 1504, район „Оборище“,
бул. Княз Александър Дондуков 68, се допълва с
нови рискове – „рискове, свързани със заетостта“,
съгласно т. 16 на раздел ІІ, буква „А“ ,,Видове
застраховки. Рискове“ на приложение № 1 към
Кодекса за застраховането.
На основание чл. 13, ал. 3 от Закона за Комисията за финансов надзор във връзка с чл. 132, ал. 2,
т. 8 и чл. 149, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс решението подлежи на обжалване
пред Върховния административен съд на Република
България в 14-дневен срок от съобщаването му.
Председател:
Ст. Мавродиев
3597

АГЕНЦИЯ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ
И СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН
КОНТРОЛ
РЕШЕНИЕ № 1576
от 26 май 2014 г.
На основание чл. 22г, ал. 3 ЗПСК, чл. 20, ал. 6
от Устройствения правилник на Агенцията за
приватизация и следприватизационен контрол и
протоколно решение № 2952 от 26.05.2014 г. на
изпълнителния съвет Агенцията за приватизация
и следприватизационен контрол отменя Решение
№ 1535 от 31.08.2012 г. на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол за откриване
на процедура за приватизационна продажба на
сграда – частна държавна собственост, с идентификатор № 55155.508.45.5 (нов идентификатор
№ 55155.508.617.1), едноетажна, със застроена площ
2316 кв. м, разположена в поземлен имот с идентификатор 55155.508.45 (нов идентификатор след
разделяне на имота № 55155.508.617) на ул. Христо
Касапвелев 12, гр. Пазарджик, община Пазарджик,
област Пазарджик (ДВ, бр. 71 от 2012 г.).
За изпълнителен директор:
М. Симеонов
3598
РЕШЕНИЕ № 1577
от 26 май 2014 г.
На основание чл. 22г, ал. 3 ЗПСК, чл. 20, ал. 6
от Устройствения правилник на Агенцията за
приватизация и следприватизационен контрол и
протоколно решение № 2953 от 26.05.2014 г. на
изпълнителния съвет Агенцията за приватизация
и следприватизационен контрол отменя Решение
№ 1534 от 31.08.2012 г. на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол за откриване
на процедура за приватизационна продажба на
сграда – частна държавна собственост, с идентификатор № 55155.508.45.6 (нов идентификатор
№ 55155.508.618.1), едноетажна, със застроена площ
2026 кв. м, разположена в поземлен имот с иден-
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тификатор 55155.508.45 (нов идентификатор след
разделяне на имота № 55155.508.618) на ул. Христо
Касапвелев 12, гр. Пазарджик, община Пазарджик,
област Пазарджик (ДВ, бр. 71 от 2012 г.).
За изпълнителен директор:
М. Симеонов
3599

СТОЛИЧНА ОБЩИНА
РЕШЕНИЕ № 253
от 28 април 2014 г.
На основание чл. 3, ал. 2 и ал. 3, т. 2, чл. 4,
ал. 4, чл. 5, ал. 2, чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3
ЗПСК и чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА Столичният
общински съвет реши:
1. Открива процедура за приватизация и
определя метод за извършване на приватизация чрез публичен търг за следните обекти:
УПИ ХIII-924, кв. 129 (ПИ с идентификатор
68134.1114.274), местност Факултета, София, район
„Красна поляна“, общински нежилищен имот,
стопанисван от район „Красна поляна“, с АОС
№ 1099 от 16.01.2014 г.; УПИ IV-876, кв. 82 (ПИ с
идентификатор 68134.1384.876), местност Надежда 4, София, ж.к. Надежда, ул. Марко Лерински
31, общински нежилищен имот, стопанисван от
район „Надежда“, с АОС № 2134 от 3.12.2013 г.;
ПИ с идентификатор 68134.1385.2229 в УПИ III
„За ОЖС“, кв. 57, м. Бул. Ломско шосе, София,
общински нежилищен имот, стопанисван от район
„Надежда“, с АОС № 1745 от 11.09.2011 г.
2. Забранява извършването на разпоредителни
сделки с имуществото на обектите, сключването 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 сключването на приватизационните сделки
за обектите.
Председател:
Е. Герджиков
3400

СТОЛИЧНА ОБЩИНСКА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ
РЕШЕНИЕ № 1213
от 28 април 2014 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 № 273 от
28.04.2011 г. на Столичния общински съвет Надзорният съвет на Столичната общинска агенция
за приватизация реши:
1. На 19.06.2014 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 УПИ I, кв. 18, м. Обеля, общински
нежилищен имот, стопанисван от район „Връбница“, ведно със сграда – битов комбинат, София,
кв. Обеля, ул. 3-та, обособена част от капитала
на общинско дружество „Лозана“ – ЕАД.
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2. Начална тръжна цена – 170 000 лв. (48,60 %
от сделката се облага с 20 % ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 5000 лв.
4. Депозитът за участие – 17 000 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 17.06.2014 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.
Председател на Надзорния съвет:
В. Чилова
3402
РЕШЕНИЕ № 1217
от 28 април 2014 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 № 589 от
24.10.2013 г. на Столичния общински съвет Надзорният съвет на Столичната общинска агенция
за приватизация реши:
1. На 23.06.2014 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 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,
район „Младост“, София.
2. Начална тръжна цена – 60 000 лв. (Сделката
се облага с 20 % ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 3000 лв.
4. Депозитът за участие – 6000 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска банка“ – АД,
клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG
49 SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF). Краен срок за внасяне на депозитите – всеки работен
ден, но не по-късно от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 19.06.2014 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.
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6. Срок за подаване на предложения за участия в търга – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга, в приемното време
на СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.,
в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на документация.
Председател на Надзорния съвет:
В. Чилова
3403
РЕШЕНИЕ № 1218
от 28 април 2014 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 № 328 от
26.05.2011 г. на Столичния общински съвет Надзорният съвет на Столичната общинска агенция
за приватизация реши:
1. На 18.06.2014 г. в 14 ч. в Столичната общинска
агенция за приватизация, пл. Славейков 6, ет. 1,
да се проведе публичен търг с явно наддаване за
продажбата на магазин № 1, София, ж.к. Младост
1А, бл. 524, вх. 4, общински нежилищен имот,
стопанисван от район „Младост“, със съответното
право на строеж.
2. Начална тръжна цена – 33 000 лв. (Сделката
не се облага с ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 1000 лв.
4. Депозитът за участие – 3300 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 16.06.2014 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.
Председател на Надзорния съвет:
В. Чилова
3404
РЕШЕНИЕ № 1251
от 16 май 2014 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 № 215 от
10.04.2014 г. на Столичния общински съвет Надзорният съвет на Столичната общинска агенция
за приватизация реши:
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1. На 2.07.2014 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 УПИ VII-2, кв. 234, м. Пробив
бул. П. Славейков, ул. Алдомировска 113, София,
общински нежилищен имот, стопанисван от район
„Възраждане“.
2. Начална тръжна цена – 129 000 лв. (Сделката
се облага с 20 % ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 5000 лв.
4. Депозитът за участие – 12 900 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 30.06.2014 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.

3505

Председател на Надзорния съвет:
В. Чилова

РЕШЕНИЕ № 1252
от 16 май 2014 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 № 215 от 10.04.2014 г. на
Столичния общински съвет Надзорният съвет на
Столичната общинска агенция за приватизация
реши:
1. На 30.06.2014 г. в 14 ч. в Столичната общинска агенция за приватизация, пл. Славейков
6, ет. 1, да се проведе публичен търг с явно
наддаване за продажбата на УПИ VI-16, 17,
кв. 233, м. Пробив бул. П. Славейков, София, ул.
Алдомировска 138 – 140, общински нежилищен
имот стопанисван от район „Възраждане“.
2. Начална тръжна цена – 268 000 лв. (Сделката
се облага с 20 % ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 10 000 лв.
4. Депозитът за участие – 26 800 лв., се внася
по банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска
банка“ – АД, клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG 49 SOMB 9130 33 26474601,
BIC – SOMBBGSF). Краен срок за внасяне на
депозитите – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 26.06.2014 г. вкл. в приемното време
на СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.
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Цената на тръжната документация – 360 лв. (с
вкл. ДДС), е платима в брой в сградата на СОАП,
пл. Славейков 6, ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия в търга – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга, в приемното време
на СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.,
в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на документация.

3506

Председател на Надзорния съвет:
В. Чилова

РЕШЕНИЕ № 1253
от 16 май 2014 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 № 215 от 10.04.2014 г. на
Столичния общински съвет Надзорният съвет на
Столичната общинска агенция за приватизация
реши:
1. На 2.07.2014 г. в 14 ч. в Столичната общинска
агенция за приватизация, пл. Славейков 6, ет. 1,
да се проведе публичен търг с явно наддаване за
продажбата на УПИ V-31, кв. 166-А, м. Зона Б-18,
София, бул. Димитър Петков 54, общински нежилищен имот, стопанисван от район „Възраждане“.
2. Начална тръжна цена – 573 000 лв. (Сделката
се облага с 20 % ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 10 000 лв.
4. Депозитът за участие – 57 300 лв., се внася
по банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска
банка“ – АД, клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG 49 SOMB 9130 33 26474601,
BIC – SOMBBGSF). Краен срок за внасяне на
депозитите – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 30.06.2014 г. вкл. в приемното време
на СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.
Цената на тръжната документация – 480 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.

3507

Председател на Надзорния съвет:
В. Чилова

РЕШЕНИЕ № 1254
от 16 май 2014 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 № 214 от 10.04.2014 г. на
Столичния общински съвет Надзорният съвет на
Столичната общинска агенция за приватизация
реши:
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1. На 1.07.2014 г. в 14 ч. в Столичната общинска
агенция за приватизация, пл. Славейков 6, ет. 1,
да се проведе публичен търг с явно наддаване
за продажбата на УПИ XIII-93, кв. 31а, м. НПЗ
Средец, ул. Охридско езеро № 44 – 50 и ул. Никопол 2 – 4, София, общински нежилищен имот,
стопанисван от район „Възраждане“.
2. Начална тръжна цена – 962 000 лв. (Сделката
се облага с 20 % ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 10 000 лв.
4. Депозитът за участие – 96 200 лв., се внася
по банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска
банка“ – АД, клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG 49 SOMB 9130 33 26474601,
BIC – SOMBBGSF). Краен срок за внасяне на
депозитите – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 27.06.2014 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.

3508

Председател на Надзорния съвет:
В. Чилова

РЕШЕНИЕ № 1256
от 16 май 2014 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 № 66 от 6.02.2014 г.
на Столичния общински съвет Надзорният съвет
на Столичната общинска агенция за приватизация реши:
1. На 1.07.2014 г. 11 ч. в Столичната общинска агенция за приватизация, пл. Славейков 6,
ет. 1, да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажбата на магазин № 1 с идн.
68134.2818.4516.3.22, София, ж. к. Обеля – 1 ч.,
бл. 118, вх. В, общински нежилищен имот, стопанисван от район „Връбница“, със съответното
право на строеж.
2. Начална тръжна цена – 31 000 лв. (Сделката
не се облага с ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 1000 лв.
4. Депозитът за участие – 3100 лв., се внася
по банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска
банка“ – АД, клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG 49 SOMB 9130 33 26474601,
BIC – SOMBBGSF). Краен срок за внасяне на
депозитите – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 27.06.2014 г. вкл. в приемното време
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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.

3509

Председател на Надзорния съвет:
В. Чилова

РЕШЕНИЕ № 1257
от 16 май 2014 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 № 561 от 10.10.2013 г. на
Столичния общински съвет Надзорният съвет на
Столичната общинска агенция за приватизация
реши:
1. На 25.06.2014 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 магазинно помещение, ж. к.
Хаджи Димитър, бл. 180, между вх. А и вх. Б,
общински нежилищен имот, стопанисван от район „Подуяне“, със съответното право на строеж.
2. Начална тръжна цена – 158 000 лв. (Сделката
не се облага с ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 10 000 лв.
4. Депозитът за участие – 15 800 лв., се внася
по банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска
банка“ – АД, клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG 49 SOMB 9130 33 26474601,
BIC – SOMBBGSF). Краен срок за внасяне на
депозитите – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 23.06.2014 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.

3510

Председател на Надзорния съвет:
В. Чилова

РЕШЕНИЕ № 1258
от 16 май 2014 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 № 106 от
20.02.2014 г. на Столичния общински съвет Надзорният съвет на Столичната общинска агенция
за приватизация реши:

С Т Р.
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1. На 24.06.2014 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 поземлен имот с пл.
№ 4073 (ПИ с идентификатор 68134.4092.4073),
София, м. НПЗ Горубляне – м. Вървище, обособена част от капитала на „Софийски имоти“
ЕАД, – район „Младост“.
2. Начална тръжна цена – 370 000 лв. (Сделката
се облага с 20 % ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 5000 лв.
4. Депозитът за участие – 37 000 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 20.06.2014 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.

3511

Председател на Надзорния съвет:
В. Чилова

РЕШЕНИЕ № 1259
от 16 май 2014 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 № 25 от 24.01.2013 г. на
Столичния общински съвет Надзорният съвет
на Столичната общинска агенция за приватизация реши:
1. На 7.07.2014 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 поземлен имот с идентификатор 68134.4092.4777 (УПИ IV – общ., кв. 13),
местност Цариградско шосе, София, обособена
част от капитала на „Софийски имоти“ – ЕАД.
2. Начална тръжна цена – 142 000 лв. (Сделката
се облага с 20 % ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 5000 лв.
4. Депозитът за участие – 14 200 лв., се внася
по банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска
банка“ – АД, клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG 49 SOMB 9130 33 26474601,
BIC – SOMBBGSF). Краен срок за внасяне на
депозитите – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 3.07.2014 г. вкл. в приемното време на
СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч. Це-

ВЕСТНИК

БРОЙ 46

ната 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.

3512

Председател на Надзорния съвет:
В. Чилова

ОБЩИНА АКСАКОВО
РЕШЕНИЕ № 42.18
от 21 май 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Аксаково, реши:
Одобрява подробния устройствен план – парцеларен план за обект: „Кабелно ел. захранване“
за ПИ № 135001 по КВС на з-ще с. Слънчево,
община Аксаково, област Варна, засягащ позем лени имот и № 0 0 0298 – ведомст вен п ът,
собственост на община Аксаково, № 078009 – пасище, мера, собственост на община Аксаково, и
№ 135001 – складов терен, собственост на „Доровски инвест“ – ООД, по КВС за същото землище
и улици между ОТ 118 – 119 и ОТ 119 – 115 по
действащия регулационен план на населеното
място при условие, че кабелното ел. захранване
бъде реализирано чрез хоризонтален сондаж, без
да се засяга асфалтовата настилка.
Решението подлежи на обжалване по реда
на чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ в 30-дневен срок от
обнародването му в „Държавен вестник“ чрез
Общинския съвет – гр. Аксаково, пред Админис
тративния съд – Варна.

3616

Председател:
Св. Добрева

ОБЩИНА АСЕНОВГРАД
РЕШЕНИЕ № 1404
от 16 април 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ и предвид фактическите основания в докладна записка вх. № ДЗ-199 от
1.04.2014 г. от кмета на общината Общинският
съвет – Асеновград, реши:
Одобрява ПУП – ПРЗ – план за регулация и
застрояване на ПИ с КИ № 49309.19.23 по кадастралната карта на с. Мулдава, като се образуват
нови УПИ 19.48 – за жилищно застрояване, УПИ
19.49 – за жилищно застрояване, УПИ 19.50 – за жилищно застрояване, и отваряне на нова улица с КИ
№ 49309.19.51 ведно с план-схеми за водоснабдяване
и електрификация, съгласно нанесените червена и
сини регулационни линии и надписи със син цвят.
Установява се режим на застрояване съгласно
нанесените ограничителни линии на застрояване
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с червен цвят, котировки с черен цвят и показатели на режима на застрояване със син цвят на
приложения проект.
Решението може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Пловдив, чрез
Общинския съвет – Асеновград.
Председател:
Св. Шуманов
3405

ОБЩИНА БАНСКО
РЕШЕНИЕ № 751
от 15 май 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ и докладна записка с
вх. № ОС-01-1486 от 7.05.2014 г. от кмета на община
Банско Общинският съвет – гр. Банско, реши:
Одобрява проект за ПУП – ЧИ на ПР на
уличната регулация между о.т. 54 и о.т. 51, о.т.
60, о.т. 51 и о.т. 68 и дворищна регулация за УПИ
І-183, 186, 187, кв. 5, с. Филипово, община Банско.

3545

Председател:
Вл. Колчагов

ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД
РЕШЕНИЕ № 119
от 27 март 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и 11 и чл. 44,
ал. 2 ЗМСМА, чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 134,
ал. 2, т. 6 ЗУТ Общинският съвет – Велинград,
реши:
1. Одобрява подробен устройствен план – частично изменение на влязъл в сила подробен
устройствен план – план за регулация, засягащ
уличната регулация, попадаща в квартали № 551,
№ 552 и № 553 по действащия план на Велинград
с цел определяне на административни адреси на
урегулираните поземлени имоти. Изменението
се състои в образуване на нова осова мрежа на
улици № 9582, 9583, 9567, 9568, 9569, 9571, 9570 и
9572 с о.т. № 1522 – № 1522ж, № 1363 – № 1363т и
№ 1559а – № 1559д, попадаща в квартали № 551,
№ 552 и № 553 по действащия план на Велинград.
2. Задължава кмета на община Велинград
да извърши законоустановените процедури по
изпълнение на т. 1.
Председател:
Д. Кехайова
3367

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ
НА ОБЛАСТ ВИДИН
ЗАПОВЕД № РД-26/12
от 16 май 2014 г.
На основание чл. 129, ал. 3, т. 1 ЗУТ и Решение
№ 4, взето на заседание на Областния експертен
съвет по устройство на територията – протокол
вх. № 2803/2354 от 13.05.2014 г., нареждам:
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Одобрявам подробен устройствен план – парцеларен план за линеен обект „Кабелна линия
20 kV от ЖР – 142, нов, на ВЛ 20 kV „Бели брег“ до
МКТП 20/0,4 kV“ към основен обект „Регионална
система за управление на отпадъците в регион
Видин, землище с. Жеглица, имот № 110011,
местност Козя гърбина“.
Заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“ по
реда на чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ пред Административния съд – Видин, чрез областния управител
на област Видин.
Областен управител:
Кр. Спасов
3526
ЗАПОВЕД № РД-26/14
от 16 май 2014 г.
На основание чл. 129, ал. 3, т. 1 ЗУТ и Решение
№ 3, взето на заседание на Областния експертен
съвет по устройство на територията – протокол
вх. № 2803/2354 от 13.05.2014 г., нареждам:
Одобрявам подробен устройствен план – парцеларен план за линеен обект „Площадково
ВиК – довеж да щ водоп ровод за т ех ни ческа
вода“ към основен обект „Регионална система
за управление на отпадъците в регион Видин“,
землище с. Жеглица, имот № 110011, местност
Козя гърбина.
Заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“ по
реда на чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ пред Административния съд – Видин, чрез областния управител
на област Видин.
Областен управител:
Кр. Спасов
3527

ОБЩИНА ВРАЦА
РЕШЕНИЕ № 713
от 29 април 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 3,
ал. 3, т. 2 и ал. 8 ЗПСК, чл. 5 и 6 от Наредбата
за търговете и конкурсите, Решение № 635 от
28.01.2014 г. на Общинския съвет – гр. Враца,
и при мотиви, изложени в докладната записка,
Общинският съвет – гр. Враца, реши:
І. Приема оценките за определяне на справедливи пазарни стойности на експерт-оценителя
и правните анализи на правоспособния юрист
за срок 6 месеца и обявява публичен търг с
явно наддаване за два изброени по-долу имота,
включени в програмата за приватизация, при
следните условия:
1. Наименование на обекта на търга с начална
тръжна цена (без ДДС) и стъпка на наддаване:
1.1. Незастроен поземлен имот с идентификатор 12259.1012.352 по кадастралната карта и
кадастралните регистри на гр. Враца, одобрени
със Заповед № РД-18-43 от 16.09.2005 г. на изпълнителния директор на АК, а по подробния
устройствен план на гр. Враца (план за регу

С Т Р.

22

ДЪРЖАВЕН

лация), одобрен с Решение № 959 от 19.04.2011 г.
на Общинския съвет – гр. Враца, съставляващ
незастроен урегулиран поземлен имот – УПИ
ХІІІ-294, кв. 77, площ 505 кв.м, намиращ се във
Враца, зона – трета, ж.к. Металург, описан в
АОС – частна, № 2088 от 25.06.2012 г. Началната
тръжна цена на обекта е 17 730 лв. и стъпка на
наддаване  200 лв. Сделката се облага с ДДС.
1.2. Незастроен  поземлен имот – УПИ ІІ, кв.
90 по регулационния план на с. Девене от 1987 г.,
одобрен със Заповед № 1415 от 18.11.1987 г. на кмета
на община Враца и ПУП/ПРЗ, одобрен със Заповед
№ 210 от 12.02.2014 г. на кмета на община Враца,
съставляващ незастроен урегулиран поземлен имот
с площ 5630 кв. м. Имотът се  намира в с. Девене
и е описан в акт за частна общинска собственост
№ 2537 от 13.02.2014 г. Началната тръжна цена на
обекта е 17 520 лв. и стъпка на наддаване 200 лв.
Сделката се облага с ДДС.
ІІ. Тръжната документация се закупува и получава срещу 240 лв. за всеки обект (с включен
ДДС) на касата в Центъра за административно
обслужване в сградата на Община Враца, ет. 1.
ІІІ. Срок за закупуване на тръжната документация за участие в търга – до 17 ч. на 14-ия
ден от датата на обнародването  на решението в
„Държавен вестник“.
ІV. Срок за оглед на обекта – до 17 ч. на 16-ия
ден от датата на  обнародването на решението в
„Държавен вестник“.
V. Депозитът в размер 10 % от началната тръжна цена се внася в БДСК – Враца, по сметка на
Община Враца с IBAN: BG36STSA93003300146537,  
код BIC: STSABGSF, в краен срок до 16 дни от
датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“.
VІ. Предложения за участие в търга се подават в запечатан непрозрачен плик с надписани
наименованието на обекта и името на участника
в Центъра за административно обслужване на
Община Враца до 17 ч. на 16-ия ден от датата
на обнародването на решението в „Държавен
вестник“.
VІІ. Търгът да се проведе на 17-ия ден от
датата на обнародването на решението в „Държавен вестник“ от 14 ч. в Община Враца, ет. 3,
стая № 80.
VІІІ. На основание чл. 8 от Наредбата за
търговете и конкурсите Общинският съвет – гр.
Враца, определя тръжна комисия.
ІХ. На основание чл. 9 от Наредбата за търговете и конкурсите Общинският съвет – гр. Враца,
утвърждава тръжна документация за провеждане
на търг с явно наддаване, която съдържа следното:
1. решение на Общинският съвет – гр. Враца,
за обявяване на публичен търг с явно наддаване
за продажба;
2. фотокопие на обнародваното в „Държавен
вестник“ решение за търга;
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;
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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. акт за частна общинска собственост.
Х. Повторен и следващи  търгове  при същите
условия до продажба на имотите или изтичане
на срока по т. І да се провеждат през 21 дни,
като всички горецитирани срокове се удължават
също с по 21 дни.
ХІ. Възлага на кмета на община Враца да
извърши всички последващи действия, свързани с организацията и провеждането на търга,
и да сключи договор със спечелилите търга
участници.

3614

Председател:
М. Николова

ОБЩИНА КОСТЕНЕЦ
РЕШЕНИЕ № 76
от 24 април 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Костенец, реши:
Одобря ва под робен ус т ройс т вен п ла н
(ПУП) – парцеларен план (ПП) за елементите
на техническата инфраструктура:
– трасе на „Въздушен електропровод“ с дължина 36 л. м;
– трасе на „Подземен водопровод“ с дължина
90 л. м,
захранващи имот с номер 112053 в землището
на с. Долна Василица, местност Полето, ЕКАТТЕ
24894, община Костенец, Софийска област, с
отреждане „За склад за строителни материали
и магазин“.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ и чл. 45,
ал. 3 ЗМСМА заинтересованите лица могат да
обжалват решението в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“.
Председател:
Й. Здравков
3471

ОБЩИНА КОСТИНБРОД
РЕШЕНИЕ № 631
от 31 март 2014 г.
На основание чл. 20 във връзка с чл. 17, ал. 1,
т. 2, чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА, чл. 129, ал. 1
във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 6 ЗУТ и протокол
№ 1 от 2014 г. на ОЕСУТ, т. 7, Общинският съвет – гр. Костинброд, реши:
Одобрява изменение на план за регулация
за премахване на улица с о.т. 64, о.т. 65, о.т. 66,
о.т. 67, о.т. 68, о.т. 160 и прокарване на улици
тупици о.т. 52, о.т. 52б, о.т. 52в, о.т. 61а, о.т. 61б,
о.т. 61в, о.т. 61г и о.т. 52А, о.т. 70 до о.т. 70А, кв.
29 и кв. 30 по плана на с. Чибаовци, община
Костинброд.
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Решението може да бъде обжалвано пред
Административния съд – София област, по реда
на чл. 214 ЗУТ.
Председател:
В. Михайлов
3418

ОБЩИНА ЛЮБИМЕЦ
РЕШЕНИЕ № 458
от 30 април 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ и § 124, ал. 1 ПЗРЗИДЗУТ
Общинск и ят съвет – гр. Любимец, одобрява
подробен устройствен план – парцеларен план
за трасе на подземен ел. провод НН (ниско нап
режение) за „Овощна градина“, намираща се в
ПИ № 304028, местност Сувантията, по КВС на
землище гр. Любимец, до съществуващ въздушен
ел. провод ВЛ 20 kV извод „Ново село“.

3528

Председател:
М. Станкова

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ
НА ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК
ЗАПОВЕД № ТУ-107
от 12 май 2014 г.
На основание чл. 129, ал. 3, т. 1 във връзка
с чл. 128, ал. 12, т. 1 и чл. 110, ал. 1, т. 5 ЗУТ и
чл. 32, ал. 1 ЗА одобрявам подробен устройствен
план – парцеларен план (ПУП – ПП) за обект:
Електрозахранване на ПИ № 02837.504.13 по
кадастралната карта на землище на гр. Батак,
местност Компанията. Трасето на електропровода
попада на територията на община Ракитово и община Батак, област Пазарджик, преминава през
землище на с. Дорково, община Ракитово – ПИ
№ 23008.11.28 (НТП – пътища ІV клас, площ
3510 м 2 , площ, засегната от сервитута – 14 м 2),
землище на г р. Батак, община Батак – ПИ
№ 02837.504.1 (НТП – пътища ІV клас, площ 3932
м 2 , площ, засегната от сервитута – 243 м 2), ПИ
№ 02837.504.13 (НТП – естествени ливади, площ
2873 м 2 , площ, засегната от сервитута – 30 м 2),
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.
Областен управител:
И. Йорданов
3369

ОБЩИНА ПЕТРИЧ
РЕШЕНИЕ № 833
от 15 април 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Пет
рич, реши:
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Одобрява ПУП – ПУР (план за улична регулация), м. Бухото – Зиче, землище гр. Петрич,
за следните нови улици:
– улица с осови точки: 3001 – 3002 – 3003 –
3004 – 3005 – 3006 – 3007 – 3008 – 3009 – 3010 –
3011 – 3012 – 3013 – 3014 – 3015 – 3016 – 3017 –
3018, с широчина 12 м (1,50 – 8,0 – 2,5);
– улица с осови точки: 3001 – 3019 – 3020 –
3021 – 3022 – 3023 – 3024 – 3025 – 3026 – 3027 –
3028 – 3029 – 3030 – 3031 – 3032 с широчина 6 м,
без тротоари, завършваща с уширение при осови
точки 3032 – 3150;
– улица с осови точки: 3012 – 3033 – 3034 –
3035 – 3036 – 3037 – 3038;
– улица с осови точки: 3038 – 3039 – 3040 –
3041 – 3042 – 3044 – 3045 – 3046 – 3047 – 3016
с широчина 8 м, без тротоари, с уширения при
осови точки 3039 – 3040 и при осови точки
3048 – 3049,
с който ПУП – ПУР се засягат 16 767 кв. м
земя, в т. ч. 16 731 кв. м земеделска земя, осма
категория, неполивна, от които 16 401 кв. м са
общинска собственост и 330 кв. м са частна собственост и 36 кв. м представляват урбанизирана
територия – частна собственост, за изграждане
на обект: „Улична регулация – местност Бухото – Зиче, землище гр. Петрич, при граници
съгласно приложения проект за ПУП – ПУР и
регистър на засегнатите имоти и координатни
регистри към него по червения, синия и лилавия
цвят ведно със схемите за вертикална планировка,
водоснабдяване, канализация и електроснабдяване, които са неразделна част от решението.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване от заинтересуваните лица чрез Община Петрич пред Административния съд – Благоевград.
Председател:
Г. Зарков
3370

ОБЩИНА ПОПОВО
РЕШЕНИЕ № 424
от 24 април 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА във
връзка с чл. 3, ал. 3, т. 2 ЗПСК и чл. 4, ал. 4 и
чл. 5, ал. 2, т. 5 от Наредбата за възлагане извършването на дейности, свързани с подготовката
за приватизация или със следприватизационния
контрол, включително процесуално представителство, Общинският съвет – гр. Попово, реши:
1. Допълва списъка по чл. 1, ал. 2, т. 3 ЗПСК
със следния обект:
„Бивша детска градина в с. Паламарца, представляваща ПИ с кад. № 319 в кв. 56 на селото,
ведно със застроените в него едноетажна масивна
сграда с площ 385 кв. м и едноетажна масивна
сграда с площ 48 кв. м, за който има издаден
АОС № 1850 от 20.02.2014 г.“
2. На обекта по т. 1 да се изготви правен анализ от правоспособен юрист и пазарна оценка
от лицензиран оценител. Определянето им да се
извърши чрез преки преговори.
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3. Упълномощава кмета на общината да възложи изготвянето на същите.
Председател:
Г. Георгиев
3341

ОБЩИНА РАЗЛОГ
РЕШЕНИЕ № 126
от 24 април 2014 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ и чл. 21, ал. 1,
т. 11 ЗМСМА Общинският съвет – гр. Разлог, реши:
Одобря ва под робен ус т ройс т вен п ла н
(ПУП) – парцеларен план за обект: „Трасе на
външно електрозахранване“ – съоръжение на техническата инфраструктура за захранване на имот
№ 61813.26.170, м. Кулата, землище на гр. Разлог,
община Разлог, с възложител Иван Борисов Илиев. Планът е изложен в стая № 306 на общината.
На основание чл. 215 ЗУТ решението подлежи
на обжалване пред Административния съд – Благоевград. Жалбите и протестите се подават чрез
Общинския съвет – Разлог, в 30-дневен срок от
обнародване на решението в „Държавен вестник“.

3588

Председател:
М. Копанарова-Тасева

РЕШЕНИЕ № 127
от 24 април 2014 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ и чл. 21, ал. 1,
т. 11 ЗМСМА Общинският съвет – гр. Разлог,
реши:
Одобря ва под робен ус т ройс т вен п ла н
(ПУП) – парцеларен план за обект: „Трасе на
канализация“ – съоръжение на техническата
инфраструктура от съществуваща РШ 167 до ПИ
053057, м. Гладно поле, землище на с. Баня, община Разлог, с възложител „Хай Стандарт“ – ЕООД,
представлявано от Георги Цветков. Планът е
изложен в стая № 306 на общината.
На основание чл. 215 ЗУТ решението подлежи
на обжалване пред Административния съд – Благоевград. Жалбите и протестите се подават чрез
Общинския съвет – Разлог, в 30-дневен срок от
обнародване на решението в „Държавен вестник“.

3589

Председател:
М. Копанарова-Тасева

ОБЩИНА „РОДОПИ“ –
ОБЛАСТ ПЛОВДИВ
РЕШЕНИЕ № 140
от 9 май 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ (ред., ДВ, бр. 17 от 2009 г., приложима на основание § 124, ал. 1 ЗИДЗУТ – бр. 82
от 26.10.2012 г.) Общинският съвет „Родопи“ реши:
Одобрява ПУП – ПП на трасе на подземен
ел. кабел 20 kV за външно електроснабдяване
за УПИ 43.1749 – къщи за гости, представляващ
земеделска земя за процедура промяна предназначението, съобразно изискванията на ЗОЗЗ и
ППЗОЗЗ.
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Решението може да се обжалва в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Пловдив, чрез
кмета на община „Родопи“.
За председател:
Ат. Кулин
3419
РЕШЕНИЕ № 141
от 9 май 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ (ред., ДВ, бр. 17 от 2009 г.,
приложима на основание § 124, ал. 1 ЗИДЗУТ –
бр. 82 от 26.10.2012 г.) Общинският съвет „Родопи“ реши:
Одобрява ПУП – ПП на трасе за подземен
кабел 20 kV за външно електроснабдяване за
обект: УПИ 43.1747 – къщи за гости, представляващ земеделска земя за процедура промяна
предназначението, съобразно изискванията на
ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ.
Решението може да се обжалва в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Пловдив, чрез
кмета на община „Родопи“.
За председател:
Ат. Кулин
3420
РЕШЕНИЕ № 142
от 9 май 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ (ред., ДВ, бр. 17 от 2009 г., приложима на основание § 124, ал. 1 ЗИДЗУТ – бр. 82
от 26.10.2012 г.) Общинският съвет „Родопи“ реши:
Одобрява ПУП – ПРЗ и ПП за имот № 044330,
с. Брестовица, местност Бяло поле, представляващ
земеделска земя за процедура промяна предназначението, съобразно изискванията на ЗОЗЗ и
ППЗОЗЗ, като: образува се УПИ 044330 – жилищно строителство, по червени, сини линии,
надписи със син цвят:
• определя начин на застрояване на сгради
с Н до 10 м, свободно разположени в зона
по ограничителна линия на застрояване,
показана с плътен червен пунктир, котировки с черно;
• определя устройствена зона „Жм“;
• одобрява трасета за външно електроснабдяване и водоснабдяване.
Решението може да се обжалва в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Пловдив, чрез
кмета на община „Родопи“.
За председател:
Ат. Кулин
3421
РЕШЕНИЕ № 143
от 9 май 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ (ред., ДВ, бр. 17 от 2009 г.,
приложима на основание § 124, ал. 1 ЗИДЗУТ –
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бр. 82 от 26.10.2012 г.) Общинският съвет „Родопи“ реши:
Одобрява ПУП – ПП на трасета за външно
електроснабдяване и водоснабдяване за обект:
У П И: І-58.2 54 – ж и л и щ но з ас т р оя ва не, І І58.255 – жилищно застрояване, ІІІ-58.256 – жилищно застрояване, ІV-58.257 – жилищно застрояване, за улица т у пик, представл яващи
земеделска земя за процедура промяна предназначението, съобразно изискванията на ЗОЗЗ
и ППЗОЗЗ.
Решението може да се обжалва в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Пловдив, чрез
кмета на община „Родопи“.
За председател:
Ат. Кулин
3422
РЕШЕНИЕ № 144
от 9 май 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ (ред., ДВ, бр. 17 от 2009 г.,
приложима на основание § 124, ал. 1 ЗИДЗУТ –
бр. 82 от 26.10.2012 г.) Общинският съвет „Родопи“ реши:
Одобрява ПУП – ПП на трасета за водоснабдяване и електроснабдяване за обект: УПИ:
43.1729 – жилищно строителство, 43.1730 – жилищно строителство, представляващи земеделска
земя за процедура промяна предназначението,
съобразно изискванията на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ.
Решението може да се обжалва в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Пловдив, чрез
кмета на община „Родопи“.
За председател:
Ат. Кулин
3423
РЕШЕНИЕ № 145
от 9 май 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ (ред., ДВ, бр. 17 от 2009 г.,
приложима на основание § 124, ал. 1 ЗИДЗУТ –
бр. 82 от 26.10.2012 г.) Общинският съвет „Родопи“ реши:
Одобрява ПУП – ПП за обект: Трасе за външно водоснабдяване на УПИ 018042 за жилищно
строителство, за разширение на полски пътища,
представляващ земеделска земя за процедура
промяна предназначението, съобразно изискванията на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ.
Решението може да се обжалва в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Пловдив, чрез
кмета на община „Родопи“.
За председател:
Ат. Кулин
3424
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РЕШЕНИЕ № 146
от 9 май 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ (ред., ДВ, бр. 17 от 2009 г., приложима на основание § 124, ал. 1 ЗИДЗУТ – бр. 82
от 26.10.2012 г.) Общинският съвет „Родопи“ реши:
Одобрява ПУП – ПРЗ и ПП на имоти № 110.358
и № 110.356, мест ност Барчината, зем лище
с. Марково, представляващ земеделска земя за
процедура промяна предназначението, съобразно
изискванията на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ, като:
• образува УПИ 356, 358 – жилищно строи
телство, за разширение на полски път по
червени, сини линии, надписи със син
цвят;
• определя начин на застрояване на сгради
с Н до 10 м:
– за ново строителство – свободно разположени в зона по ограничителна линия
на застрояване, показана с плътен червен
пунктир, котировки с черно;
– за съществуващо – по плътен черен пунк
тир;
• определя устройствена зона „Жм“;
• одобрява трасета за външно електроснабдяване и водоснабдяване.
Решението може да се обжалва в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Пловдив, чрез
кмета на община „Родопи“.
За председател:
Ат. Кулин
3425

ОБЩИНА РУСЕ
РЕШЕНИЕ № 1002
от 24 април 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 5
ЗУТ и протокол № 6 от 12.03.2014 г. на ОЕСУТ
Общинският съвет – гр. Русе, реши:
Одобря ва под робен ус т ройс т вен п ла н
(ПУП) – парцеларен план за кабелно ел. захранване на поземлен имот с идентификатор 63427.106.12
в местност Харманлъка, землище на гр. Русе.
Решението може да се оспори в 30-дневен
срок от съобщаването му чрез Общинския съвет – гр. Русе, пред Административния съд – Русе.
Председател:
В. Пенчев
3340

ОБЩИНА САМОКОВ
РЕШЕНИЕ № 323
от 31 май 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 35,
ал. 1 ЗОС във връзка с чл. 5 и чл. 6, ал. 1 от Наредбата за търговете и конкурсите Общинският
съвет – гр. Самоков, реши:
1. Намалява началната тръжна цена в размер
72 лв./кв. м без ДДС, приета с решения № 752
от 26.02.2009 г. (ДВ, бр. 1 от 2010 г.), № 753 от
26.02.2009 г., № 754 от 26.02.2009 г. и № 751 от
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26.02.2009 г. (ДВ, бр. 75 от 2009 г.), с 20 % и обявява за начална тръжна цена сумата 57,60 лв./
кв. м без ДДС.
2. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажбата на следните общински
недвижими имоти:
2.1. УПИ – парцел VІІІ, отреден за индивидуално жилищно строителство в кв. 206а по регулационния план на гр. Самоков, идентичен с поземлен
имот с идентификатор № 65231.913.510, с площ 633
кв. м, трайно предназначение: урбанизирана, начин
на трайно ползване: незастроен имот за жилищни
нужди съгласно одобрената кадастрална карта,
актуван с акт за частна общинска собственост
№ 7756 от 3.02.2009 г., вписан на 11.02.2009 г. под
№ 215, под № 164, том 1, парт. книга том 455, в
Службата по вписванията – Самоков, при начална
тръжна цена 57,60 лв./кв. м без ДДС.
2.2. УПИ – парцел ІХ, отреден за индивидуално
жилищно строителство в кв. 206а по регулационния план на гр. Самоков, идентичен с поземлен
имот с идентификатор № 65231.913.511, с площ
634 кв. м, трайно предназначение: урбанизирана,
начин на трайно ползване: незастроен имот за
жилищни нужди съгласно одобрената кадастрална
карта, актуван с акт за частна общинска собственост № 7757 от 3.02.2009 г., вписан на 11.02.2009 г.
под № 216, под № 165, том 1, парт. книга том
456, в Службата по вписванията – Самоков, при
начална тръжна цена 57,60 лв./кв. м без ДДС.
2.3. УПИ – парцел Х, отреден за индивидуално
жилищно строителство в кв. 206а по регулационния план на гр. Самоков, идентичен с поземлен
имот с идентификатор № 65231.913.512, с площ
634 кв. м, трайно предназначение: урбанизирана,
начин на трайно ползване: незастроен имот за
жилищни нужди съгласно одобрената кадастрална
карта, актуван с акт за частна общинска собственост № 7758 от 3.02.2009 г., вписан на 11.02.2009 г.
под № 218, под № 167, том 1, парт. книга том
452, в Службата по вписванията – Самоков, при
начална тръжна цена 57,60 лв./кв. м без ДДС.
2.4. УПИ – парцел ХІ, отреден за индивидуално
жилищно строителство в кв. 206а по регулационния план на гр. Самоков, идентичен с поземлен
имот с идентификатор № 65231.913.513, с площ
634 кв. м, трайно предназначение: урбанизирана,
начин на трайно ползване: незастроен имот за
жилищни нужди съгласно одобрената кадастрална
карта, актуван с акт за частна общинска собственост № 7759 от 3.02.2009 г., вписан на 11.02.2009 г.
под № 220, под № 169, том 1, парт. книга том
454, в Службата по вписванията – Самоков, при
начална тръжна цена 57,60 лв./кв. м без ДДС.
2.5. УПИ – парцел ХІІ, отреден за индивидуално жилищно строителство в кв. 206а по регулационния план на гр. Самоков, идентичен с поземлен
имот с идентификатор № 65231.913.514, с площ
634 кв. м, трайно предназначение: урбанизирана,
начин на трайно ползване: незастроен имот за
жилищни нужди съгласно одобрената кадастрална
карта, актуван с акт за частна общинска собственост № 7760 от 3.02.2009 г., вписан на 11.02.2009 г.
под № 223, под № 172, том 1, парт. книга том
457, в Службата по вписванията – Самоков, при
начална тръжна цена 57,60 лв./кв. м без ДДС.
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2.6. УПИ – парцел VІІІ, отреден за индивидуално жилищно строителство в кв. 206б по
регулационния план на гр. Самоков, идентичен с
поземлен имот с идентификатор № 65231.913.525,
с площ 735 кв. м, трайно предназначение: урбанизирана, начин на трайно ползване: незастроен
имот за жилищни нужди съгласно одобрената
кадастрална карта, актуван с акт за частна общинска собственост № 7769 от 3.02.2009 г., вписан
на 11.02.2009 г. под № 185, под № 134, том 1, парт.
книга том 420, в Службата по вписванията, при
начална тръжна цена 57,60 лв./кв. м без ДДС.
2.7. УПИ – парцел Х, отреден за индивидуално
жилищно строителство в кв. 206б по регулационния план на гр. Самоков, идентичен с поземлен
имот с идентификатор № 65231.913.527, с площ
755 кв. м, трайно предназначение: урбанизирана,
начин на трайно ползване: незастроен имот за
жилищни нужди съгласно одобрената кадастрална
карта, актуван с акт за частна общинска собственост № 7771 от 3.02.2009 г., вписан на 11.02.2009 г.
под № 187, под № 136, том 1, парт. книга том 422,
в Службата по вписванията, при начална тръжна
цена 57,60 лв./кв. м без ДДС.
2.8. УПИ – парцел ХІ, отреден за индивидуално
жилищно строителство в кв. 206б по регулационния план на гр. Самоков, идентичен с поземлен
имот с идентификатор № 65231.913.528, с площ
647 кв. м, трайно предназначение: урбанизирана,
начин на трайно ползване: незастроен имот за
жилищни нужди съгласно одобрената кадастрална
карта, актуван с акт за частна общинска собственост № 7772 от 3.02.2009 г., вписан на 11.02.2009 г.
под № 188, под № 137, том 1, парт. книга том 423,
в Службата по вписванията, при начална тръжна
цена 57,60 лв./кв. м без ДДС.
2.9. УПИ – парцел ІІ, отреден за индивидуално
жилищно строителство в кв. 206в по регулационния план на гр. Самоков, идентичен с поземлен
имот с идентификатор № 65231.913.540, с площ
545 кв. м, трайно предназначение: урбанизирана,
начин на трайно ползване: незастроен имот за
жилищни нужди съгласно одобрената кадастрална
карта, актуван с акт за частна общинска собственост № 7779 от 3.02.2009 г., вписан на 11.02.2009 г.
под № 193, под № 142, том І, парт. книга том 429,
в Службата по вписванията, при начална тръжна
цена 57,60 лв./кв. м без ДДС.
2.10. УПИ – парцел ІІІ, отреден за индивидуално жилищно строителство в кв. 206в по
регулационния план на гр. Самоков, идентичен с
поземлен имот с идентификатор № 65231.913.541,
с площ 569 кв. м, трайно предназначение: урбанизирана, начин на трайно ползване: незастроен
имот за жилищни нужди съгласно одобрената
кадастрална карта, актуван с акт за частна общинска собственост № 7780 от 3.02.2009 г., вписан
на 11.02.2009 г. под № 194, под № 143, том І, парт.
книга том 431, в Службата по вписванията, при
начална тръжна цена 57,60 лв./кв. м без ДДС.
2.11. УПИ – парцел ІV, отреден за индивидуално жилищно строителство в кв. 206в по
регулационния план на гр. Самоков, идентичен с
поземлен имот с идентификатор № 65231.913.542
с площ 541 кв. м, трайно предназначение: урбанизирана, начин на трайно ползване: незастроен
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имот за жилищни нужди съгласно одобрената
кадастрална карта, актуван с акт за частна общинска собственост № 7781 от 3.02.2009 г., вписан
на 11.02.2009 г. под № 195, под № 144, том І, парт.
книга том 432, в Службата по вписванията, при
начална тръжна цена 57,60 лв./кв. м без ДДС.
2.12. УПИ – парцел V, отреден за индивидуално
жилищно строителство в кв. 206в по регулационния план на гр. Самоков, идентичен с поземлен
имот с идентификатор № 65231.913.543, с площ
631 кв. м, трайно предназначение: урбанизирана,
начин на трайно ползване: незастроен имот за
жилищни нужди съгласно одобрената кадастрална карта, актуван с акт за частна общинска
собственост № 7782 от 3.02.2009 г., вписан на
11.02.2009 г. под № 196, под № 145, том І, парт.
книга том 433, в Службата по вписванията, при
начална тръжна цена 57,60 лв./кв. м без ДДС.
2.13. УПИ – парцел VІ, отреден за индивидуално жилищно строителство в кв. 206в по
регулационния план на гр. Самоков, идентичен с
поземлен имот с идентификатор № 65231.913.544,
с площ 751 кв. м, трайно предназначение: урбанизирана, начин на трайно ползване: незастроен
имот за жилищни нужди съгласно одобрената
кадастрална карта, актуван с акт за частна общинска собственост № 7783 от 3.02.2009 г., вписан
на 11.02.2009 г. под № 198, под № 147, том І, парт.
книга том 434, в Службата по вписванията, при
начална тръжна цена 57,60 лв./кв. м без ДДС.
2.14. УПИ – парцел VІІ, отреден за индивидуално жилищно строителство в кв. 206в по
регулационния план на гр. Самоков, идентичен с
поземлен имот с идентификатор № 65231.913.545,
с площ 784 кв. м, трайно предназначение: урбанизирана, начин на трайно ползване: незастроен
имот за жилищни нужди съгласно одобрената
кадастрална карта, актуван с акт за частна общинска собственост № 7784 от 3.02.2009 г., вписан
на 11.02.2009 г. под № 199, под № 148, том І, парт.
книга том 435, в Службата по вписванията, при
начална тръжна цена 57,60 лв./кв. м без ДДС.
2.15. УПИ – парцел VІІІ, отреден за индивидуално жилищно строителство в кв. 206в по
регулационния план на гр. Самоков, идентичен с
поземлен имот с идентификатор № 65231.913.546,
с площ 654 кв. м, трайно предназначение: урбанизирана, начин на трайно ползване: незастроен
имот за жилищни нужди съгласно одобрената
кадастрална карта, актуван с акт за частна общинска собственост № 7785 от 3.02.2009 г., вписан
на 11.02.2009 г. под № 200, под № 149, том І, парт.
книга том 436, в Службата по вписванията, при
начална тръжна цена 57,60 лв./кв. м без ДДС.
2.16. УПИ – парцел ІХ, отреден за индивидуално жилищно строителство в кв. 206в по
регулационния план на гр. Самоков, идентичен с
поземлен имот с идентификатор № 65231.913.547,
с площ 640 кв. м, трайно предназначение: урбанизирана, начин на трайно ползване: незастроен
имот за жилищни нужди съгласно одобрената
кадастрална карта, актуван с акт за частна общинска собственост № 7786 от 3.02.2009 г., вписан
на 11.02.2009 г. под № 201, под № 150, том І, парт.
книга том 437, в Службата по вписванията, при
начална тръжна цена 57,60 лв./кв. м без ДДС.
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2.17. УПИ – парцел Х, отреден за индивидуално
жилищно строителство в кв. 206в по регулационния план на гр. Самоков, идентичен с поземлен
имот с идентификатор № 65231.913.548, с площ
589 кв. м, трайно предназначение: урбанизирана,
начин на трайно ползване: незастроен имот за
жилищни нужди съгласно одобрената кадастрална
карта, актуван с акт за частна общинска собственост № 7787 от 3.02.2009 г., вписан на 11.02.2009 г.
под № 202, под № 151, том І, парт. книга том 438,
в Службата по вписванията, при начална тръжна
цена 57,60 лв./кв. м без ДДС.
2.18. УПИ – парцел ХІ, отреден за индивидуално жилищно строителство в кв. 206в по
регулационния план на гр. Самоков, идентичен с
поземлен имот с идентификатор № 65231.913.549,
с площ 588 кв. м, трайно предназначение: урбанизирана, начин на трайно ползване: незастроен
имот за жилищни нужди съгласно одобрената
кадастрална карта, актуван с акт за частна общинска собственост № 7788 от 3.02.2009 г., вписан
на 11.02.2009 г. под № 203, под № 152, том І, парт.
книга том 439, в Службата по вписванията, при
начална тръжна цена 57,60 лв./кв. м без ДДС.
2.19. УПИ – парцел ХІІ, отреден за индивидуално жилищно строителство в кв. 206в по
регулационния план на гр. Самоков, идентичен с
поземлен имот с идентификатор № 65231.913.550,
с площ 588 кв. м, трайно предназначение: урбанизирана, начин на трайно ползване: незастроен
имот за жилищни нужди съгласно одобрената
кадастрална карта, актуван с акт за частна общинска собственост № 7789 от 3.02.2009 г., вписан
на 11.02.2009 г. под № 204, под № 153, том І, парт.
книга том 440, в Службата по вписванията, при
начална тръжна цена 57,60 лв./кв. м без ДДС.
2.20. УПИ – парцел ХХІ, отреден за индивидуално жилищно строителство в кв. 206г по
регулационния план на гр. Самоков, идентичен с
поземлен имот с идентификатор № 65231.913.571,
с площ 501 кв. м, трайно предназначение: урбанизирана, начин на трайно ползване: незастроен
имот за жилищни нужди съгласно одобрената
кадастрална карта, актуван с акт за частна
общинска собственост № 10940 от 5.03.2012 г.,
вписан в Службата по вписванията – Самоков,
при начална тръжна цена 57,60 лв./кв. м без ДДС.
3. Начин и срок на плащане – достигнатата
цена на обекта се заплаща чрез банков превод
по банкова сметка на Община Самоков в деня
на подписване на договора за продажба.
4. Определя стъпка на наддаване – 10 % от
началната тръжна цена.
5. Определя депозит за участие в търга – 30 %
от началната тръжна цена, който следва да бъде
внесен по IBAN сметка BG54 CECB 9790 3362
1198 00, BIC – CECBBGSF при „ЦКБ“ – АД, клон
Самоков, до 24-тия ден вкл. от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“.
6. Тръжната документация се закупува от стая
420 на Община Самоков срещу 100 лв., платими
в брой в касата на общината, до 24-тия ден вкл.
от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“.
7. Предложенията за участие в търга се подават
в запечатан непрозрачен плик в деловодството
на Община Самоков до 17 ч. на 24-тия ден вкл.
от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“.
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8. Оглед на обекта се извършва до 24-тия ден
вкл. от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“ след закупуване на тръжна
документация и предварителна заявка.
9. Търгът ще се проведе на 28-ия ден от обнародването на решението в „Държавен вестник“
от 9 ч. в заседателната зала на ет. 3 в сградата
на общината.
10. Утвърждава тръжната документация и проектодоговора като част от нея и упълномощава
кмета на Община Самоков да издаде заповед
за назначаване на комисия по провеждане на
търга, да определи размера на възнаграждението
на членовете є, да подготви и проведе търга, да
одобри спечелилия търга участник и да сключи
договор за покупко-продажба на обекта.
11. При неявяване на кандидати да се проведе
повторен търг на 35-ия ден от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“
при същите условия, като сроковете по точки
4, 5, 6 и 7 са съответно 31-вият ден от датата на
обнародване на решението в „Държавен вестник“.
Председател:
И. Коцева
3607

ВЕСТНИК

7. Оглед на обекта се извършва до 24-тия ден
вкл. от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“ след закупуване на тръжна
документация и предварителна заявка.
8. Търгът ще се проведе на 28-ия ден от обнародването на решението в „Държавен вестник“
от 9 ч. в заседателната зала на ет. ІІІ в сградата
на общината.
9. Утвърждава тръжната документация и проектодоговора като част от нея и упълномощава
кмета на община Самоков да издаде заповед за
назначаване на комисия по провеждане на търга, да определи размера на възнаграждението
на членовете є, да подготви и проведе търга, да
одобри спечелилия търга участник и да сключи
договор за покупко-продажба на обекта.
10. При неявяване на кандидати да се проведе
повторен търг на 35-ия ден от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“ при
същите условия, като сроковете по т. 4, 5, 6 и 7
са съответно 31-вият ден от датата на обнародване
на решението в „Държавен вестник“.

3529
РЕШЕНИЕ № 1259
от 20 март 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМ А,
чл. 35, ал. 1 ЗОС, чл. 37 от Наредба № 4 за реда
за придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество във връзка с чл. 5 и чл. 6,
ал. 1 от Наредбата за търговете и конкурсите
Общинският съвет – гр. Самоков, реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажбата на следния общински
недвижим имот:
ПИ № 014003 с площ 299 кв. м, трайно предназначение: земеделска, начин на трайно ползване:
нива, категория на земята: девета, в м. Ямата,
землище с. Ярлово, актуван с акт за частна
общинска собственост № 11911 от 25.06.2013 г.,
вписан в Службата по вписванията, при начална
тръжна цена 970 лв. без ДДС.
2. Начин и срок на плащане – достигнатата
цена на обекта се заплаща чрез банков превод
по банкова сметка на Община Самоков в деня
на подписване на договора за продажба.
3. Определя стъпка на наддаване – 10 % от
началната тръжна цена.
4. Определя депозит за участие в търга – 30 %
от началната тръжна цена, който следва да бъде
внесен по IBAN сметка BG54 CECB 9790 3362
1198 00, BIC – CECBBGSF при „ЦКБ“ – АД, клон
гр. Самоков, до 24-тия ден вкл. от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“.
5. Тръжната документация се закупува от стая
420 на Община Самоков срещу 100 лв., платими
в брой в касата на общината до 24-тия ден вкл.
от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“.
6. Предложенията за участие в търга се подават
в запечатан непрозрачен плик в деловодството
на Община Самоков до 17 ч. на 24-тия ден вкл.
от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“.
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Председател:
С. Стойчева

РЕШЕНИЕ № 1264
от 20 март 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМ А,
чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 31 ал. 1 и чл. 32, ал. 3, т. 1
ЗПСК, чл. 5, ал. 3 и чл. 12, ал. 2 от Наредбата
за анализите на правното състояние и приватизационните оценки и за условията и реда за
лицензиране на оценители, чл. 3 и 6 от Наредбата за търговете и конкурсите Общинският
съвет – гр. Самоков, реши:
1.1. Приема изготвените правен анализ и
приватизационна оценка в размер 153 000 лв. за
общински недвижим имот – Самостоятелен обект
с идентификатор № 65231.909.78.1.11 в сграда 1,
разположена в поземлен имот с идентификатор
№ 65231.909.78, с предназначение на самостоятелния обект: за търговска дейност, брой нива
на обекта: 2, съответно със застроена площ на
нивата 134 кв. м и 116 кв. м, съгласно одобрената
със Заповед № РД-18-3 от 27.01.2005 г. на изпълнителния директор на АК и изменена със Заповед
№ КД-14-23-181 от 12.11.2010 г. на началника на
СГКК – Софийска област, кадастрална карта на
гр. Самоков, актуван с акт за частна общинска
собственост № 10689 от 13.06.2011 г., вписан под
№ 954, под № 104, том 4, парт. книга том 12211,
в Службата по вписванията.
1.2. Приема изготвените правен анализ и
приватизационна оценка в размер 156 000 лв.
за общинск и недви ж им имот – Самостоятелен обект с идентификатор № 65231.909.78.1.12.
Същият се намира в сграда 1, разположена в
поземлен имот с идентификатор № 65231.909.78,
с предназначение на самостоятелния обект: друг
вид самостоятелен обект в сграда, брой нива на
обекта: 2, съответно със застроена площ на нивата
238 кв. м и 104 кв. м, съгласно одобрената със
Заповед № РД-18-3 от 27.01.2005 г. на изпълнителния директор на АК и изменена със Заповед

БРОЙ 46

ДЪРЖАВЕН

№ КД-14-23-181 от 12.11.2010 г. на началника на
СГКК – Софийска област, кадастрална карта на
гр. Самоков, актуван с акт за частна общинска
собственост № 10690 от 13.06.2011 г., вписан под
№ 1081, под № 154, том 4, парт. книга том 12213,
в Службата по вписванията.
2. Да се проведе търг с явно наддаване за
приватизация на следните общински недвижими
имоти:
2.1. Самостоятелен обект с идентификатор
№ 65231.909.78.1.11 в сграда 1, разположена в
поземлен имот с идентификатор № 65231.909.78,
с предназначение на самостоятелния обект:
за търговска дейност, брой нива на обекта:
2, съответно със застроена площ на нивата
134 кв. м и 116 кв. м, съгласно одобрената със
Заповед № РД-18-3 от 27.01.2005 г. на изпълнителния директор на АК и изменена със Заповед
№ КД-14-23-181 от 12.11.2010 г. на началника на
СГКК – Софийска област, кадастрална карта на
гр. Самоков, актуван с акт за частна общинска
собственост № 10689 от 13.06.2011 г., вписан под
№ 954, под № 104, том 4, парт. книга том 12211, в
Службата по вписванията, при начална тръжна
цена 153 000 лв.
2.2. Самостоятелен обект с идентификатор
№ 65231.909.78.1.12. Същият се намира в сграда
1, разположена в поземлен имот с идентификатор
№ 65231.909.78, с предназначение на самостоятелния обект: друг вид самостоятелен обект в
сграда, брой нива на обекта: 2, съответно със
застроена площ на нивата 238 кв. м и 104 кв. м,
съгласно одобрената със Заповед № РД-18-3 от
27.01.20 05 г. на изпълнителни я директор на
АК и изменена със Заповед № КД-14-23-181 от
12.11.2010 г. на началника на СГКК – Софийска
област, кадастрална карта на гр. Самоков, актуван
с акт за частна общинска собственост № 10690 от
13.06.2011 г., вписан под № 1081, под № 154, том
4, парт. книга том 12213, в Службата по вписванията, при начална тръжна цена 156 000 лв.
3. Начин и срок на плащане – достигнатата
цена на обекта се заплаща чрез банков превод
по банкова сметка на Община Самоков в деня
на подписване на договора за продажба.
4. Определя стъпка на наддаване – 10 % от
началната тръжна цена.
5. Определя депозит за участие в търга – 30 %
от началната тръжна цена, който следва да бъде
внесен по IBAN сметка BG54 CECB 9790 3362
1198 00, BIC – CECBBGSF при „ЦКБ“ – АД, клон
гр. Самоков, до 24-тия ден вкл. от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“.
6. Тръжната документация се закупува от
стая 420 на Община Самоков срещу 100 лв. без
ДДС, платими в брой в касата на общината до
24-тия ден вкл. от датата на обнародване на
решението в „Държавен вестник“.
7. Предложенията за участие в търга се подават
в запечатан непрозрачен плик в деловодството
на Община Самоков до 17 ч. на 24-тия ден вкл.
от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“.
8. Оглед на обекта се извършва до 24-тия ден
вкл. от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“ след закупуване на тръжна
документация и предварителна заявка.
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9. Търгът ще се проведе на 28-ия ден от обнародването на решението в „Държавен вестник“
от 9 ч. в заседателната зала на ет. 3 в сградата
на общината.
10. Утвърждава тръжната документация и
проектодоговора като част от нея и упълномощава кмета на община Самоков да издаде заповед
за назначаване на комисия по провеждане на
търга, да определи размера на възнаграждението
на членовете є, да подготви и проведе търга, да
одобри спечелилия търга участник и да сключи
договор за покупко-продажба на обекта.
11. При неявяване на кандидати да се проведе
повторен търг на 35-ия ден от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“ при
същите условия, като сроковете по т. 4, 5, 6 и 7
са съответно 31-вият ден от датата на обнародване
на решението в „Държавен вестник“.
Председател:
С. Стойчева
3530

ОБЩИНА СИЛИСТРА
РЕШЕНИЕ № 1043
от 24 април 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ и Решение № 97 на
ОЕСУТ, взето на заседание с протокол № 6 от
3.04.2014 г., Общинският съвет – гр. Силистра,
одобрява следния подробен устройствен план на
територията на Община Силистра: ПУП – план
за застрояване за ПИ № 00895.118.507, местност
Бешевица, по КК и КР на с. Айдемир, община
Силистра.
Председател:
Д. Генов
3531

ОБЩИНА СЛИВЕН
РЕШЕНИЕ № 1268
от 24 април 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Сливен, реши:
Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за елементите на техническата
инфраструктура извън границите на населените
места и селищните образувания за изграждане
на подземен електропровод 1 kV от УНН на ТП
„КЗС“, с. Трапоклово (ВЛ 20 kV „Драгоданово“
от п-я „Стралджа“), в ПИ 000239 до ПИ 038035,
бивш стопански двор, землище с. Трапоклово,
община Сливен, преминаващ през имоти 000090
и 000239 – общинска и държавна собственост, в
същото землище.
Решението подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез
общинската администрация до Административния
съд – Сливен.
Председател:
М. Григорова
3532
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ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА
РЕШЕНИЕ № 1252
от 16 април 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 3,
ал. 3, т. 2 и чл. 31, ал. 1, чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК и
чл. 5 и 6 от Наредбата за търговете и конкурсите
Общинският съвет – гр. Стара Загора, реши:
1. Открива процедура за приватизация на
общински нежилищен имот – частна общинска
собственост: самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68850.505.120.3.2 с площ 161,47 кв. м,
ведно със съответния процент от общите части на
сградата и от правото на строеж върху общински
УПИ I-120, кв. 2101. Предназначение на само
стоятелния обект – за спортна и развлекателна
дейност, на едно ниво. Самостоятелният обект
68850.505.120.3.2 се намира на партерния етаж в
шестетажна жилищна сграда с масивна конструкция, изградена през 1963 г. Съседни самостоятелни
обекти в сградата: на същия етаж – няма; под
обекта – няма; над обекта – 68850.505.120.3.6;
68850.505.120.3.7.
За имота е съставен АОС частна № 13116 от
24.03.2014 г., надлежно вписан в Службата по
вписванията.
2. Определя метод на продажба – публичен
търг с явно наддаване.
3. Утвърждава начална тръжна цена в размер
220 000 лв. без ДДС.
4. Определя стъпка на наддаване – 10 000 лв.
5. Утвърждава депозит за участие в размер
20 000 лв., който се внася по банковата сметка на
общината 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 обнародването на
решението в „Държавен вестник“ от Информационния център на общината след заплащане на
сумата 500 лв. по банковата сметка на общината.
7. Предложенията за участие в търга се приемат в деловодството на общината до 17 ч. на
19-ия ден след обнародването 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 ще се проведе на 20-ия ден след обнародването на решението в „Държавен вестник“
от 9 ч. в зала „Фоайе“ на общината.
10. В случай на неявяване на кандидат ще
се обяви нов търг за продажба на имота при
същите условия на решението, но със следните
срокове:
10.1. Срок за закупуване на тръжна документация – до 16,30 ч. на 49-ия ден от обнародване
на решението в „Държавен вестник“.
10.2. Срок за заплащане на депозита – до
16 ч. на 50-ия ден от обнародване на решението
в „Държавен вестник“.
10.3. Срок за подаване на предложенията – до
17 ч. на 50-ия ден от обнародване на решението
в „Държавен вестник“.
10.4. Търгът ще се проведе на 51-вия ден след
обнародването на решението в „Държавен вестник“ от 9 ч. в заседателната зала на общината.
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11. 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.
12. Възлага на органа за приватизация и следприватизационен контрол да извърши всички
последващи действия по процедурата за приватизация съгласно законодателството.
13. Упълномощава кмета на община Стара
Загора да сключи договор за покупко-продажба
със спечелилия търга участник.
Председател:
Е. Христов
3472

ОБЩИНА СТРАЖИЦА
РЕШЕНИЕ № 467
от 22 април 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА, чл. 5,
ал. 1, т. 10 от Правилника за организацията и
дейността на Общинския съвет – гр. Стражица,
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация и чл. 129, ал. 1 ЗУТ
Общинският съвет – гр. Стражица, реши:
Одобрява проект за П У П – ПП за обект
„Кабел 20 kV от стълб № 1 до МТП 20/04 kV
„Мони – 99“ – ЕООД, на въздушен електропровод
20 kV „Стражица“, гр. Стражица.
Ел. трасето е предвидено да се осъществи от
съществуващ стълб № 1 на ВЕЛ 20 kV „Стражица“
до МТП 20/04 kV „Мони – 99“ – ЕООД.
Общата дължина на електропровода е 143 л.м,
като от тях 12,15 л.м попадат в УПИ I – „За
ПСД“, 120,50 л.м попадат в сервитута на улица в
участъка между о.т. 138 – 724 – 137а и 10,45 л.м
попадат в УПИ III в кв. 167.
Председател:
И. Маринов
3406

ОБЩИНА ТЕТЕВЕН
РЕШЕНИЕ № 609
от 15 май 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Тетевен, реши:
1. Одобрява подробен устройствен план – парцелерен план (ПУП – ПП) за обект: „Довеждащ път до ПСОВ, с. Глогово“, в землището на
с. Глогово, община Тетевен, в обхват поземлени
имоти № 020004, 020008, 020009, 020012 и 102006
от картата за възстановена собственост на землището на с. Глогово, с площ, граници и съседи
съгласно предвижданията на представения проект за ПУП – ПП и регистър на засегнатите от
трасето имоти.
2. Допуска предварително изпълнение на решението на основание чл. 60, ал. 1 АПК с оглед
защита на особено важен обществен интерес.
Разпореждането, с което се допуска предварително изпълнение, може да бъде обжалвано в
3-дневен срок от обнародването на съобщението
в „Държавен вестник“ чрез кмета на община
Тетевен пред Административния съд – Ловеч.
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Решението подлежи на обжалване по реда
на чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ в 14-дневен срок от
с ъобща ва не т о ч рез Общ и нск и я с ъве т – г р.
Тетевен, пред А дминистративния съд – Ловеч.
Председател:
М. Бояджиева
3533
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VІ-244.176 – „За търговия и услуги“, показан с
червен, кафяв, зелен и син цвят и корекция на
отреждането с кафяв цвят на графичната част
на представения ПУП.
Решението подлежи на обжалване по реда
на чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез Община
Чепеларе пред Административния съд – Смолян.
Председател:
К. Петков

ОБЩИНА ЧЕПЕЛАРЕ
РЕШЕНИЕ № 473
от 30 април 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМ А
във връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският
съвет – гр. Чепеларе, реши:
Одобрява проект за изменение на подробен
устройствен план – план за регулация и застрояване за част от поземлен имот с идентификатор
80371.244.84, попадащ в УПИ Х – „За озеленяване“, УПИ ХІ – „Сладкарница“, и УПИ – „За
СБХ – За нуждите на ОНС – Смолян“, в кв. 8
по плана на к.к. Пампорово, община Чепеларе, с образуване на нов УПИ с устройствени
параметри: устройствена зона „Об“, височина
на застрояване – до 7 м (2 етажа); плътност
на застрояване – до 30 %, Кинт. – до 1,0, озеленяване – мин. 50 %, и четири нови УПИ „За
озеленяване“ с устройствени параметри: устройствена зона „Оз“, озеленяване – мин. 100 %,
съответстващи с устройствените показатели
от проекта за изменение на общия устройствен
план на к.к. Пампорово в частта на община
Чепеларе, одобрен със Заповед № РД-02-14-1968
от 3.11.2009 г. на министъра на регионалното
развитие и благоустройството. Обособяват се
нови У ПИ Х V І – „За общест венообсл у ж ващи дейности и трафопост“, УПИ ХVІІ – „За
озеленяване“, УПИ ХVІІІ – „За озеленяване“,
УПИ ХІХ – „За озеленяване“, и УПИ ХХ – „За
озеленяване“, показани с червен, кафяв и син
цвят на графичната част на представения ПУП.
Решението подлежи на обжалване по реда
на чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез Община
Чепеларе пред Административния съд – Смолян.

3608

Председател:
К. Петков

РЕШЕНИЕ № 474
от 30 април 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМ А
във връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският
съвет – гр. Чепеларе, реши:
Одобрява проект за изменение на подробен
устройствен план – план за регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор
80371.244.176, попадащ в УПИ ІІІ – „За озеленяване“, в кв. 11 по плана на курортен комплекс
Пампорово, община Чепеларе, с устройствени
параметри – устройствена зона „Об“, височина
на застрояване – до 7 м (2 етажа), плътност на
застрояване – до 30 %, Кинт. – до 1,0; озеленяване – мин. 50 %, и образуване на нов УПИ

3609

ОБЩИНА С. НЕВЕСТИНО,
ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ
РЕШЕНИЕ № 292
от 30 април 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка с Решение № 1
от протокол № 4 от 17.04.2014 г. на ОбЕСУТ
Общинският съвет – с. Невестино, реши:
Одобрява проекта за подробен устройствен
план за обект: „Външен водопровод за параклис
„Св. Иван Рилски“, землище с. Пастух, община
Невестино.
Проектът е на разположение в сградата на
Община Невестино, ет. 3, стая № 17.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Невестино пред Административния съд – Кюстендил.
Председател:
Р. Атанасов
3473
46. – Министърът на икономиката и енергетиката на основание постъпило заявление за
проучване на подземни богатства във връзка с
чл. 39, ал. 1, т. 3 от Закона за подземните богатства открива производство по предоставяне
на разрешение за търсене и проучване на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 1 от Закона
за подземните богатства – метални полезни
изкопаеми в площ „Александър“, разположена
на територията на община Белоградчик, община Ружинци и община Чупрене, област Видин,
и община Чипровци и община Монтана, област
Монтана, описана със следните гранични точки
в координатна система 1970 г.:
№

X (m)

Y (m)

1.

4741720

8451554

2.

4735700

8464500

3.

4723500

8475100

4.

4718687

8473983

5.

4723018

8466905

6.

4729972

8461557

7.

4731412

8458532

8.

4731412

8455733

9.
3629

4739274

8447380
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47. – Министърът на икономиката и енергетиката на основание постъпило заявление за
търсене и проучване на подземни богатства във
връзка с чл. 39, ал. 1, т. 3 от Закона за подземните
богатства открива производство по предоставяне
на разрешение за търсене и проучване на подземни
богатства по чл. 2, ал. 1, т. 1 от Закона за подземните богатства – метални полезни изкопаеми, в
площ „Калабак“, разположена на територията на
община Ивайловград, област Хасково, и общини
Крумовград и Момчилград, област Кърджали, и
описана със следните координати в координатна
система 1970 г.:
№

X (m)

Y (m)

1.

4538676

9431015

2.

4543149

9445244

3.

4536591

9447981

4.

4536655

9445153
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12.

4610527.0

8444801.0

13.

4609700.0

8444181.0

14.

4608726.0

8444718.0

15.

4608678.0

8444744.0

16.

4609558.0

8440804.0

17.

4612616.0

8440611.0

18.
4612616.0
8441925.0
3631
52. – Министърът на икономиката и енергетиката на основание постъпило заявление за
проучване на подземни богатства във връзка с
чл. 39, ал. 1, т. 3 от Закона за подземните богатства открива производство по предоставяне на
разрешение за проучване на подземни богатства
по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства – строителни материали, в площ „Тетрата-2“, разположена в землището на с. Летовник,
община Момчилград, област Кърджали, описана
със следните гранични точки в координатна
система 1970 г.:

5.

4534324

9446986

6.

4533242

9447139

7.

4533238

9447734

№

X (m)

Y (m)

4541030

9416185

8.

4534289

9448424

1.

9.

4527211

9451003

2.

4541260

9415945

4541500

9416000

4541500

9416500

10.

4527219

9443673

3.

11.

4531183

9441366

4.

12.

4531943

9436671

13.

4529895

9430240

14.

4530620

9430167

15.

4535044

9430477

16.
4535548
9432315
3630
51. – Министърът на икономиката и енергетиката на основание постъпило заявление за
проучване на подземни богатства във връзка с
чл. 39, ал. 1, т. 3 от Закона за подземните богатства открива производство по предоставяне на
разрешение за търсене и проучване на подземни
богатства по чл. 2, ал. 1, т. 1 от Закона за подземните богатства – метални полезни изкопаеми,
в площ „Венец“, разположена на територията на
община Трън, област Перник, описана със следните гранични точки в координатна система 1970 г.:
№

X (m)

Y (m)

1.

4615528.0

8442033.0

2.

4615528.0

8444161.0

3.

4613254.0

8444161.0

4.

4612639.8

8445174.1

5.

4611406.0

8445121.0

6.

4611299.0

8445082.0

7.

4611217.0

8445052.0

8.

4610969.0

8444962.0

9.

4610850.0

8444919.0

10.

4610803.0

8444902.0

11.

4610766.0

8444888.0

5.
4541000
9416500
3632
53. – Министърът на икономиката и енергетиката на основание постъпило заявление за
проучване на подземни богатства във връзка с
чл. 39, ал. 1, т. 3 от Закона за подземните богатства открива производство по предоставяне на
разрешение за проучване на подземни богатства
по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона за подземните богатства – скалнооблицовъчни материали, в площ
„Кава“, разположена на територията на община
Мездра, област Враца, и описана със следните
координати в координатна система 1970 г.:
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
3633

X (m)
4698180
4698175
4698069
4697988
4697988
4697885
4697720
4697380
4697050
4697050
4697710
4697641
4697782
4697870
4697988
4698067

Y (m)
8535588
8535680
8535918
8535960
8535999
8536000
8535860
8536140
8536390
8535470
8535470
8535627
8535639
8535654
8535603
8535622
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16. – Висшият съдебен съвет:
1. Обявява на основание чл. 180, ал. 1 и чл. 178,
ал. 1 ЗСВ във връзка с решение на ВСС по пр.
№ 42/31.10.2013 г., т. 8, конкурс за първоначално
назначаване и заемане на 5 свободни длъжности
за „съдия“ в окръжен съд – гражданска колегия,
както следва:
1.1. Софи йск и г ра дск и с ъд – 2 свобод н и
длъжности;
1.2. Ок ръжен съд – Перник – 1 свободна
длъжност;
1.3. Окръжен съд – Пловдив – 1 свободна
длъжност;
1.4. Окръжен съд – Габрово – 1 свободна
длъжност.
1.5. Конкурсът да се проведе от конкурсна
комисия на два етапа – писмен и устен изпит,
по ред, определен с Правилата относно реда за
провеждане на конкурси за младши съдии и
младши прокурори, за първоначално назначаване
и за повишаване в длъжност и преместване на
съдии, прокурори и следователи.
1.6. Писменият изпит да се проведе на 4.10.2014 г.
от 9 ч. в сградата на Университета по архитектура,
строителство и геодезия – София, бул. Христо
Смирненски 1. Разпределението на кандидатите по
зали да бъде публикувано на интернет страницата
на Висшия съдебен съвет в раздел „Конкурси“.
1.7. Устният изпит да се проведе по график и
на места, определени от конкурсната комисия.
2. Обявява на основание чл. 180, ал. 1 и чл. 178,
ал. 1 ЗСВ във връзка с решение на ВСС по пр.
№ 42/31.10.2013 г., т. 9, конкурс за първоначално
назначаване и заемане на 2 свободни длъжности
за „съдия“ в окръжен съд – търговска колегия,
както следва:
2.1. С офи йск и г ра дск и с ъд – 1 свобод на
длъжност;
2.2. Окръжен съд – Варна – 1 свободна длъжност.
2.3. Конкурсът да се проведе от конкурсна
комисия на два етапа – писмен и устен изпит,
по ред, определен с Правилата относно реда за
провеждане на конкурси за младши съдии и
младши прокурори, за първоначално назначаване
и за повишаване в длъжност и преместване на
съдии, прокурори и следователи.
2.4. П исмен и я т изп и т да с е п роведе на  
18.10.2014 г. от 9 ч. в сградата на Университета по
архитектура, строителство и геодезия – София,
бул. Христо Смирненски 1. Разпределението на
кандидатите по зали да бъде публикувано на
интернет страницата на Висшия съдебен съвет
в раздел „Конкурси“.
2.5. Устният изпит да се проведе по график и
на места, определени от конкурсната комисия.
3. Обявява на основание чл. 180, ал. 1 и чл. 178,
ал. 1 ЗСВ във връзка с решение на ВСС по пр.
№ 42/31.10.2013 г., т. 10, конкурс за първоначално
назначаване и заемане на 3 свободни длъжности
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за „съдия“ в окръжен съд – наказателна колегия,
както следва:
3.1. С офи йск и г ра дск и с ъд – 1 свобод на
длъжност;
3.2. Окръжен съд – Пловдив – 1 свободна
длъжност;
3.3. Окръжен съд – Бургас – 1 свободна длъжност.
3.4. Конкурсът да се проведе от конкурсна
комисия на два етапа – писмен и устен изпит,
по ред, определен с Правилата относно реда за
провеждане на конкурси за младши съдии и
младши прокурори, за първоначално назначаване
и за повишаване в длъжност и преместване на
съдии, прокурори и следователи.
3.5. П исмен и я т изп и т да с е п роведе на
11.10.2014 г. от 9 ч. в сградата на Университета
по архитектура, строителство и геодезия – София,
бул. Христо Смирненски 1. Разпределението на
кандидатите по зали да бъде публикувано на
интернет страницата на Висшия съдебен съвет
в раздел „Конкурси“.
3.6. Устният изпит да се проведе по график и
на места, определени от конкурсната комисия.
4. Обявява на основание чл. 180, ал. 1 и чл. 178,
ал. 1 ЗСВ във връзка с решение на ВСС по пр.
№ 42/31.10.2013 г., т. 12, конкурс за първоначално
назначаване и заемане на 14 свободни длъжности
за „прокурор“ в окръжните прокуратури, както
следва:
4.1. Окръжна прокуратура – Благоевград – 1
длъжност „прокурор“;
4.2. Окръжна прокуратура – Видин – 1 длъжност „прокурор“;
4.3. Окръжна прокуратура – София – 1 длъжност „прокурор“;
4.4. Софийска градска прокуратура – 6 длъжности „прокурор“;
4.5. Окръжна прокуратура – Пловдив – 1 длъжност „прокурор“;
4.6. Окръжна прокуратура – Смолян – 1 длъжност „прокурор“;
4.7. Окръжна прокуратура – Бургас – 2 длъжности „прокурор“;
4.8. Окръжна прокуратура – Сливен – 1 длъжност „прокурор“.
4.9. Конкурсът да се проведе от конкурсна
комисия на два етапа – писмен и устен изпит,
по ред, определен с Правилата относно реда за
провеждане на конкурси за младши съдии и
младши прокурори, за първоначално назначаване
и за повишаване в длъжност и преместване на
съдии, прокурори и следователи.
4.10. Писмени ят изпит да се проведе на
25.10.2014 г. от 9 ч. в сградата на Университета по
архитектура, строителство и геодезия – София,
бул. Христо Смирненски 1. Разпределението на
кандидатите по зали да бъде публикувано на
интернет страницата на Висшия съдебен съвет
в раздел „Конкурси“.
4.11. Устният изпит да се проведе по график
и на места, определени от конкурсната комисия.
5. На основание чл. 181, ал. 2 и 3 ЗСВ и чл. 8
от Правилата относно реда за провеждане на
конкурси за младши съдии и младши прокурори,
за първоначално назначаване и за повишаване в
длъжност и преместване на съдии, прокурори и
следователи в 14-дневен срок от датата на обна-
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родване на обявлението в „Държавен вестник“
кандидатите подават в администраци ята на
ВСС, София, ул. Екзарх Йосиф 12, заявление за
участие в конкурса (по образец), към което се
прилагат: подробна автобиография, подписана
от кандидата; нотариално заверено копие от
диплома за завършено висше образование по
специалността „Право“; нотариално заверено
копие от удостоверение за придобита юридическа
правоспособност; свидетелство за съдимост, издадено за участие в конкурс по ЗСВ; медицинско
удостоверение, издадено в резултат на извършен
медицински преглед, че лицето не страда от
психическо заболяване; нотариално заверено
копие от трудова/служебна и/или осигурителна
книжка; други документи, които по преценка на
кандидата имат отношение към професионалните
или нравствените му качества.
3567
33. – Висшият адвокатски съвет съобщава,
че на основание чл. 132, ал. 1, т. 4 от Закона за
адвокатурата с решение по д.д. № 27/2014 г. на
Висшия дисциплинарен съд Владимир Николов
Илиев – адвокат от Адвокатската колегия – Враца, се лишава от право да упражнява адвокатска
професия за срок четири месеца.
3600
34. – Висшият адвокатски съвет съобщава,
че на основание чл. 133, ал. 1, т. 4 от Закона за
адвокатурата с решение по д.д. № 1/2014 г. на
Дисциплинарния съд при Адвокатската колегия – Благоевград, Мартин Костадинов Чаракчиев – адвокат от Адвокатската колегия – Благоевград, се лишава от право да упражнява адвокатска
професия за срок три месеца.
3601
35. – Висшият адвокатски съвет съобщава,
че на основание чл. 133, ал. 1, т. 5 от Закона за
адвокатурата с решение по д.д. № 3/2014 г. на Дисциплинарния съд при Адвокатската колегия – Благоевград, Васил Николов Анастасов – адвокат от
Адвокатската колегия – Благоевград, се лишава
от право да упражнява адвокатска професия за
срок една година.
3622
50. – Великотърновският университет „Св.
св. Кирил и Методий“ обявява конкурси за
прием и обучение на докторанти през учебната
2014/2015 г. по следните научни специалности:
Теория на възпитанието и дидактика – двама
р.о.; Теория на възпитанието и дидактика (Пред
училищна педагогика) – един р.о.; Методика на
обучението по математика – двама р.о.; Методика
на обучението по български език и литература
(I – IV клас) – един р.о.; Методика на обучението
по български език и литература (Методика на
обучението по литература) – един р.о.; Методика
на обучението по музика – един р.о. и един з.о.;
Методика на обучението по география – един р.о.;
Теория и методика на физическото възпитание
(вкл. методика на лечебната физкултура) – един
з.о.; Българска литература (след Освобождението) – един р.о.; Българска литература (след
Втората световна война) – един р.о.; Българска
литература (Теория на литературата) – един р.о.;
Български език (Синтаксис) – един р.о.; Български език (Ономастика) – един р.о.; Български
език (Лингвистична прагматика) – един р.о.;
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Общо и сравнително езикознание (Психолингвистика) – един р.о.;   Литература на народите
на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия
(Арабска литература) – един р.о.; Литература на
народите на Европа, Америка, Африка, Азия и
Австралия (Китайска литература) – един з.о.;
Славянски езици (Историческа граматика на
руския език) – един р.о.; Славянски езици (Руско лингвостранознание) – един р.о.; Теория и
практика на превода (Руски език) – един р.о.;
История на България (Нова история на България ХVIII – ХIX в. – Възраждане) – един р.о.;
История на България (Нова история на България
1878 – 1944 г.) – един р.о.; История на България
(Съвременна история на България) – един р.о.;
История на България (История на българските
земи ХV – ХVII век) – двама р.о.; Нова и найнова обща история (Нова обща история) – един
р.о.; Нова и най-нова обща история (Съвременна
обща история) – един р.о.; Нова и най-нова обща
история (История на балканските народи) – един
р.о.; Средновековна обща история – един р.о.;
Средновековна обща история (История на Византия и Средновековна история на балканските
народи) – един р.о.;   Стара история (вкл. Праистория) – един з.о.; Стара история (История
на стария свят) – двама р.о. и един з.о.; Археология (Римска епоха) – един р.о.; Археология
(Археология на българските земи през късната
античност) – един р.о.; Философия на правото и
политиката – един р.о.; История на философията
(Антична философия) – един р.о.; История на
философията (Философия на новото време 17 – 18
век) – един з.о.; Теология (Църковно пеене) – един
з.о.; Теология (Обща история на Църквата) – един
з.о.; Теология (Религиозно образование) – един
з.о.; Теология (Християнска социология) – един
р.о.; Теология (Нов завет) – един з.о.; Теология
(Стар завет) – един р.о.; Етнология – един р.о.;
Педагогическа и възрастова психология – двама
р.о. и един з.о.; Социална психология – двама
р.о. и един з.о.; Политология – един р.о.; Наказателно право – един р.о. и един з.о.; Финансово
право – един р.о. и двама з.о.; Административно
право и административен процес – двама р.о. и
двама з.о.; Конституционно право (Конституционно право на РБългария) – един р.о. и един
з.о.; Теория на държавата и правото – един р.о.
и двама з.о.; История на правото (Римско частно
право) – един р.о.; История на правото (История
на българската държава и право) – един з.о.; История на правото (Конституционна история на
балканските държави) – един р.о.; Икономика и
управление (Индустрия) – двама р.о.; Социалноикономическа география – един з.о.; Информатика – двама р.о. и един з.о.; Изкуствознание и
изобразително изкуство – Графика – един р.о.;
Изкуствознание и изобразително изкуство – Графичен дизайн и визуална комуникация – трима
р.о.; Изк уствознание и изобразително изк уство – Живопис – двама р.о.; Изкуствознание и
изобразително изкуство – Рисуване – един р.о.;
Изкуствознание и изобразително изкуство – Стенопис – двама р.о.; Изкуствознание и изобразително изкуство – Църковни изкуства – двама р.о.
В срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“ кандидатите подават следните документи на хартиен и електронен носител: заявление до
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ректора; автобиография; диплом с приложението
за придобитата образователно-квалификационна
степен „бакалавър“ и диплом с приложението
или уверение за придобита образователно-квалификационна степен „магистър“; допустими са и
други документи, удостоверяващи техните интереси и постижения в научната област. Съгласно
чл. 11, ал. 8 от Правилника за условията и реда
за придобиване на научни степени и заемане
на академични длъжности във ВТУ приемът
се извършва в отдел НИХТИД, каб. 505 – ВТУ,
ректорат. За справки и повече информация: тел.
062/618-312 и сайта на ВТУ: www.uni-vt.bg.
3634
59. – Тракийският университет – Стара Загора, обявява конкурси за: Медицинския факултет
за доценти в област на висше образование 7.
Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина по Дерматология и венерология – един; Акушерство и гинекология – един;
Ветеринарномедицинския факултет за главен
асистент в област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.4. Ветеринарна медицина
по Акушерство и гинекология на животните и
болести на новородени животни, всички със срок
2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Документи: за МФ – във факултета, ул. Армейска
11, тел. 042/664 468, за ВМФ – във факултета,
Студентски град, тел. 042/699 506.
3636
23. – Ст о л и ч н ат а о бщ и н а на о снова н ие
чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план – парцеларен
план за обект „Автомагистрала „Люлин“ от км
0+000 до км 19+135,21 – теренно осигуряване с
цел прилагане на мероприятия за подобряване
на нарушени територии на трасето на обекта“.
На територията на Столична община парцеларният план засяга поземлени имоти в землищата
на гр. София и с. Мало Бучино. Проектът е
изложен в райони „Люлин“ и „Овча Купел“. На
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок
от датата на обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят
писмени възражения, предложения и искания
по проекта до общината чрез райони „Люлин“
и „Овча Купел“.
3621
1. – Община гр. Ардино, област Кърджали, на
основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване на
УПИ Х-417, кв. 29 – отреден за автогара, магазин
за хранителни стоки, магазин за нехранителни
стоки и сладкарница, по ПУП на гр. Ардино, с
което се предвижда разделянето му и обособяване на два отделни урегулирани поземлени имота – УПИ ХІІ с площ 935 кв. м – за озеленяване,
и УПИ І с площ 5329 кв. м – за производствени
и складови дейности, за който е образуван нов
квартал № 85. Двата урегулирани поземлени
имота се разделят посредством четвъртокласен
път от общинската пътна мрежа. Проектът се
намира в отдел „Архитектура, благоустрояване
и общинска собственост“ при общинската администрация – Ардино. На основание чл. 128, ал. 5
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ЗУТ заинтересованите лица могат да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта до общинската администрация в едномесечен срок от обнародването на обявлението
в „Държавен вестник“.
3611
73. – Община Белоградчик на основание
чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен
проект за изменение на подробен устройствен
план (ПУП) – план за регулация и застрояване за
имоти с номера УПИ ІІІ, VІ, VІІ, VІІІ, ІХ, Х, ХІ,
ХІІ, ХІІІ, ХІV, ХV, ХVІ, ХVІІ, ХVІІІ, ХІХ, ХХ,
ХХІ, ХХІІ, ХХІІІ, ХХІV, ХХV и ХХVІ, кв. 1 по
плана на гр. Белоградчик, област Видин. Проектът е изложен в техническата служба на Община
Белоградчик. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересуваните лица могат да прегледат изработения план и да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до Община Белоградчик.
3653
194. – Община Благоевград на основание
чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за обект: „Присъединителен
газопровод ∅ 168 от автоматичната газорегулираща станция (АГРС) – Благоевград (собственик на комбинирания оператор „Булгартранс
газ“ – ЕАД, намираща се над с. Покровник),
до имот и с и ден т ификатори 04279.619.172 и
04279.23.19 по кадастралната карта на Благоевград, минаващ през имоти с № 000259, 000260,
000261, 000263, 000262, 000408, 000500, 000529,
000555, 000556, 000650, 000918, 001033, 172001,
175001 и 622001 в землището на с. Покровник,
община Благоевград. 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
а дминист рац и я – Благоевг ра д. Проек т ът се
намира в отдел „Архитектура и проектиране“
при Община Благоевград.
3543
195. – Община Благоевград на основание
чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект
за подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен
план (ПП) за обект: „Кабел 20 kV за захранване
на помпена станция в имот с № 271 по КВС на
с. Бучино, община Благоевград“. 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 – Благоевград. Проектът
се намира в отдел „Архитектура и проектиране“
при Община Благоевград.
3544
196. – Община Благоевград на основание
чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за обект: „Нов водопровод
от сондажен кладенец в имот № 271, минаващ
през имот № 272 (сметище – публична общинска
собственост) и имот № 453 (път ІV клас – публична общинска собственост), до резервоар
за вода за битови и противопожарни нужди в
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имот с № 733 по КВС на с. Бучино, община
Благоевград“. 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 – Благоевград. Проектът се намира в
отдел „Архитектура и проектиране“ при Община
Благоевград.
3551
7. – Община Бобов дол на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУ Т съобщава, че е изработен проект
на подробен устройствен план – парцеларен
план (ПУП – ПП) за обект: Път ІІІ-623 „Бобов
дол – Жедна“ – Аварийно възстановяване на пътен участък от км 14+800 до км 15+560 по ново
трасе – подробен устройствен план – парцеларен
план от км 14+850 до км 15+550. На територията
на община Бобов дол парцеларният план засяга
поземлени имоти в землището на гр. Бобов дол.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересуваните лица могат да се запознаят
с проекта в Община Бобов дол и да направят
писмени възражения, предложения и искания
по него до общинската администрация.
3534
12. – Община Божурище на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен и внесен за
одобряване проект за ПУП – план за улична регулация (ПУР), с който се създава улица с осови
точки от 160 до 186 с кръгово кръстовище в зоната
на пресичане на ПИ № 000278, м. Спорното, ПИ
№ 000147, землище на с. Гурмазово, и бул. Европа, гр. Божурище. На основание чл. 128, ал. 5
ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят
писмени възражения, предложения и искания
по проекта до общината в едномесечен срок от
обнародването в „Държавен вестник“.
3496
251. – Община Варна на основание чл. 28б,
ал. 4 ППЗСПЗЗ съобщава, че с протоколи № 46
от 19.11.2013 г., № 47 от 26.11.2013 г., № 48 от
3.12.2013 г., № 49 от 10.12.2013 г. и №   50 от
11.03.2014 г. на комисията по чл. 28б, ал. 2 ППЗСПЗЗ,
назначена със Заповед № РД-13-7706 - 410 от
5.11.2013 г. на областния управител на област с
административен център Варна, са разгледани
преписки за приемане на планове на новообразуваните имоти в изпълнение на съдебни
решения за: местност Добрева чешма – селищно
образувание, землище кв. Виница, община Варна,
област Варна – относно поземлени имоти 345,
346, 1789, 9105 (улица) и 9106 (улица); местност
Траката – селищно образувание, землище кв.
Виница, община Варна, област Варна – относно
поземлени имоти 111, 131, 132, 403, 496, 497, 6004,
6080, 6146; местност Манастирски рид, Бялата
чешма и Дъбравата – селищно образувание, землище кв. Виница, община Варна, област Варна,
относно поземлени имоти 590, 603, 1813, 1904,
1905, 2499, 2888, 4632, 4685, 9649 (улица) КР 517;
местност Ваялар – селищно образувание, землище
гр. Варна, община Варна, област Варна, относно
поземлени имоти 159 и 160; местност Кайнака, землище с. Тополи, община Варна, област
Варна, относно поземлен имот 160; местност
Соук солар (Сълзица) – селищно образувание,
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землище гр. Варна, община Варна, област Варна,
относно поземлени имоти 330 и 331; местност
Ален мак – селищно образувание, землище кв.
Виница, община Варна, област Варна – относно
поземлени имоти 315, 316 и 3311; местност Горна Трака – селищно образувание, землище кв.
Виница, община Варна, област Варна – относно
поземлени имоти 53 и 5052. Проектите за изменение са предоставени за разглеждане в Община
Варна, ет. 12, стая 1205 – отдел „Земеделие“,
дирекция „Общинска собственост, икономика и
стопански дейности“. На основание чл. 28б, ал. 5
ППЗСПЗЗ в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат
да направят писмени искания и възражения по
проектите до кмета на общината.
3483
67. – Община Варна на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен предварителен проект на подробен устройствен план – план
за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) на м.
Налбанка, район „Владислав Варненчик“, зона
Пп и Плп по ОУП на гр. Варна. Проектът е изложен в техническата служба на район „Владислав
Варненчик“ при Община Варна. На основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните
лица могат да прегледат изработения план и да
направят писмени възражения, предложения и
искания по проекта до Община Варна чрез район
„Владислав Варненчик“ – Община Варна.
3612
38. – Община Габрово на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект
на подробен устройствен план – парцеларен
план (ПУП – ПП) за трасе на линеен обект:
Реконструкция на съществуващ водопровод за
захранване на населените места: гр. Габрово,
кв. Войново, с. Поповци, с. Рачевци, с. Гергини,
с. Янковци, с. Николчевци, мах. Божковци, с.
Стоевци, с. Михайловци, с. Райновци, с. Новаковци, с. Враниловци, с. Драгановци, с. Смиловци,
с. Драгиевци и с. Гъбене, община Габрово. 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.
3613
7. – Община Кърджали на основание чл. 128,
ал. 1 и 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект
ПУП – ПП (подробен устройствен план – парцеларен план) към обект: Водоснабдяване на с.
Орешница, община Кърджали. Проектът е изложен за разглеждане в стая 214, дирекция „АСУТ“
при Община Кърджали. 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 представения проект, отправени до
дирекция „АСУТ“ на общината.
3547
83. – Община Кюстендил на основание чл. 28б,
ал. 4 ППЗСПЗЗ обявява на всички заинтересу вани лица изработените помощен план и
план на новообразуваните имоти по § 4к, ал. 1
ПЗРЗСПЗЗ за имоти, намиращи се в местността
При гробищата, землище на с. Стенско, община
Кюстендил, област Кюстендил, приети с про-
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токол от 6.02.2014 г. на комисия, назначена със
Заповед № РД-33-42 от 3.02.2014 г. на областния
управител на област Кюстендил. Възложител
на плановете е Станимир Герасимов Наков от
София. В едномесечен есрок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат
да направят писмени искания и възражения по
плановете и придружаващата ги документация
до кмета на община Кюстендил.
3548
8. – Община Мадан на основание чл. 128, ал. 1
и 2 ЗУТ съобщава на заинтересуваните собственици по смисъла на чл. 131 ЗУТ, че е изготвен проект
за ПУП – парцеларен план за обект: „Ремонт на
микроязовир – Букова поляна“, засягащ имоти
№ 06937.0.158; 06937.0.150; 06937.1.25; 06937.1.339;
06937.0.871; 06937.0.173; 06937.0.174; 06937.0.172;
06937.1.132; 06937.0.160; 06937.0.151 и 06937.0.159 в
землището на с. Букова поляна, община Мадан.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересуваните
лица могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта до кмета на
община Мадан в 30-дневен срок от обнародването
на обявлението в „Държавен вестник“.
3610
52. – Община Несебър на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересованите, че на
основание чл. 110, ал. 1, т. 5 ЗУТ е преработен
проект на парцеларен план на обект: „Северен
околовръстен път с. Равда от о.т. 11 до о.т. 559“,
за елементи на техническата инфраструктура
извън границите на населените места. Видно от
преработения проект обектът се намира северно
от урбанизираната територия на с. Равда. Оста
на проектния път минава по околовръстния
полигон на населеното място, като началото на
трасето е от о.т. 11 (северозападно от УПИ І, кв.
60), а краят застъпва ПИ 61056.501.444 в кв. 68
и площта на север от него. Ширината на пътя в
първия участък е 13,50 м, след което се стеснява
до 10,5 м ширина, а след о.т. 9 става 12,5 м и
остава така до о.т. 121. След о.т. 121 се стига до
кръгово кръстовище, от което тръгват още две
разклонения към улици с идентификатори по КК
61056.501.501 и 61056.501.520, където е краят на
трасето. От юг границата на проектното трасе
минава по уличнорегулационната линия на около
10 см от северните граници на имотите от урбанизираната територия. Южното платно покрива
част от ПИ 61056.501.505, минава по продължение
на ПИ 61056.501.502 и завършва, препокривайки
част от ПИ 61056.501.501. Платното от север на
осовата линия минава през земеделски земи.
Характерно за тях е, че по-голяма част от имотите са с променено предназначение и се отнасят
към вид територия „урбанизирана територия“ и
са, както следва: имот 61056.52.100 – земеделска
територия – за селскостопански, горски, ведомствен път – собственост на Община Несебър;
имот 61056.65.11 – земеделска територия – друг
вид нива – собственост на Петър Георгиев Олчев,
Софийка Илиева Костадинова, Генчо Георгиев
Олчев, Златка Борисова Недева, Евгения Георгиева Кавалджиева, Никола Божинов Олчев,
Софка Борисова Накова, Любен Георгиев Олчев,
Мария Божинова Кьосева, Димитър Николов
Димитров, Минка Стоянова Олчева, Магда Николова Ичкова; имот 61056.66.102 – земеделска
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територия – за селскостопански, горски, ведомствен път – собственост на Община Несебър;
имот 61056.68.12 – земеделска територия – друг
вид нива – собственост на Крум Гаврилов Радков;
имот 61056.68.21 – земеделска територия – друг
вид нива – собственост на Катя Кирилова Козарева, Анка Захариева Козарева, Катина Костадинова Черкезова, Борис Траев Козарев, Филип
Траев Козарев, Борис Илиев Офилов, Трайко
Кирилов Козарев, Калинка Русева Офилова,
Яни Костадинов Стоянов и Таня Костадинова
Стоянова; имот 61056.68.22 – земеделска територия – друг вид нива – собственост на Борис
Петров Ванчуров, Кръста Петрова Кешишева;
имот 61056.68.23 – земеделска територия – друг
вид нива – собственост на Щерион Зафиров Лулчев, Лулчо Зафиров Червенков, Недялка Зафирова
Георгиева, Елена Зафирова Мандулева и Атанас
Зафиров Лулчев; имот 61056.68.100 – земеделска
територия – за селскостопански, горски, ведомствен път – собственост на Община Несебър;
имот 61056.69.1 – земеделска територия – друг
вид нива – собственост на Николина Тодорова
Кирова; имот 61056.69.2 – земеделска територия – друг вид нива – собственост на Димитър
Аристидов Мелев, Катерина Христова Йовчева,
Софка Аристидова Попова, Свобода Аристидова
Кусева, Христо Аристидов Мелев, Донка Георгиева Петрова, Георги Томов Джавтанов, Радостин
Георгиев Джавтанов, Мария Григорова Атанасова,
Лиляна Христова Пейкова, Мария Григорова
Атанасова, Лиляна Христова Пейкова, Катерина
Христова Йовчева; имот 61056.69.3 – земеделска
територи я – дру г вид нива – собственост на
наследници на Сотир Георгиев Терзиев; имот
61056.69.4 – земеделска територия – друг вид
нива – собственост на Христина Димова Куртева;
имот 61056.65.10 – урбанизирана територия – за
друг курортно-рекреационен обект – собственост
на Янка Илиева Георгиева, Лазар Николов Делиатанасов, Пенка Христова Костова, Василка
Христова Лукова, Митко Христов Делиатанасов, Марийка Атанасова Делиатанасова, Елена
Петрова Делиатанасова, Мирослав Николов
Делиатанасов, Калинка Николова Рингбауер,
Невена Христова Маслинкова, Петър Николов
Делиатанасов, Петър Николов Делиатанасов,
Кирил Илиев Делиатанасов, Невенка Николова
Андонова; имот 61056.66.6 – урбанизирана територия – ниско застрояване до 10 м – собственост
на Ангелина Димитрова Касърова, Марийка
Георгиева Христова, Страхил Костадинов Масларов, Траю Костадинов Масларов, Дионис
Георгиев Офилов, Дафина Дионисова Кърчева,
Димитър Дионисов Офилов, Лефтерия Дионисова
Кехайова, Костадин Димитров Даменлиев; имот
61056.68.18 – урбанизирана територия – за друг
курортно-рекреационен обект – собственост на
Атанас Иванов Делиатанасов, Никола Иванов
Делиатанасов, Веска Иванова Маждаркова, Трайко Иванов Делиатанасов; имот 61056.68.26 – урбанизирана територия – ниско застрояване до
10 м – собственост на Ангелина Миткова Попова,
Георги Костадинов Нищелков, Александър Иванов Алексиев, Николай Иванов Алексиев: имот
61056.68.106 – урбанизирана територия – ниско
застрояване до 10 м – собственост на Крум Гаврилов Радков и Лилия Бориславова Радкова;
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имот 61056.68.107 – урбанизирана територия-ниско
застрояване до 10 м – собственост на Крум Гаврилов Радков, Георги Лазаров Бербатов, Лилия
Бориславова Радкова, Христо Лазаров Бербатов,
Лиляна Христова Делякова, Елена Георгиева
Бербатова и Виолета Христова Дудева; имот
61056.68.108 – у рбанизирана територи я-ниско
застрояване до 10 м – собственост на „Равда Резидънс“ – ООД; имот 61056.68.117 – урбанизирана
територия – ниско застрояване до 10 м – собственост на „Ейч Джи-Ен Груп“ – ООД; имот
61056.68.118 – урбанизирана територия – ниско
застрояване до 10 м – собственост на „Ейч ДжиЕн Груп“ – ООД. Проектът е изложен в сградата
на общинската администрация в стая № 36, ет. 3,
тел. 0554/2-93-31.
3655
97. – Община Павликени на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава на пряко заинтересуваните
лица, че е изработен проект за частично изменение (ЧИ) на подробен устройствен план
(ПУП) – парцеларен план (ПП) за елементите
на техническата инфраструктура извън границите
на урбанизираните територии за обект: „Подмяна на съществуващи тласкателни водопроводи
от помпена станция на с. Росица до напорен
водоем – с. Вишовград, община Павликени,
област Велико Търново“, с възложител Община
Павликени. Проектът на ПУП – ПП е изготвен
върху основата на КВС на землищата на с.
Росица, с. Вишовград, гр. Бяла черква. Необходимостта от изработването на плана е подмяна
на съществуващи тласкателни водопроводи от
помпена станция на с. Росица до напорен резервоар на с. Вишовград. Парцеларният план
ще е изготвен за линейно съоръжение на едно
трасе на тласкателен водопровод – І и ІІ подем,
който ще се изпълни подземно с тръби РЕ-НD
тип 100 ∅ 160 мм, РN 16 атм. Общата дължина
на трасетата на тласкателните водопроводи  ще
е около 6200 м. Трасетата на тласкателните водопроводи и тяхната сервитутна зона не засягат
частни имоти по КВС на цитираните землища
и не налагат ограничения на ползване върху
такива с изключение само за ПИ № 043003, с.
Росица. Засегнатите имоти са държавна частна
собственост, държавна публична собственост, общинска частна собственост и общинска публична
собственост. Проектът се намира в Дирекция
„УТС“ при Община Павликени, стая № 103, и
може да бъде разгледан всеки присъствен ден. В
едномесечен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересуваните
лица могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта до общинската
администрация на основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ.
3568
37. – Община Пазарджик на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ обявява, че е изработен ПУП – парцеларен план за трасета на кабелна линия 20 kV и
кабелна линия НН, започващи от съществуваща
КЛ 20 kV до БКТП в ПИ № 005614 и кабелна
линия НН от същия ТП по съществуващата
линия 20 kV с отклонение до имотите в масив
5, м. Татар екин, по КВС на землище Драгор,
преминаващи през ПИ № 005496 – ведомствен
път, общинска собственост. Проектът е изложен
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в общината, ет. 5, стая 503. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок заинтересуваните
лица могат да направят писмени възражения до
общинската администрация.
3484
2. – Община Правец на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че са изработени проекти
на П У П – парцеларен план за трасетата на
водопроводната и канализационната мрежа в
поземлени имоти, намиращи се извън границите
на подробния устройствен план на гр. Правец,
като част от обект: реконструкция и модернизация на ПСОВ с извънплощадкова довеждаща
инфраструктура, доизграждане и реконструкция
на канализационна мрежа с реконструкция на
съпътстваща водопроводна мрежа на гр. Правец,
както следва: 1. ПУП – парцеларен план за довеждащ колектор до ПСОВ и захранващ питеен водопровод в границите на ПИ № 028017 – пасище,
мера, частна общинска собственост; 000843 – вътрешна река, публична общинска собственост;
028055 – нива на наследници на Иван Кръстев
Койчовск и; 028013 – нива, частна общинска
собственост; 000411 – широколистна гора на
МЗГ – ДЛ; 2. ПУП – парцеларен план за главен
канализационен клон IV и канализационен клон
40-IV в границите на ПИ № 002174 – жилищна
територия (пътят за Етрополе, извън регулацията
на гр. Правец), и канализационен клон 40-IV в
границите на ПИ № 001253 – полски път, публична общинска собственост; 3. ПУП – парцеларен план за главен канализационен клон II
и довеждащ водопровдод НЗ в границите на
ПИ № 000919 – полски път, публична общинска собственост; 4. ПУП – парцеларен план за
канализационен клрон 8-IV в границите на ПИ
№ 031033 и 031034 – собственост на Цоло Христов
Иванов; 001252 – полски път, публична общинска
собственост; 001254 – дере, публична общинска
собственост. Проектите за ПУП – ПП са изложени за запознаване в сградата на общината.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта до администрацията на
Община Правец.
3569
2а. – Община Правец на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект на
ПУП – план-схема за трасетата на водопроводната
и канализационната мрежа в уличната регулация
на гр. Правец като част от обект: реконструкция
и модернизация на ПСОВ с извънплощадкова
довеж даща инфраструкту ра, доизграж дане и
реконст ру к ци я на кана лизационна мрежа с
реконструкция на съпътстваща водопроводна
мрежа на гр. Правец. Проектът за план-схемата е
изложен за запознаване в сградата на общината.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта до администрацията на
Община Правец.
3570
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533. – Общ и на Са н да нск и на основа н ие
чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект на подробен устройствен план – парцеларен
план за проектно трасе на напорен тръбопровод
за МВЕЦ „Арнауд дере“, намиращ се в имот
000459, местността Тремошница, землището на с.
Плоски, община Сандански, област Благоевград.
Трасето на напорния тръбопровод преминава
през ПИ 0.652, ПИ 0.653, ПИ 0.655 – територии,
заети от проводи, местност та Тремошница,
всички в землището на с. Плоски. Планът е
изложен в сградата на общината, ет. 4, стая 405.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в 30-дневен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация.
3470
18. – Община гр. Севлиево, област Габрово,
на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че
е изработен проект на подробен устройствен
план – парцеларен план за трасе на подземен
кабел за външно електрозахранване и на водопровод до ПИ 250010, ПИ 246019 и ПИ 246026 в
местност Армането в землището на с. Кръвеник,
община Севлиево. Проектът е изложен в стая
108 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.
3536
55. – Община Силистра на основание чл. 128,
ал. 1 и 2 ЗУТ съобщава, че е изработен ПУП – парцеларен план за създаване на устройствена основа
за изграждане на канализационно отклонение
за ПИ № 66425.502.31 по КК и КР на землище
гр. Силистра, местност Албена. На основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“
заинтересуваните страни могат да се запознаят
с проекта в сградата на Община Силистра и да
направят писмени възражения, предложения и
искания до общинската администрация.
3537
6. – Община Созопол на основание чл. 128,
ал. 2 и чл. 110, ал. 1, т. 5 ЗУТ съобщава, че
е изработен проект за подробен устройствен
план – парцеларен план на обект: „Технически
проект за изграждане на стабилизиран горски
път в землището на с. Габър, община Созопол – местност Песъклъка – II част, в отдели
109 до 111, 118 до 121 по лесоустройствения
проект на ТП „ДГС – Бургас“ от 2004 г.“. Пътят, чието трасе е предмет на тази разработка,
преминава през южната част на землището на
с. Габър и северната част на землището на с.
Вършило – изцяло в горски фонд. Трасето започва непосредствено след асфалтираната част
на пътя и завършва при километър 4+059.51.
Пътят осигурява транспортен достъп за усвояване на дървесина от дърводобивен басейн с.
Габър. Съществуващият чакълиран горски път
се рехабилитира с цел по-добро отводняване и
експлоатация. Сервитутът на горския път засяга два поземлени имота: ПИ 199 и  ПИ 980.
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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 пред
общинската администрация.
3538
2. – Община Созопол на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересованите лица
по смисъла на чл. 131 ЗУТ, че е изработен подробен устройствен план – парцеларен план за
елементите на техническата инфраструктура
извън границите на урбанизираните територии
за „Кабел НН“ в поземлен имот № 51, зоната по
§ 4, местност Митков мост, землище гр. Черноморец, община Созопол. Проектът се намира
в сградата на Община Созопол. На основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“
заинтересованите лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
за подробен устройствен план пред общинската
администрация.
3498
70. – Община Тетевен на основание чл. 44, ал. 2
ЗМСМА във връзка с чл. 198, ал. 1, т. 1, ал. 2 и 5
ЗУТ и изготвено задание и опорен план в обхват
територията на община Тетевен с отразена в същите
информация за съществуващото положение и за
действащите на територията концепции и схеми за
пространствено развитие и устройствени планове
съобщава, че със Заповед № 297 от 16.05.2014 г. е
допълнена Заповед № 669 от 15.10.2013 г. на кмета
на община Тетевен (ДВ, бр. 98 от 2013 г.), както
следва: добавя се нова т. 4 със следния текст: „4.
Забраната по т. 1 не се отнася за: 4.1. селищните територии, чиито строителни граници са определени с
околовръстен полигон; 4.2. застроени дворни места,
разположени в населените места, изброени в § 7,
ал. 3 от преходните и заключителните разпоредби
на ЗАТУРБ, застроени със законно изградени или
търпими строежи по смисъла на § 127 ПРЗИДЗУТ
съобразно начина им на фактическо ползване; 4.3.
терените на бившите стопански дворове на ТКЗС,
ДЗС и др. селскостопански организации съгласно
приложения списък, приложение № 1, които не са
възстановени на правоимащите по реда на чл. 10,
ал. 12 ЗСПЗЗ; 4.4. поземлените имоти, разположени
извън урбанизираните територии на населените
места на община Тетевен, в които се предвижда
изграждането на строежи, свързани с използването на земята по предназначение, и за които
не е необходимо провеждането на процедура по
промяна предназначението им.“ С оглед защита
на особено важен обществен интерес на основание
чл. 60, ал. 1 АПК допускам предварително изпълнение на заповедта. Разпореждането, с което се
допуска предвариетелно изпълнение, може да бъде
обжалвано в 3-дневен срок от обнародването на
съобщението в „Държавен вестник“ чрез кмета на
община Тетевен пред Административния съд – Ловеч. Заповедта подлежи на обжалване по реда на
чл. 215 ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването на
съобщението чрез кмета на община Тетевен пред
Административния съд – Ловеч.
3539
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459. – Община Шабла на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ обявява на заинтересуваните лица,
че е изработен ПУП – ПРЗ (план за регулация
и застрояване) за УПИ ІІ, УПИ VІ, УПИ VІІ,
кв. 12, и УПИ І, УПИ ІІ, УПИ ІІІ, УПИ ІV,
УПИ V, УПИ VІ, VІІ, VІІІ, кв. 21 по плана на
с. Крапец, община Шабла, с възложител Желка
Иванова Стоянова, Варна. В едномесечен срок
от обнародване в „Държавен вестник“ на обявлението заинтересуваните лица могат да направят
писмени възражения, предложения и искания
по проекта за подробен устройствен план до
общинската администрация, Шабла (Техническа
служба), стая 105.
3499
54. – Община с. Аврен, област Варна, отдел
„Устройство на територията“, на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица,
че е изработен и приет подробен устройствен
план – план за регулация (ПУП – ПР) за част
от масив № 009, землището на с. Близнаци,
община Аврен. Разработката включва   имоти
№ 009001, 009002, 009003, 009004, 009005, 009009,
009010, 009011, 009012, 009013, 009014, 009015,
009016, 009017, 009018, 009019, 009020, 009021,
009022, 009023, 009024, 009025, 009026, 009028,
009029, 009030, 009031, 009032, 009033, 009034,
009035, 009036, 009037, с възложител Илиян
Иванов Петков. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ
във връзка с § 124 ПЗРЗИДЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
на обявлението заинтересуваните лица могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта за подробен устройствен
план до общинската администрация – с. Аврен,
област Варна.
3590

СЪДИЛИЩА
Административният съд – Бургас, на основание чл. 181, ал. 1 и 2 АПК съобщава, че е
постъпило оспорване от Делян Иванов Иванов
от Бургас, ул. Александровска 137, вх. 3, ет. 8, в
качеството му на жалбоподател против разрешение за отсичане на дълготрайна растителност
№ 10 от 9.04.2014 г., издадено от Атанаска Николова – заместник-кмет на община Бургас, по чл. 63,
ал. 2 ЗУТ, с което е разпоредено премахването
и изкореняването на 1 брой Tilia sp. (липа). По
оспорването е образувано адм.д. № 1025/2014 г.
по описа на Административния съд – Бургас.
3591
Административният съд – Варна, ХІІ състав,
на основание чл. 218, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е
образувано адм. дело № 764/2014 г. по оспорване,
предявено от Мария Христова Колчева против
Решение № 552-6 от 26 и 27.07.2012 г. на Общинския съвет – гр. Варна, с което е одобрен план за
улична регулация на улици и поземлени имоти
за обекти – публична собственост – ПУП – ПУР
на кв. Изгрев, включващ: м. Изгрев, м. Франга дере и м. Кокарджа, при граници: път за
с. Каменар, бул. Хр. Смирненски, каменарско
землище и СО „Сълзица“, в т.ч. и схеми: водоснабдяване и канализация, електрозахранване,
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идейна план-схема за вертикално планиране и
комуникационно-транспортна схема, в частта
на ПИ с идентификатор № 10135.2552.1121. Заинтересуваните лица могат да се конституират
като ответници в производството в едномесечен
срок от обнародването на съобщението в ДВ
чрез подаване на заявление до съда, което да
съдържа: трите имена и адреса, телефон, факс
и електронен адрес, ако има такъв – за българските граждани; трите имена и личния номер
за чужденец и адреса, заявен в съответната
администрация, телефон, факс и електронен
адрес, ако има такъв; фирмата на търговеца
или наименованието на юридическото лице,
изписани и на български език, седалището и
последния посочен в съответния регистър адрес
на управление и електронния му адрес; номер на
делото; акта, който се оспорва, и органа, който
го е издал; изявление, че заинтересуваното лице
желае да бъде конституирано в производството като ответник; подпис на заявителя. Към
заявлението следва да приложат писмени доказателства, удостоверяващи качеството на заинтересувано лице на заявителя. Със заявлението
е недопустимо да се правят искания за отмяна
на индивидуалния административен акт, както
и за присъединяване към подадената жалба от
Мария Христова Колчева.
3637
Административният съд – София-град, уведомява всички заинтересовани лица, че е образувано
адм. дело № 1409/2014 г. по описа на ІІ отделение,
41 състав, насрочено за 3.07.2014 г. от 13,30 ч., по
жалби на Росица Славева Окова, Маргарита Кирилова Николова, Александър Петров Грозданов
и Петър Славов Узунов срещу Решение № 404
от 18.07.2013 г. на Столичния общински съвет,
с което е одобрен проект за ПУП – ПРЗ на м.
Ж.к. Борово в граници: бул. Гоце Делчев, бул.
България, бул. Тодор Каблешков, бул. Ген. Ст.
Тошев и ул. Дойран, в частта относно кв. 320-В и
прилежащата му улична регулация, както и улична
регулация от о.т. 378 до о.т. 383, прилежаща на кв.
320. В едномесечен срок от деня на обнародване
на съобщението в „Държавен вестник“ заинтересованите страни могат да се конституират като
ответници по делото чрез подаване на заявление
до съда със съдържанието, определено в ал. 5 и
приложенията, посочени в ал. 6 на чл. 218 ЗУТ.
Със заявлението е недопустимо да се правят
искания за отмяна на индивидуалния административен акт, както и за присъединяване към
подадени жалби.
3638
Софийският районен съд, ІІІ гражданско
отделение, 89 състав, уведомява Хабиболах Ебн
Али, роден на 1.04.1968 г. в Техеран, Иран, гражданин на Иран, без постоянен и настоящ адрес в
България, че е ответник по гр. д. № 15622/2014 г.,
образувано по предявен от Десислава Милчева Асенова иск по чл. 132, ал. 1, т. 2 СК, и му
указва в двуседмичен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ да се яви в канцеларията на
СРС, ІІІ ГО, София, ул. Съборна 9, за връчване
на книжата по делото, в противен случай ще му
бъде назначен особен  представител.
3659
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ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
67. – „Ай Ен Джи Пенсионноосигурително дружество“ – ЕАД, на основание чл. 189 от Кодекса за
социално осигуряване обнародва:
Отчет за всеобхватния доход за годината, приключваща на 31.12.2013 г.
Хил. лв.
2013 г.

2012 г.

Приходи от управление на активи
Универсален пенсионен фонд
Доброволен пенсионен фонд
Професионален пенсионен фонд

8,999

7,475

903

1,008

674

579

10,576

9,062

344

1,308

Финансови приходи

83

75

Други приходи

27

17

Печалби/(загуби) от финансови активи, отчитани по справедлива стойност в печалбата или загубата

Общо приходи от дейността

11,030

10,462

Възнаграждения и социални осигуровки

(2,885)

(2,740)

Разходи за комисиони на осигурителни посредници

(1,246)

(577)

Разходи за външни услуги и материали

(3,413)

(2,787)

(166)

(157)

Други разходи за дейността

(928)

(447)

Оперативна печалба

2,392

3,754

Разходи за амортизации

Разходи за данъци

(144)

(308)

Печалба за годината

2,248

3,446

Друг всеобхватен доход, нетно от данъци
Общо всеобхватен доход за годината, нетно от данъци

-

-

2,248

3,446

Отчет за финансовото състояние за годината, приключваща на 31.12.2013 г.
Хил. лв.
2013 г.

2012 г.

АКТИВИ
Парични средства и парични еквиваленти

6,262

3,819

Вземания по депозити

2,321

1,879

Финансови активи, отчитани по справедлива
стойност в печалбата или загубата

8,344

9,021

37

30

Деривативни финансови инструменти
Вземания от пенсионни фондове

986

643

Други активи

87

67

Отсрочени данъчни активи

27

24

Вземане данък върху дохода

76

-

499

454

Машини, съоръжения и оборудване
Нематериални активи
Общо активи

151

74

18,790

16,011

ПАСИВИ И СОБСТВЕН КАПИТАЛ
Задължения
Задължения за неизползвани отпуски

35

52

Задължения към осигурителни посредници

249

200

Задължения към доставчици

313

115

-

109

Задължения за данък върху дохода

С Т Р.

42

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 46
2013 г.

2012 г.

Други задължения

428

142

Задължения за доходи на персонала при пенсиониране

102

85

1,127

703

12

12

12

12

1,139

715

11,600

11,600

Резерв за гарантиране на минимална доходност

6,051

4,752

Други капиталови резерви

1,054

706

(3,302)

(5,208)

2,248

3,446

17,651

15,296

18,790

16,011

Специализирани резерви
Пенсионен резерв
Общо пасиви
Собствен капитал
Основен капитал

Непокрита загуба
Текуща печалба
Общо пасиви и собствен капитал

Отчет за промените в собствения капитал за годината, приключваща на 31.12.2013 г.
Хил. лв.
Основен
капитал

Натрупани
загуби от
дейността

Резерв за
гарантиране
на минимална доходност

Други
капиталови
резерви

Общо
собствен
капитал

На 1 януари 2013 г.

11,600

(1,762)

4,752

706

15,296

Печалба за периода

-

2,248

-

-

2,248

Друг всеобхватен доход,
нетно от данъци

-

-

-

-

-

Общо всеобхватен доход, нетно от данъци

-

2,248

-

-

2,248

Други изменения

-

1

-

-

1

Общи резерви

-

(242)

-

242

-

Увеличение на резерва
за гарантиране на минимална доходност  

-

(1,299)

1,299

-

-

Плащане на база акции

-

-

-

106

106

На 31 декември 2013 г.

11,600

(1,054)

6,051

1,054

17,651

На 1 януари 2012 г.

11,600

(4,001)

3,726

384

11,709

Печалба за периода

-

3,446

-

-

3,446

Друг всеобхватен доход, нетно от данъци

-

-

-

-

-

Общо всеобхватен доход, нетно от данъци

-

3,446

-

-

3,446

Общи резерви

-

(181)

-

181

-

Увеличение на резерва за гарантиране на
минимална доходност

-

(1,026)

1,026

-

-

Плащане на база акции

-

-

-

141

141

На 31 декември 2012 г.

11,600

(1,762)

4,752

706

15,296
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Отчет за паричните потоци за годината, приключваща на 31.12.2013 г.
Хил. лв.
2013 г.

2012 г.

Парични потоци от оперативна дейност
Нетно получени такси от пенсионните фондове

9,967

8,759

Платени трудови възнаграждения и осигуровки

(2,795)

(2,539)

Платени комисиони на осигурителни посредници

(1,224)

(633)

Плащания към доставчици

(3,772)

(3,067)

(13,382)

(7,518)

13,420

7,173

551

478

66

18

Платен данък върху дохода

(332)

(344)

Платени косвени данъци

(234)

(211)

Придобиване на финансови активи
Продажба на финансови активи
Постъпления от лихви
Операции с чуждестранна валута

Други парични потоци от основната дейност

321

119

2,586

2,235

Покупка на имоти, машини и съоръжения

(143)

(120)

Нетни парични потоци, използвани в инвестиционната дейност

(143)

(120)

-

-

Нетни парични потоци от оперативна дейност
Парични потоци от инвестиционна дейност

Парични потоци от финансова дейност
Нетни парични потоци от финансова дейност

-

-

Нетно увеличение на паричните средства и паричните еквиваленти

2,443

2,115

Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари

3,819

1,704

Парични средства и парични еквиваленти на 31 декември

6,262

3,819

Д. Милева
Главен изпълнителен директор:
П. Камилова
Н. Стойков
67а. – „Ай Ен Джи Доброволен пенсионен фонд“ на основание чл. 189 от Кодекса за социално
осигуряване обнародва:
Съставители:

Отчет за промените в нетните активи на разположение на осигурените лица за годината, приключваща на 31.12.2013 г.
Хил. лв.
2013 г.

2012 г.

УВЕЛИЧЕНИЯ
Нетни финансови приходи/(разходи) от управление на финансови активи:
Нетни приходи/(разходи) от оценка на финансови активи
Нетни приходи от сделки с финансови активи
Приходи от лихви

3,572

4,747

259

51

1,617

1,554

Приходи от дивиденти

659

797

Нетни печалби/(загуби) от сделки с чуждестранна валута

(44)

(12)

Други финансови разходи

(57)

(25)

6,006

7,112

Вноски за осигурени лица по сключени договори

8,277

8,399

Получени средства за осигурени лица, прехвърлени от други пенсионни
фондове

1,297

256

9,574

8,655

15,580

15,767

Осигурителни вноски:

ОБЩО УВЕЛИЧЕНИЯ

С Т Р.
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2013 г.

2012 г.

НАМАЛЕНИЯ
Изплатени средства на осигурени лица и пенсионери

(4,051)

(5,966)

Средства на осигурени лица, преминали в
други пенсионни фондове

(426)

(460)

Удръжки и такси от осигурителни вноски за управляващото дружество

(897)

(1,004)

(10)

(7)

(5,384)

(7,437)

В началото на годината

73,168

64,838

В края на годината

83,364

73,168

Други намаления
ОБЩО НАМАЛЕНИЯ
НЕТНИ АКТИВИ

Нетни активи на разположение на осигурените лица за годината, приключваща
на 31 декември 2013 г.
2013 г.
АКТИВИ
Парични средства и парични еквиваленти
Вземания по депозити
Инвестиции, отчитани по справедлива стойност в печалбата или загубата:
Ценни книжа, издадени или гарантирани от държавата
Чуждестранни ценни книжа
Акции и дялове в колективни инвестиционни схеми
Ипотечни облигации
Корпоративни облигации
Деривативни финансови инструменти
ПАСИВИ
Задължения към управляващото дружество
Други задължения
НЕТНИ АКТИВИ НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ НА ОСИГУРЕНИТЕ
ЛИЦА

Хил. лв.
2012 г.

2,977
9,442
70,985
2,672
42,404
23,778
355
1,776
96
83,500

2,073
9,777
61,398
2,821
37,485
18,830
362
1,900
40
73,288

106
30
136
83,364

110
10
120
73,168

Отчет за паричните потоци за годината, приключваща на 31 декември 2013 г.
Хил. лв.
2013 г.
Парични потоци от оперативна дейност
Нетна сума на получени вноски за осигурени лица
Изплатени средства на осигурени лица
Средства на осигурени лица, прехвърлени от/(на) други пенсионни фондове
Платени такси на управляващото дружество
Получени лихви
Получени дивиденти
Придобити финансови активи
Продадени финансови активи
Други изходящи парични потоци
Нетни парични потоци от оперативна дейност
Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари
Парични средства и парични еквиваленти на 31
Съставители:

Д. Милева
П. Камилова

2012 г.

4,319
(72)
871
(902)
1,482
655
102,342
(107,781)

2,507
(70)
(204)
(707)
1,282
790
80,987
(84,612)

(10)
904
2,073
2,977

(11)
(38)
2,111
2,073

Главен изпълнителен директор:
Н. Стойков
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67б. – „Ай Ен Джи Професионален пенсионен фонд“ на основание чл. 189 от Кодекса за социално
осигуряване обнародва:
Отчет за промените в нетните активи на разположение на осигурените лица за годината,
приключваща на 31.12.2013 г.
Хил. лв.
2013 г.

2012 г.

УВЕЛИЧЕНИЯ
Нетни финансови приходи/(разходи) от управление на финаносви активи:
Нетни приходи/(разходи) от оценка на финансови активи

1,581

1,778

93

(35)

790

744

Приходи от дивиденти

330

299

Нетни печалби/(загуби) от сделки с чуждестранна валута

(27)

9

Нетни приходи/(разходи) от сделки с финансови активи
Приходи от лихви

Други финансови разходи

(12)

(14)

2,755

2,781

Осигурителни вноски:
Вноски за осигурени лица по сключени договори

5,434

5,047

Получени средства за осигурени лица, прехвърлени от други пенсионни фондове

5,124

1,520

1

6

10,559

6,573

13,314

9,354

Изплатени пенсии на осигурени лица и пенсионери

(138)

(199)

Върнати средства на Националния осигурителен институт за осигурени лица

(527)

(386)

(3,714)

(1,632)

(653)

(572)

Други увеличения
ОБЩО УВЕЛИЧЕНИЯ
НАМАЛЕНИЯ

Средства на осигурени лица, преминали в
други пенсионни фондове
Удръжки и такси от осигурителни вноски за управляващото дружество
Прехвърлени средства в държавния бюджет

-

(2)

Други разходи

-

(10)

(5,032)

(2,801)

В началото на годината

34,451

27,898

В края на годината

42,733

34,451

ОБЩО НАМАЛЕНИЯ
НЕТНИ АКТИВИ

Нетни активи на разположение на осигурените лица за годината,
приключваща на 31 декември 2013 г.
Хил. лв.
2013 г.

2012 г.

АКТИВИ
Парични средства и парични еквиваленти

1,402

832

Вземания по депозити

5,650

4,557

35,682

29,066

Инвестиции, отчитани по справедлива стойност в печалбата или
загубата:
Ценни книжа, издадени или гарантирани от държавата

1,392

1,809

Чуждестранни корпоративни и държавни  ценни книжа

23,019

18,172

Акции и дялове в колективни инвестиционни схеми

10,363

8,133

Ипотечни облигации

178

182

Корпоративни облигации

730

770

58

32

Деривативни финансови инструменти

С Т Р.

46

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 46
2013 г.

Други вземания

2012 г.
1

-

42,793

34,487

60

36

-

-

60

36

42,733

34,451

ПАСИВИ
Задължения към управляващото дружество
Други задължения
НЕТНИ АКТИВИ НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ НА ОСИГУРЕНИТЕ
ЛИЦА

Отчет за паричните потоци за годината, приключваща на 31 декември 2013 г.
Хил. лв.
2013 г.

2012 г.

Парични потоци от оперативна дейност
Нетна сума на получени вноски за осигурени лица по сключени договори

5,434

5,047

Плащания, свързани с осигурени лица и пенсионери

(665)

(587)

Средства на осигурени лица, прехвърлени от/на други пенсионни
фондове

1,410

(112)

Платени такси на управляващото дружество

(629)

(589)

Получени лихви

809

698

Получени дивиденти

326

296

Придобити финансови активи

32,770

36,345

Продадени финансови активи

(38,885)

(41,397)

-

2

570

(297)

832

1,129

1,402

832

Други парични потоци
Нетни парични потоци от/(използвани в) оперативна дейност
Парични средства и парични
еквиваленти на 1 януари
Парични средства и парични
еквиваленти на 31 декември

Д. Милева
Главен изпълнителен директор:
П. Камилова
Н. Стойков
67в. – „Ай Ен Джи Универсален пенсионен фонд“ на основание чл. 189 от Кодекса за социално
осигуряване обнародва:
Съставители:

Отчет за промените в нетните активи на разположение на осигурените лица за годината,
приключваща на 31.12.2013 г.
Хил. лв.
2013 г.

2012 г.

УВЕЛИЧЕНИЯ
Нетни финансови приходи/(разходи) от управление на финансови активи:
Нетни приходи/(разходи) от оценка на финансови активи
Нетни приходи от сделки с финансови активи
Приходи от лихви
Приходи от дивиденти

20,056

24,037

1,055

(325)

10,565

9,082

4,031

3,260

Нетни печалби/(загуби) от сделки с чуждестранна валута

(717)

(300)

Други финансови разходи

(205)

(200)

34,785

35,554

Вноски за осигурени лица по сключени договори

76,256

67,027

Получени средства за осигурени лица, прехвърлени от други пенсионни фондове

40,509

12,927

Осигурителни вноски:
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2013 г.

Други

2012 г.
2

ОБЩО УВЕЛИЧЕНИЯ

1

116,767

79,955

151,552

115,509

(428)

(338)

(20,792)

(11,720)

(8,759)

(7,395)

НАМАЛЕНИЯ
Изплатени пенсии
Средства на осигурени лица, преминали в
други пенсионни фондове
Удръжки и такси от осигурителни вноски за управляващото дружество
Прехвърлени средства към пенсионен резерв

-

(5)

(1)

(1)

(29,980)

(19,459)

В началото на годината

440,722

344,672

В края на годината

562,294

440,722

Други
ОБЩО НАМАЛЕНИЯ
НЕТНИ АКТИВИ

Нетни активи на разположение на осигурените лица за годината,
приключваща на 31 декември 2013 г.
Хил. лв.
2013 г.

2012 г.

АКТИВИ
Парични средства и парични еквиваленти

16,689

6,080

Вземания по депозити

60,688

57,784

485,007

376,925

17,548

21,721

Чуждестранни корпоративни и държавни ценни книжа

311,015

228,550

Акции и дялове в колективни инвестиционни схеми

144,831

114,679

Ипотечни облигации

2,135

2,177

Корпоративни облигации

9,478

9,798

730

430

563,114

441,219

820

497

-

-

Инвестиции, отчитани по справедлива
стойност в печалбата или загубата:
Ценни книжа, издадени или гарантирани от държавата

Деривативни финансови инструменти
ПАСИВИ
Задължения към управляващото дружество
Други задължения
НЕТНИ АКТИВИ НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ НА ОСИГУРЕНИТЕ
ЛИЦА

820

497

562,294

440,722

Отчет за паричните потоци за годината, приключваща на 31 декември 2013 г.
Хил. лв.
2013 г.

2012 г.

Парични потоци от оперативна дейност
Нетна сума на получени вноски за осигурени лица по сключени
договори
Изплатени средства на осигурени лица
Средства на осигурени лица, прехвърлени от/(на) други пенсионни
фондове
Платени такси на управляващото дружество
Получени лихви

76,256

67,027

(428)

(338)

19,717

1,207

(8,436)

(7,463)

9,463

7,737

С Т Р.
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2013 г.

Получени дивиденти

2012 г.

3,994

3,215

Придобити финансови активи

495,176

516,040

Продадени финансови активи

(585,100)

(590,638)

Преведени средства за пенсионен резерв

-

(5)

(33)

5

10,609

(3,213)

Парични средства и парични
еквиваленти на 1 януари

6,080

9,293

Парични средства и парични
еквиваленти на 31 декември

16,689

6,080

Други
Нетни парични потоци от/(използвани в) оперативна дейност

Съставители:

Д. Милева
П. Камилова

3504
14. – Управителният съвет на сдружение „Български алианс за кръводаряване“ (БАК), София,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и решение на УС
от 26.05.2014 г. свиква общо изборно събрание
на 26.07.2014 г. в 14 ч. в София, ж.к. Младост 2,
бл. 243, вх. А, М11, при следния дневен ред: 1.
отчет на дейността на сдружението за 2013 г.; 2.
финансов отчет на сдружението за 2013 г.; 3. избор
на управителен съвет; 4. приемане на бюджет на
сдружението за 2014 г.; 5. обсъждане и приемане
на програма за развитие на сдружението през
2014 г.; 6. разни. На основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
и чл. 29 от устава на БАК при липса на кворум
събранието ще се проведе същия ден в 15 ч., на
същото място и при същия дневен ред, ако присъстват не по-малко от трима членове учредители.
3603
19. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Център за социални практики“, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
редовно общо събрание на членовете на адрес
София, ж. к. Овча купел, ул. Монтевидео 21, Нов
български университет, на 15.07.2014 г. в 13 ч.
при следния дневен ред: 1. приемане на доклада
с отчета на управителния съвет за дейността на
сдружението през 2013 г.; 2. определяне на регистриран одитор, който да завери ГФО за 2013 г.; 3.
определяне на възнаграждението на членовете на
управителния съвет през 2014 г.; 4. приемане на
бюджета на сдружението за 2014 г.; 5. приемане на
програма за дейността през 2014 г.; 6. изключване
на членове на сдружението; 7. разни. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
ще се проведе същия ден в 14 ч., на същото място
и при същия дневен ред независимо от броя на
явилите се членове. Всички документи във връзка със събранието ще бъдат на разположение на
членовете на посочения по-горе адрес.
3668

Главен изпълнителен директор:
Н. Стойков
24. – Управителният съвет на сдружение
„Свободни планини“, Банско, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно общо събрание на
10.07.2014 г. в 16 ч. в София, ул. Любен Каравелов
50, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността
на сдружението; 2. приемане на промени в устава; 3. избор на управителен съвет; 4. разни. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЛЮНЦ
събранието ще се проведе на същото място в 17 ч.
3605
1. – Управителният съвет на сдружение „Милосърдие 2005“, Варна, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ и чл. 20 от устава свиква общо събрание
на 24.07.2014 г. в 17,30 ч. на адреса на управление
на сдружението – Варна, бул. Съборни 31А, Кръглата зала, при следния дневен ред: 1. представяне
и приемане на годишен доклад за дейността на
сдружение с нестопанска цел „Милосърдие 2005“;
2. освобождаване от отговорност на членовете на
управителния съвет за осъществяваната от тях
дейност; 3. обсъждане и вземане на решение за
промяна в броя на членовете на управителния
съвет; 4. обсъждане и вземане на решение за
прекратяване на сдружение с нестопанска цел
„Милосърдие 2005“; 5. обсъждане и вземане на
решение за определяне срок за провеждане на
ликвидацията на сдружение с нестопанска цел
„Милосърдие 2005“; 6. обсъждане и вземане на
решение за избор на ликвидатор; 7. обсъждане
и вземане на решение за вписване на промени
в устава на сдружение с нестопанска цел „Милосърдие 2005“. Поканват се всички членове да
присъстват лично или чрез упълномощени свои
представители. При липса на кворум на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе в 18,30 ч.
при същия дневен ред и се счита за законно независимо колко членове ще се явят. Писмените
материали и предлаганите решения, свързани с
дневния ред, са на разположение на членовете на
адреса на управление на сдружението.
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