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действие на Временната анкетна комисия за проверка и установяване на
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договори за отпускане и заплащане на
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ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Н А РОДНО СЪБРА НИЕ
РЕШЕНИЕ

за удължаване срока на действие на Временната
анкетна комисия за проверка и установяване
на всички обстоятелства около публично огласения телефонен разговор между бившия
министър-председател Бойко Борисов и бившия
директор на Агенция „Митници“ Ваньо Танов,
в който се съдържат данни за грубо склоняване
към тежки престъпления и злоупотреба с власт
Народното събрание на основание чл. 34 от
Правилника за организацията и дейността на
Народното събрание
РЕШИ:
Удължава срока на действие на Временната
анкетна комисия за проверка и установяване на
всички обстоятелства около публично огласения
телефонен разговор между бившия министърпредседател Бойко Борисов и бившия директор
на Агенция „Митници“ Ваньо Танов, в който
се съдържат данни за грубо склоняване към
тежки престъпления и злоупотреба с власт,
създадена с решение на Народното събрание
на 21 ноември 2013 г. (ДВ, бр. 103 от 2013 г.),
с един месец.
Решението е прието от 42-то Народно съб
рание на 18 юни 2014 г. и е подпечатано с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Михаил Миков
4233

РЕШЕНИЕ

за персонални промени в Министерския съвет
на Република България
Народното събрание на основание чл. 84,
т. 6 от Конституцията на Република България
и във връзка с Решение на Народното събрание
за избиране на Министерски съвет на Репуб
лика България от 29 май 2013 г. (ДВ, бр. 48
от 2013 г.) и Решение на Народното събрание
за персонални промени в Министерския съвет
на Република България (ДВ, бр. 58 от 2013 г.)
РЕШИ:
1. Освобождава Искра Димитрова Михайлова-Копарова като министър на околната
среда и водите.
2. Избира Станислав Димитров Анастасов
за министър на околната среда и водите.
Решението е прието от 42-то Народно събрание на 19 юни 2014 г. и е подпечатано с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Михаил Миков
Подпечатано с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Зинаида Златанова
4271

РЕШЕНИЕ

за прекратяване на пълномощията на народен
представител
Народното събрание на основание чл. 72,
ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Конституцията на Репуб
лика България
РЕШИ:
Прекратява пълномощията на Емил Йорданов Радев като народен представител от
3. многомандатен изборен район – Варненски.
Решението е прието от 42-то Народно
събрание на 19 юни 2014 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.

4272

Председател на Народното събрание:
Михаил Миков

РЕШЕНИЕ

за прекратяване на пълномощията на народен
представител
Народното събрание на основание чл. 72,
ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Конституцията на Репуб
лика България
РЕШИ:
Прекратява пълномощията на Томислав
Пейков Дончев като народен представител от
7. многомандатен изборен район – Габровски.
Решението е прието от 42-то Народно
събрание на 19 юни 2014 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Михаил Миков
4273

РЕШЕНИЕ

за прекратяване на пълномощията на народен
представител
Народното събрание на основание чл. 72,
ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Конституцията на Репуб
лика България
РЕШИ:
Прекратява пълномощията на Искра Димитрова Михайлова-Копарова като народен
представител от 13. многомандатен изборен
район – Пазарджишки.
Решението е прието от 42-то Народно
събрание на 19 юни 2014 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Михаил Миков
4274
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МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 161
ОТ 17 ЮНИ 2014 Г.

за одобряване на допълнителни разходи по
бюджета на Националната служба за охрана
за 2014 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. Одобрява допълнителни разходи
по бюд жета на Национа лната сл у жба за
охрана за 2014 г. в размер 4 000 000 лв. за
неотложни разходи за обезпечаване дейността
на службата, в т.ч. за персонал 1 500 000 лв.
Чл. 2. Със сумата 2 500 000 лв. да се
увеличат показателите по чл. 30, ал. 2 от
Закона за държавния бюджет на Република
България за 2014 г.
Чл. 3. Разходите по чл. 1 да се осигурят,
както следва:
1. чрез преструктуриране на разходите по
централния бюджет за 2014 г. – 3 000 000 лв.;
2. за сметка на предвидените средства по
централния бюджет за 2014 г. – 1 000 000 лв.
Чл. 4. (1) Началникът на Националната
служба за охрана да извърши налагащите
се промени по бюджета на Националната
служба за охрана за 2014 г. и да уведоми
министъра на финансите.
(2) Министърът на финансите да извърши
произтичащите от чл. 1 промени по централния бюджет за 2014 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 2 и 3 от Закона за публичните финанси.
§ 2. Изпълнението на постановлението
се възлага на началника на Националната
служба за охрана.
§ 3. В приложение № 5 към чл. 5 от Постановление № 3 на Министерския съвет от
2014 г. за изпълнението на държавния бюджет
на Република България за 2014 г. (обн., ДВ,
бр. 8 от 2014 г.; изм. и доп., бр. 18, 25, 30, 31,
34, 36, 37, 44, 45 и 47 от 2014 г.), в пореден
№ 27, в колона 3 числото „29 500 000“ се
заменя с „31 000 000“.
Министър-председател:
Пламен Орешарски
Главен секретар на Министерския съвет:
Нина Ставрева
4189
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 162
ОТ 17 ЮНИ 2014 Г.

за изменение и допълнение на Методологията
за определяне на финансови корекции, които се прилагат спрямо разходите, свързани
с изпълнението на оперативните програми,
съфинансирани от структурните инструменти
на Европейския съюз, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и
Европейския фонд за рибарство, приета с
Постановление № 134 на Министерския съвет
от 2010 г. (обн., ДВ, бр. 53 от 2010 г.; изм. и
доп., бр. 3 от 2011 г. и бр. 65 от 2013 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. Наименованието се изменя така:
„Методология за определяне на финансови
корекции във връзка с нарушения, установени
при възлагането и изпълнението на обществени
поръчки и на договори по проекти, съфинансирани от Структурните фондове, Кохезионния
фонд на Европейския съюз, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони,
Европейския фонд за рибарство и фондовете от
Общата програма „Солидарност и управление
на миграционните потоци“.
§ 2. Заглавието на раздел I се изменя така:
„Раздел I
Общи положения“.
§ 3. В чл. 1 се правят следните изменения:
1. Алинеи 1 и 2 се изменят така:
„(1) С методологията се урежда определянето на финансови корекции във връзка с
нарушения, установени при възлагането на
обществени поръчки или на договори по реда
на чл. 2, т. 2 и при изпълнението на сключените договори по проекти, съфинансирани от
Структурните фондове, Кохезионния фонд на
Европейския съюз, Европейския земеделски
фонд за развитие на селските райони, Европейския фонд за рибарство и фондовете от
Общата програма „Солидарност и управление
на миграционните потоци“.
(2) Целта на финансовите корекции е да
се възстанови ситуацията, при която всички
разходи, извършени в рамките на предоставената безвъзмездна финансова помощ, са в
съответствие с приложимото национално и
европейско законодателство.“
2. В ал. 3 думата „налагането“ се заменя с
„извършването“.
3. Алинея 4 се отменя.
§ 4. Създава се чл. 1а:
„Чл. 1а. Целта на методологията е да установи методите, критериите и съответните
размери на финансовите корекции, които се
прилагат при нарушения на общите принципи
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и приложимото национално и европейско законодателство при възлагането на обществени
поръчки и на договори по реда на чл. 2, т. 2 и
при тяхното изпълнение, включително на правилата и принципите, произтичащи от Договора
за функциониране на Европейския съюз.“
§ 5. Член 2 се изменя така:
„Чл. 2. Методологията се прилага при констатиране на нарушения при:
1. възлагане на обществени поръчки по реда
на Закона за обществените поръчки по проекти,
съфинансирани със средства от Структурните
фондове, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони,
Европейския фонд за рибарство и фондовете от
Общата програма „Солидарност и управление
на миграционните потоци“, за програмния
период 2007 – 2013 г.;
2. възлагане на договори по реда на Постановление № 118 на Министерския съвет
от 2014 г. за условията и реда за определяне
на изпълнител от страна на бенефициенти на
безвъзмездна финансова помощ от Европейския
фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския
фонд за морско дело и рибарство, Финансовия
механизъм на Европейското икономическо
пространство и Норвежкия финансов механизъм (ДВ, бр. 44 от 2014 г.), Постановление № 69
на Министерския съвет от 2013 г. за условията
и реда за определяне на изпълнител от страна
на кандидати за безвъзмездна финансова помощ
и бенефициенти на договорена безвъзмездна
финансова помощ от Структурните фондове и
Кохезионния фонд на Европейския съюз, Съвместната оперативна програма „Черноморски
басейн 2007 – 2013 г.“, Финансовия механизъм
на Европейското икономическо пространство
и Норвежкия финансов механизъм (обн., ДВ,
бр. 27 от 2013 г.; отм., бр. 44 от 2014 г.) и Постановление № 55 на Министерския съвет от
2007 г. за условията и реда за определяне на
изпълнител от страна на бенефициенти на
договорена безвъзмездна финансова помощ от
Структурните фондове и Кохезионния фонд на
Европейския съюз, Съвместната оперативна
програма за трансгранично сътрудничество
„Черно море 2007 – 2013 г.“ и от Финансовия
механизъм на Европейското икономическо
пространство (обн., ДВ, бр. 24 от 2007 г.; отм.,
бр. 27 от 2013 г.);
3. изпълнението на сключените договори,
възложени по реда на т. 1 или 2.“
§ 6. Член 3 се изменя така:
„Чл. 3. Методологията се прилага в съответствие с Насоките за определяне на финансови корекции, които да бъдат извършвани
от Европейската комисия, спрямо разходите,
финансирани от Европейския съюз съгласно
принципа на споделено управление, за несъответствие с правилата за обществени поръчки,
одобрени с Решение С(2013)9527 от 19.12.2013 г.
на Европейската комисия.“
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§ 7. Думите „Раздел ІІ Обхват“ се заличават.
§ 8. Член 4 се отменя.
§ 9. Член 5 се изменя така:
„Чл. 5. Нарушенията, за които се извършват
финансови корекции, са свързани с неспазване на основните принципи при възлагане на
обществени поръчки или на договори по реда
на чл. 2, т. 2, като:
1. публичност и прозрачност, свободна и
лоялна конкуренция, равнопоставеност и недопускане на дискриминация;
2. свободното движение на стоки, правото
на установяване, свободата на предоставяне
на услуги, недопускане на дискриминация и
равно третиране и прозрачност, произтичащи
пряко от Договора за функциониране на Европейския съюз.“
§ 10. Член 6 се изменя така:
„Чл. 6. (1) Основните категории нарушения,
както и препоръчителните процентни показатели на финансови корекции за съответните
видове нарушения са посочени в приложението.
(2) Наличието на нарушение, за което се
предви ж да финансова корек ци я съгласно
приложението по ал. 1, се установява след
направен анализ на приложимия нормативен
акт по чл. 2, т. 1 или 2, по реда на който е
възложена конкретната обществена поръчка
или договор.“
§ 11. Досегашният раздел III става раздел ІІ
и в заглавието думата „Диференциран“ се заменя с „Диференциален“.
§ 12. В чл. 7 ал. 1 и 2 се изменят така:
„(1) При определяне размера на финансовите
корекции се отчитат характерът и тежестта на
нарушението и финансовото му отражение.
(2) Нарушението се определя като тежко,
когато са нарушени принципите на свободна и
лоялна конкуренция, публичност и прозрачност,
и равнопоставеност, което води до ограничаване
на потенциалните участници или кандидати
или до възлагане на обществената поръчка
или на договора на изпълнител, различен от
този, на когото е трябвало да бъде възложен.“
§ 13. Член 8 се изменя така:
„Чл. 8. (1) При прилагане на диференциалния
метод размерът на финансовата корекция е
равен на реално установеното финансово отражение на нарушението върху изразходваната
безвъзмездна финансова помощ, определено на
базата на анализ за съответствие с приложимия
нормативен акт по чл. 2, т. 1 или 2, по реда
на който е възложена конкретната обществена
поръчка или договор.
(2) При определяне на финансовото отражение на нарушението се съпоставят разходите
в рамките на предоставената безвъзмездна
финансова помощ по договора, извършени след
възникване на нарушението, и хипотетичният
размер на разходите в ситуация, в която не е
имало нарушение.“
§ 14. В чл. 9 се правят следните изменения
и допълнения:
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1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Размерът на финансовата корекция се
установява по пропорционалния метод в случаите, когато не е възможно да се направи точно
количествено определяне на финансовото отражение на нарушението върху изразходваната
безвъзмездна финансова помощ по договора.“
2. В ал. 2 думата „нередности“ се заменя с
„нарушения“.
3. Алинеи 3 и 4 се изменят така:
„(3) При прилагане на пропорционалния
метод изчисляването на финансовата корекция
се извършва, като процентният показател,
посочен в приложението към чл. 6, ал. 1, се
отнася към сумата на засегнатите от нарушението разходи по съответния договор, сключен
по реда на чл. 2, т. 1 или 2, които са поискани
от бенефициента за възстановяване, като се
прилага следната формула:
К = Пк x Ср,
където:
К е размерът на финансовата корекция;
Пк – процентният показател на финансовата
корекция съгласно приложението към чл. 6, ал. 1;
Ср – сумата на разходите по съответния договор
с изпълнител, за който е констатирано нарушението, поискани от бенефициента за възстановяване
от договарящия орган.

(4) За всеки бъдещ поискан за възстановяване
разход, направен в рамките на засегнатия от
нарушението договор, се извършва корекция
със същия процентен показател.“
4. В ал. 5:
а) думата „стойността“ се заменя с „размера“;
б) думите „приложение № 2, колона № 4
и приложение № 3, колона № 4“ се заменят с
„приложението към чл. 6, ал. 1“.
5. Алинея 6 се изменя така:
„(6) Ако установен случай на нарушение не
е обхванат в приложението към чл. 6, ал. 1, за
изчисляване размера на финансовата корекция
се приема процентният показател, предвиден
за най-близкото по категория нарушение.“
6. Създава се ал. 7:
„(7) В зависимост от характера и тежестта на
нарушението органите по чл. 11, ал. 1, т. 1 – 4
обосновано могат да прилагат процентен показател на финансова корекция, различен от
определения в приложението към чл. 6, ал. 1,
но не по-висок от максимално определения за
съответното нарушение.“
§ 15. Член 10 се изменя така:
„Чл. 10. (1) Когато констатираното нарушение
няма и не би имало финансово отражение, не
се налага финансова корекция.
(2) Не се налагат финансови корекции за
нарушения, извършени при възлагането на
обществени поръчки или на договори по реда
на чл. 2, т. 2, когато процедурата е прекратена и не е извършено плащане от органите по
чл. 11, ал. 1 – 4.
(3) При констатирани два или повече случая на нарушения, извършени от бенефициент
при възлагането на обществени поръчки или
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на договори по реда на чл. 2, т. 2 и/или при
тяхното изпълнение, процентът на финансовите корекции не се натрупва. В този случай
размерът на корекцията се определя, като се
прилага процентният показател, предвиден за
най-сериозното установено нарушение.
(4) Финансова корекция в размер 100 процента може да се извърши в най-сериозните
случаи, когато нарушението облагодетелства
определен участник или участници в процедурата за възлагане на обществена поръчка или
на договор по реда на чл. 2, т. 2 или когато
нарушението е свързано с измама, установена
от компетентен орган.“
§ 16. Досегашният раздел ІV става раздел ІІІ.
§ 17. Член 11 се изменя така:
„Чл. 11. (1) Методологията се прилага при
извършването на финансови корекции от:
1. договарящите органи на оперативните
програми, съфинансирани от Структурните
фондове и Кохезионния фонд на Европейския
съюз за програмния период 2007 – 2013 г.;
2. договарящите органи на Програмата
за развитие на селските райони за периода
2007 – 2013 г. и Оперативната програма за
развитие на сектор „Рибарство“;
3. управляващия орган/националния партниращ орган/националното звено за контакт по
програмите за териториално сътрудничество,
в които Република България участва;
4. отговорните органи за управление по
фондовете от Общата програма „Солидарност
и управление на миграционните потоци“;
5. одитните органи по оперативните програми, съфинансирани от Структурните фондове,
Кохезионния фонд и Европейския фонд за
рибарство, одитните органи на фондовете от
Общата програма „Солидарност и управление
на миграционните потоци“ и сертифициращия орган по програмата, съфинансирана от
Европейския земеделски фонд за развитие на
селските райони.
(2) Органите по ал. 1 отговарят за въвеждането и прилагането на ефективни системи
за установяване случаите на нарушения на
разпоредбите на нормативните актове по чл. 2,
т. 1 и 2, като:
1. управляващите органи на програмите
по ал. 1, т. 1 и 2 и органите по ал. 1, т. 3 и 4
утвърждават писмени правила за извършване
на финансови корекции, които се публикуват
на тяхната интернет страница и на Единния
информационен портал за обща информация
за управление на Структурните фондове и Кохезионния фонд на ЕС на Република България;
2. органите по ал. 1, т. 1 – 4 предвиждат в
договорите или в заповедите за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ условия, свързани с извършването на финансови корекции
съобразно методологията и правилата по т. 1.“
§ 18. Член 12 се изменя така:
„Чл. 12. (1) Органите по чл. 11, ал. 1, т. 1 – 4
са длъжни да предприемат незабавни действия
за възстановяване от страна на бенефициентите
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на неправомерно изразходваните/изплатените
суми, съфинансирани от Структурните фондове,
Кохезионния фонд, Европейския земеделски
фонд за развитие на селските райони, Европейския фонд за рибарство и от фондовете от
Общата програма „Солидарност и управление
на миграционните потоци“, в това число свързаното с тях национално съфинансиране.
(2) Сумите, подлежащи на възстановяване,
следва да са равни на размера на финансовата
корекция, определена по реда на методологията.“
§ 19. Член 13 изменя така:
„Чл. 13. (1) Правилата по чл. 11, ал. 2, т. 1
предвиждат реда за извършване на финансови
корекции, както следва:
1. съответният орган по чл. 11, ал. 1 т. 1 – 4
уведомява писмено бенефициента за съществуващо съмнение за нарушение, за което предстои
да бъде извършена финансова корекция, като
посочва категорията нарушение, нормативните
разпоредби, които са нарушени, и мотивира
избрания метод за определяне на корекцията,
както и нейния размер;
2. в срок до 10 работни дни от датата на
получаване на уведомлението бенефициентът
може да представи на органа по т. 1 коментари, бележки и/или допълнителни документи,
с които да мотивира възражение срещу извършването на финансова корекция или срещу
нейния размер;
3. в срок до 5 работни дни от получаването на
възражението по т. 2 органът по т. 1 мотивира
неговото приемане или отхвърляне, за което
писмено уведомява бенефициента;
4. в случай че възражението на бенефициента
бъде прието, органът по т. 1 не извършва финансова корекция или коригира нейния размер;
5. в случай че резултатът от разглеждане
на възражението не удовлетворява бенефициента, той има право да поиска провеждане
на процедура по изслушване относно финансовата корекция в срок до 3 работни дни от
получаване на уведомлението по подаденото
от него възражение;
6. органът по т. 1 съгласувано с бенефициента
определя дата за провеждане на изслушването,
не по-късна от 5 работни дни от постъпване
на искането;
7. органът по т. 1 изготвя писмен протокол
от проведеното изслушване, който се подписва
от неговия ръководител и от бенефициента или
от оправомощени от тях лица;
8. в случай че бенефициентът или оправомощеното от него лице не се яви на изслушването, без да са налице доказателства за
обективни причини за неявяването му, органът
по т. 1 изготвя констативен протокол, който
се подписва от неговия ръководител или от
оправомощеното от него лице;
9. в срок до 5 работни дни от изслушването,
а в случаите по т. 8 – от датата, която е била
определена за изслушването, органът по т. 1
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изпраща на бенефициента окончателното си
мотивирано становище;
10. при отхвърляне на възражението становището по т. 9 задължително съдържа описание
на нарушението, нормативните разпоредби,
които са нарушени, мотиви за избрания метод
за определяне на корекцията и нейния размер,
след което органът по т. 1 пристъпва към извършване на финансовата корекция.
(2) Когато органът по ал. 1, т. 1 извършва
финансова корекция след изплащане на безвъзмездната финансова помощ, той предприема
незабавни действия за събиране на сумите,
подлежащи на възстановяване, като изпраща
покана до бенефициента за доброволно изпълнение на задължението в 14-дневен срок от
получаване на поканата.
(3) Поканата по ал. 2 съдържа информация за нарушението, правното основание за
извършване на финансовата корекция, размера на дължимите суми, срока за възстановяването им, данни за банковата сметка, по
която да бъдат възстановени, както и реда за
уведомяване на органа от бенефициентите за
доброволно възстановените суми. В поканата
се посочват и възможните санкции и последващи процедури, в случай че изискването за
възстановяване на дължимите суми не бъде
изпълнено в указания срок.
(4) В случай че бенефициентът не възстанови
дължимите суми в срока по ал. 2, органът по
ал. 1, т. 1 предприема действия за възстановяване чрез:
1. прихващане на дължимите суми от последващи плащания по договора или заповедта
за безвъзмездна финансова помощ, в случай
че са налице такива;
2. упражняване на правата по учредени/
издадени от бенефициента обезпечения по договора за безвъзмездна финансова помощ, и/или
3. уведомяване на Националната агенция
за приходите за предприемане на действия по
принудително изпълнение.
(5) Органът по ал. 1, т. 1 предприема действия
за преразглеждане на извършената финансова
корекция, когато при проверка на управляващ,
сертифициращ или одитен орган се установи, че
извършената финансова корекция е в завишен
размер или не е следвало да бъде извършвана.“
§ 20. В чл. 14 ал. 1 се изменя така:
„(1) В изпълнение на нормативно определените функции за извършване на одити на
системите и одити на операциите по програмите, съфинансирани от Структурните фондове,
Кохезионния фонд, Европейския земеделски
фонд за развитие на селските райони, Европейския фонд за рибарство и от фондовете от
Общата програма „Солидарност и управление
на миграционните потоци“, одитните органи
извършват проверка за законосъобразност на
проведените процедури по чл. 2.“
§ 21. Приложения № 1, 2 и 3 се отменят.
§ 22. Създава се приложение към чл. 6, ал. 1:
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„Приложение
към чл. 6, ал. 1
ОСНОВНИ К АТЕГОРИИ
НАРУШЕНИЯ И СЪОТВЕТНИЯТ ПРОЦЕНТЕН ПОК АЗАТЕЛ НА ФИНАНСОВИТЕ КОРЕКЦИИ
1. Обявление за възлагане на обществена поръчка и документация за участие/публична покана
№ по
Показател на корекцията
Нарушение
Описание на нарушението
ред
(в %)
1.

Липса на публикуване Обявлението не е публикува- 100 на сто
на обявление/публична но в съответствие с приложи- 25 на сто, в случай че публикуването
покана
мите правила.
на обявление за поръчка/п ублична
покана се изисква от приложимите
нормативни актове и не е било публикувано в ОВЕС, но е публикувано
по начин, който гарантира достъп на
предпри ятие, намиращо се в дру га
държава членка, до подходяща информация относно обществената поръчка,
преди тя да бъде възложена, така че
то да може да представи оферта или
да изрази интерес за участие в поръчката; това означава, че обявлението
за поръчката или е било публикувано
на национално ниво (в съответствие
с националното законодателство), или
основните стандарти за публикуване
на о бя в лен ие з а пор ъч к а с а би л и
спазени; за повече детайли относно
т ези с та н дар т и (ви ж ра здел 2.1 о т
тълкувателно съобщение на Комисията
n 2006/C 179/02).

2.

Незаконосъобразно
р а з д е л я н е н а п о р ъчките за строителство/
услуги/доставки

Поръчка за строителство или
за доставки на стоки и/или
услуги се разделя, в резултат
на което излиза извън обхвата
на приложимите нормативни
актове, т.е избягва се публикуването в РОП/ОВЕС за
целия набор от строителни
дейности, услуги или доставки – предмет на обществена
поръчка.

100 на сто
25 на сто, в случай че публикуването
на обявление за поръчка се изисква от
приложимите нормативни актове и не
е публикувано в ОВЕС, но е публикувано по начин, който гарантира достъп
на предприятие, намиращо се в друга
държава членка, до подходяща информация относно обществената поръчка,
преди тя да бъде възложена, така че
то да може да представи оферта или
да изрази интерес за участие в поръчката; това означава, че обявлението
за поръчката или е било публикувано
на национално ниво (в съответствие
с националното законодателство), или
основните стандарти за публикуване
на о бя в лен ие з а пор ъч к а с а би л и
спазени; за повече детайли относно
т ези с та н дар т и (ви ж ра здел 2.1 о т
тълкувателно съобщение на Комисията
n 2006/C 179/02).

3.

Неспазване на:
а) сроковете за получаване на офертите,
или на
б) сроковете за получаване на заявленията
за участие

Сроковете за получаване на
о ф ер т и т е и л и за я в лен и я та
за у частие са по-кратки от
сроковете, посочени в приложимите нормативни актове.

25 на сто, в случай че съкращаването
на сроковете е по-голямо или равно
на 50 на сто.
10 на сто, в случай че съкращаването
на сроковете е по-голямо или равно
на 30 на сто.
5 на сто, в случай на каквото и да е
друго съкращаване на сроковете (този
процент на корекцията може да бъде
намален от 2 до 5 на сто, когато се
счита, че характерът и тежестта на
нарушението не оправдават корекция
от 5 на сто).
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Показател на корекцията
(в %)

Нарушение

Описание на нарушението

4.

Недостат ъчен срок за
потенциалните участници/кандидати да получат
документацията за участие/за публичен достъп
до публичната покана

Срокът за потенциалните участници/кандидати за получаване
на документация за участие е
прекалено кратък и това ограничава необосновано конкуренцията за участие в процедурата
за възлагане на обществената
поръчка.

25 на сто, в случай че срокът, който потенциалните участници/кандидати имат за
получаване на документация, или срокът
за публичен достъп до публичната покана е по-кратък от 50 на сто от срока за
получаване на офертите (в съответствие
с приложимите разпоредби).
10 на сто, в случай че срокът, който потенциалните участници/кандидати имат за
получаване на документация, или срокът
за публичен достъп до публичната покана е по-кратък от 60 на сто от срока за
получаване на офертите (в съответствие
с приложимите разпоредби).
5 на сто, в случай че срокът, който потенциалните участници/кандидати имат
за получаване на тръжната документация, или срокът за публичен достъп до
публичната покана е по-малък от 80 на
сто от срока за получаване на офертите
(в съответствие с приложимите разпоредби).

5.

Липса на публикация за:
а) удължаване на срока за
получаване на офертите,
или
б) удължаване на срока
за получаване на заявленията за участие

Срокът за получаване на офертите (на заявленията за участие) е удължен, без това да
бъде публик у вано съгласно
съответните правила (т.е. публикуване в РОП/ОВЕС, ако
обществената поръчка подлежи
на публикуване).

10 на сто
Корекцията може да бъде намалена на
5 на сто в зависимост от тежестта на
нарушението.

6.

Незаконосъобразно при- Възложителят възлага общестлагане на процедура на вена поръчка чрез процедура на
договаряне с обявление договаряне с обявление, без да
са налице нормативно установените предпоставки за това.

25 на сто
Корекцията може да бъде намалена до
10 на сто или до 5 на сто в зависимост
от тежестта на нарушението.

7.

Недостатъчна обосновка
за липса на публик уване на обявление за
обществена поръчка при
възлагане на поръчки в
областта на отбраната и
сигурността

Възложителят възлага обществена поръчка в областта на
отбраната и сигурността чрез
състезателен диалог или чрез
процедура на договаряне, без
да п ублик у ва обявление за
обществената поръчка, но обстоятелствата не обосновават
използването на такава процедура.

100 на сто
Корекцията може да бъде намалена до
25 на сто, 10 на сто или 5 на сто в зависимост от тежестта на нарушението.

8.

Липса на определяне в
обявлението за обществена поръчка на:
а) критериите за подбор,
и/или
б) показателите за комплексна оценка, както
и тяхната относителна
тежест

В обявлението за обществена поръчка не са посочени
критериите за подбор и/или
нито в обявлението за обществена поръчка, нито в документацията се посочват достатъчно
подробно показателите за комплексна оценка, както и тяхната
относителна тежест.

25 на сто
Корекцията може да бъде намалена до
10 на сто или 5 на сто, ако критериите за подбор/показателите за оценка
са посочени в обявлението или в документацията относно показателите за
оценка, но не са посочени достатъчно
подробно.

9.

Неп ра вомерн и и/и л и
дискриминационни критерии за подбор и/или
показатели за комплексна оценка, посочени в
обявлението за поръчката или в документацията за участие, или в
публичн ата покана

Случаи, в които потенциалните участници/кандидати са
възпрепятствани от участие
поради неправомерни критерии за подбор и/или показателите за оценка, посочени в
обявлението за поръчка или
в документацията, например:
а) задължение за наличие на

25 на сто
Корекцията може да бъде намалена до
10 на сто или 5 на сто в зависимост от
тежестта на нарушението.
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стопанска дейност или представителство в страната или
в региона;
б) участниците/кандидатите
да притежават опит в страната
или в региона.
10.

Критериите за подбор не
са свързани с и/или не са
пропорционални на предмета на поръчката.

Когато минима лните изисквания за възможностите на
участника или на кандидата
за определена поръчка не са
свързани с и/или не са пропорционални на предмета на поръчката, като по този начин
не се гарантира равен достъп
на участниците в процедурата
или се ограничава конкуренцията за участие в обществената
поръчка.

25 на сто
Корекцията може да бъде намалена до
10 на сто или 5 на сто в зависимост от
тежестта на нарушението.

11.

Дискриминационни тех- Поставяне на технически станнически спецификации дарти, които са прекалено специфични и по този начин не
предоставят равен достъп на
участниците/кандидатите за
участие, или това води до необосновано ограничаване на
конкуренцията за участие в
обществената поръчка.

25 на сто
Корекцията може да бъде намалена до
10 на сто или 5 на сто в зависимост от
тежестта на нарушението.

12.

Недостатъчно подробно Описанието в обявлението и/
определяне на предмета или в документацията е недостана договора
тъчно за потенциалните участници/кандидати да определят
предмета на договора.

10 на сто
Корекцията може да бъде намалена до
5 на сто в зависимост от тежестта на
нарушението.
В случай че изпълнените строителни
дейности не са обявени предварително,
съответната сума подлежи на корекция
от 100 на сто.

2. Оценяване на предложения
№ по
ред

Показател на корекцията
(в %)

Нарушение

Описание на нарушението

13.

Изменен ие на к ри т ериите за подбор след
отваряне на офертите,
което води до незаконосъобразно допускане на
участници/кандидати в
процедурата

Критериите за подбор са изменени по време на етапа на
подбора, което води до допускане на участници/ кандидати,
които не би трябвало да бъдат
доп уснати при спазване на
обявените критерии за подбор.

25 на сто
Корекцията може да бъде намалена до
10 на сто или до 5 на сто в зависимост
от тежестта на нарушението.

14.

Изменен ие на к ри т ериите за подбор след
отваряне на офертите,
което води до незаконосъобразно отстраняване
на участници/кандидати

Критериите за подбор са изменени по време на етапа на
подбор, което води до отстраняване на участници/кандидати,
които не би трябвало да бъдат
отстранени при спазване на
обявените критерии за подбор.

25 на сто
Корекцията може да бъде намалена до
10 на сто или до 5 на сто в зависимост
от тежестта на нарушението.

15.

Оценяване на участниците/кандидатите при
използване на незаконосъобразни критерии за
подбор или показатели
за оценка

По време на оценяването на
участниците/кандидатите критериите за подбор са използвани
като показатели за оценка или
показателите за оценка (или
съответните подпоказатели,

25 на сто
Корекцията може да бъде намалена до
10 на сто или до 5 на сто в зависимост
от тежестта на нарушението.

С Т Р.
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ред
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или относителната им тежест),
посочени в обявлението или
в документацията, не са били
приложени, в резултат на което се прилагат незаконосъобразни критерии за подбор и
показатели за оценка.
При ме р: под пок а з ат е л и т е,
използвани за възлагане на
договора, не са свързани с
показателите за оценка, посочени в обявлението за поръчката или в документацията.
16.

Липса на прозрачност
и/или на равно третиране по време на оценяването

Одитната пътека, отнасяща
се конк рет но до оценк и те,
поставени на всяка оферта,
е неясна/неоправдана/непрозрачна или несъществуваща
и/или протоколът/док ладът
за оценка не съществува или
не съдържа всички елементи,
и зис к в а н и о т с ъ о т в е т н и т е
разпоредби.

25 на сто
Корекцията може да бъде намалена до
10 на сто или до 5 на сто в зависимост
от тежестта на нарушението.

17.

Изменение на оферта/ Възложителят разрешава на
заявление за участие по участник/кандидат да измени
време на оценяването офертата/заявлението си по
време на оценяването на офертите.

25 на сто
Корекцията може да бъде намалена до
10 на сто или до 5 на сто в зависимост
от тежестта на нарушението.

18.

Преговаряне по време В рамк ите на открита или
на процедурата за въз- ограничена процедура възлолагане на поръчка
жителят преговаря с участниците/кандидатите по време
на етапа на оценяване, което
води до значително изменение
на първоначалните условия,
посочени в обявлението за
поръчката или в документацията.

25 на сто
Корекцията може да бъде намалена до
10 на сто или до 5 на сто в зависимост
от тежестта на нарушението.

19.

Провеждане на процед у ра на договаряне с
обявление със съществена п ром я на в п ър вонача л но о бя вен и т е
ус л о в и я , п о с оч е н и в
обявлението за обществена поръчка 1

25 на сто
Корекцията може да бъде намалена до
10 на сто или до 5 на сто в зависимост
от тежестта на нарушението.

При процедура на договаряне с
обявление първоначално обявените условия за договор са
съществено променени, което
е основание за обявяване на
нова процедура.

1

1

Ограничена степен на гъвкавост може да се приложи спрямо измененията на договора след възлагането, дори
когато такава възможност не е предвидена по ясен начин в обявлението или в документацията. Когато такава
възможност не е предвидена в документацията, измененията на договора могат да бъдат приети, ако не са
съществени. Изменението се счита за съществено, ако:
а) възложителят въвежда условията, които, ако са били част от първоначалната процедура, биха позволили
допускането на участници/кандидати, различни от първоначално допуснатите;
б) измененията позволяват възлагането на поръчката на участник/кандидат, различен от първоначално определения;
в) възложителят разширява обхвата на договора, за да включи строителство/услуги/доставки, които първоначално
не са били включени;
г) изменението променя икономическия баланс в полза на изпълнителя по начин, който не е предвиден в
първоначалния договор.
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Отстраняване на оферти Офер т и т е на у час т ниц и т е/ 25 на сто
с необичайно ниска цена кандидатите са с необичайно
ниски цени по отношение на
сток ите, ст роителните дейности или услугите, но възложителят, преди да отхвърли тези оферти, не изисква
подробна писмена обосновка
за начина на образуване на
цената.

21.

Конфликт на интереси Ус т а новен о т ком пе т ен т ен 100 на сто
съдебен или административен
орган конфликт на интереси
на бенефициента или на възложителя.
3. Изпълнение на сключения договор
№ по
Показател на корекцията
Вид нарушение
Описание на нарушението
ред
(в %)
22.

Съществено изменение
на елементите на договора, посочени в обявлението за поръчката
или в документацията
за участие1, или в публичната покана

Съществените елементи на
в ъ з л а г а не т о н а по р ъч к ат а
включват, но не се ограничават
единствено до цена, естество
на с т рои т ел ни т е дейност и,
период на приключване, условия на плащане и използвани
материали. Необходимо е за
всеки конкретен случай да се
прави анализ кои са съществените елементи.

25 на сто от стойността на договора
плюс допълнителната стойност по договора, която е резултат от значителното
изменение на елементите му.

23.

Намаляване обхвата на Договорът е възложен в съотдоговора
ветствие с приложимите нормативни актове, но впоследствие обемът му е намален.

Стойността на намалението в обхвата
плюс 25 на сто от стойността на окончателния обем (само в случай на значително намаляване обема на договора).

24.

Възлагане на допълнителни договори за строителни работи/услуги/
доставки (ако възлагането представлява съществено изменение на
първоначалните условия
на договора1), без конкуренция, при отсъствие на едно от следните
условия:
а) изключителна спешност, причинена от непредвидими събития;
б) непредвидено обстоятелство за допълнителни строителни работи,
услуги, доставки

Основният договор е възложен
в съответствие с приложимите
разпоредби, но е последван от
един или повече допълнителни
договори за строителни работи/услуги/доставки (в писмен
или в устен вид), възложени
при неспазване на разпоредбите на приложимите нормативни актове, т.е. разпоредбите, свързани с процедурите
на договаряне без обявление,
на основание изключителна
спешност, предизвикана от
непредвидими събития, или
за възлагане на поръчки за
допълнителни доставки, строителни работи и услуги.

100 на сто от стойността на допълнителните договори.
Когато сумата на всички допълнителни
договори за строителни работи/услуги/
доставки (в писмен или в устен вид),
възложени при неспазване на разпоредбите на приложимите нормативни
актове, не надвишава праговете на
Директивите и 50 на сто от стойността
на първоначалния договор, корекцията
може да бъде намалена до 25 на сто.

25.

Доп ъ лни телни ст роителни работи или услу ги, надвишаващи
л и м и т а , оп р еде лен в
съответните разпоредби

Основният договор е възложен 100 на сто от стойността, надвишаваща
в съответствие с разпоредбите 50 на сто от стойността на първоначална приложимите нормативни ния договор.
а к т ове, но е послед ва н о т
един или повече допълнителни
договори, надвишаващи стойността на основния договор с
повече от 50 на сто.

“

С Т Р.

12

ДЪРЖАВЕН

Преходни и заключителни разпоредби
§ 23. Постановлението се прилага при
извършване на финансови корек ц ии във
връзка с нарушения, открити след влизането
му в сила.
§ 24. В Постановление № 134 на Министерския съвет от 2010 г. за приемане на
Методология за определяне на финансови корекции, които се прилагат спрямо разходите,
свързани с изпълнението на оперативните
програми, съфинансирани от структурните
инструменти на Европейския съюз, Европейския земеделски фонд за развитие на селските
райони и Европейския фонд за рибарство
(обн., ДВ, бр. 53 от 2010 г.; доп., бр. 3 от
2011 г.) се правят следните изменения:
1. Наименованието се изменя така:
„Методология за определяне на финансови
корекции във връзка с нарушения, установени
при възлагането и изпълнението на обществени поръчки и на договори по проекти,
съфинансирани от Структурните фондове,
Кохезионния фонд на Европейския съюз,
Европейския земеделски фонд за развитие
на селските райони, Европейския фонд за
рибарство и фондовете от Общата програма
„Солидарност и управление на миграционните потоци“.
2. Член единствен се изменя така:
„Член единствен. Приема Методология за
определяне на финансови корекции във връзка с нарушения, установени при възлагането
и изпълнението на обществени поръчки и
на договори по проекти, съфинансирани от
Структурните фондове, Кохезионния фонд на
Европейския съюз, Европейския земеделски
фонд за развитие на селските райони, Европейския фонд за рибарство и фондовете от
Общата програма „Солидарност и управление
на миграционните потоци“.“
§ 25. В § 6 от преходните и заключителните разпоредби на Постановление № 119 на
Министерския съвет от 2014 г. за приемане
на национални правила за допустимост на
разходите по оперативните програми, съфинансирани от Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд,
Кохезионния фонд на Европейския съюз и
от Европейския фонд за морско дело и рибарство, за финансовата рамка 2014 – 2020 г.
(ДВ, бр. 44 от 2014 г.) накрая се поставя
запетая и се добавя „с изключение на § 3,
който влиза в сила от 7 май 2014 г.“.
§ 26. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Пламен Орешарски
Главен секретар на Министерския съвет:
Нина Ставрева
4190

ВЕСТНИК
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 163
ОТ 19 ЮНИ 2014 Г.

за одобряване на промени на утвърдените
разходи по области на политики и по други
бюджетни програми по бюджета на Министерството на регионалното развитие за 2014 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. Одобрява промени на утвърдените
разходи по области на политики и по други
бюджетни програми по бюджета на Министерството на регионалното развитие за 2014 г.,
както следва:
1. намаление на утвърдените разходи по
„Политика в областта на подобряване инфраструктурната свързаност на регионите – изграждане и модернизиране на пътната и ВиК
инфраструктура“, бюджетна програма „Рехабилитация и изграждане на пътна инфраструктура“
с 2 817 939 лв.;
2. увеличение на утвърдените разходи по „Политика в областта на развитието на регионите
в страната и намаляване на различията, ефективното и ефикасно използване на публичните
финанси за подобряване качеството на жизнената среда и създаването на работни места“,
бюджетна програма „Стратегическо планиране
на регионалното и пространственото развитие,
децентрализация и управление на финансовите
инструменти за регионално и местно развитие
и териториално сътрудничество“ с 40 000 лв.;
3. увеличение на утвърдените разходи по
други бюджетни програми: по бюджетна програма „Ефективно управление на държавната
собственост, държавното участие в търговските
дружества и държавни предприятия и развитие
на публично-частното партньорство и концесионирането“ с 50 000 лв., по бюджетна програма
„Гражданска регистрация и административно
обслужване на населението“ с 200 000 лв. и по
бюджетна програма „Ефективна администрация
и координация“ с 2 527 939 лв.
Чл. 2. Министърът на регионалното развитие
да извърши съответните промени по бюджета
на Министерството на регионалното развитие
за 2014 г. и да уведоми министъра на финансите.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 1 от Закона за публичните
финанси.
§ 2. Изпълнението на постановлението
се възлага на министъра на регионалното
развитие.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Пламен Орешарски
Главен секретар на Министерския съвет:
Нина Ставрева
4260
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 164
ОТ 19 ЮНИ 2014 Г.

1

за одобряване на допълнителни трансфери
за бюджетите на общини за 2014 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. Одобрява допълнителни трансфери за
бюджетите на общини в затруднено финансово
състояние съгласно Наредбата за условията,
реда и критериите за предоставяне на средства
на общини в затруднено финансово състояние
за 2014 г., приета с Постановление № 117 на
Министерския съвет от 2014 г. (ДВ, бр. 42 от
2014 г.), в размер 14 933 000 лв., разпределени
по общини съгласно приложението.
Чл. 2. Допълнителните трансфери по чл. 1
да се осигурят за сметка на предвидените
средства по централния бюджет за 2014 г.
Чл. 3. Министърът на финансите да извърши
налагащите се промени по централния бюджет,
включително по бюджетните взаимоотношения
на общините с централния бюджет за 2014 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 89 от Закона за държавния бюджет на
Република България за 2014 г. и чл. 109, ал. 3
от Закона за публичните финанси.
§ 2. Изпълнението на постановлението
се възлага на министъра на финансите и на
кметовете на съответните общини.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Пламен Орешарски
Главен секретар на Министерския съвет:
Нина Ставрева
Приложение към чл. 1
Код
по
ЕБК

Общини

1

2

Финансово
подпомагане
(в лв.)

3

ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД
5102 Белица

100 000

5104 Гоце Делчев

300 000

5111 Cимитли

400 000

5112 Cтрумяни

200 000

5114 Якоруда

100 000

ОБЛАСТ БУРГАС
5205 Mалко Tърново

300 000

ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО
5410 Cухиндол

ВЕСТНИК

78 000

ОБЛАСТ ВИДИН
5503 Брегово

318 000

5511 Чупрене

380 000

С Т Р. 1 3
2

3

ОБЛАСТ ВРАЦА
5601 Борован

400 000

5603 Bраца

300 000

5606 Kриводол

400 000

5607 Mездра

200 000

5608 Mизия

200 000

5609 Oряхово

200 000

ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ
5901 Aрдино

450 000

5903 Kирково

170 000

5905 Kърджали

950 000

5906 Mомчилград

700 000

ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ
6001 Бобовдол

300 000

6003 Дупница

200 000

6008 Cапарева баня

200 000

ОБЛАСТ ЛОВЕЧ
6102 Летница

200 000

ОБЛАСТ МОНТАНА
6206 Георги Дамяново

150 000

ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК
6301 Батак

150 000

6303 Брацигово

250 000

6304 Bелинград

400 000

6306 Пазарджик

400 000

6310 Cептември

200 000

ОБЛАСТ ПЕРНИК
6404 Перник

100 000

ОБЛАСТ ПЛЕВЕН
6505 Искър

177 000

ОБЛАСТ ПЛОВДИВ
6604 Kарлово

200 000

6606 Лъки

250 000

6612 „Pодопи“

200 000

ОБЛАСТ СЛИВЕН
7003 Cливен

400 000

ОБЛАСТ СМОЛЯН
7101 Баните

200 000

7102 Борино

100 000

7103 Девин

700 000

7106 Mадан

300 000

7107 Hеделино

200 000

7108 Pудозем

700 000

ОБЛАСТ СОФИЙСКА
7306 Долна баня

150 000

С Т Р.
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1
2
7316 Пирдоп
7317 Правец
ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА
7404 Kазанлък
7406 Николаево
ОБЛАСТ ТЪРГОВИЩЕ
7503 Oпака
ОБЛАСТ ХАСКОВО
7605 Mинерални бани
7607 Cимеоновград
7608 Cтамболово
7610 Xарманли
ВСИЧКО 14
4259

3
400 000
400 000
280 000
250 000
80 000
200
200
450
400
933

000
000
000
000
000

РЕШЕНИЕ № 414
ОТ 20 ЮНИ 2014 Г.

за обявяване на 23 юни 2014 г. за Ден на
национален траур
На основание чл. 89 и 90 от Правилника за
прилагане на Закона за държавния протокол,
приет с Постановление № 172 на Министерския
съвет от 2009 г.,
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
Обявява 23 юни 2014 г. за Ден на национален траур в памет на жертвите, загинали при
наводненията на 19 юни 2014 г.
Министър-председател:
Пламен Орешарски
Главен секретар на Министерския съвет:
Нина Ставрева
4284

МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ ГИ ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ФИНАНСИТЕ
Наредба за допълнение на Наредба № H-17
от 2006 г. за прилагане на разпоредбите на
Приложение № 37 и Приложение № 38 от
Регламент (ЕИО) № 2454/93 на Комисията
относно писмено деклариране чрез Единния
административен документ (обн., ДВ, бр. 105
от 2006 г.; изм. и доп., бр. 7 и 51 от 2007 г.,
бр. 3 от 2008 г., бр. 5, 30, 45, 92 и 97 от 2009 г.,
бр. 49 и 67 от 2010 г., бр. 6, 30, 36 и 64 от 2011 г.;
бр. 14 от 2012 г., бр. 4 и бр. 63 от 2013 г.; доп.,
бр. 30 от 2014 г.)
§ 1. В приложение № 18 към чл. 6, т. 22,
40 и 41, чл. 8, т. 22, „Класификатор на митническите учреждения“, в т. 1. Митнически
учреждения в Република България се правят
следните допълнения:

ВЕСТНИК
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1. след ред
„Царево Митнически пункт BG001012“
се добавя нов ред
„Нефтопристанище Митнически пункт код
BG001013“;
2. след ред
„Севлиево Митническо бюро код BG004309“
се добавя нов ред
„Троян Митническо бюро код BG004311“.
Заключителна разпоредба
§ 2. Наредбата влиза в сила от 1 юли 2014 г.
Министър:
Петър Чобанов

4145

НАЦИОНАЛНА
ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА
Условия и ред за изменение и допълнение
на Условия и ред за сключване на договори
за отпускане и заплащане на лекарствени
продукти по чл. 262, ал. 6, т. 1 от Закона за
лекарствените продукти в хуманната медицина,
на медицински изделия и на диетични храни
за специални медицински цели, заплащани
напълно или частично от НЗОК (ДВ, бр. 30
от 2014 г.)
§ 1. На основание чл. 45, ал. 15 ЗЗО НЗОК
сключва договори с притежатели на разрешения за търговия на дребно с лекарствени
продукти, за отпускане и напълно или частично запащане на:
1. лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6,
т. 1 ЗЛПХМ;
2. медицински изделия от Списък с медицински изделия, които Националната здравноосигурителна каса заплаща в условията на
извънболничната медицинска помощ (утвърден с Решение № РД-НС-04-61 от 10.06.2014 г.
на Надзорния съвет на НЗОК, публикуван на
интернет страницата на НЗОК);
3. диетични храни от Списък на диетични храни за специални медицински цели,
стойността на които се заплаща напълно
или частично от НЗОК (изготвен по реда на
глава втора от наредбата по чл. 45, ал. 9 ЗЗО
и т. 347, т. 3 от Решение № РД-УС-04-44 от
27.04.2009 г. на Управителния съвет на НЗОК,
в сила от 1.07.2009 г., изм. с Решение № РДНС-04-62 от 19.10.2011 г. на Надзорния съвет
на НЗОК, в сила от 1.01.2012 г.).
§ 2. В чл. 5, ал. 1 т. 6 се изменя така:
„6. медицински изделия – тест-ленти;“.
§ 3. В чл. 5, ал. 1 се създава нова т. 7 със
следното съдържание:
„7. медицински изделия – превръзки за
булозна епидермолиза.“
§ 4. В приложение № 1 „Образец на заявление към Условия и ред за сключване
на договори за отпускане и заплащане на
лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т. 1
от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и
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на диетични храни за специални медицински
цели, заплащани напълно или частично от
НЗОК“ се правят следните допълнения:
1. Точка 5 придобива следното съдържание:
„5. медицински изделия – тест-ленти;“.
2. Създава се нова т. 6 със следното съдържание:
„6. медицински изделия – превръзки за
булозна епидермолиза.“
§ 5. Към настоящите Уловия и ред за
изменение и допълнение на Условия и ред
за сключване на договори за отпускане и заплащане на лекарствени продукти по чл. 262,
ал. 6, т. 1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински
изделия и на диетични храни за специални
медицински цели, заплащани напълно или
частично от НЗОК (ДВ, бр. 30 от 2014 г.) се
създава приложение № 1: „Образец на типово
допълнително споразумение към договор за
отпускане на лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели за домашно лечение,
заплащани напълно или частично от НЗОК/
РЗОК“ със следното съдържание:
„Приложение № 1
Образец на типово допълнително споразумение

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ
КЪМ ДОГОВОР
№ ……………/…………2014 Г.
ЗА ОТПУСК АНЕ НА
ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ, МЕДИЦИНСКИ
ИЗДЕЛИЯ И ДИЕТИЧНИ ХРАНИ ЗА СПЕЦИАЛНИ МЕДИЦИНСКИ ЦЕЛИ ЗА ДОМАШНО
ЛЕЧЕНИЕ, ЗАПЛАЩ АНИ НАПЪЛНО ИЛИ
ЧАСТИЧНО ОТ НЗОК/РЗОК
Днес, …………............. 2014 г., в гр. ................ ,
между НАЦИОНА ЛНАТА ЗДРАВНООСИГ УРИТЕЛНА К АСА, гр. София 1407, ул. Кричим 1,
БУЛСТАТ: 121858220,
представлявана на основание чл. 20, ал. 1, т. 1
ЗЗО от ............................................................... –
директор на Районна здравноосигурителна каса –
гр. ......................................................................... ,
седалище и адрес на РЗОК: гр. ...........................,
ул. № .................................................................... ,
тел. ............ факс: ........... e-mail.......................... ,
наричана за краткост по-долу „ВЪЗЛОЖИТЕЛ“ –
от една страна,
и ........................................................................... ,
(наименование на търговеца/клона на чуждестранния
търговец/европейското дружество, вид на търговеца,
седалище и адрес на управление на лицето, получило
разрешение за търговия на дребно с лек. продукти)
представляван от ................................................
(имена по документ за самоличност)
в качеството му на .............................................
ЕИК ......................................................................
(на търговеца/клона на чуждестранния търговец/
европейското дружество)
Банкова сметка:
Банка: ..................................................................
А дрес на банката: ...............................................
BIC …………………………, IBAN ................................ ,
открита на името на: .........................................

ВЕСТНИК
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Тел./факс №................ e-mail .............................. ,
притежаващ разрешение за търговия на дребно
с лекарствени продукти в аптека №/дата ...... ,
издадено от ..........................................................
А дрес на аптеката:
област ................................, община ................... ,
населено място: гр./с. ....................................... ,
ул. № .................................................................... ,
тел. ............................ факс: ................................ ,
ръководител на аптеката:
маг. фарм. ........................................................... ,
(имена по документ за самоличност)
УИН на магистър-фармацевта – ръководител
на аптеката
А дрес за кореспонденция (на търговеца): .......
Телефон .......................... факс: ...........................
E-mail ....................... моб. телефон ....................
Регистрационен № на аптеката в РЗОК: ........ ,
нари ча н по -дол у за к рат ко с т „ИЗП Ъ Л Н ИТЕЛ“ – от друга страна,
на основание чл. 45, ал. 15 ЗЗО, чл. 7, ал. 1 и
чл. 16, ал. 1 от Наредба № 10 от 24 март 2009 г.,
във връзка с влизане в сила от 1.07.2014 г. на
Списъка с медицински изделия, които Националната здравноосигурителна каса заплаща
в условията на извънболничната медицинска
помощ (у твърден с Решение № РД-НС-04-61
от 10.06.2014 г. на Надзорния съвет на НЗОК),
и в съот ветст вие със съгласу вани те меж д у
НЗОК и БФС изменения в образец на типов
договор – приложение № 3 от Условия и ред за
сключване на индивидуални договори за отпускане и заплащане на лекарствени продукти по
чл. 262, ал. 6, т. 1 от Закона за лекарствените
продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални
медицински цели, заплащани напълно или частично от НЗОК (ДВ, бр. 30 от 2014 г.), както и
на основание чл. 39, ал. 1 от договора,
СЕ СКЛЮЧИ НАСТОЯЩОТО ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУ МЕНИЕ К ЪМ ПОСОЧЕНИ Я
ДОГОВОР ЗА СЛЕДНОТО:
В Ъ З ЛОЖ И Т Е Л Я Т и И ЗП Ъ Л Н И Т Е Л Я Т
приемат следните изменения и допълнения на
описаните по-долу клаузи от договора:
І. В чл. 2 се правят следните изменения и
допълнения:
1. Алинея 1 придобива следното съдържание:
„(1) Изпълнителят чрез посочената аптека
се задължава да отпуска на ЗОЛ за домашно
лечение на територията на страната медицински изделия и диетични храни за специални
медиц инск и цели, зап лащани нап ъ лно и ли
частично от НЗОК, от списъци, както следва:
1. Списък с медицински изделия, които Националната здравноосигурителна каса заплаща
в условията на извънболничната медицинска
помощ (у твърден с Решение № РД-НС-04-61
от 10.06.2014 г. на Надзорния съвет на НЗОК,
публикуван на интернет страницата на НЗОК);
2. Списък на диет и чни х рани за спец иални медицински цели, стойността на които
се заплаща напълно или частично от НЗОК
(изготвен по реда на глава втора от наредбата
по чл. 45, ал. 9 ЗЗО и т. 347, т. 3 от Решение
№ РД-УС-04-44 от 27.04.2009 г. на Управителния
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съвет на НЗОК, в сила от 1.07.2009 г., изм. с
Решение № РД-НС-04-62 от 19.10.2011 г. на Надзорния съвет на НЗОК, в сила от 1.01.2012 г.)“.
2. В ал. 2 т. 3 придобива следното съдържание:
„3. Медицински изделия – тест-ленти.

(т. 3 се включва в случай, че изпълнителят ще
отпуска посоченото медицинско изделие) “
3. В ал. 2 се създава т. 4 със следното съдържание:
„4. Медицинск и издели я – превръзк и за
булозна епидермолиза. 

(т. 4 се включва в случай, че изпълнителят ще
отпуска посоченото медицинско изделие) “
4. Създава се ал. 3 със следното съдържание:
„(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отпуска медицински
изделия за стомирани болни и превръзки за
булозна епидермолиза до лимита за едно ЗОЛ
за един месец, определен за тези медицински
изделия в списъка по ал. 1, т. 1.“
ІІ. В чл. 19 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 буква „б“ се изменя така:
„б) медицински изделия по чл. 2 – стойността, на която са отпуснати от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ,
но не по-висока от стойността, до която НЗОК
заплаща същите съгласно списъка по чл. 2,
ал. 1, т. 1;“.
2. В ал. 1 се създава буква „в“ със следното
съдържание:
„в) диетични храни за специални медицински
цели – стойността, на която са отпуснати от
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, но не по-висока от стойността, посочена за съответната диетична храна в
списъка по чл. 2, ал. 1, т. 2.“
3. Създава се ал. 3 със следното съдържание:
„(3) В случай че Изпълнителят е отпуснал
медицинск и издели я за стомирани болни и
превръзки за булозна епидермолиза над лимита
за едно ЗОЛ за един месец, определен за тези
медицински изделия в списъка по чл. 2, ал. 1,
т. 1, същите не се заплащат от Възложителя.“
III. Член чл. 52 се изменя, както следва:
„Чл. 52. Подписването на електронните отчети по чл. 20, ал. 1, т. 6 с електронен подпис
се прилага задължително шест месеца след
влизане в сила на Условия и ред за сключване на индивидуални договори за отпускане и
заплащане на лекарствени продукти по чл. 262,
ал. 6, т. 1 от Закона за лекарствените продукти
в хуманната медицина, на медицински изделия
и на диетични храни за специални медицински цели, заплащани напълно или частично
от НЗОК.“
I V. Промен я т се п ри ложен и я № 1, № 2 ,
№ 3, № 4, № 5 и № 6, като се приемат нови
образци на приложенията – неразделна част
от настоящото допълнително споразу мение,
както следва:
1. При ложен ие № 1 – спец ифи ка ц и я к ъм
финансов отчет.
2. Приложение № 2 – спецификация към финансов отчет на изпълнените рецепти на лица с право на здравно осигуряване, удостоверено от ЕС или
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съгласно двустранни спогодби (доку ментитe
се изготвят чрез приложния софтуер, с който
работи аптеката).
3. Приложение № 3 – Образец на финансов
отчет.
4. При ложен ие № 4 – К ред и т но/деби т но
известие към финансов отчет.
5. Приложение № 5 – Коригираща спецификация към кредитно/дебитно известие към
финансов отчет за отхвърлените от плащане
рецепти за лекарствени продукти, медицински
изделия и диетични храни за специални медицински цели, заплащани напълно или частично
от НЗОК.
6. Приложение № 6 – Коригираща спецификация към кредитно/дебитно известие към
финансов отчет за отхвърлените от плащане
рецепти за лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални
медицински цели, отпуснати на лица с право
на здравно осигуряване, удостоверено от друга
държава – членка на ЕС, или съгласно двустранни спогодби.
V. Настоящото допълнително споразумение
влиза в сила от 1.07.2014 г.
ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:
………………........……………
ДИРЕКТОР на РЗОК –
…………............................:

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
………………........……………

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

(подпис на представителя и печат на
фирмата)

ЮРИСКОНСУЛТ:

РЪКОВОДИТЕЛ
НА АПТЕК АТА: ………………........…………....
(подпис на ръководителя на аптеката и печат на аптеката)“
Настоящите Условия и ред за изменение
и допълнение на Условия и ред за сключване
на индивидуални договори за отпускане и заплащане на лекарствени продукти по чл. 262,
ал. 6, т. 1 ЗЛПХМ, на медицински изделия и на
диетични храни за специални медицински цели
са съгласувани от 9 представители на НЗОК и
9 представители на Българския фармацевтичен
съюз на основание чл. 45, ал. 15 ЗЗО, определени съответно с Решение № РД-НС-04-115 от
23.09.2013 г. на Надзорния съвет на НЗОК и
писмо изх. № 114 от 20.08.2013 г. на БФС:
За НЗОК:
Маргарита Грозданова
Павлина Иванова
Лъчезара Манева
София Георгиева
Ваня Илиева
Ирена Бенева
Цветелина Дешкова
Ангел Петков
Антон Величков

За БФС:
Димитрия Стайкова
Любима Бургазлиева
Мирослав Ненчев
Анжела Мизова
Димитър Маринов
Пенка Минева
Саад Алуани
Антон Вълев
Йордан Славчев“

ОТ ДАТА ……………………….

ДО ….………… 20..… Г.

2

1

3

НЗОК
код

4

Брой ед.
форми в
опак.

5

6

7

Предписа- Отпуснано коли- то коли- Стойност, която
чество (в чество (в НЗОК заплаща
брой ед.
брой ед.
за ед. форма
форми)
форми)
(кол. 8/кол. 4)

2

1

3

НЗОК
код

4

Брой ед.
форми в
опак.

5

Предписано количество (в
брой ед.
форми)

9

10

11

12

13

6

7

8

9

10

11

12

13

Стойност
ОтпуснаУИН на
Дата на
Дата на
то коли- Стойност, която
лекаря,
ЕГН/
изпълСтойност,
Сума за изиздаване
чество (в НЗОК заплаща която НЗОК
издал
ЛНЧ на
нение на
плащане от
на реброй ед.
ЗОЛ
рецепза ед. форма
заплаща на НЗОК с ДДС рецепцептата
форми)
тата
тата
(кол. 8/кол. 4)
опаковка
(кол. 7*кол. 6)

8

Стойност
Дата на
УИН на
Дата на
ЕГН/
изпълСтойност,
Сума за излекаря,
издаване
която НЗОК
плащане от издал ре- ЛНЧ на на рецеп- нение на
ЗОЛ
рецепзаплаща на НЗОК с ДДС цептата
тата
тата
опаковка
(кол. 7*кол. 6)
ДЪРЖАВЕН
ВЕСТНИК

Спецификацията е разделена на две части. Част 1 съдържа всички отпуснати от аптеката лекарствени продукти и диетични храни за специални
медицински цели, заплащани от НЗОК, а част 2 съдържа всички отпуснати от аптеката медицински изделия, прилагани в ИМП.
Спецификацията е сортирана по номер рецепта от аптеката. След всяка рецепта има сумарен ред със стойността, заплащана от НЗОК за рецептата (колона 9 от спецификацията).
В края на всяка част от спецификацията има сумарен ред „Общо по част …“ със стойности по следните показатели: брой рецепти (колона 1) и
сума за изплащане от НЗОК (колона 9), както и допълнителен ред „фиксираната сума (бонус)“, заплащана на аптеката (съгласно индивидуалния
договор на аптеката) за обработка на рецептурната бланка/отрязък от рецептурната бланка на рецепти, съдържащи само напълно платени лекарства.
В края на цялата спецификация има обобщен сумарен ред „Общо за спецификацията“, който обединява стойностите по показателите от сумарните и допълнителните редове на двете части.
В случай че аптеката не е отпуснала през отчитания период медицински изделия, прилагани в ИМП, то спецификацията се разпечатва без част 2.
Сумарен ред „Общо за спецификацията“ в този случай се отпечатва след сумарен ред „Общо по част 1“. Всички страници трябва да са номерирани, като номерацията е обща за цялата спецификация.
Ако спецификацията има 2 части, то „Част 2“ започва на нова страница.

МКБ
код

Рецепта
№ (от
аптеката)

Част 2. Медицински изделия, прилагани в ИМП и заплащани от НЗОК

МКБ
код

Рецепта № (от
аптеката)

Част 1. Лекарствени продукти и диетични храни за специални медицински цели за домашно лечение, заплащани от НЗОК

ОТЧЕТЕН ПЕРИОД ОТ ……………. 20.... Г.

НА ИЗПЪЛНЕНИТЕ РЕЦЕПТИ ЗА ЛЕК АРСТВЕНИ ПРОДУКТИ, МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ И ДИЕТИЧНИ ХРАНИ ЗА СПЕЦИАЛНИ
МЕДИЦИНСКИ ЦЕЛИ, ЗАПЛАЩАНИ НАПЪЛНО ИЛИ ЧАСТИЧНО ОТ НЗОК

СПЕЦИФИК АЦИЯ КЪМ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ № …………..

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

БРОЙ 52
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ОТ ДАТА ……………………….

ДО ….…………20..… Г.

2

1

3

4

5

Предписано количество
(в брой
ед. форми)
6

7

МКБ
код

2

1

4

5

6

7

8

10

9

Сума за изплащане от
НЗОК с ДДС
(кол. 7*кол. 6)

Име и презиме

9

10

УИН на
лекаря,
издал рецептата

Персонален идентификационен номер

12

11

12

Дата на
Дата на
издаване изпълнение
на рецеп- на рецептата
тата

Фамилия

11

Персонален
идентификационен
номер

Дата на изпълнение на
рецептата

Дата
на
раждане

Дата на
раждане

Дата на издаване на
рецептата

Фамилия

ВЕСТНИК

3

НЗОК
код

Номер ЕЗОК

8

Стойност
Предписано ко- Отпуснато
Брой ед.
личество количество
Стойност, която
форми
Стойност, която
(в брой (в брой ед.
НЗОК заплаща
в опак.
НЗОК заплаща
ед. форформи)
за ед. форма
на опаковка
ми)
(кол. 8/кол. 4)

ISO
ИдентификаВид осиВаВана
ционен номер
гурителен лиден лиден
дър- на осигурителдокумент
от:
до:
жава на институция

Рецепта
№ (от
аптеката)

Име и презиме

Стойност
Отпуснато
УИН на леСума за изколичекаря, издал
Стойност, която
плащане
от
ство (в
Стойност, която
рецептата
НЗОК заплаща
брой ед.
НЗОК заплаща НЗОК с ДДС
за ед. форма
(кол. 7*кол. 6)
форми)
на опаковка
(кол. 8/кол. 4)

Номер ЕЗОК

ДЪРЖАВЕН

Част 2. Медицински изделия, прилагани в ИМП и заплащани от НЗОК

МКБ
код

Брой
ед.
НЗОК
форкод
ми в
опак.

ИдентификаВид
ционен ноосигуВаВалимер на оси- рителен лиден
ден до:
гурителна
докуот:
институция
мент

Рецепта
№ (от
аптеката)

ISO
на
държава

Част 1. Лекарствени продукти и диетични храни за специални медицински цели за домашно лечение, заплащани от НЗОК

ОТЧЕТЕН ПЕРИОД ОТ …………….20.... Г.

НА ИЗПЪЛНЕНИТЕ РЕЦЕПТИ ЗА ЛЕК АРСТВЕНИ ПРОДУКТИ, МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ И ДИЕТИЧНИ ХРАНИ ЗА СПЕЦИАЛНИ
МЕДИЦИНСКИ ЦЕЛИ, ЗАПЛАЩАНИ НАПЪЛНО ИЛИ ЧАСТИЧНО ОТ НЗОК, ОТПУСНАТИ НА ЛИЦА С ПРАВО НА ЗДРАВНО ОСИГУРЯВАНЕ, УДОСТОВЕРЕНО ОТ ДРУГА ДЪРЖ АВА – ЧЛЕНК А НА ЕС, ИЛИ СЪГЛАСНО ДВУСТРАННИ СПОГОДБИ

СПЕЦИФИК АЦИЯ КЪМ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ № …………..

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

С Т Р. 1 8
БРОЙ 52

БРОЙ 52

ДЪРЖАВЕН

1. Спецификацията е разделена на две части.
Част 1 съдържа всички отпуснати от аптеката
лекарствени продукти и диетични храни за специални медицински цели, заплащани от НЗОК,
а част 2 съдържа всички отпуснати от аптеката
медицински изделия, прилагани в ИМП.
Спецификацията се разпечатва в следния ред:
– по пациенти, сортирани по азбучен ред;
– за всеки пациент се разпечатват всички
изпълнени рецепти, подредени по дата на изпълнение за всяка част.
В края на всяка част от спецификацията има
сумарен ред „Общо по част …“ със стойности по
следните показатели: брой рецепти (колона 1) и
сума за изплащане от НЗОК (колона 9), както и
допълнителен ред „фиксираната сума (бонус)“,
заплащана на аптеката (съгласно индивидуалния
договор на аптеката) за обработка на рецептурната бланка/отрязък от рецептурната бланка
на рецепти, съдържащи само напълно платени
лекарства.
В края на цялата спецификация има обобщен
сумарен ред „Общо за спецификацията“, който
обединява стойностите по показателите от сумарните и допълнителните редове на двете части.
В случай, че аптеката не е отпуснала през
отчитания период медицински изделия, прилагани в ИМП, то спецификацията се разпечатва
без част 2.
Су марен ред „Общо за спецификаци ята“
в този случай се отпечатва след сумарен ред
„Общо по част 1“. Всички страници трябва да
са номерирани, като номерацията е обща за
цялата спецификация.
Ако спецификацията има 2 части, то „Част 2“
започва на нова страница.
2. Вид осигурителен документ – номенклатура
EHIC

Европейска здравноосигурителна карта (ЕЗОК)

Е111

Удостоверение за временно
заместване на ЕЗОК

S045

Документ за придобиване на
права – временен престой

РМ/РБ111

Удостоверение за права при
престой в България на лице,
осигурено в Македония

SRB/BG111

Удостоверение за права при
престой в България на лице,
осигурено в Сърбия

Е106
Е109
Е112
Е120
Е121
Е123
Е303
S1
S072
S2
S010
S3

съгл. Удостоверение за регистриране в НЗОК на лица,
осигурени в други държави от
ЕС/ЕИП, Швейцария, Македония, Сърбия

ВЕСТНИК
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S008
DA1
U2
U008
РМ/РБ109
РМ/РБ114
РМ/РБ112
РМ/РБ121
SRB/BG109
SRB/BG123
SRB/BG111A
3. ISO на държава – номенклатура
ISO-кодове на държавите от ЕС, ЕИП, Конфедерация Швейцария и други европейски
държави
Държава
Австрия
Белгия
България
Швейцария
Кипър
Чехия
Германия
Дания
Естония
Испания
Финландия
Франция
Великобритания
Гърция
Унгария
Ирландия
Исландия
Италия
Лихтенщайн
Литва
Люксембург
Латвия
Малта
Холандия
Норвегия
Полша
Португалия
Румъния
Швеция
Словения
Словакия
Хърватия
Македония
Сърбия

Държава-членка
ЕС
ЕС
ЕС
*
ЕС
ЕС
ЕС
ЕС
ЕС
ЕС
ЕС
ЕС
ЕС
ЕС
ЕС
ЕС
ЕИП
ЕС
ЕИП
ЕС
ЕС
ЕС
ЕС
ЕС
ЕИП
ЕС
ЕС
ЕС
ЕС
ЕС
ЕС
ЕС
двустранна спогодба
двустранна спогодба

Код
AT
BE
BG
CH
CY
CZ
DE
DK
EE
ES
FI
FR
GB
GR
HU
IE
IS
IT
LI
LT
LU
LV
MT
NL
NO
PL
PT
RO
SE
SI
SK
HR
MK
RS

С Т Р.

20

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
Получател

Издател

Наименование:

Наименование:

Адрес:

Адрес:

ЕИК

ЕИК

№ по ДДС

№ по ДДС

МОЛ

МОЛ
Банка
BIC
IBAN

ФИНАНСОВ ОТЧЕТ №
по чл. 20, ал.1, т.1 от Договор №

от

/дата на съставяне/

от

за дължимата сума от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (РЗОК) на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ (Издател) по изпълнени от него рецепти за
периода
(начална дата на отчитане)

(крайна дата на отчитане)

Част 1 Лекарствени продукти и диетични храни за специални медицински цели за домашно лечение,
заплащани от НЗОК
1. Обща стойност на реализираните продажби от Издателя (по договор с РЗОК) в лева
..................................................................................................
............................../словом/
1.1. в т.ч. стойност, заплатена на издателя от ЗОЛ в лева
..................................................................................................

............................../словом/

2. Стойност, дължима от РЗОК на Издателя за реализираните от него продажби по Договора в лева
..................................................................................................
............................../словом/
3. Стойност, дължима от РЗОК на Издателя за изпълнени рецепти по чл. 19, ал.2 от Договора
..................................................................................................
............................../словом/
4. Всичко, дължими суми от РЗОК на Издателя по договор за отчетния период
..................................................................................................

............................../словом/

Част 2 Медицински изделия, прилагани в ИМП и заплащани от НЗОК
1. Обща стойност на реализираните продажби от Издателя (по договор с РЗОК) в лева
..................................................................................................
............................../словом/
1.1. в т.ч. стойност, заплатена на издателя от ЗОЛ в лева
..................................................................................................

............................../словом/

2. Стойност, дължима от РЗОК на Издателя за реализираните от него продажби по Договора в лева
..................................................................................................
............................../словом/
3. Стойност, дължима от РЗОК на Издателя за изпълнени рецепти по чл. 19, ал.2 от Договора
..................................................................................................
............................../словом/
4. Всичко, дължими суми от РЗОК на Издателя по договор за отчетния период
..................................................................................................

............................../словом/

Общо по Част 1 и Част 2
1. Обща стойност на реализираните продажби от Издателя (по договор с РЗОК) в лева
..................................................................................................
............................../словом/
1.1. в т.ч. стойност, заплатена на издателя от ЗОЛ в лева
..................................................................................................

............................../словом/

2. Стойност, дължима от РЗОК на Издателя за реализираните от него продажби по Договора в лева
..................................................................................................
............................../словом/
3. Стойност, дължима от РЗОК на Издателя за изпълнени рецепти по чл. 19, ал.2 от Договора
..................................................................................................
............................../словом/
4. Всичко, дължими суми от РЗОК на Издателя по договор за отчетния период
Съставител
Име:

Получател
Име:

Фамилия:

Фамилия:

Подпис и печат

Подпис и печат

Указания за попълване на Финансов отчет
Настоящият Формуляр се съставя на основание чл. 7 от Закона за счетоводството и представлява първичен
счетоводен документ, съгласно същия. За тази цел е необходимо да се предприемат следните действия:
Програмиране на ЕКАФП
Аптеката, работеща с НЗОК програмира с наименование "плщ. НЗОК" един от възможните варианти за плащане
(един от клавишите за вид плащане) .
При моделите фискални устройства, които нямат възможност за програмиране на наименование на вид плащане,
следва да се възприеме, че един от съществуващите плащащи клавиши ще бъде използван за регистриране само на
платените суми по линия на НЗОК.
Изпълнителят се задължава да съхранява информацията от дневните финансови отчети от ЕКАФП с нулиране и
запис във фискалната памет при наличие на продажби, по които има плащания от НЗОК.
Регистриране
Фискална касова бележка се издава за цялата стойност на лекарството, като в касовата бележка се посочват двете
плащания - в брой и по "плщ. НЗОК ", като различни видове плащания.
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С Т Р. 2 1

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
Получател

Издател

Наименование:

Наименование:

Адрес:

Адрес:

ЕИК

ЕИК

№ по ДДС

№ по ДДС

МОЛ

МОЛ

Банка

Банка

BIC

BIC

IBAN

IBAN

КРЕДИТНО

/ ДЕБИТНО

ИЗВЕСТИЕ №

от

/дата на съставяне/

КЪМ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ №

от

/дата на съставяне/

по чл. 20, ал.1, т.1 от Договор №

от

( вярното се маркира с √ )

за дължимата сума от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (РЗОК) на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ (Издател) по изпълнени от него рецепти за
периода
(начална дата на отчитане)
(крайна дата на отчитане)
Част 1 Лекарствени продукти и диетични храни за специални медицински цели за домашно лечение, заплащани
от НЗОК
1. Обща стойност на реализираните продажби от Издателя (по договор с РЗОК) в лева
........................................................................................................................................./словом/
1.1. в т.ч. стойност, заплатена на издателя от ЗОЛ в лева
........................................................................................................................................./словом/
2. Стойност, дължима от РЗОК на Издателя за реализираните от него продажби по Договора в лева
........................................................................................................................................./словом/
3. Стойност, дължима от РЗОК на Издателя за изпълнени рецепти по чл. 19, ал.2 от Договора
........................................................................................................................................./словом/
4. Всичко, дължими суми от РЗОК на Издателя по договор за отчетния период
........................................................................................................................................./словом/
Част 2 Медицински изделия, прилагани в ИМП и заплащани от НЗОК
1. Обща стойност на реализираните продажби от Издателя (по договор с РЗОК) в лева
........................................................................................................................................./словом/
1.1. в т.ч. стойност, заплатена на издателя от ЗОЛ в лева
........................................................................................................................................./словом/
2. Стойност, дължима от РЗОК на Издателя за реализираните от него продажби по Договора в лева
........................................................................................................................................./словом/
3. Стойност, дължима от РЗОК на Издателя за изпълнени рецепти по чл. 19, ал.2 от Договора
........................................................................................................................................./словом/
4. Всичко, дължими суми от РЗОК на Издателя по договор за отчетния период
........................................................................................................................................./словом/
Общо по Част 1 и Част 2
1. Обща стойност на реализираните продажби от Издателя (по договор с РЗОК) в лева
........................................................................................................................................./словом/
1.1. в т.ч. стойност, заплатена на издателя от ЗОЛ в лева
........................................................................................................................................./словом/
2. Стойност, дължима от РЗОК на Издателя за реализираните от него продажби по Договора в лева
........................................................................................................................................./словом/
3. Стойност, дължима от РЗОК на Издателя за изпълнени рецепти по чл. 19, ал.2 от Договора
........................................................................................................................................./словом/
4. Всичко, дължими суми от РЗОК на Издателя по договор за отчетния период
........................................................................................................................................./словом/
Основание за издаване:
..........................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................
Съставител

Получател

Име:

Име:

Фамилия:

Фамилия:

Подпис и печат
Плащане:

Подпис
в брой

пл.нареждане

Дата

ОТ ДАТА ……………………….

2

1

3

НЗОК
код

4

Брой
ед.
форми
в опак.

5

Предписано количество (в
брой ед.
форми)

Отпуснато коли- Стойност, която
чество (в НЗОК заплаща
брой ед.
за ед. форма
форми)
(кол. 8/кол. 4)
6
7

2

1

3

4

Брой
ед.
НЗОК
форми
код
в опак.

5

Предписано количество (в
брой ед.
форми)

Отпуснато коли- Стойност, която
чество (в НЗОК заплаща
брой ед.
за ед. форма
форми)
(кол. 8/кол. 4)
6
7

Стойност
Стойност,
която НЗОК
заплаща на
опаковка
8

Стойност
Стойност,
която НЗОК
заплаща на
опаковка
8

УИН на
Сума за излекаря,
плащане от
издал реНЗОК с ДДС
цептата
(кол. 7*кол. 6)
9
10

УИН на
Сума за излекаря,
плащане от
издал реНЗОК с ДДС
цептата
(кол. 7*кол. 6)
9
10

11

ЕГН/
ЛНЧ на
ЗОЛ

11

ЕГН/
ЛНЧ на
ЗОЛ

13

12

13

Дата на Дата на
издава- изпълнение
не на
рецепна ретата
цептата

12

Дата на Дата на
издава- изпълне на нение на
рецепрецептата
тата
ДЪРЖАВЕН
ВЕСТНИК

Коригиращата спецификация съдържа само отхвърлените от плащане рецепти или позиции от рецепти. Ако е отхвърлена цяла рецепта, то
коригиращата спецификация съдържа рецептата с всички позиции. Ако са отхвърлени само някои позиции от рецептата, то в коригиращата спецификация се печата рецептата, а съдържанието на рецептата са само отхвърлените позиции.
Спецификацията е разделена на две части. Част 1 съдържа всички отпуснати от аптеката лекарствени продукти и диетични храни за специални
медицински цели, заплащани от НЗОК, а част 2 съдържа всички отпуснати от аптеката медицински изделия, прилагани в ИМП.
Спецификацията е сортирана по номер рецепта от аптеката. След всяка рецепта има сумарен ред със стойността, заплащана от НЗОК за рецептата (колона 9 от спецификацията).
В края на всяка част от спецификацията има сумарен ред „Общо по част …“ със стойности по следните показатели: брой рецепти (колона 1) и
сума за изплащане от НЗОК (колона 9), както и допълнителен ред „фиксираната сума (бонус)“, заплащана на аптеката (съгласно индивидуалния
договор на аптеката) за обработка на рецептурната бланка/отрязък от рецептурната бланка на рецепти, съдържащи само напълно платени лекарства.
В края на цялата спецификация има обобщен сумарен ред „Общо за спецификацията“, който обединява стойностите по показателите от сумарните и допълнителните редове на двете части.
В случай, че аптеката не е отпуснала през отчитания период медицински изделия, прилагани в ИМП, то спецификацията се разпечатва без част 2.
Сумарен ред „Общо за спецификацията“ в този случай се отпечатва след сумарен ред „Общо по част 1“. Всички страници трябва да са номерирани, като номерацията е обща за цялата спецификация.
Ако спецификацията има 2 части, то „Част 2“ започва на нова страница.

МКБ
код

Рецепта № (от
аптеката)

Част 2. Медицински изделия, прилагани в ИМП и заплащани от НЗОК

МКБ
код

Рецепта № (от
аптеката)

Част 1. Лекарствени продукти и диетични храни за специални медицински цели за домашно лечение, заплащани от НЗОК

ОТЧЕТЕН ПЕРИОД ОТ ……………. 20.... Г. ДО ….………… 20..… Г.

ЗА ОТХВЪРЛЕНИТЕ ОТ ПЛАЩАНЕ РЕЦЕПТИ ЗА ЛЕК АРСТВЕНИ ПРОДУКТИ, МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ И ДИЕТИЧНИ ХРАНИ ЗА
СПЕЦИАЛНИ МЕДИЦИНСКИ ЦЕЛИ, ЗАПЛАЩАНИ НАПЪЛНО ИЛИ ЧАСТИЧНО ОТ НЗОК

КОРИГИРАЩА СПЕЦИФИК АЦИЯ КЪМ КРЕДИТНО/ДЕБИТНО ИЗВЕСТИЕ № …………..
КЪМ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ № ………….. ОТ ДАТА ……………………….

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5

С Т Р. 2 2
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2

1

3

НЗОК
код

4

5

6

7

МКБ
код

2

1

Номер ЕЗОК

4

5

6

7

8

Стойност,
която НЗОК
заплаща на
опаковка

Стойност

9

Сума за изплащане от
НЗОК с ДДС
(кол. 7*кол. 6)

Име и презиме

9

10

УИН на
лекаря,
издал рецептата

10

УИН на
Сума за из- лекаря, изплащане от дал рецепНЗОК с ДДС
тата
(кол. 7*кол. 6)

Дата Персонана
лен иденраж- тификациодане нен номер

12

Дата на изпълнение на
рецептата

11

12

Дата на из- Дата на изпълдаване на нение на рецепрецептата
тата

Фамилия

11

Дата на издаване на
рецептата

Фамилия

ВЕСТНИК

3

НЗОК
код

Валиден до:

Предписа- Отпуснато
Брой
но коликоличеед. форСтойност, която
чество (в
ство (в
ми в
НЗОК заплаща
брой ед.
брой ед.
опак.
за ед. форма
форми)
форми)
(кол. 8/кол. 4)

Идентифика- Вид осиВационен номер гурителиден
на осигурител- лен доот:
на институция кумент

Рецепта №
(от
аптеката)

ISO
на
държава

8

Стойност,
която НЗОК
заплаща на
опаковка

Стойност

Име и презиме

Дата Персонана
лен иденраж- тификацидане онен номер
ДЪРЖАВЕН

Част 2. Медицински изделия, прилагани в ИМП и заплащани от НЗОК

МКБ
код

Номер ЕЗОК

Предписа- ОтпуснаБрой
но колито колиед. форчество (в чество (в Стойност, която
ми в
брой ед.
брой ед. НЗОК заплаща
опак.
форми)
форми)
за ед. форма
(кол. 8/кол. 4)

Идентифика- Вид осиВационен номер гуритеВалилиден
на осигурител- лен доден до:
от:
на институция кумент

Рецепта №
(от
аптеката)

ISO
на
държава

ОТЧЕТЕН ПЕРИОД ОТ ……………. 20.... Г. ДО ….………… 20…… Г.
Част 1. Лекарствени продукти и диетични храни за специални медицински цели за домашно лечение, заплащани от НЗОК

ЗА ОТХВЪРЛЕНИТЕ ОТ ПЛАЩАНЕ РЕЦЕПТИ ЗА ЛЕК АРСТВЕНИ ПРОДУКТИ, МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ И ДИЕТИЧНИ ХРАНИ ЗА СПЕЦИАЛНИ МЕДИЦИНСКИ ЦЕЛИ, ЗАПЛАЩАНИ НАПЪЛНО ИЛИ ЧАСТИЧНО ОТ НЗОК, ОТПУСНАТИ НА ЛИЦА С ПРАВО НА ЗДРАВНО
ОСИГУРЯВАНЕ, УДОСТОВЕРЕНО ОТ ДРУГА ДЪРЖ АВА – ЧЛЕНК А НА ЕС, ИЛИ СЪГЛАСНО ДВУСТРАННИ СПОГОДБИ

КОРИГИРАЩА СПЕЦИФИК АЦИЯ КЪМ КРЕДИТНО/ДЕБИТНО ИЗВЕСТИЕ № ………….. ОТ ДАТА ……………………….
КЪМ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ № ………….. ОТ ДАТА ……………………….

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
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С Т Р. 2 3

С Т Р.

24

ДЪРЖАВЕН

Коригиращата спецификация съдържа само
отхвърлените от плащане рецепти или позиции
от рецепти. Ако е отхвърлена цяла рецепта, то
коригиращата спецификация съдържа рецептата
с всички позиции. Ако са отхвърлени само някои
позиции от рецептата, то в коригиращата спецификация се печата рецептата, а съдържанието
на рецептата са само отхвърлените позиции.
1. Спецификацията е разделена на две части.
Част 1 съдържа всички отпуснати от аптеката
лекарствени продукти и диетични храни за специални медицински цели, заплащани от НЗОК,
а част 2 съдържа всички отпуснати от аптеката
медицински изделия, прилагани в ИМП.
Спецификацията се разпечатва в следния ред:
– по пациенти, сортирани по азбучен ред;
– за всеки пациент се разпечатват всички
изпълнени рецепти, подредени по дата на изпълнение за всяка част.
В края на всяка част от спецификацията има
сумарен ред „Общо по част …“ със стойности по
следните показатели: брой рецепти (колона 1) и

ВЕСТНИК

БРОЙ 52

сума за изплащане от НЗОК (колона 9), както и
допълнителен ред „фиксираната сума (бонус)“,
заплащана на аптеката (съгласно индивидуалния договор на аптеката) за обработка на
рецептурната бланка/отрязък от рецептурната
бланка на рецепти, съдържащи само напълно
платени лекарства.
В края на цялата спецификация има обобщен сумарен ред „Общо за спецификацията“,
който обединява стойностите по показателите
о т су марни т е и доп ъ л ни т ел ни т е редове на
двете части.
В случай, че аптеката не е отпуснала през
отчитания период медицински изделия, прилагани в ИМП, то спецификацията се разпечатва
без част 2.
Су марен ред „Общо за спецификаци ята“
в този случай се отпечатва след сумарен ред
„Общо по част 1“. Всички страници трябва да
са номерирани, като номерацията е обща за
цялата спецификация.
Ако спецификацията има 2 части, то „Част 2“
започва на нова страница.

2. Вид осигурителен документ – номенклатура
EHIC

Европейска здравноосигурителна карта (ЕЗОК)

Е111

Удостоверение за временно заместване на ЕЗОК

S045

Документ за придобиване на права – временен престой

РМ/РБ111

Удостоверение за права при престой в България на лице, осигурено в Македония

SRB/BG111

Удостоверение за права при престой в България на лице, осигурено в Сърбия

Е106
Е109
Е112
Е120
Е121
Е123
Е303
S1
S072
S2
S010
S3
S008
DA1
U2
U008
РМ/РБ109
РМ/РБ114
РМ/РБ112
РМ/РБ121
SRB/BG109
SRB/BG123
SRB/BG111A

съгл. Удостоверение за регистриране в НЗОК на лица, осигурени в други държави
от ЕС/ЕИП, Швейцария, Македония, Сърбия

БРОЙ 52

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

3. ISO на държава – номенклатура

Държава

ISO-кодове на държавите от ЕС, ЕИП, Конфедерация Швейцария и други европейски
държави
Държава

С Т Р. 2 5
Държава-членка

Код

ЕС

IT

ЕИП

LI

Литва

ЕС

LT

Люксембург

ЕС

LU

Латвия

ЕС

LV

Италия
Лихтенщайн

Държава-членка

Код

Австрия

ЕС

AT

Белгия

ЕС

BE

България

ЕС

BG

Малта

ЕС

MT

*

CH

Холандия

ЕС

NL

Кипър

ЕС

CY

Норвегия

ЕИП

NO

Чехия

ЕС

CZ

Германия

ЕС

DE

Полша

ЕС

PL

Дания

ЕС

DK

Португалия

ЕС

PT

Естония

ЕС

EE

Румъния

ЕС

RO

Испания

ЕС

ES

Швеция

ЕС

SE

Финландия

ЕС

FI

Словения

ЕС

SI

Франция

ЕС

FR

Великобритания

ЕС

GB

Словакия

ЕС

SK

Гърция

ЕС

GR

Хърватия

ЕС

HR

Унгария

ЕС

HU

Македония

двустранна спогодба

MK

Ирландия

ЕС

IE

Сърбия

двустранна спогодба

RS

Исландия

ЕИП

IS

Швейцария

3949

Поправка. Министерството на финансите прави следната поправка поради допусната техническа грешка в Споразумението за сътрудничество между Министерството на финансите на
Република България и Министерството на финансите на Република Азербайджан (ДВ, бр. 50
от 2014 г.): датата на влизане в сила на споразумението да се чете „26 май 2014 г.“.
4249

С Т Р.

26

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО
НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ
ЗАПОВЕД № РД-02-15-79
от 5 юни 2014 г.
С оглед необходимостта от осигуряване на
безопасността на движението на път ІІІ-6222,
част от републиканската пътна мрежа, и допълнително изложени фактически мотиви, описани
в обяснителните записки към парцеларния план,
на основание § 52, ал. 1 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и
допълнение на Закона за устройство на територията (ПЗРЗИДЗУТ – ДВ, бр. 66 от 2013 г.) във
връзка с чл. 129, ал. 4 (в редакцията им преди
ЗИДЗУТ – ДВ, бр. 66 от 2013 г.), чл. 110, ал. 1,
т. 5 и чл. 128, ал. 2, 5 и 6 от Закона за устройство
на територията (ЗУТ); писмо на Агенция „Пътна
инфраструктура“ с изх. № 04-16-722 от 30.04.2014 г.;
писмо на Министерството на регионалното развитие с изх. № АУ-10-43 от 18.09.2012 г. за разрешаване изработването на проект на подробен
устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП);
съобщаване на ПУП – ПП в ДВ, бр. 42 от 2012 г.;
протокол от 9.07.2012 г. от Община Невестино
за липса на постъпили писмени възражения,
предложения и искания; протокол от 14.10.2013 г.
за проведено обществено обсъждане; писмо рег.
№ 2216 от 12.09.2013 г. с приложено препис-извлечение от протокол № 8 от 30.07.2013 г. с Решение
№ 209 на Общинския съвет – с. Невестино, област
Кюстендил; Решение № ПЕ-52-ПР от 2011 г. за
преценяване на необходимостта от извършване на
оценка на въздействието върху околната среда и
писмо с изх. № 12-00-45(9) от 22.10.2012 г. за влязло
в сила решение на Министерството на околната
среда и водите – Регионална инспекция по околна
среда и води – Перник; писмо с изх. № ЕО-10
от 30.05.2014 г. на Министерството на околната
среда и водите; Решение № КЗЗ-01 на Комисията
за земеделските земи от 21.01.2014 г. за промяна
на предназначението на земеделските земи за
неземеделски нужди и утвърждаване на площадки
и трасета за проектиране на обекти в земеделски земи; писмо с изх. № 1311 от 30.05.2014 г. на
Изпълнителната агенция по горите – Регионална
дирекция по горите – Кюстендил, с приложено
Решение № 4 от 30.05.2014 г. на директора на
РДГ – Кюстендил, за предварително съгласуване
за промяна на предназначението на поземлени
имоти в горски територии – частна държавна
собственост; становища с изх. № ЗЗ-НН-0113 от
22.10.2013 г. и изх. № ЗЗ-НН-960 от 22.10.2013 г. от
Министерството на културата; писмо с изх. № ДС51755, екз. № 2 от 19.11.2013 г. от Министерството
на вътрешните работи, дирекция „Управление на
собствеността и социални дейности“; становище
с рег. № 905 от 22.05.2014 г. от Министерството на
вътрешните работи – Районна служба „Пожарна

безопасност и защита на населението“ – Кюстендил; становище с рег. № 05-00-67 от 29.10.2013 г.
на Министерството на отбраната; писмо с рег.
№ 0094-3132 от 25.10.2013 г. на Министерството
на транспорта, информационните технологии и
съобщенията – Изпълнителна агенция „Електронни съобщителни мрежи и информационни
системи“; писмо № ЖИ-24056 от 18.10.2013 г. от
ДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура“; писмо с изх. № ВК-01-257 от 7.10.2013 г.
на МОСВ – Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ – Благоевград; писмо изх. № 1204-28 от 17.10.2013 г. на „Национална електрическа
компания“ – ЕАД; писмо с изх. № БТГ-24-00-3863
от 11.10.2013 г. на „Булгартрансгаз“ – ЕАД; становище с изх. № 1344 от 1.10.2013 г. на „Кюстендилска
вода“ – ЕООД, писмо рег. индекс № 12-00-700 от
29.10.2013 г. на „Българска телекомуникационна
компания“ – АД; съгласувателно писмо с изх.
№ NID-ID-034 от 7.10.2013 г. на „Космо България Мобайл“ – ЕАД; писмо с изх. № 6991 от
4.12.2013 г. на „Мобилтел“ – ЕАД; писмо с изх.
№ АД-12-09-8#1 от 12.11.2013 г. от „Напоителни
системи“ – ЕА Д – Централно управление“, и
протокол № УПНЕИПГ-01-02-15 от 3.06.2014 г.
от Националния експертен съвет по устройство
на територията и регионална политика при МРР
за разглеждане на проекта одобрявам подробен
устройствен план – парцеларен план за обект:
Реконструкция на път ІІІ-6222 „Ваксево – Смоличано“ от км 4+600 до км 7+110, съгласно
приетите и одобрени текстови и графични части,
представляващи неразделна част от заповедта.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ заповедта
подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 30-дневен срок от обнародването
є в „Държавен вестник“ чрез Министерството
на регионалното развитие.
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За министър:
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СТОЛИЧНА ОБЩИНА
РЕШЕНИЕ № 208
от 10 април 2014 г.
В Направление „Архитектура и градоустройство“ на Столичната община е постъпило заявление с вх. № ГР-70-00-238 от 13.03.2007 г. от
„Булвест – София“ – АД, с искане за допускане
на устройствена процедура – изработване на подробен устройствен план (ПИ – ПРЗ) в обхвата
на поземлен имот (ПИ) с пл. № 1243, кад. лист
273, 296, кв. 8, м. НПЗ „Хаджи Димитър“, район
„Подуяне“.
Към заявлението са приложени: скица от цифров
кадастър на СО; нотариален акт № 88, том VIII,
рег. № 6898, дело № 1382 от 17.11.2006 г. за имот с
пл. № 1243 на името на „Булвест – София“ – АД;
мотивирано предложение в графичен вид.
Мотивираното предложение е разгледано от
отделите при НАГ по специалности и е допуснато
изработването на проект с писмо № ГР-70-00-238
от 21.05.2007 г. на главния архитект на София.
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Разрешението е получено от упълномощено
лице срещу заплащане и подпис на 28.05.2007 г.
Със заявление вх. № ГР-70-00-238 от 14.08.2007 г.
е внесен в НАГ проект за план-извадка – ПРЗ за
УПИ V-1243, кв. 8, м. НПЗ „Хаджи Димитър“,
район „Подуяне“.
Проектът е изпратен за съобщаване по реда
на чл. 128, ал. 3 и 5 ЗУТ с писмо изх. № ГР-7000-238 от 26.09.2007 г.
С писмо от 16.12.2008 г. заявителят представя
допълнително нотариален акт № 102, том II, рег.
№ 8867, дело № 267 от 28.09.2007 г. за имот пл.
№ 1340 на името на „Булвест – София“ – АД, и
скица от цифров кадастър на СО за същия; ново
мотивирано предложение; пълномощно.
Със заявление вх. № ГР-70-00-238 от 16.02.2009 г.
са представени съгласувателни писма, както
следва: с „ЧЕЗ Разпределение България“ – АД,
от 6.01.2009 г.; „Софийска вода“ – АД, по молба
вх. № ТУ-583 от 30.01.2009 г.; „Софиягаз“ – ЕАД,
с изх. № 158 от 30.01.2009 г.; „Топлофикация София“ – ЕАД, по молба вх. № СГ45 от 14.01.2009 г.
С молба вх. № ГР-70-00-238 от 26.02.2009 г.
заявителят представя удостоверение за актуално
състояние на дружеството.
С писмо № 66-02-108/07 от 26.02.2009 г. главният архитект на район „Подуяне“ връща проекта след проведени процедури по съобщаване
и удостоверява, че в законоустановения срок са
постъпили две възражения и районът има забележки по проекта. Приложени са доказателства
за проведеното съобщаване.
Проектът е разгледан от отделите при НАГ
по специалности и е докладван пред ОЕСУТ. С
решение по протокол № ЕС-Г-31 от 17.03.2009 г.,
т. 30, проектът е върнат за съгласуване и дообявяване. Проектът е изпратен до заявителя с писмо
изх. № ГР-70-00-238/07 от 7.04.2009 г. за представяне на цветни копия от съгласуваните проекти
и кадастрална карта в обхвата на разработката.
С писмо вх. № ГР-70-00-238 от 18.11.2010 г. и
30.11.2010 г. са представени допълнително: скица
№ 11581 от 17.11.2010 г. от СГКК за поземлен имот с
идентификатор 68134.650.1243 (номер по предходен
план: 1243); скица № 11582 от 17.11.2010 г. от СГКК
за поземлен имот с идентификатор 68134.650.1340
(номер по предходен план: 1340); Заповед № РД18-023-1 от 11.06.2010 г. на началника на СГКК
за одобряване на КККР за територията на имоти
68134.650.1243 и 68134.650.1340; оригинални съгласувани проекти с експлоатиращите предприятия.
Проектът е изпратен за дообявяване в района
с писмо от 24.11.2010 г.
С писмо № 66-02-108/07 от 16.03.2011 г. главният
архитект на района удостоверява, че в законоустановения срок не са постъпили възражения.
Проектът е докладван пред ОЕСУТ и с решение по протокол № ЕС-Г-43 от 31.05.2011 г.,
т. 2, е върнат за корекции и обявяване по реда
на чл. 128, ал. 10 ЗУТ.
Копие от протокола и чертежи са получени
от упълномощено лице на 2.06.2011 г.
С писмо от 9.06.2011 г. заявителят представя
в НАГ коригирани оригинали на ПРЗ. След
разглеждане в служебен порядък чертежите отново са върнати на заявителя срещу подпис на
13.06.2011 г. С писмо от 28.06.2011 г. инвеститорът
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представя нов комплект прецизирани чертежи.
Корекциите са нанесени с кафяв и зелен цвят
върху всички чертежи. Нов УПИ V-1243 е коригиран като УПИ V-1243, 1340.
Проектът е изпратен за обявяване по реда на
чл. 128, ал. 10 ЗУТ с писмо на НАГ изх. № ГР70-00-238/07 от 30.06.2011 г.
С писмо № 66-02-108/07 от 8.09.2011 г. главният
архитект на района удостоверява, че в законоустановения срок не са получени възражения.
Приложени са доказателства за проведеното
съобщаване.
Проектът е докладван пред ОЕСУТ и с решение по протокол № ЕС-Г-73 от 20.09.2011 г., т. 13,
е приет без забележки.
След проверка на документацията в служебен порядък заявителят е информиран с писмо
на НАГ от 5.10.2011 г. за липсващо заснемане и
съгласуване на проекта по чл. 19, ал. 4 ЗУЗСО.
С писмо вх. № ГР-70-00-238/07 от 10.10.2011 г. е
представена декларация по чл. 19, ал. 4 ЗУЗСО за
липса на едроразмерна растителност в проектен
УПИ V-1243, 1340, заверена от Дирекция „Зелена
система“ при СО на 5.10.2011 г.
С лед с т а нови ще н а о т де л „Пр а в ен “ о т
9.02.2012 г. проектът е върнат в района с писмо
изх. № ГР-70-00-238/07 от 13.02.2012 г. за дообявяване съгласно указателно писмо изх. № РА-9200-512 от 5.10.2011 г.
С писмо № 66-020108/07 от 8.05.2012 г. главният
архитект на района удостоверява, че дообявяването е извършено и в законоустановения срок не
са постъпили възражения.
На основание становище на отдел „Правен“
от 26.06.2012 г. заявителят е уведомен за необходимостта от становище от СРИОСВ по проекта.
Писмото е получено срещу подпис от упълномощено лице на 28.06.2012 г.
С писмо от 11.04.2013 г. е представено Решение
№ СО-18-ЕО от 2013 г. на директора на СРИОСВ,
че не следва да се извършва екологична оценка на
ПУП – ПРЗ за безвредно производство (офсетов
печат), складове за печатарска хартия и картон,
паркинг и офиси в имоти № 1243 и 1340, м. НПЗ
„Хаджи Димитър“, кв. 8.
След ново разглеждане на проекта и документацията към него от отделите при НАГ по специалности същият е докладван пред ОЕСУТ и с
решение по протокол № ЕС-Г-52 от 9.07.2013 г., т. 2,
е върнат за корекции. Получен е срещу подпис от
заявителя на 11.07.2013 г. Коригираните чертежи
са представени в НАГ с писмо от 22.07.2013 г.
Корекциите се състоят в разширяване на обхвата
с цел отразяване на контактните територии.
Проектът е докладван пред ОЕСУТ и с решение по протокол № ЕС-Г-59 от 30.07.2013 г., т. 4,
процедурата е спряна до одобряване на улицата
по северната граница на разработката, която е
предмет на предходен проект за ПИ – ПРЗ. Копие
от протокола е изпратено на инвеститора с писмо
изх. № ГР-70-00-238/07 от 20.08.2013 г.
След влизане в сила на улицата по проект
от преписка № ГР-70-00-79 от 2011 г. проектът е
разгледан от ОЕСУТ и с решение по протокол
№ ЕС-Г-83 от 5.11.2013 г., т. 2, е приет без забележки. След проверка на проекта и документацията
към него в служебен порядък от страна на отдел
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„Правен“ при НАГ чертежите са върнати на инвеститора за преработка съгласно влезлия в сила
проект за ПИ – ПРЗ по северната му граница.
Получени са на 17.12.2013 г. срещу подпис от
упълномощено лице. Преработените оригинали
са представени в НАГ с писмо вх. № ГР-70-00238/2007 от 21.12.2013 г.
При горната фактическа обстановка се установява от правна страна следното:
Производството е по реда на § 124 ПЗРЗИДЗУТ.
Ис к а н е т о з а о д о б р я в а н е н а п р о е к т з а
ПУП – план-извадка – ПРЗ е направено от заинтересовано лице по смисъла на чл. 131, ал. 1
и ал. 2, т. 1 ЗУТ като собственик на поземлени
имоти с идентификатори 68134.650.1243 (номер
по предходен план: 1243) и 68134.650.1340 (номер
по предходен план: 1340) – предмет на плана,
което се установява от представените документи
за собственост и скици от СГКК.
Имотите са неурегулирани, но попадат в
рег улирана територи я. Проект ът за ПРЗ на
територията е възложен с писмо на ДАГ № ТП91-00-4/99 от 6.11.2003 г., приет е от ОЕСУТ във
фаза предварителен проект с решение по протокол
№ ЕС-Г-146 от 1.12.2005 г., т. 1, и е върнат за корекции и съгласуване. Възлагането е потвърдено
със Заповед № РД-09-50-1402 от 16.08.2010 г. на
главния архитект на СО за допускане изработването на ПУП в същите граници.
Предвид горното, изработването на ПУП е в
съответствие с разпоредбата на чл. 133, ал. 2 във
връзка с ал. 1 ЗУТ.
Същият е съгласуван от главния проектант на
цялостния ПУП – в процедура – арх. Г. Лазарова,
с което е спазена разпоредбата на чл. 133, ал. 1,
изр. 3 ЗУТ.
Спазени са административнопроизводствените правила при издаване на акта – сезиране
на административния орган от заинтересовано
лице по чл. 131, ал. 2, т. 1 ЗУТ със заявление по
образец, допуснато е изработването на проект
за ПИ – ПРЗ от компетентния за това орган,
приет е предварителен проект на възложения за
изработване ПРЗ на м. НПЗ „Хаджи Димитър“,
проектът е съгласуван от главния проектант на
плана, съобщен е на всички заинтересовани лица,
разгледан е и е приет от ОЕСУТ.
Спазени са материалноправните разпоредби
на ЗУЗСО, ЗУТ и актовете по прилагането им.
Нов УПИ V-1243,1340 – „за безвредно производство, складове и офиси“, съгласно ОУП на
СО/2009 г. попада в устройствена категория по
т. 13 („Смф1“) от приложението към чл. 3, ал. 2
ЗУЗСО, съгласно която е допустимо горното
конкретно предназначение.
С горното е спазено изискването на чл. 103,
ал. 4 и чл. 104, ал. 1, изр. 2 ЗУТ.
Планът за регулация е изработен върху влязла
в сила кадастрална карта, одобрена със Заповед
№ РД-18-23-1 от 11.06.2010 г. на началника на
СГКК – София, с което е спазена разпоредбата
на чл. 115, ал. 1 и 2 ЗУТ.
Имотите попадат в кв. 8 на м. НПЗ „Хаджи
Димитър“, но не са урегулирани до настоящия
момент.
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Новообразуваният УПИ V-1243, 1340 – „за
безвредно производство, складове и офиси“ е
отреден за поземлени имоти с идентификатори
1243 и 1340, като регулационните граници съвпадат с външните имотни граници на двата имота
съобразно кадастралната карта с изключение на
частите, попадащи под улици.
Включването на два имота в границите на един
УПИ е по искане на собственика и в съответствие с нормата на чл. 17, ал. 1 и ал. 2, т. 3 ЗУТ.
В настоящия случай съсобственост не възниква
и предварителен договор по чл. 17, ал. 3 ЗУТ не
се изисква, тъй като собствеността се притежава
от едно и също лице.
Лицето (изход) към улица на УПИ V-1243,
1340 – „за безвредно производство, складове и
офиси“, се осигурява по новопредвидена улица
по о.т. 72 – 122в – 72а – 73 – продължение на
влязла в сила улица по о.т. 17 – 17а – 122 – 122а –
122б – 122в.
С горното е спазено изискването на чл. 14,
ал. 3, т. 1 и ал. 4 ЗУТ.
С плана за застрояване е предвидено свободностоящо застрояване с нежилищно предназначение при макс. К.к.≤26 м.
Застрояването се одобрява при спазване изискванията по чл. 35, ал. 2 ЗУТ, като застрояването
е съобразено с нежилищното предназначение на
съседните имоти.
Предвид горното, с проекта за план за застрояване не се допускат намалени разстояния
към съседни имоти и/или сгради, включително
през улица.
Изпълнени са изискванията за съгласуване
на проекта с експлоатационните предприятия,
както и изискването на чл. 19, ал. 4 ЗУЗСО и
чл. 125, ал. 7 ЗУТ.
Проектното решение е целесъобразно и отговаря на изискванията на чл. 108, ал. 5 ЗУТ.
Реализацията му не предвижда изразходване на
бюджетни средства на Столичната община.
С ПР по отношение на уличната регулация
се предвижда отчуждаване на имоти – частна
собственост, поради което и на основание чл. 21,
ал. 7 във връзка с ал. 1 ЗОС компетентен да одоб
ри ПУП е Столичният общински съвет.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА, § 124
ПЗРЗИДЗУТ, чл. 115, ал. 1 и 2, чл. 110, ал. 1,
т. 1, чл. 17, ал. 1 и ал. 2, т. 3, чл. 14, ал. 3, т. 1 и
ал. 4, чл. 35, ал. 2, чл. 125, ал. 7, чл. 133, ал. 1 и
2 ЗУТ, чл. 19, ал. 4 ЗУЗСО, устройствена категория по т. 13 (Смф-1) от приложението към чл. 3,
ал. 2 ЗУЗСО и протоколи на ОЕСУТ № ЕС-Г-31
от 17.03.2009 г., т. 30, № ЕС-Г-43 от 31.05.2011 г.,
т. 25, № ЕС-Г-73 от 20.09.2011 г., т. 13, № ЕС-Г52 от 9.07.2013 г, т. 2, № ЕС-Г-59 от 30.07.2013 г.,
т. 4, и № ЕС-Г-83 от 5.11.2013 г., т. 2, Столичният
общински съвет реши:
1. Одобрява проект за план-извадка – план
за регулация на м. НПЗ „Хаджи Димитър“, кв.
8, обособяване на нов УПИ V-1243, 1340 – „за
безвредно производство, складове и офиси“;
улица по о.т. 72 – 122в – 72а – 73 по червените
и сините линии, цифри, текст и защриховки с
корекциите в кафяв и зелен цвят съгласно приложения проект.
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2. Одобрява проект за план за застрояване
на м. НПЗ „Хаджи Димитър“, кв. 8, нов УПИ
V-1243, 1340 – „за безвредно производство, складове и офиси“, с корекциите в кафяв и зелен цвят
съгласно приложения проект и без допускане на
намалени разстояния към съседни имоти и/или
сгради, включително през улица.
Въз основа на одобрения план за застрояване
не може да се издава виза за проектиране, да се
одобрява (съгласува) инвестиционен проект или
да се издава разрешение за строеж с допускане
на намалени разстояния към съседни имоти и/
или сгради, включително през улица.
Решението и одобреният проект на подробен
устройствен план да се публикуват на интернет
страницата на Столичната община – Направление
„Архитектура и градоустройство“ (sofia-agk.com),
на основание чл. 129, ал. 5 ЗУТ.
Решението да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 129, ал. 1 ЗУТ.
Решението може да бъде обжалвано по реда
на чл. 215, ал. 4 ЗУТ пред Административния
съд – София-град, в 30-дневен срок от съобщаването.
Жалбите се подават в район „Подуяне“ и се
изпращат в Административния съд – София-град,
от отдел „Правен“ на Направление „Архитектура
и градоустройство“ на Столичната община.

4203

Председател:
Е. Герджиков

РЕШЕНИЕ № 213
от 10 април 2014 г.
В Н а п р а в л ен ие „ А рх и т ек т у р а и г р а до 
устройство“ на Столичната община е постъпило
заявление вх. № ГР-94-00-42 от 14.03.2012 г. от
Бого Йорданов Шейтанов, Стефания Йорданова
Шейтанова, Мария Минкова Ампова и Преслава
Минкова Шейтанова, собственици на ПИ с идентификатор 68134.4337.2176, с искане за даване на
съгласие за изработване на проект за ПУП – ИПР
в обхвата на м. Овча купел, кв. 23, УПИ ХХІ-884,
район „Овча купел“. Към заявлението са приложени: скица № 11780 от 2.03.2012 г. на СГКК за ПИ
с идентификатор 68134.4337.2176; нотариален акт
том IV, № 141/1958 г.; съдебно решение на СРС,
I ГК, II ГО, 43-ти състав, дело № 5297/2001 г.;
съдебно-техническа експертиза; удостоверение
за идентичност на лице с различни имена; удостоверение № 94-Б-3 от 12.10.2005 г. на Община
Карлово; пълномощно № 15309 от 18.12.2008 г.
на нотариус от Варна – Павлина Симеонова;
удостоверение за наследници № 000611/2008 г.;
мотивирано предложение; скица № АБ-94001050/2009 г. и трасировъчна скица.
Заявлението и мотивираното предложение са
разгледани от отделите на НАГ и на заседание на
ОЕСУТ. С протокол № ЕС-Г-52 от 10.07.2012 г.,
т. 18, е взето решение за допускане изработване на ПУП в обхват: кв. 23, УПИ ХХІ-884, м.
Овча купел.
Със заповед № РД-09-50-740 от 30.07.2012 г. на
главния архитект на Столичната община е допус-
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нато изработването на проект за ПУП – ИПРЗ
на м. Овча купел, кв. 23, нови УПИ ХХІ-2175 и
ХХІХ-2176, при спазване изискванията на отделите в НАГ. Заповедта е изпратена за сведение
и изпълнение в район „Овча купел“ с писмо изх.
№ ГР-94-00-42 от 31.07.2012 г., уведомени са и
заявителите.
Със заявление вх. № ГР-94-00-42 от 22.10.2012 г.
от Бого Йорданов Шейтанов, собственик на УПИ
ХХІ-884, е внесен проект за одобряване ИПРЗ на
м. Овча купел, кв. 23, УПИ ХХІ-2175 и ХХІХ-2176,
към който е приложена обяснителна записка,
заснемане на дървесната растителност, заверено
№ 94-Б-СП-19 от 4.09.2012 г. от дирекция „Зелена
система“ при СО.
С писмо изх. № ГР-94-00-42 от 30.10.2012 г.
проектът е изпратен за обявяване по реда на
чл. 128, ал. 3 ЗУТ в район „Овча купел“.
С писмо изх. № АБ-6602-76/2 от 28.03.2013 г.
кметът и главният архитект на район „Овча купел“
удостоверяват, че процедурата по обявяването
е приключила. Към писмото няма приложени
възражения. Проектът е разгледан на заседание
на РЕСУТ и е направена констатация от отдел
„Контрол по строителството“, че за потвърдената с проекта сграда в УПИ ХХІ-2175 липсва
документация за законност, съставен е акт за
незаконно строителство. Приложени са протокол
и съобщение.
Проектът е предоставен за съгласуване на
отдели: „Общ устройствен план“, „Благоустройствени дейности и природни ресурси“ (ИМ) (КТ)
и отдел „Правен“.
Отдел „Общ устройствен план“ съгласува
проекта със забележка – „Да се добави в матрицата дълбочина на фундиране 3,5 м съгласно
СПНУЗ, одобрени със заповед № РД-02-14-9531 от
10.12.2001 г. на Министерството на регионалното
развитие и благоустройството“.
Отдел „Благоустройствени дейности и природни ресурси“ (ИМ) и (КТ) съгласува без забележки.
О т дел „Пра вен“ – „С по т върж да ва не на
съществуващата сграда в нов У ПИ Х ХІ-775
се нарушава чл. 134, ал. 4, т. 1 ЗУТ. За зоната
СПН е дерогирано с ОУП на СО. Да се приложи
приложението към чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО. Да се
спази чл. 19, ал. 4 ЗУЗСО. Да се спази чл. 19
ЗУТ. Да се спази чл. 21, ал. 7 ЗОС.“
Отдел „Градоустройство“ – „В проекта за ИПЗ
да се покаже застрояването в съседните УПИ.“
За територията е одобрена кадастрална карта
със Заповед № РД-18-51 от 15.07.2010 г. на изпълнителния директор на АГКК.
Проектът е разгледан на заседание на ОЕСУТ
и с протокол № ЕС-Г-55 от 16.07.2013 г., т. 14, е
взето решение проектът да се коригира, като
сградата в УПИ ХХІ-2175 не се покаже като съществуваща; да се добави в матрицата дълбочина
на фундиране 3,5 м съгласно СПНУЗ, одобрени
със Заповед № РД-02-14-9531 от 10.12.2001 г. на
МРРБ; да се покаже застрояване в съседните на
новосъздадените УПИ. С решението на съвета
съгласно горепосочения протокол се приема
проектът и на основание чл. 21, ал. 7 ЗОС се
изпраща за одобряване в СОС.
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29.07.2013 г. копие от протокол № ЕС-Г-55 от
16.07.2013 г., т. 14, на ОЕСУТ е изпратен на заявителя за изпълнение на поставените изисквания.
Допълнително е представен акт за узаконяване № 53 от 10.12.1994 г., издаден от район „Овча
купел“. Представеният акт за узаконяване не
налага преработването на проекта по отношение
на потвърждаването на съществуващата сграда.
След допълнително внесените документи
проектът за ИПРЗ за кв. 23, УПИ XXI и XXIX
(нови) е разгледан, приет с протокол на ОЕСУТ
№ ЕС-Г-10 от 11.02.2014 г., т. 5, и се изпраща за
одобряване в СОС.
С оглед на изложената фактическа обстановка
от правна страна се установява следното:
Компетентен да одобри ПУП е Столичният
общински съвет, тъй като с плана се предвижда
отчуждаване на недвижими имоти – собственост
на физически лица, по реда на ЗОС (чл. 21,
ал. 7 ЗОС).
Искането е направено от заинтересованите
лица по смисъла на чл. 135, ал. 1 във връзка с
чл. 131, ал. 1 и ал. 2, т. 1 ЗУТ, а именно от собствениците на ПИ с идентификатор 68134.4337.2176
(номер по предходен план: 884, кв. 23, УПИ XXI)
съгласно представените документи за собственост
и скици.
Към заявлението е представено и мотивирано
предложение за изменение на плана за регулация
и застрояване в съответствие с чл. 135, ал. 2 ЗУТ.
Предвид горното е доказано основанието
за одобряване на ИПРЗ по чл. 134, ал. 2, т. 6
ЗУТ – съгласие на собственика на имота – предмет на плана.
Действащият ПРЗ – предмет на изменението,
е одобрен с Решение № 111 по протокол № 32 от
10.12.2001 г. на СОС, Решение № 24 по протокол
№ 36 от 15.04.2001 г. на СОС.
Кадастралната карта за район „Овча купел“ е
одобрена със Заповед № РД-18-51 от 15.07.2010 г. на
изпълнителния директор на АГКК. Представена е
комбинирана скица за пълна или частична идентичност за УПИ XXI-884, кв. 23, м. Овча купел.
Предвид горното е налице основанието за одобряване на ИПР по чл. 134, ал. 2, т. 2 ЗУТ – одобряване на кадастрална карта за територията.
Спазени са административнопроизводствените правила при издаване на акта – сезиране
на административния орган от заинтересовани
лица по чл. 131, ал. 2, т. 1 ЗУТ със заявление по
образец, допуснато е изработването на проект за
ИПРЗ от компетентния за това орган, внесеният
проект е съобщен на всички заинтересовани лица,
разгледан е и е приет от ОЕСУТ.
Спазени са материалноправните разпоредби
на ЗУЗСО, ЗУТ и актовете по прилагането им.
Урегулиран поземлен имот XXI-884 попада в
устройствена зона „Жм*“ и съответства на предвижданията на ОУП, с което е спазено изискването на чл. 103, ал. 4 и чл. 104, ал. 1, изр. 2 ЗУТ.
Застрояването е ситуирано в зона „Жм*“.
Съгласно т. 1 след приложението към чл. 3, ал. 2
ЗУЗСО териториите, отбелязани със звездичка в
ОУП на СО, изискват изготвяне на специфични
правила и нормативи. За територията са одобрени СПНУЗ със Заповед № РД-02-14-9531 от
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10.12.2001 г. на Министерството на регионалното
развитие и благоустройството при параметри на
застрояване: пл. – 30 %, Кинт. – 1,05, озел. – 50 %,
ет. 3, К.к. – 10 м, дълбочина на фундиране – 3,5 м.
П ла н ът за рег ула ц и я е израбо т ен върх у
действаща кадастрална карта, с което е спазено
изискването на чл. 115, ал. 1 и 2 ЗУТ.
Лицето на новообразуваните УПИ ХХІ-2175 и
ХХІХ-2176 е осигурено по действаща и изменена
с проекта улична регулация, с което е спазено
изискването на чл. 14, ал. 4 ЗУТ.
Не се изменя застрояването в съседните УПИ.
Новопредвиденото застрояване се одобрява
при спазване изискванията на чл. 31 ЗУТ по
отношение изискуемите разстояния на сградите
до регулационните линии и между сградите в
съседните имоти, както и при спазване на изискванията за разстояния между сградите през
улица по чл. 32, ал. 1 ЗУТ.
Предвид горното, с проекта за план за застрояване не се допускат намалени разстояния
към съседни имоти и/или сгради, включително
през улица.
Проектното решение е целесъобразно и отговаря на изискванията на чл. 108, ал. 5 ЗУТ.
Реализацията му не предвижда изразходване на
бюджетни средства на Столичната община.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА, чл. 21,
ал. 7 във връзка с ал. 1 ЗОС и чл. 129, ал. 1 ЗУТ
във връзка със Заповед № РД-09-1423 от 5.12.2012 г.
на кмета на Столичната община, чл. 136, ал. 1,
чл. 134, ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 6, чл. 115, ал. 1 и
2, чл. 108, ал. 5 ЗУТ, § 124, ал. 1 ПЗРЗИДЗУТ,
чл. 31 и чл. 32, ал. 1 ЗУТ; т. 1 след приложението
към чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО и протоколи на ОЕСУТ
№ ЕС-Г-52 от 10.07.2012 г., т. 18, № ЕС-Г-55 от
16.07.2013 г., т. 14, № ЕС- Г-10 от 11.02.2014 г., т. 5,
Столичният общински съвет реши:
1. Одобрява проект за изменение на план за
регулация на м. Овча купел, кв. 23, като от УПИ
ХХІ-884 се създават нови УПИ ХХІ-2175, ХХІХ2176 и задънена улица от о.т. 273в до о.т. 273а
по зелените и кафявите линии, цифри и букви,
съгласно приложения проект.
2. Одобрява проект за изменение на план за
застрояване за м. кв. Овча купел, кв. 23, УПИ
ХХІ-2175 и УПИ ХХІХ-2176, съгласно приложения проект.
Решението и одобреният проект на подробен
устройствен план да се публикуват на интернет
страницата на Столичната община – Направление
„Архитектура и градоустройство“ (sofia-agk.com)
на основание чл. 129, ал. 5 ЗУТ.
Решението да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 129, ал. 1 ЗУТ.
Решението може да бъде обжалвано по реда
на чл. 215, ал. 4 ЗУТ пред Административния
съд – София-град, в 14-дневен срок от съобщаването.
Жалбите се подават в район „Овча купел“ и се
изпращат в Административния съд – София-град,
от отдел „Правен“ на Направление „Архитектура
и градоустройство“ на Столичната община.
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Председател:
Е. Герджиков
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РЕШЕНИЕ № 254
от 28 април 2014 г.
В Направление „Архитектура и градоустройство“ на Столичната община е постъпило заявление вх. № ГР-94-В-22/2012 от 27.04.2012 г. от
Василена Паулинова Станчова и Здравко Атанасов
Атанасов с искане за разрешаване изработване
на проект за подробен устройствен план – план
за регулация и план за застрояване на поземлен имот с идентификатор № 02659.2293.228 по
кадастралната карта и кадастралните регистри
(КККР) и образуване на УПИ ХХ-228, кв. 2, м.
Сп. Иваняне – в.з. Бели брег, район „Банкя“.
Към заявлението е приложена скица с предложение за изменението, скица № 15834 от 16.03.2012 г.
за имот с идентификатор № 02659.2293.228, издадена от Службата по геодезия, картография и
кадастър (СГКК), копие на нотариален акт № 14,
том I, рег. № 742, дело № 12 от 11.03.2011 г., задание, отговарящо на изискванията на чл. 125 ЗУТ.
С писмо изх. № ГР-94-В-22/2012 от 9.05.2012 г.
на началник-отдел „Подробни устройствени планове“ на НАГ – СО, до заявителите е указано
да се представи комбинирана скица за пълна
и частична идентичност по чл. 16, ал. 3 ЗКИР.
С писмо с вх. № ГР-94-В-22 от 13.11.2012 г. от
Василена Паулинова Станчова и Здравко Атанасов Атанасов е внесена комбинирана скица по
чл. 16, ал. 3 ЗКИР.
Искането е разгледано от отделите в НАГ – СО,
и на заседания на Общинския експертен съвет по
устройство на територията (ОЕСУТ) с решение по
протокол № ЕС-Г-26 от 2.04.2013 г., т. 19, е прието.
Със Заповед № РД-09-50-311 от 14.05.2013 г.
на главния архитект на Столичната община е
разрешено изработване на подробен устройствен план за поземлен имот с идентификатор
№ 02659.2293.228 по КККР на район „Банкя“, кв.
2, м. Сп. Иваняне – в.з. Бели брег.
С писмо изх. № ГР-94-В-22/2012 от 16.05.2013 г.
на началник-отдел „Подробни устройствени планове“ на НАГ – СО, до кмета на район „Банкя“
издадената заповед е изпратена за сведение.
С ъ с за я в лен ие вх. № Г Р-94 -В-22/2 012 о т
18.06.2013 г. от Василена Паулинова Станчова в
НАГ са внесени проект за подробен устройствен
план – план за регулация и план за застрояване
за ПИ № 02659.2293.228 по КККР и образуване
на УПИ ХХ-228, изменение на улична регулация
между о.т. 11б – о.т. 11д.
С ъ с за я в лен ие вх. № Г Р-94 -В-22/2 012 о т
17.07.2013 г. от Здравко Атанасов Атанасов са внесени следните писмени доказателства: съгласувания
на проекта за ПРЗ с „ЧЕЗ Разпределение“ – АД, под
№ 121 от 2.07.2013 г., със „Софийска вода“ – АД, с
№ ТУ-1953 от 3.06.2013 г., справка за картотекирана
растителност геодезическо заснемане, заверена от
дирекция „Зелена система“ на Столичната община
под № ЗС-94-В-23 от 6.06.2013 г.
С писмо изх. № ГР-94-В-22/2012 от 19.06.2013 г.
на началник-отдел „Подробни устройствени планове“ до кмета на район „Банкя“ проектът за ИПРЗ е
изпратен за съобщаване на заинтересованите лица.
С писмо изх. № АГ-6602-71 от 21.08.2013 г.
кметът на район „Банкя“ с приложен разписен
лист удостоверява, че проектът е съобщен на
всички заинтересовани лица.
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С ъ с за я в лен ие вх. № Г Р-94 -В-22/2012 о т
17.07.2013 г. от Здравко Атанасов Атанасов е внесено писмо изх. № 94-00-7448 от 2013 г. на директора
на Регионалната инспекция по околна среда и
водите (РИОСВ), с което се изразява становище,
че не е необходимо провеждане на процедури по
реда на глава втора от наредбата за ОС.
С решение по т. 22 на протокол № ЕС-Г-90 от
26.11.2013 г. на ОЕСУТ проектът за план за регулация и план за застрояване за ПИ № 02659.2293.228
по КККР и образуване на УПИ ХХ-228, изменение
на улична регулация между о.т. 11б – о.т. 11д, кв.
2, м. Сп. Иваняне – в.з. Бели брег, е приет със
становище да се изпрати по компетентност на
Столичния общински съвет.
При така изложената фактическа обстановка
от правна страна се установява следното:
Искането за разрешаване изработването на
ПУП е направено от заинтересовано лице по
смисъла на чл. 124а, ал. 5 във връзка с чл. 131,
ал. 1 и ал. 2, т. 1 ЗУТ като собственици на ПИ с
идентификатор № 02659.2293.228, което се установява от приложените документи за собственост.
С горното е спазена разпоредбата на чл. 124а,
ал. 5 ЗУТ. С ПРЗ се предвижда създаване на
нов У ПИ Х Х-228 за имот с идентификатор
№ 02659.2293.228. С плана е спазен чл. 17, ал. 1
ЗУ Т, като вът решните рег улационни линии
на УПИ ХХ-228 съвпадат с имотните на ПИ
№ 02659.2293.228.
Лицето (изходът) към улица на УПИ ХХ-228 е
по действащата улична регулация, одобрена със
Заповед № 2705 от 29.12.1967 г. С оглед на привеждане на плана за регулация в съответствие с
чл. 80, ал. 5, т. 1 ЗУТ се предвижда изменение на
улична регулация между о.т. 11б – о.т. 11д с цел
създаване на тротоар с ширина 1,5 м.
Предвид горното е налице чл. 134, ал. 1, т. 1
във връзка с ал. 2 ЗУТ за изменение на уличната
регулация.
С плана за застрояване на УПИ ХХ-228 се
предвижда изграждане на три свободно стоящи
двуетажни сгради. С ПЗ е спазен чл. 26, ал. 1,
т. 3 ЗУТ, като външната линия на застрояване е
котирана на минимум 3 м от уличната регулационна линия.
По действащия ОУП на СО имотът попада
в устройствена зона „Жилищна зона с малко
етажно застрояване с допълнителни, специфични
изисквания“ (Жм2). Предвиденото застрояване
на жилищна сграда е допустимо в тази устройствена зона съгласно приложението към чл. 3,
ал. 2 ЗУЗСО.
Предвид горното, проектът не противоречи
на ОУП на СО, с което е спазено изискването
на чл. 103, ал. 4 и чл. 104, ал. 1 ЗУТ.
Проектът е изработен върху кадастрална карта,
с което е спазен чл. 115, ал. 1 и 2 ЗУТ.
Спазени са административнопроизводствените
правила при издаване на акта. Проектът е съобщен на заинтересованите лица по предвидения
в закона ред. Извършено е изискуемото съгласуване на плана за регулация и застрояване с
администрации, със специализираните контролни
органи и експлоатационни дружества. Проектът
на подробния устройствен план е разгледан и
приет от ОЕСУТ.
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Спазени са материалноправните разпоредби
на ЗУЗСО, ЗУТ и актовете по прилагането им.
Проектът е изработен при спазване изискванията на Наредба № 8 от 2001 г. на МРРБ за
обема и съдържанието на устройствените схеми
и планове.
C плана за регулация се предвижда отчуждаване на имоти – частна собственост, поради
което и на основание чл. 21, ал. 7 от Закона за
общинската собственост компетентен да одобри
проекта за плана за регулация е Столичният
общински съвет.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 21, ал. 7 ЗОС, чл. 17, ал. 1, чл. 26, ал. 1, т. 3,
чл. 80, ал. 5, т. 1, чл. 134, ал. 1, т. 1 във връзка с
ал. 2, чл. 115, ал. 1 и 2 ЗУТ, т. 6 от приложението
към чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО и протоколи на ОЕСУТ
№ ЕС-Г-26 от 2.04.2013 г., т. 19, и № ЕС-Г-90 от
26.11.2013 г., т. 22, Столичният общински съвет
реши:
1. Одобрява проект за изменение на план за
улична регулация от о.т. 11б до о.т. 11д, кв. 2, сп.
Иваняне – в.з. Бели брег, по червените, кафявите
линии и цифри съгласно приложения проект.
2. Одобрява проект за план за регулация на
м. Сп. Иваняне – в.з. Бели брег, кв. 2, отреждане
на УПИ ХХ-228 по червените, сините, кафявите
линии и цифри съгласно приложения проект.
3. Одобрява проект за план за застрояване за
УПИ ХХ-228, кв. 2, м. Сп. Иваняне – в.з. Бели
брег, без допускане на намалени отстояния към
съседни имоти и сгради, включително през улица.
Въз основа на одобрения план за застрояване
не може да се издава виза за проектиране, да се
одобрява или съгласува инвестиционен проект и
да се издава разрешение за строеж с допускане
на намалени разстояния към съседни имоти и/
или сгради, включително през улица.
Решението и одобреният проект на подробен
устройствен план да се публикуват на интернет
страницата на Столичната община – Направление
„Архитектура и градоустройство“ (sofia-agk.com),
на основание чл. 129, ал. 5 ЗУТ.
Решението да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 129, ал. 1 ЗУТ.
Решението може да бъде обжалвано по реда
на чл. 215, ал. 4 ЗУТ пред Административния
съд – София-град, в 30-дневен срок от съобщаването.
Жалбите се подават в район „Банкя“ и се изпращат в Административния съд – София-град,
от отдел „Правен“ на Направление „Архитектура
и градоустройство“ на Столичната община.

4204

Председател:
Е. Герджиков

РЕШЕНИЕ № 256
от 28 април 2014 г.
В Направление „Архитектура и градоустройство“ при Столичната община е пост ъпило
заявление вх. № ГР-94-00-151 от 12.07.2013 г. от
Славка Георгиева Захариева, Валентин Цветанов
Захариев, Елена Цветанова Ботева с искане за
продължаване на процедурата по одобряване на
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плана за регулация на м. Младост 1 в частта му
относно УПИ V-444 – „за общ. обслужване“, кв.
3ж, район „Младост“.
Към заявлението са приложени: пълномощно
на името на адв. Стоян Цветков Митков от заявителите; окончателно решение от 18.03.1999 г. на
СГС, АК, ІІІ-г състав, по а.х. дело № 88/1997 г.,
с което е възстановено правото на собственост
върху нива от 2335 кв. м, м. Плуговините/Крушата, представляващ имот с пл. № 2907 на името
на Любка Атанасова Панчова, Славка Георгиева
Захариева, Валентин Цветанов Захариев, Елена
Цветанова Ботева; удостоверение за наследници
на Веселин Захариев Панчов; удостоверение за
наследници на Цветан Веселинов Захариев; удостоверение за наследници на Любка Атанасова
Панчова; скица от район „Младост“ за имот с
пл. № 2845, съгласно която имотът е идентичен
с имот с пл. № 2907 от стар кадастрален план;
скица № 9119 от 8.10.2010 г. от СГКК за поземлен
имот с идентификатор 68134.4082.6023 (номер
по предходен план: 2845 – част, кв. 3ж); скица
№ 9120 от 8.10.2010 г. от СГКК за поземлен
имот с идентификатор 68134.4082.6024 (номер
по предходен план: кв. 3ж); скица № 9121 от
8.10.2010 г. от СГКК за поземлен имот с идентификатор 68134.4082.6025 (номер по предходен
план: 2845 – част, кв. 3ж); скица № 9122 от
8.10.2010 г. от СГКК за поземлен имот с идентификатор 68134.4082.6026 (номер по предходен
план: 2845 – част, кв. 3ж); скица № 9123 от
8.10.2010 г. от СГКК за поземлен имот с идентификатор 68134.4082.6027 (номер по предходен
план: 2845 – част, кв. 3ж); скица с придаваеми и
отчуждаеми части; Решение № 551 по протокол
№ 45 от 29.07.2009 г. на СОС.
С ъ с з а я в л е н и е в х . № Г Р - 9 4 - 0 0 -1 51 о т
25.11.2013 г. са представени допълнително: декларация от заявителите, че сградите, отразени
в скиците от СГКК, са незаконни, а сгради с
№ 1 и № 2 не съществуват; решение по а.х. дело
№ 88/1997 г. на СГС; предварителен договор
№ СО-РД-561-69 от 20.06.2013 г., с който Столичната община се задължава да прехвърли 1/6
ид.ч. на Славка Георгиева Захариева и 5/6 ид. ч.
на Валентин Цветанов Захариев и Елена Цветанова Ботева от правото на собственост върху
реална част с площ от 446 кв. м от общински
УПИ I от кв. 3ж, представляващ имот с идентификатор 68134.4082.6024, която реална част
се придава към новопроектиран УПИ V-6023,
6024 – „за обществено обслужване“, а Славка
Георгиева Захариева, Валентин Цветанов Захариев и Елена Цветанова Ботева се задължават
да прехвърлят на Столичната община реални
части от имот пл. № 2845, представляващи имоти
с идентификатори 68134.4082.6025, попадащ под
улица, 68134.4082.6026, придаващ се към УПИ
VІ-4082, 445 – „за обществено обслужване“, и
68134.4082.6027, придаващ се към УПИ ІV-4082,
454 – „за обществено обслужване“.
Служебно по преписката е изготвена извадка
от плана за регулация, одобрен с Решение № 551
по протокол № 45 от 29.07.2009 г. на СОС в частта
на кв. 3ж, в който попада УПИ V-444 – „за общ.
обслужване“, изключен от обхвата на одобряване
с т. 1 от решението поради непредставяне към
момента на одобряване на предварителен договор
по чл. 15, ал. 3 или 5 ЗУТ.

БРОЙ 52

ДЪРЖАВЕН

Приложени са протоколи на ОЕСУТ № ЕС-Г-71
от 13.06.2008 г., т. 2, и № ЕС-Г-102 от 10.11.2009 г.,
т. 9, с които е приет проектът за ПРЗ на м. Младост 1, одобрен с Решение № 551 по протокол
№ 45 от 29.07.2009 г. на СОС.
При горната фактическа обстановка се установява от правна страна следното:
Искането за продължаване на производството
и одобряване на проекта за ПР за УПИ V-6023,
6024 – „за общ. обслужване“, кв. 3ж, м. Младост
1, е направено от заинтересованите лица – Славка
Георгиева Захариева, Валентин Цветанов Захариев,
Елена Цветанова Ботева, като собственици на имот
с идентификатор 68134.4082.6023, попадащ в него.
Представен е предварителен договор за пре
хвърляне право на собственост върху недвижими имоти по реда на чл. 15, ал. 5 ЗУТ, с който
Столичната община се задължава да прехвърли
1/6 ид. ч. на Славка Георгиева Захариева и 5/6
ид. ч. на Валентин Цветанов Захариев и Елена
Цветанова Ботева от правото на собственост
върху реална част с площ от 446 кв. м от общински УПИ I от кв. 3ж, представляващ имот с
идентификатор 68134.4082.6024, която реална част
се придава към новопроектиран УПИ V-6023,
6024 – „за обществено обслужване“.
След одобряване на Решение № 551 по протокол № 45 от 29.07.2009 г. на СОС е одобрено
изменение в кадастралната карта със Заповед
№ КД-14-22-240 от 1.09.2010 г. на началника на
СГКК – София, като за частта от стар имот с
идентификатор 4082.444, попадащ в проектен
УПИ V-444 – „за обществено обслужване“, е
създаден имот с идентификатор 68134.4082.6023, а
за останалата част от имотите, попадащи в УПИ
V-444 – „за обществено обслужване“, е създаден
имот с идентификатор 68134.4082.6024.
Имот с идентификатор 68134.4082.6025 попада
под улица, имот 68134.4082.6026 се придава към
УПИ VІ-4082, 445 – „за обществено обслужване“,
и имот 68134.4082.6027 се придава към УПИ ІV4082, 454 – „за обществено обслужване“.
Спазени са материалноправните разпоредби
на ЗУЗСО, ЗУТ и актовете по прилагането им.
Административното производство по одобряване на ПР в частта на кв. 3ж, УПИ V-444 – „за
общ. обслужване“ (сега УПИ V-6023, 6024 – „за
общ. обслужване“), е проведено като част от
производството по одобряване на цялостния
ПРЗ на м. Младост 1, одобрен с Решение № 551
по протокол № 45 от 29.07.2009 г. на СОС. УПИ
V-444 – „за общ. обслужване“ (сега УПИ V-6023,
6024 – „за общ. обслужване“), от кв. 3ж попада
в териториалния обхват на допускането за изработване на проекта, за него са проведени процедурите по съобщаване на заинтересованите лица
и е проведено обществено обсъждане, проведени
са съгласувания и проектът е приет от ОЕСУТ.
Предвид горното, доказателствата и мотивите
за одобряване на Решение № 551 по протокол
№ 45 от 29.07.2009 г. на СОС са неразделна част
от доказателствата и мотивите за одобряване на
настоящия проект за план за регулация.
С т. 1 от решението УПИ V, кв. 3ж, е изключен от обхвата на одобряване поради липсата
към този момент на предварителен договор по
чл. 15, ал. 3 и 5 ЗУТ, което прави фактическия
състав недовършен в тази му част.
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С представянето на горния предварителен договор е налице и последният елемент от фактическия
състав за одобряването на УПИ V-444 – „за общ.
обслужване“ (сега УПИ V-6023, 6024 – „за общ.
обслужване“), кв. 3ж, м. Младост 1.
С настоящия проект УПИ V се отрежда за имотите по действащата кадастрална карта – имоти с
идентификатори 68134.4082.6023 и 68134.4082.6024.
Промяната само в номерацията на имотите не
прави регулацията на УПИ V различна от процедираната в производството по одобряване на
цялостния план.
Отреждането на УПИ V за имотите по действащата кадастрална карта е в съответствие с
изискването на чл. 115, ал. 1 и 2 ЗУТ.
Лицето (изходът) към улица на УПИ V-6023,
6024 – „за обществено обслужване“, се осигурява
по действащата улична регулация.
По действащия ОУП на СО УПИ V-6023,
6024 – „за обществено обслужване“, попада в
„Зона за общественообслужващи дейности“ (Оо),
предвид което и на основание т. 15 от приложението към чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО конкретното предназначение на УПИ V-6023, 6024 – „за обществено
обслужване“, е допустимо.
Проектното решение е целесъобразно и отговаря на изискванията на чл. 108, ал. 5 ЗУТ.
На основание чл. 21, а л. 1, т. 11ЗМСМ А,
чл. 129, ал. 2 ЗУТ, § 124 ПЗРЗИДЗУТ; чл. 115,
ал. 1 и 2, чл. 15, ал. 5 ЗУТ, т. 15 от приложението
към чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО, протоколи на ОЕСУТ
№ ЕС-Г-71 от 13.06.2008 г., т. 2, и № ЕС-Г-102 от
10.11.2009 г., т. 9, Решение № 551 по протокол № 45
от 29.07.2009 г. на СОС Столичният общински
съвет реши:
Одобрява проект за подробен устройствен
план – план за регулация на м. Младост 1, кв.
3ж, УПИ V-6023, 6024 – „за обществено обслужване“, по червените и сините линии, цифри и
текст съгласно приложения проект, представляващ неразделна част от плана за регулация на м.
Младост 1, одобрен с Решение № 551 по протокол
№ 45 от 29.07.2009 г. на СОС.
С одобряване на настоящия проект планът
за застрояване за УПИ V-444 – „за обществено
обслужване“, сега УПИ V-6023, 6024 – ,,за общ.
обслужване“, кв. 3ж, м. Младост 1, одобрен с
Решение № 551 по протокол № 45 от 29.07.2009 г.
на СОС, може да се прилага.
На основание чл. 15, ал. 6 ЗУТ решението
влиза в сила с издаването му и се съобщава на
заявителите.

4073

Председател:
Е. Герджиков

РЕШЕНИЕ № 304
от 29 май 2014 г.
На основание чл. 3, ал. 2 и ал. 3, т. 2, чл. 4,
ал. 4, чл. 5, ал. 5, чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3
ЗПСК, чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 49, ал. 9 ЗМСМА и
свое Решение № 249 от 28.04.2014 г. Столичният
общински съвет реши:
1. Открива процедура за приватизация и определя метод за извършване на приватизация: чрез
публичен търг за следните обекти: УПИ IX-1,
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кв. 48А, м. Зона В-17, София, ул. Враня, общински
нежилищен имот, стопанисван от район „Илинден“,
с АОС № 980 от 17.04.2003 г.; УПИ V-535, кв. 49Б,
м. Зона В-17, София, ул. Зайчар, общински нежилищен имот, стопанисван от район „Илинден“, с
АОС № 1109 от 11.04.2007 г.; УПИ V-543, кв. 49В,
м. Зона В-17, София, бул. Ген. Н. Столетов, общински нежилищен имот, стопанисван от район
„Илинден“, с АОС № 1108 от 11.04.2007 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.

4210

Председател:
Е. Герджиков

РЕШЕНИЕ № 305
от 29 май 2014 г.
На основание чл. 3, ал. 2 и ал. 3, т. 2, чл. 4,
ал. 4, чл. 5, ал. 5, чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3
ЗПСК, чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 49, ал. 9 ЗМСМА и
свое Решение № 251 от 28.04.2014 г. Столичният
общински съвет реши:
1. Открива процедура за приватизация и определя метод за извършване на приватизация чрез
публичен търг за следните обекти: помещение към
трафопост, София, кв. Гевгелийски, между бл. 8 и
бл. 9, общински нежилищен имот, стопанисван от
район „Илинден“, с АОС № 488 от 13.10.2000 г., със
съответното му право на строеж, както и поземлен
имот с пл. № 570 в УПИ II – „За ЖС и КОО“, кв.
842, м. В. Иванов-север, София, ул. Пловдив, на
ъгъла с ул. Елена, общински нежилищен имот,
стопанисван от район „Илинден“, с АОС № 1121
от 26.06.2007 г.; поземлен имот с пл. № 571 в УПИ
II – „За ЖС и КОО“, кв. 842, м. В. Иванов-север,
София, ул. Пловдив, между ул. Елена и ул. Петрич,
общински нежилищен имот, стопанисван от район
„Илинден“, с АОС № 1121 от 26.06.2007 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.

4211

Председател:
Е. Герджиков

РЕШЕНИЕ № 306
от 29 май 2014 г.
На основание чл. 3, ал. 2 и ал. 3, т. 2, чл. 4,
ал. 4, чл. 5, ал. 5, чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3
ЗПСК, чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 49, ал. 9 ЗМСМА и
свое Решение № 252 от 28.04.2014 г. Столичният
общински съвет реши:
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1. Открива процедура за приватизация и определя метод за извършване на приватизация чрез
публичен търг за следните обекти: УПИ XI 222,
кв. 312Е, м. Красно село – Плавателен канал,
София, ул. Пчела 7А, общински нежилищен имот,
стопанисван от район „Красно село“, с АОС № 1005
от 17.03.2003 г.; УПИ IV 185, кв. 312B, м. Красно
село – Плавателен канал, София, ул. Хубча и ул.
Пирински проход, общински нежилищен имот,
стопанисван от район „Красно село“, с АОС
№ 1375 от 11.01.2007 г.; УПИ I за ОЖС, магазини
и ТП, кв. 19, м. Красно село – Стрелбище, София,
ул. Кюстендил 25 – 29, общински нежилищен
имот, стопанисван от район „Красно село“, с
АОС № 974 от 19.11.2002 г.; УПИ VII 218, кв. 9,
м. Крива река, София, ул. Баница 4, общински
нежилищен имот, стопанисван от район „Красно
село“, с АОС № 716 от 3.05.2001 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.

4212

Председател:
Е. Герджиков

РЕШЕНИЕ № 311
от 29 май 2014 г.
С писмо вх. № ГР-70-00-440 от 29.11.2013 г.
във връзка с изграждане на продължението на
бул. Ал. Малинов над трасето на метрото между
метростанция 15 до метростанция 16 „Бизнес
парк“ е постъпило мотивирано предложение от
„Метрополитен“ – ЕАД, за промяна на трасето
на бул. Александър Малинов, като е предложено
изменение, предвиждащо булевардът да следва
трасето на метрополитена.
Предложеното трасе на бул. Александър Малинов попада в обхвата на действащите планове за
регулация и застрояване на: м. Бул. Александър
Малинов, одобрен с Решение № 386 от 10.07.2008 г.
на СОС, м. Младост 2, одобрен с Решение № 549
от 29.07.2009 г., м. Младост 3, одобрен с Решение
№ 548 от 29.07.2009 г., и м. Младост 4, одобрен с
Решение № 552 от 29.07.2009 г.
За територията е налице влязла в сила кадастрална карта.
Собствеността по трасето на булеварда е преобладаващо общинска.
Булевард Ал. Малинов е част от първостепенната улична мрежа на гр. София и съгласно схемата
на комуникационно-транспортната система към
ОУП на СО е II клас.
Изменението на действащите ПУП се налага
с оглед обезпечаване трасето на бул. Александър
Малинов в участъка между метростанция 15 и
метростанция 16.
С ъ г л а с н о п и с м о в х . № Г Р- 0 7- 0 0 - 4 4 0 о т
5.12.2013 г. на „Метрополитен“ – ЕАД, обектът е с
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индикативна стойност, по-малка от 10 000 000 лв.
и не попада в приложното поле на разпоредбите
на чл. 124а, ал. 4, т. 2 ЗУТ.
Изработването на проекта за изменение на
плана за регулация е възложено по реда на чл. 135,
ал. 5 ЗУТ за сметка на общинския бюджет, като
изборът на изпълнител се провежда по реда на
Закона за обществените поръчки съгласно разпоредбата на чл. 126, ал. 1 ЗУТ.
Мотивираното предложение е разгледано и
прието с решение на ОЕСУТ по протокол № ЕСГ-92 от 3.12.2013 г., т. 7.
Приложено е задание, което е утвърдено от
главния архитект на СО и отговаря на изискванията на чл. 125 ЗУТ, във връзка с изпълнението
на чл. 124а, ал. 7 ЗУТ.
Със Заповед № РД-09-50-847 от 9.12.2013 г. на
главния архитект на Столична община е разрешено да се изработи проект за ПУП – ИПРЗ в
териториален обхват: м. Бул. Александър Малинов, кв. 2, 14, 19, 21, 24, 32а, без да се изменят
квартали 2, 4 и 21, план за регулация на бул.
Ал. Малинов в участъка, прилежащ на квартали
2 и 17, м. Младост 2, без да се изменят външните
регулационни линии на кварталите и външната
регулационна линия на кв. 12, м. Младост 3.
С писмо изх. № ГР-70-00-440/13 от 10.12.2013 г.
на началник-отдел „ПУП“ заповед № РД-09-50-847
от 9.12.2013 г. на главния архитект на Столична община е изпратена на район „Младост“ за
сведение и изпълнение и до заявителя „Метрополитен“ – ЕАД.
Със заповед № РД-09-50-897 от 20.12.2013 г. на
главния архитект на Столична община е допълнен
териториалният обхват на плана с участъка от
бул. Ал. Малинов, прилежащ на кв. 12а, кв. 13
и кв. 13а, м. Младост 4, което разширяване на
обхвата се налага с цел осигуряване на условия
за реализация на необходимите публични обекти
и елементи на техническата инфраструктура и се
извършва в обществен интерес, като преценката
по допускането е по целесъобразност.
С писмо изх. № ГР-70-00-440/13 от 20.12.2013 г.
на началник-отдел „ПУП“ заповед № РД-09-50-897
от 20.12.2013 г. на главния архитект на Столична община е изпратена на район „Младост“ за
сведение и изпълнение и до заявителя „Метрополитен“ – ЕАД.
C писмо изх. № УТ-6602-236-(2) от 8.01.2014 г.
кметът на район „Младост“ – СО, е удостоверил,
че е проведена процедурата по чл. 124б, ал. 2
ЗУТ за заповед № РД-09-50-847 от 9.12.2013 г. на
главния архитект на СО.
С п и с м о и з х . № У Т- 6 6 0 2 -2 3 6 - (1)/1 3 о т
20.01.2014 г. кметът на район „Младост“ – СО,
е удостоверил, че е проведена процедура по
чл. 124б, ал. 2 ЗУТ за заповед № РД-09-50-897 от
20.12.2013 г. на главния архитект на СО.
Отдел „Общ устройствен план“ е удостоверил,
че устройствената разработка не противоречи на
ОУП на СО.
С писмо вх. № ТП-92-00-58/13 от 28.03.2014 г.
е внесен проект за ИПРЗ от „Гея – Проект Консулт“ – ЕООД.
С писмо изх. № ТП-92-00-58 от 28.03.2014 г. на
главния архитект на СО е изпратено до редакцията
на „Държавен вестник“ за публикуване съобщение
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за изработения проект, а окомплектована папка с
проекти за ИПРЗ, обяснителни записки и схеми
на инженерната инфраструктура са изпратени до
район „Младост“. Обявлението е обнародвано в
ДВ, бр. 31 от 4.04.2014 г. и е публикувано в един
местен вестник – „Софийски вестник“ от 10 – 16
април 2014 г. В съответствие с разпоредбата на
чл. 128, ал. 2 ЗУТ обявлението е публикувано и
на интернет страницата на НАГ (sofia-agk.com) и
на район „Младост“ (so-mladost.com) на 4.04.2014 г.
С писмо изх. № УТ-6602-76(2) от 9.05.2014 г.
кметът на район „Младост“ е удостоверил, че
са проведени процедурите по съобщаване на
проекта за ИПРЗ на заинтересуваните лица и в
законоустановения срок за обжалване е постъпило
1 бр. възражение.
Представени са план-схеми на инженерната
инфраструктура по чл. 108, ал. 2 ЗУТ – част „ВиК“,
както и писмо от „Софийска вода“ – АД, с изх.
№ ТУ-178 от 17.03.2014 г.; изходни данни от „ЧЕЗ
Разпределение България“ – ЕАД, съгласувани
с № 111 от 24.03.2014 г.; схеми за вертикално
планиране; надлъжни и напречни профили на
улиците; ПТКП.
Представена е експертна оценка на съществуващата картотекирана растителност, изготвена
от ландшафтен арх. М. Попова с геодезическо
заснемане по чл. 19, ал. 4 ЗУЗСО.
С писмо изх. № ОВОС-235 от 18.07.2012 г. на
директора на дирекция „Превантивна дейност“
към МОСВ е представено Решение № 45-ПР от
2012 г. за преценка необходимостта от извършване
на оценка на въздействието върху околната среда,
като решението е: „Да не се извършва оценка на
въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за „Разширение на метро
София – от бул. Андрей Сахаров (след МС 13) в
ж.к. Младост 1 до МС 16 („Бизнес парк София“)
в ж.к. Младост 4, което няма да окаже значително отрицателно въздействие върху природни
местообитания, популации и местообитания на
видове, предмет на опазване в защитени зони“.
Проектът за ИПРЗ е разгледан и приет от
ОЕСУТ по реда на чл. 128, ал. 7 ЗУТ с решение
по протокол № ЕС-Г-32 от 9.05.2014 г., т. 6, като
е предложено след изпълнение на служебните
предложения проектът да се изпрати в СОС
на основание чл. 21, ал. 7 ЗОС. Разгледано е
пост ъпилото възра жение № У Т-6602-76/1 от
29.04.2014 г. от собственик на ПИ 2972 (стар), нови
ПИ 68134.4091.67, 68134.4091.38, кв. 7, Младост 2.
Възражението не е уважено, тъй като имотите са
извън обхвата на разглеждания проект.
Направени са следните служебни предложения
от Общинския експертен съвет по устройство на
територията (ОЕСУТ): В контактната територия на
кв. 2, м. Младост – център (м. Бул. Ал. Малинов),
да се отрази действащият план. В контактната
територия на кв. 7, м. Младост 2, да се отрази
действащият план.
Представен е проект с изпълнени служебни
предложения, като са отразени действащите
планове в контактните зони на кв. 2, м. Младост – център (м. Бул. Ал. Малинов), и на кв. 7,
м. Младост 2.
С оглед на горната фактическа обстановка се
установява от правна страна следното:
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Компетентен да одобри ПУП е Столичният
общински съвет, тъй като с плана се предвижда
отчуждаване на недвижими имоти – собственост
на физически и юридически лица, по реда на
ЗОС – основание по чл. 21, ал. 7 ЗОС, и териториалният обхват на плана е над три квартала – основание по чл. 129, ал. 1 ЗУТ.
Изработването на ПУП е възложено от главния архитект на СО в съответствие с чл. 124а,
ал. 2 ЗУТ въз основа на делегираните със заповед
№ РД-09-1423 от 5.12.2012 г. от кмета на СО правомощия за това по предвидения в закона ред.
Изработени са проект и план-схеми на техническата инфраструктура с обяснителни записки
към тях.
Същите са съобщени с обявление, обнародвано в „Държавен вестник“ съгласно чл. 128, ал. 2
ЗУТ, като е дадена възможност за възражения в
установения срок.
С изработения подробен устройствен план се
предвижда изменение, включително изместване
трасето на бул. Ал. Малинов, като новият начин
на урегулиране ще позволи на „Метрополитен“ – ЕАД, и Столична община да реализират
инвестиционните си намерения по отношение на
софийското метро и съпътстващата го инженерна
и пътна инфраструктура.
С изменението на плана за регулация е спазен
транспортно-комуникационният план на бул.
Ал. Малинов от кръстовището на ул. Самара
с бул. Ал. Малинов до кръстовището с ул. Св.
Киприян и ул. Филип Аврамов.
Заличава се улица (част от одобреното трасе
на бул. Ал. Малинов) от о.т. 170 до о.т. 75, като
се създава пешеходна алея между кв. 17а от м.
Младост 2, кв. 24 от м. Бул. Ал. Малинов, кв. 24а
от м. Младост 2, кв. 32 от м. Бул. Ал. Малинов
и кв. 32а от м. Бул. Ал. Малинов.
Горното води до обособяване на нов кв. 24а,
м. Младост 2, с УПИ І – „за озеленяване“; изменение границите на кв. 24, м. Бул. Ал. Малинов,
със съответното изменение в границите на УПИ
I-355 – „за офиси, подземни гаражи, КОО и ПГ“,
и УПИ III-353, 355 – „за офиси, подземни гаражи и КОО“; изменение границите на кв. 32а, м.
Бул. Ал. Малинов, със съответното изменение в
границите на УПИ I-354 – „за офиси, подземни
гаражи и КОО“; изменение границите на кв.
32, м. Бул. Ал. Малинов, и създаване на УПИ
III – „за озеленяване“.
Изменението в трасето на бул. Ал. Малинов води до изменение и на контактни улици и
кръстовища.
Променени са границите на кв. 14 по регулационния план на бул. Ал. Малинов, като
е създадена нова улица между ул. Д-р Атанас
Москов и новото трасе на бул. Ал. Малинов с о.т.
12а – о.т. 34г; образува се нов кв. 14а с УПИ III3511, 3513 – „за зала за спортни игрища“; изменят
се границите на кв. 14 със съответно изменение
в границите на УПИ I-3511, 3513 – „за бензиностанция и КОО“, на който УПИ се променя
предназначението – „за зала за зимни спортове“,
както и се образува нов УПИ III – „за озеленяване“. Границите на УПИ IV-3511, 3513 – „за
църква и озеленяване“, попадащ в нов кв. 14а,
не се изменят.
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С новото трасе на бул. Ал. Малинов се променя
границата на кв. 12 по регулационния план на
м. Младост 3 на кръстовището с ул. Д-р Атанас
Москов със съответното изменение в границите
на УПИ I-401 – „за жилищно строителство, обществено обслужване и ТП“.
Основание за одобряване на ИПР е нормата
на чл. 134, ал. 1, т. 2 ЗУТ, както и нормата на
чл. 134, ал. 2, т. 6 ЗУТ по отношение промяната
в предназначението на УПИ – общинска собственост, с предвиждане на нова функция „за зала
за зимни спортове“ и „зала за спортни игрища“,
както и за създаването на УПИ III – „за озеленяване“, в кв. 14.
Промяната на застрояването обхваща:
За кв. 14 (нов) в преотреден УПИ I-549 – „за
зала за зимни спортове“, се предвижда едно
етажно свободностоящо застрояване с к.к. 18 м
по съгласие на собственика – Столична община.
За кв. 14а (нов) за УПИ III-3511, 3513 – „за
зала за спортни игрища“, се предвижда едно- и
двуетажно свободностоящо застрояване с к.к. 18 м
по съгласие на собственика – Столична община.
Основание за горното изменение е нормата
на чл. 134, ал. 2, т. 6 ЗУТ.
За кв. 24 (нов) в УПИ I-355 – „за офиси, подземни гаражи, КОО и ПГ“, застрояването се
променя във връзка с промяната в регулационните граници, без да се променят характерът и
начинът на застрояване.
За кв. 32а (нов) в УПИ I-354 – „за офиси, ПГ
и КОО“, застрояването се променя във връзка с
промяната в регулационните граници, без да се
променят характерът и начинът на застрояване.
Застрояването е съобразено с нормите на
чл. 35 ЗУТ.
Предвид горното с проекта за план за застрояване не се допускат намалени разстояния
към съседни имоти и/или сгради, включително
през улица.
По дейс т ва щ и я ОУ П на СО т ери т ори ята – предмет на плана, попада в „Смесена многофункционална зона“ („Смф“). Предвиденото
застрояване на „общественообслужващи сгради
и спортни зали“ е допустимо в тази устройствена
зона съгласно приложението към чл. 3, ал. 2,
т. 12 ЗУЗСО.
Показателите на застрояване, отразени в матрицата върху плана, отговарят на предвидените
в ОУП на СО.
С горното е спазено изискването на чл. 103,
ал. 4 и чл. 104, ал. 1, изр. 2 ЗУТ.
П ла н ът за рег ула ц и я е израбо т ен върх у
действаща кадастрална карта, с което е спазено
изискването на чл. 115, ал. 1 и 2 ЗУТ.
Проектът е изработен при спазване изискванията на Наредба № 8 от 2001 г. за обема и
съдържанието на устройствените планове.
Спазени са административнопроизводствените правила при издаване на акта – служебно
е наредено изработване на проект за ИПРЗ от
компетентния за това орган, внесен е проект и
са изпълнени предписанията в разрешението,
същият е съобщен на всички заинтересовани
лица, разгледан е и е приет от ОЕСУТ.
Спазени са материалноправните разпоредби
на ЗУЗСО, ЗУТ и актовете по прилагането му.
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На основание чл. 108, ал. 2 ЗУТ се одобряват
план-схеми за водоснабдяване и канализация;
схема за вертикално планиране с напречни и
надлъжни профили на улиците. С план-схемите
се определят видът и техническите размери на
мрежите и съоръженията.
Изпълнени са мотивираните предписания за
съгласуване на проекта със „Софийска вода“ – АД,
„ЧЕЗ Разпределение България“ – АД, както и е
внесено геодезическо заснемане по чл. 19, ал. 4
ЗУЗСО.
Проектното решение е целесъобразно и отговаря на изискванията на чл. 108, ал. 5 ЗУТ.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 21, ал. 7 във връзка с ал. 1 ЗОС и чл. 129,
ал. 1, чл. 136, ал. 1, чл. 134, ал. 1, т. 2 и ал. 2, т. 6,
чл. 103, ал. 4 и чл. 104, ал. 1, изр. 2 ЗУТ, т. 12 и
25 от приложението към чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО и
решения на ОЕСУТ по протоколи № ЕС-Г-92 от
3.12.2013 г., т. 7, и № ЕС-Г-32 от 9.05.2014 г., т. 6,
Столичният общински съвет реши:
Одобрява проект за:
1. Подробен устройствен план – изменение на
план за улична регулация в обхват: м. Младост
2, бул. Александър Малинов в участъка, прилежащ на кв. 13а, кв. 7, кв. 16, кв. 2, кв. 17а, м.
Младост 3, бул. Александър Малинов в участъка,
прилежащ на кв. 1а, кв. 2, кв. 11, кв. 12, м. Бул.
Ал. Малинов, кв. 14, кв. 14а (нов), кв. 24, кв. 24а
(нов), кв. 32а, м. Бул. Александър Малинов, кв.
32, м. Младост 4, бул. Александър Малинов в
участъка, прилежащ на кв. 12а, кв. 13, кв. 13а,
кв. 14, район „Младост“, на:
1.1. бул. Александър Малинов от о.т. 1б – о.т.
1а – о.т. 33а – о.т. 34а – о.т. 34г – о.т. 13а – о.т.
42а – о.т. 55а – о.т. 142а; от о.т. 33а – о.т. 175 (стара) – о.т. 164а – о.т. 161а; заличаване на улица
от о.т. 170 – о.т. 75; създаване на пешеходна алея
между кв. 17а от м. Младост 2, кв. 24 от м. Бул.
Ал. Малинов, кв. 24а от м. Младост 2, кв. 32 от
м. Бул. Ал. Малинов и кв. 32а от м. Бул. Ал. Малинов по кафявите и зелените линии, цифри и
зачертавания съгласно приложения проект;
1.2. ул. Св. Киприян между о.т. 38 – о.т. 1а;
ул. Филип Аврамов между о.т. 1а – о.т. 28; ул.
Проф. Александър Теодоров-Балан между о.т.
33а – о.т. 32; ул. Д-р Атанас Москов между о.т.
34а – о.т. 14; задънена улица между о.т. 14б – о.т.
104; откриване на нова улица между о.т. 12а – о.т.
34г и задънена улица от о.т. 12б – о.т. 12в; улица между о.т. 164а – о.т. 14б; улица между о.т.
161а – о.т. 160; задънена улица между о.т. 47в – о.т.
47г; улица между о.т. 42а – о.т. 150; улица между
о.т. 55а – о.т. 51а; бул. Ал. Паскалев между о.т.
42а – о.т. 41 и между о.т. 55а – о.т. 56 по кафявите
и зелените линии, цифри и зачертавания съгласно
приложения проект.
2. Подробен устройствен план – изменение на
план за регулация в обхват: м. Младост 2, бул.
Александър Малинов в участъка, прилежащ на
кв. 13а, кв. 7, кв. 16, кв. 2, кв. 17а; м. Младост 3,
бул. Александър Малинов в участъка, прилежащ
на кв. 1а, кв. 2, кв. 11, кв. 12; м. Бул. Ал. Малинов, кв. 14, кв. 14а (нов), кв. 24, кв. 24а (нов),
кв. 32а; м. Бул. Александър Малинов, кв. 32; м.
Младост 4, бул. Александър Малинов в участъка,
прилежащ на кв. 12а, кв. 13, кв. 13а, кв. 14, район
„Младост“, на:
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2.1. м. Младост 3, кв. 12, УПИ I-401 – „за жилищно строителство, обществено обслужване и
ТП“, по кафявите и зелените линии, цифри, текст
и зачертавания съгласно приложения проект;
2.2. м. Бул. Ал. Малинов:
за кв. 14: изменение границите на УПИ I-3511,
3513 – „за бензиностанция и КОО“ и преотреждането му в УПИ I-549 – „за зала за зимни спортове“; създаване на УПИ III – „за озеленяване“;
създаване на нов кв. 14а; изменение границите
на УПИ III-3511, 3513 – „за КОО и подземни
гаражи“, от стар кв. 14 и преотреждането му в
УПИ III-3511, 3513 – „за зала за спортни игрища“;
за кв. 24: изменение г раниц и т е на У ПИ
I-355 – „за офиси, подземни гаражи, КОО и ПГ“;
изменение границите на УПИ III-353, 355 – „за
офиси, подземни гаражи и КОО“;
за кв. 32а: изменение границите на У ПИ
I-354 – „за офиси, подземни гаражи и КОО“;
създаване на нов кв. 24а: създаване на УПИ
I – „за озеленяване“, по кафявите и зелените
линии, цифри, текст и зачертавания съгласно
приложения проект;
2.3. м. Бул. Ал. Малинов, кв. 32; създаване
на УПИ III – „за озеленяване“, по кафявите и
зелените линии, цифри, текст и зачертавания
съгласно приложения проект.
3. Подробен устройствен план – изменение на
план за застрояване на м. Бул. Ал. Малинов, нов
кв. 14, УПИ I-549 – „за зала за зимни спортове“;
нов кв. 14а, УПИ III-3511, 3513 – „за зала за зимни
спортове“; кв. 24, УПИ I-355 – „за офиси, подземни
гаражи и КОО“; кв. 32а, УПИ I-354 – „за офиси,
подземни гаражи и КОО“, съгласно приложения
проект и без допускане на намалени разстояния
към съседните УПИ и/или сгради, включително
през улица.
4. Схема за вертикално планиране с надлъжни
и напречни профили на улиците, план-схема на
„ВиК“ съоръженията на техническата инфраструктура в обхвата на разработката.
Въз основа на одобрения план за застрояване
не може да се издава виза за проектиране, да се
одобрява (съгласува) инвестиционен проект или
да се издава разрешение за строеж с допускане
на намалени разстояния към съседните УПИ и/
или сгради, включително през улица.
Решението и одобреният проект за подробен
устройствен план да се публикуват на интернет
страницата на Столична община – Направление
„Архитектура и градоустройство“ (sofia-agk.com),
на основание чл. 129, ал. 5 ЗУТ.
Решението да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 129, ал. 1 ЗУТ.
Решението може да бъде обжалвано по реда
на чл. 215, ал. 4 ЗУТ пред Административния
съд – София-град, в 30-дневен срок от съобщаването.
Жалбите се подават в район „Младост“ и се
изпращат в Административния съд – София-град,
от отдел „Правен“ на Направление „Архитектура
и градоустройство“ на Столична община.
Председател:
Е. Герджиков
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СТОЛИЧНА ОБЩИНСКА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ
РЕШЕНИЕ № 1269
от 30 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 № 253 от 28.04.2014 г. на
Столичния общински съвет Надзорният съвет на
Столичната общинска агенция за приватизация
реши:
1. На 16.07.2014 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 IV-876, кв. 82 (ПИ с идентификатор 68134.1384.876), местност Надежда – 4 ч.,
София, ж. к. Надежда, ул. Марко Лерински 31,
общински нежилищен имот, стопанисван от
район „Надежда“.
2. Начална тръжна цена – 90 000 лв. (Сделката
се облага с 20 % ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 5000 лв.
4. Депозитът за участие – 9000 лв., се внася
по банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска
банка“ – АД, клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG 49 SOMB 9130 33 26474601,
BIC – SOMBBGSF). Краен срок за внасяне на
депозитите – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 14.07.2014 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.

4131

Председател на Надзорния съвет:
В. Чилова

РЕШЕНИЕ № 1270
от 30 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 № 253 от 28.04.2014 г. на
Столичния общински съвет Надзорният съвет на
Столичната общинска агенция за приватизация
реши:
1. На 24.07.2014 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 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“.
2. Начална тръжна цена – 99 000 лв. (Сделката
се облага с 20 % ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 2000 лв.
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4. Депозитът за участие – 9900 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 22.07.2014 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.

4132

Председател на Надзорния съвет:
В. Чилова

РЕШЕНИЕ № 1273
от 30 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 № 105 от 20.02.2014 г. на
Столичния общински съвет Надзорният съвет на
Столичната общинска агенция за приватизация
реши:
1. На 17.07.2014 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 ид. 00357.53.49.12
(в УПИ I – За ОЖС, кв. 56), гр. Нови Искър, кв.
Курило, ул. Чавдар войвода, общински нежилищен имот, стопанисван от район „Нови Искър“.
2. Начална тръжна цена – 71 000 лв. (Сделката
се облага с 20 % ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 2000 лв.
4. Депозитът за участие – 7100 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска банка“ – АД,
клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG
49 SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF). Краен срок за внасяне на депозитите – всеки работен
ден, но не по-късно от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 15.07.2014 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.

4133

Председател на Надзорния съвет:
В. Чилова
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РЕШЕНИЕ № 1281
от 30 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 № 502 от
12.09.2013 г. на Столичния общински съвет Надзорният съвет на Столичната общинска агенция
за приватизация реши:
1. На 22.07.2014 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 помещение към трафопост
(самостоятелен обект в сграда с идентификатор
68134.4089.65.5), София, ж. к. Младост 3, бл. 329,
вх. 8, общински нежилищен имот, стопанисван
от район „Младост“, със съответното право на
строеж.
2. Начална тръжна цена – 20 000 лв. (Сделката
не се облага с ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 2000 лв.
4. Депозитът за участие – 2000 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска банка“ – АД,
клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG
49 SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF). Краен срок за внасяне на депозитите – всеки работен
ден, но не по-късно от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 18.07.2014 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.

4134

Председател на Надзорния съвет:
В. Чилова

РЕШЕНИЕ № 1285
от 30 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 № 61 от 14.02.2013 г. на
Столичния общински съвет Надзорният съвет на
Столичната общинска агенция за приватизация
реши:
1. На 21.07.2014 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 I (ПИ с идентификатор
68134.1105.153), м. Западен парк, кв. 19, общински
нежилищен имот, стопанисван от район „Красна
поляна“.
2. Начална тръжна цена – 176 000 лв. (Сделката
се облага с 20 % ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 10 000 лв.
4. Депозитът за участие – 17 600 лв., се внася
по банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска
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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 17.07.2014 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.

4135

Председател на Надзорния съвет:
В. Чилова

РЕШЕНИЕ № 1300
от 13 юни 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 № 595 от
22.11.2012 г. на Столичния общински съвет Надзорният съвет на Столичната общинска агенция
за приватизация реши:
1. На 17.07.2014 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 поземлен имот с пл. № 99 (обект
„Двата шопа“), с. Долни Пасарел, срещу яз. Пасарел, ул. Самоковско шосе, общински нежилищен
имот, стопанисван от район „Панчарево“.
2. Начална тръжна цена – 127 000 лв. (Сделката
се облага с 20 % ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 5000 лв.
4. Депозитът за участие – 12 700 лв., се внася
по банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска
банка“ – АД, клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG 49 SOMB 9130 33 26474601,
BIC – SOMBBGSF). Краен срок за внасяне на
депозитите – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга.
5. Срок за закупуване на тръжна документация – до 15.07.2014 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 тръжна документация.

4213

Председател на Надзорния съвет:
В. Чилова
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РЕШЕНИЕ № 1468
от 28 май 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ и предвид фактическите основания в докладна записка вх. № ДЗ-221 от
12.05.2014 г. от кмета на общината Общинският
съвет – Асеновград, реши:
Одобрява проект за ПУП – парцеларен план за
уличен водопровод за водоснабдяване на жилищни
сгради в ПИ с КИ № 49309.2.271 по кадастралната
карта на с. Мулдава през ПИ с КИ 49309.10.2,
ПИ с КИ 49309.10.4, ПИ с КИ 49309.21.6 и ПИ с
КИ 49309.16.9 по КК и КР на с. Мулдава, съгласно нанесените плътни черни линии и сервитут,
означен с кафяви пунктирани линии.
Заинтересуваните лица могат да обжалват
решението в 14-дневен срок от обнародването му
в „Държавен вестник“ пред Административния
съд – Пловдив, чрез Общинския съвет – Асеновград.

ция се обособява нов урегулиран поземлен имот
LХVII67 „ИВС“ с площ 1000 кв. м, а с план за
застрояване се предвижда зона Ок – „Курорт“ с
показатели: Кинт.=1,5; плътност на застрояване
≤20 %; Озеленяване ≥50 %; с Н≤7 м до два етажа,
свободно застрояване, съгласно проекта.
2. Одобрява ПУП – парцеларен план за трасе
на нов водопровод ∅ 40 от съществуващ до поземлен имот с идентификатор 02837.6.67, местност
Голака, по кадастралната карта и кадастралните
регистри на гр. Батак, община Батак, съгласно
проекта.
3. Одобрява ПУП – парцеларен план за трасе
на нова подземна кабелна линия 20 kV от съществуващ БКТП „Еньов камък“ до нов ТП в поземлен
имот с идентификатор 02837.6.67, местност Голака,
по кадастралната карта и кадастралните регистри
на гр. Батак, община Батак, съгласно проекта.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Батак пред Административния съд – Пазарджик.

Председател:
Св. Шуманов

Председател:
К. Ангелова

4191

ОБЩИНА БАТАК
РЕШЕНИЕ № 451
от 29 май 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 ЗМСМА
и чл. 129, ал. 1 ЗУТ и Решение № 8, взето с протокол № 3 от 18.02.2014 г. на ЕСУТ, Общинският
съвет – гр. Батак, реши:
Одобрява проект за ПУП – парцеларен план
за трасе на нова подземна КЛ 20 kV от нов
ЖР стълб 122-8-1 на ВЛ 20 kV „Острец“ в ПИ
02837.5.525 до нов БКТП „Тазева къшла“ в ПИ
02837.4.69 до съществуващ БКТП „Балабанова
борика“ в ПИ 02837.4.92 по кадастралната карта
на гр. Батак, община Батак, и нова подземна КЛ
1 kV от БКТП „Тазева къшла“ до ново електромерно табло на границата на ПИ 02837.4.112 по
кадастралната карта на гр. Батак, община Батак,
съгласно проекта.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Батак пред Административния съд – Пазарджик.

4192

Председател:
К. Ангелова

РЕШЕНИЕ № 452
от 29 май 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 ЗМСМА
и чл. 129, ал. 1 ЗУТ и Решение № 2, взето с протокол № 6 от 1.04.2014 г. на ЕСУТ при Община
Батак, Общинският съвет – гр. Батак, реши:
1. Одобрява ПУП – план за регулация и застрояване във връзка с процедура по промяна
предназначението на земеделски земи за поземлен
имот с идентификатор 02837.6.67 по кадастралната
карта и кадастралните регистри на гр. Батак,
м. Голака, община Батак, като с план за регула-

4193

РЕШЕНИЕ № 453
от 29 май 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 ЗМСМА
и чл. 129, ал. 1 ЗУТ и Решение № 3, взето с протокол № 9 от 13.05.2014 г. на ЕСУТ при Община
Батак, Общинският съвет – гр. Батак, реши:
Одобрява проект за подробен устройствен
план – частично изменение на план за регулация – улична регулация от о.т. 90а до о.т. 57а
между квартал 6 и квартал 7 по регулационния
план на курорт „Яз. Батак“ съгласно проекта.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Батак пред Административния съд – Пазарджик.

4194

Председател:
К. Ангелова

ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА
РЕШЕНИЕ № 775
от 29 май 2014 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2 и ал. 8 ЗПСК,
чл. 5, 6 и чл. 14, ал. 4 от Наредбата за търговете
и конкурсите и докладна от кмета на общината с
изх. № 6101-56 от 21.05.2014 г. във връзка с чл. 21,
ал. 1, т. 8 и 23 и ал. 2 ЗМСМА и чл. 5, ал. 1, т. 7 и
22 и ал. 2 ПОДОСНКВОА Общинският съвет – гр.
Бяла Слатина, реши:
I. Коригира с 10 %, а именно 71 700 лв., надолу
оценката за определяне на справедлива пазарна
стойност и приема правния анализ на юриста за
нов срок 6 месеца на застроен урегулиран поземлен имот I, пл. № 1889, кв. 39, с площ 18 713 кв.
м по плана на града, одобрен със Заповед № 151
от 4.07.1995 г. и Заповед № 562 от 26.09.2013 г.
на кмета на община Бяла Слатина, намиращ
се в гр. Бяла Слатина, община Бяла Слатина,
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област Враца, ул. Николай Хрелков 13 – 17, при
граници на имота: север – ул. Николай Хрелков;
изток – ул. Трънска; юг – ул. Цар Асен, УПИ II1884, III-1885, УПИ IV-1886, УПИ V-1868, УПИ
VI-1867 и УПИ VII-1867; запад – ул. Бачо Киро,
ведно с намиращите се в него:
1. масивна едноетажна сграда, монолитна
конструкция с ж.б. плоча, плосък покрив, със
застроена площ 523 кв. м;
2. масивна едноетажна сграда (топла връзка),
монолитна конструкция с ж.б. плоча, плосък
покрив, със застроена площ 28 кв. м;
3. масивна четириетажна сграда, монолитна
конструкция с ж.б. плоча, плосък покрив, със
застроена площ 1006 кв. м;
4. масивна двуета ж на сграда, монолитна
конструкция с ж.б. плоча, плосък покрив, със
застроена площ 479 кв. м;
5. масивна едноетажна сграда (топла връзка),
монолитна конструкция с ж.б. плоча, плосък
покрив, със застроена площ 36 кв. м;
6. масивна едноетажна сграда, монолитна
конструкция с ж.б. плоча, плосък покрив, със
застроена площ 178 кв. м;
7. масивна едноетажна сграда, монолитна
конструкция с ж.б. плоча, плосък покрив, със
застроена площ 358 кв. м;
8. масивна едноетажна сграда, монолитна
конструкция с ж.б. плоча, плосък покрив, със
застроена площ 270 кв. м.
II. Обявява публичен търг с явно наддаване
за продажба на описания в т. I имот при следните условия:
1. Начална тръжна цена на имота 645 300 лв.
и стъпка на наддаване 6453 лв. Върху крайната
цена се начислява ДДС.
2. Тръжната документация се закупува и получава срещу 310 лв. (с включен ДДС) на касата
на Центъра за административно обслужване в
сградата на Община Бяла Слатина, партерен етаж.
3. Срок за закупуване на документацията за
участие в търга – 14 дни от датата на обнародването на решението в „Държавен вестник“.
4. Размер на депозита за участие в търга – 10 %
от началната тръжна цена. Депозитната вноска
се внася по сметка на Община Бяла Слатина
BG96 IABG 7494 3302 0254 00, BIС код IABG
BGSF, IAB, в краен срок 16 дни от датата на обнародването на решението в „Държавен вестник“.
5. Срок за оглед на обектите – до 17 ч. на 16-ия
ден от обнародване на решението в „Държавен
вестник“.
6. Предложения за участие в търга се подават
в запечатан непрозрачен плик с надписани наименованието на обекта и името на участника
в Центъра за административно обслужване на
Община Бяла Слатина до 17 ч. на 16-ия ден от
датата на обнародването на решението в „Държавен вестник“.
7. Търгът да се проведе на 17-ия ден от датата
на обнародването на решението в „Държавен
вестник“ от 18 ч. в Община Бяла Слатина, заседателната зала на общинския съвет.
III. На основание чл. 8 от Наредбата за търговете и конкурсите (приета с ПМС № 213 от
2003 г.) определя тръжна комисия.
На членовете на комисията след провеждане
на успешен търг да се изплати възнаграждение
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в размер 50 % от минималната месечна работна
заплата.
I V. На основание ч л. 9 от Наредбата за
търговете и конкурсите (приета с ПМС № 213
от 2003 г.) утвърждава тръжна документация
за провеждане на търг с явно наддаване, която
съдържа следните документи:
1. решение на Общинския свет – гр. Бяла
Слатина, за обявяване на публичен търг с явно
наддаване за продажба на гореописания застроен
поземлен имот – частна общинска собственост;
2. ксерокопие на обява за явен търг, обнародвана в „Държавен вестник“;
3. условия за провеждане на търга;
4. документи за участие в търга;
5. указания за участие в търга;
6. декларация за оглед на обекта;
7. декларация по чл. 7, ал. 3 ЗПСК, обр. 1, за
произхода и основание на платежните средства,
с които се участва в приватизацията;
8. декларация, че юридическото лице е с помалко от 50 % държавно или общинско участие;
9. проектодоговор за продажба;
10. характеристика на обекта;
11. скица на обекта;
12. АОС – частна.
V. Повторен и следващи търгове при същите
условия до продажбата на имота или изтичане
на срока по т. I да се провеждат през 21 дни,
като всички горепосочени срокове да се удължат
също с по 21 дни.
VI. Възлага на кмета на община Бяла Слатина
да извърши всички последващи действия, свързани
с организацията и провеждането на търга, и да
сключи договор със спечелилия търга участник.

4172

Председател:
Х. Петков

ОБЩИНА КАРНОБАТ
РЕШЕНИЕ № 377
от 22 май 2014 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ и чл. 21, ал. 1,
т. 11 ЗМСМА Общинският съвет – гр. Карнобат,
одобрява проект за ПУП – ПП (парцеларен план)
за трасе на „Поливен тръбопровод за капково
напояване на лозя-изток от съоръжения-изток,
с. Венец, община Карнобат“.

4197

Председател:
Т. Ченешев

РЕШЕНИЕ № 378
от 22 май 2014 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ и чл. 21, ал. 1,
т. 11 ЗМСМА Общинският съвет – гр. Карнобат,
одобрява проект за ПУП – ПП (парцеларен план) за
трасе на „Главен тръбопровод за капково напояване
на лозя от язовир „Церковски“ до съоръженияизток, землище на с. Венец, община Карнобат“.

4198

Председател:
Т. Ченешев

С Т Р.
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ДЪРЖАВЕН

РЕШЕНИЕ № 379
от 22 май 2014 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ и чл. 21, ал. 1,
т. 11 ЗМСМА Общинският съвет – гр. Карнобат,
одобрява проект за ПУП – ПП (парцеларен план)
за трасе на „Главен тръбопровод за капково напояване на лозя от язовир „Церковски“ – отклонение
за съоръжения-запад, с. Венец, община Карнобат“.

4199

Председател:
Т. Ченешев

ВЕСТНИК
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РЕШЕНИЕ № 384
от 22 май 2014 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ и чл. 21, ал. 1,
т. 11 ЗМСМА Общинският съвет – гр. Карнобат,
одобрява проект за ПУП – ПП (парцеларен план)
за трасе на „Поливен тръбопровод за капково
напояване на лозя, с. Огнен, община Карнобат“.

4202

Председател:
Т. Ченешев

ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ
РЕШЕНИЕ № 380
от 22 май 2014 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ и чл. 21, ал. 1,
т. 11 ЗМСМА Общинският съвет – гр. Карнобат,
одобрява проект за ПУП – ПП (парцеларен план)
за трасе на „Поливен тръбопровод за капково
напояване на лозя-запад от съоръжения-запад,
землище на с. Венец, община Карнобат“.

4200

Председател:
Т. Ченешев

РЕШЕНИЕ № 381
от 22 май 2014 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ и чл. 21, ал. 1,
т. 11 ЗМСМА Общинският съвет – гр. Карнобат,
одобрява проект за ПУП – ПП (парцеларен план)
за трасе на „Главен тръбопровод за капково
напояване на лозя от язовир „Мешата“ в землище на с. Церковски до съоръжения, с. Деветак,
община Карнобат“.

РЕШЕНИЕ № 50
от 27 февруари 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Кърджали, реши:
Одобрява подробен устройствен план – план
за застрояване на неурегулиран поземлен имот
№ 33, кадастрален район 91 по плана на новообразуваните имоти в землището на с. Брош,
община Кърджали.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
заинтересованите лица могат да обжалват решението чрез Община Кърджали пред Административния съд – Кърджали.

4173

Председател:
Р. Мустафа

РЕШЕНИЕ № 383
от 22 май 2014 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ и чл. 21, ал. 1,
т. 11 ЗМСМА Общинският съвет – гр. Карнобат,
одобрява проект за ПУП – ПП (парцеларен план)
за трасе на „Поливен тръбопровод за капково
напояване на лозя, с. Искра, община Карнобат“.

РЕШЕНИЕ № 80
от 27 март 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и 11 и ал. 2
ЗМСМА, чл. 129, ал. 1, чл. 150, ал. 3 във връзка с
ал. 1 и чл. 193, ал. 4 ЗУТ Общинският съвет – гр.
Кърджали, реши:
1. Одобрява подробен устройствен план – специализирана план-схема на мрежа за предаване
на интегрирани данни на „Технолукс“ – ООД, в
кв. Веселчане, Кърджали.
2. Дава съгласие да се учреди със заповед на
кмета на община Кърджали в полза на „Технолукс“ – ООД, право да прокарат отклонения от
обща мрежа на техническата инфраструктура през
улици и имоти – общинска собственост, които
попадат в трасето на специализирана план-схема
на мрежа за предаване на интегрирани данни на
„Технолукс“ – ООД, в с. Веселчане, Кърджали.
3. Задължава кмета на община Кърджали да
предприеме необходимите действия във връзка
с учредяване право на прокарване през общински имоти.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ заинтересованите лица могат да обжалват решението за
одобряване на подробен устройствен план – специализирана план-схема на мрежа за предаване
на интегрирани данни на „Технолукс“ – ООД, в
кв. Веселчане, Кърджали, чрез кмета на община
Кърджали до Административния съд – Кърджали,
в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“.

Председател:
Т. Ченешев

Председател:
Р. Мустафа

4214

Председател:
Т. Ченешев

РЕШЕНИЕ № 382
от 22 май 2014 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ и чл. 21, ал. 1,
т. 11 ЗМСМА Общинският съвет – гр. Карнобат,
одобрява проект за ПУП – ПП (парцеларен план)
за трасе на „Главен тръбопровод за капково напояване на лозя в землище с. Деветак от язовир
„Мешата“ в землището на с. Церковски до съоръжения, с. Деветак, община Карнобат“.

4215

4201

Председател:
Т. Ченешев

4174
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ДЪРЖАВЕН

РЕШЕНИЕ № 103
от 25 април 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и 11 и ал. 2
ЗМСМА, чл. 129, ал. 1, чл. 193, ал. 4 ЗУТ Общинският съвет – гр. Кърджали, реши:
1. Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план към обект: „Нов ел. провод 20
kV и БКТП – ІІ вариант, Туристически център
„Перперикон“, Община Кърджали“.
2. Дава съгласие да се учреди със заповед на
кмета на община Кърджали в полза на „ЕВН
България Електроразпределение“ – ЕАД, право
да прокарат отклонения от обща мрежа на техническата инфраструктура през имоти – общинска
собственост, които попадат в трасето на обект:
„Нов ел. провод 20 kV и БКТП – ІІ вариант,
Туристически център „Перперикон“, Община
Кърджали“.
3. Задължава кмета на община Кърджали да
предприеме необходимите действия във връзка
с учредяване право на прокарване през общински имоти.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ заинтересуваните лица могат да обжалват решението за
одобряване на подробен устройствен план – парцеларен план към обект: „Нов ел. провод 20
kV и БКТП – ІІ вариант, Туристически център
„Перперикон“, Община Кърджали“, чрез кмета
на община Кърджали до А дминистративния
съд – Кърджали, в 14-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“.
Председател:
Р. Мустафа
4175
РЕШЕНИЕ № 104
от 25 април 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ и чл. 73, ал. 5, чл. 76 и чл. 78,
ал. 6 от Закона за горите Общинският съвет – гр.
Кърджали, реши:
Одобрява ПУП – ПП (подробен устройствен
план – парцеларен план) за елементите на техническата инфраструктура извън границите на
урбанизираните територии за поземлени имоти
№ 7, 25, 26, 127 (стар 27), 88 (стар 658), 120, 121,
122 и 10001 по КВС на с. Крайно село и изменение
на ПУП – ПР от о.т. 2005 до края на регулацията
по плана на кв. Възрожденци, гр. Кърджали.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ заинтересуваните лица могат да обжалват решението за
одобряване на ПУП – ПП чрез кмета на община
Кърджали до Административния съд – Кърджали,
в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“.
Председател:
Р. Мустафа
4176
РЕШЕНИЕ № 105
от 25 април 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Кърджали, реши:
Одобрява подробен устройствен план – план
за застрояване на неурегулиран поземлен имот
№ 022157 по картата за възстановена собственост
в землището на с. Сипей, община Кърджали.

ВЕСТНИК
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На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ заинтересуваните лица могат да обжалват решението за
одобряване на подробен устройствен план – план
за застрояване на неурегулиран поземлен имот
№ 022157 по картата за възстановена собственост
в землището на с. Сипей, община Кърджали, чрез
кмета на община Кърджали до Административния
съд – Кърджали, в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“.

4177

Председател:
Р. Мустафа

ЗАПОВЕД № 536
от 3 юни 2014 г.
На основание чл. 44, ал. 2 ЗМСМА, чл. 59
АПК във връзка с чл. 10, ал. 8 ЗНП, чл. 15, ал. 1
ППЗНП и Решение № 112 от протокол № 4 от
25.04.2014 г. на Общинския съвет – гр. Кърджали,
нареждам:
Преобразувам считано от 15.09.2014 г. Оздравителна детска градина (ОДГ) „Дъга“, Кърджали,
в Целодневна детска градина (ЦДГ) „Дъга“, Кърджали, за деца от три години до постъпването
в първи клас.
1. Задължителната документация на Оздравителна детска градина (ОДГ) „Дъга“, Кърджали,
наличният инвентар и сградният фонд се приемат
за управление и стопанисване от Целодневна
детска градина (ЦДГ) „Дъга“, Кърджали.
2. Числеността на персонала на Целодневна
детска градина (ЦДГ) „Дъга“, Кърджали, да
се определи съгласно разпоредбите на чл. 12,
ал. 1 от Наредба № 3 от 2008 г. за нормите на
преподавателската работа и реда за определяне
на числеността на персонала в системата на
народната просвета.
3. Трудовоправните отношения с персонала
да бъдат уредени при условията на чл. 328, ал. 1,
т. 2 и чл. 119 КТ.
Кмет:
Х. Азис

4178

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ
НА ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ
ЗАПОВЕД № ДС-20-160
от 10 юни 2014 г.
На основание § 4к, ал. 6 ЗСПЗЗ, чл. 28б, ал. 8
ППЗСПЗЗ и протокол от 6.02.2014 г. на комисията
по чл. 28б ППЗСПЗЗ одобрявам план на новообразувани имоти № 41112.525.142 и 41112.525.143
по § 4 ЗСПЗЗ, намираща се в местност Караджа
бунар, землището на гр. Кюстендил, община Кюстендил, които са част от имот № 41112.525.9 от
одобрената кадастрална карта на гр. Кюстендил.
Одобреният план може да бъде обжалван чрез
областния управител на област Кюстендил пред
Административния съд – Кюстендил, в 14-дневен
срок от обнародването на заповедта в „Държавен
вестник“.

4195

Областен управител:
И. Каракашки

С Т Р.
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ДЪРЖАВЕН

ОБЩИНА ЛОМ
РЕШЕНИЕ № 532
от 20 май 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Лом,
одобрява проект за ПУП – парцеларен план – кабелно ел. захранване на обект: „Изграждане на
краферма и прилежаща към нея инсталация за
производство на биогаз“.
За председател:
Л. Христова
Р. Рангелов
4179

ОБЩИНА ПАВЛИКЕНИ
РЕШЕНИЕ № 552
от 20 май 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Павликени, одобрява изработения проект за ПУП – парцеларен план – за трасе на „Външно ел. захранване
на новопроектиран трафопост в ПИ № 332039“ по
КВС на гр. Павликени, като се предвижда полагане на подземна кабелна линия 20 kV през ПИ
№ 000172, 000180, 000183 – собственост на Община
Павликени. Тя ще свързва ЕП „Павликени“ 20 kV
с новопроектиран трафопост, който ще бъде разположен в ПИ № 332039 по КВС на гр. Павликени.
Председател:
Д. Дончев
4220

ОБЩИНА СЛИВЕН
РЕШЕНИЕ № 1307
от 29 май 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Сливен,
реши:
1. Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за линейните обекти на техническата
инфраструктура извън границите на населените
места и селищните образувания за изграждане
на водопроводно отклонение от съществуващ
напорен водопровод при ПС ІІ подем на система
„Гергевец“ в ПИ 67338.111.49, з-ще гр. Сливен,
до ПИ 101061, м. Чобанка, землище с. Гергевец,
община Сливен, отреден „За складова база за
промишлени стоки“, засягащ следните имоти:
67338.111.49 и 67338.158.4 в з-ще гр. Сливен и
000102, 000106, 000114 и 101061 в з-ще с. Гергевец, община Сливен, представляващи общинска,
държавна и частна собственост.
2. Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за линейните обекти на техническата
инфраструктура извън границите на населените
места и селищните образувания за изграждане на
водопровод и подземен електропровод от урбанизираната територия на с. Чокоба до ПИ 026101,
отреден „За бензиностанция и заведение за бързо
хранене“, и ПИ 026108, отреден „За бензиностанция, заведение за обществено хранене и мотел“,
м. Кайрака, землище с. Чокоба, община Сливен,
засягащи следните имоти: 000702, 026115, 026120,
027139, 026122, 000704, 000190, 000301, 021039, 021038,
000627, 000201, 000701, 000177, 000114, 000156, 000199,
101006, представляващи частна, държавна и общинска публична собственост в същото землище.
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3. Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за линейните обекти на техническата
инфраструктура извън границите на населените
места и селищните образувания за изграждане
на водопроводно отклонение от съществуващ
стоманен водопровод ∅ 100, захранен от мрежата на гр. Сливен, до ПИ 67338.8.30, отреден „За
логистична база“, м. Рамануша, з-ще гр. Сливен,
преминаващо през имот 67338.8.50 – полски път,
общинска 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
4196

ОБЩИНА СМЯДОВО
РЕШЕНИЕ № 368
от 24 април 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Смядово, реши:
Одобрява проект за изменение на подробен
устройствен план – план за регулация, одобрен със
Заповед № 373 от 3.04.1967 г., в обхват: урегулирани поземлени имоти VІІ-62, VІІІ-62, ІХ – детска
градина, от квартал 10 и урегулирани поземлени
имоти ІV-71, V-72, VІ-72 от квартал 11 на с. Янково,
община Смядово, област Шумен, като вътрешните
регулационни линии се поставят в съответствие
със съществуващите граници на поземлените
имоти и се коригира част от уличната регулация
между кв. 10 и кв. 11, съгласно съществуваща
улица, съгласно ново трасе на улицата с ширина
8 м, симетрично разположени на 4 м от осовата
линия, трасирана от осова точка 42а до о.т. 42б.
УПИ V-72 и УПИ VІ-72 от кв. 11 се обединяват в
УПИ V-72. УПИ VІ-72 се заличава. УПИ VІІІ-62
се изменя в УПИ VІІІ-62а:
площ на УПИ VІІ-62, кв. 10 след изменението – 857 кв. м;
площ на УПИ VІІІ-62а, кв. 10 след изменението – 966 кв. м;
площ на УПИ ІХ – детска градина, кв. 10 след
изменението – 3090 кв. м;
площ на УПИ ІХ – детска градина, кв. 10 след
изменението – 1038 кв. м;
площ на УПИ ІV-71, кв. 11 след изменението – 634 кв. м.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ решението
може да бъде обжалвано по законосъобразност в
30-дневен срок от обнародването му в „Държавен
вестник“ чрез Община Смядово пред Административния съд – Шумен.
Председател:
М. Киранова
4180
24. – Министърът на регионалното развитие на
основание чл. 154, ал. 5 ЗУТ обявява, че е издал
Заповед № РС-28 от 9.06.2014 г. за допълване на
разрешение за строеж № РС-10 от 27.03.2014 г.,
издадено на Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ при Министерството
на транспорта, информационните технологии и
съобщенията, за обект: „Сграда за брегови център
за управление и информационно обслужване на
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корабоплаването Бургас, външно ел. захранване
н.н., оптичен кабел и външни В и К връзки“, по
проект „Информационна система за управление на трафика на плавателните съдове – Фаза
3“ с местонахождение гр. Бургас, Пристанище
Бургас-Изток, поземлени имоти 07079.618.1019 и
07079.618.1021. На основание чл. 149, ал. 4 ЗУТ разрешението за строеж може да бъде обжалвано от
заинтересованите лица пред Върховния админис
тративен съд в 14-дневен срок от обнародването
му в „Държавен вестник“ чрез Министерството
на регионалното развитие.
4230
65. – Министърът на регионалното развитие
на основание чл. 149, ал. 4 във връзка с чл. 148,
ал. 3, т. 2, буква „б“ във връзка с чл. 54, ал. 1 ЗУТ
обявява, че е издал разрешение за строеж № РС31 от 18.06.2014 г. на „БМФ Порт Бургас“ – ЕАД,
за временен строеж „Помощен навес във връзка
с дейностите по изграждане на контейнерен терминал на територията на Пристанищен терминал
„Бургас-Изток – 2“. Разрешението за строеж може
да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването му
в „Държавен вестник“ чрез МРР.
4257
44. – Висшият адвокатски съвет съобщава,
че на основание чл. 133, ал. 1, т. 4 от Закона за
адвокатурата с решение по д. д. № 7/2014 г. на
Дисциплинарния съд при Адвокатската колегия – Бургас, Тодор Михайлов Страволемов – адвокат от Адвокатската колегия – Бургас, се лишава
от право да упражнява адвокатска професия за
срок седем месеца.
4216
11. – Софийският университет „Св. Климент
Охридски“ обявява конкурси за: доцент по 1.2.
Педагогика (училищна хигиена и здравно образование, образование в общността и за свободното
време) – един; главен асистент по 2.1. Филология
(полски език) – един, двата със срок 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Списъкът
с необходимите документи е определен в Правилника за условията и реда за придобиване на
научни степени и заемане на академични длъжности в СУ „Св. Кл. Охридски“. Документи се
подават в ректората, стая 108, София 1504, бул.
Цар Освободител 15, тел. 987-36-34; 02/986-11-83;
приемно време от 15 ч. до 17,30 ч.
4188
11. – Медицинският университет – Плевен,
обявява конкурси за доценти по: 03.01.49 Сърдечносъдова хирургия – един, в катедра „Хирургически болести“ за нуждите на Отделение по
съдова хирургия към Втора клиника по хирургия
на „УМБАЛ“ – ЕАД, Плевен; 03.01.20 Психиатрия – един, в катедра „Психиатрия и медицинска
психология“ за нуждите на Втора психиатрична
клиника на „УМБАЛ“ – ЕАД, Плевен; 03.01.27
Имунопатология и алергология – двама, в сектор „Клинична имунология и алергология“ за
нуждите на Отделение по клинична алергология
на „УМБАЛ“ – ЕАД, Плевен, всички със срок 2
месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Справки и документи – в университета, Плевен,
ул. Климент Охридски 1, ректорат, ет. 1, научен
секретар, стая 139, тел. 064/884-172.
4166
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337. – Тракийският университет – Стара Загора, обявява конкурс за Ветеринарномедицинския
факултет за доцент в област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина,
професионално направление 6.4. Ветеринарна
медицина по вътрешни незаразни болести със
срок 3 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Документи – във факултета, Студентски
град, тел. 042/699 506.
4217
10. – Областният управител на област Бургас
на основание чл. 149, ал. 4 във връзка с чл. 148,
ал. 3 ЗУТ съобщава на заинтересованите лица, че
е одобрeн работен инвестиционен проект и е издадено разрешение за строеж № 4 от 11.06.2014 г.
на основание чл. 148, ал. 1, 3 и 4 и чл. 152, ал. 2
ЗУТ за строителство на обект „Регионално депо
„Братово-запад“ и площадкова инфраструктура в
УПИ ІІ-13, 14, 43, 46, и УПИ І-47, масив 42, землище с. Полски извор, община Камено, област
Бургас, етап ІІІ-2 „Производствени сгради и съоръжения към регионално депо „Братово-запад“ в
УПИ ІІ-13, 14, 43, 46, масив 42, землище с. Полски
извор, община Камено, област Бургас. На основание чл. 149, ал. 4 ЗУТ разрешението за строеж
подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването
му в „Държавен вестник“.
4185
35. – Община Бургас на основание чл. 28б,
ал. 4 ППЗСПЗЗ съобщава на заинтересованите
собственици, че комисията по § 4к, ал. 12 ЗСПЗЗ,
назначена със Заповед № 2709 от 7.10.2013 г. на
кмета на общината, e приела проекти за изменение
на плана на новообразуваните имоти в зони по
§ 4 ЗСПЗЗ с протокол № 1 от 17.04.2014 г., както
следва: за промяна на ПНИ, за НПИ № 149.1012
по плана на с. о. Сухото дере, землище с. Изворище, община Бургас. На основание чл. 28б, ал. 5
ППЗСПЗЗ заинтересованите лица могат да направят писмени искания и възражения по проектите
и придружаващата ги документация в едномесечен
срок от обнародването на обявлението в „Държавен
вестник“ до кмета на общината. Проектите са на
разположение в стая 401 на Община Бургас.
4207
36. – Община Бургас на основание чл. 28б,
ал. 4 ППЗСПЗЗ съобщава на заинтересованите
собственици, че комисията по § 4к, ал. 12 ЗСПЗЗ,
назначена със Заповед № 2709 от 7.10.2013 г. на
кмета на общината, e приела проекти за изменение
на плана на новообразуваните имоти в зони по
§ 4 ЗСПЗЗ с протокол № 4 от 13.12.2013 г., както
следва: 1. за промяна на ПНИ, за НПИ № 501.892
и НПИ № 501.925 по плана на с.о. Острица 2,
землище кв. Банево, община Бургас; 2. за изменение регистъра към ПНИ, за имот № 501.311 в
с.о. Черниците – Училищното, землище с. Маринка, община Бургас; 3. за промяна на ПНИ
и регистъра към него за НПИ № 50.542 и НПИ
№ 50.541 по плана на м. Пирамидата, землище
с. Изворище, община Бургас; 4. за промяна на
ПНИ и регистъра към него за НПИ № 503.897
по плана на с.о. Острица 1, землище кв. Банево, община Бургас. На основание чл. 28б, ал. 5
ППЗСПЗЗ заинтересованите лица могат да направят писмени искания и възражения по проектите
и придружаващата ги документация в едномесечен
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срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“ до кмета на общината. Проектите са
на разположение в стая 401 на Община Бургас.
4208
585. – Община гр. Вълчедръм, област Монтана, на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава
на заинтересованите лица, че е изготвен проект
за подробен устройствен план – парцеларен план
(ПУП – ПРЗ) – промяна на предназначението: „За
магазин и сервиз за селскостопанска техника“, на
имот кад. № 1796 в кв. 128 по плана на гр. Вълчедръм. Проектът за ПУП – ПРЗ – промяна на
предназначението, засяга квартали 1, 2, 128 и 214
по плана на гр. Вълчедръм. Проектът е изложен в
стая № 12 на общинската администрация и може
да се разглежда от заинтересованите собственици.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересованите
лица могат да правят писмени възражения, предложения и искания по проектите до кмета на община
Вълчедръм в едномесечен срок от обнародването
на обявлението в „Държавен вестник“.
4182
6. – Община гр. Котел, област Сливен, на
основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за ПУП – парцеларен план за трасе
на подземен ел. кабел, необходимо за захранване
с ел. енергия на ПИ 36681.30.293 в м. До село в
землището на с. Катунище, област Сливен. На
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта до общинската
администрация.
4183
7. – Община гр. Котел, област Сливен, на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен
проект за ПУП – парцеларен план – за трасе на
ел. кабел и водопровод и водопроводно отклонение, необходими за захранване с ел. енергия и
вода на ПИ 36681.45.3 в м. Юрта в землището на
с. Катунище, област Сливен. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ заинтересуваните могат да
направят писмени възражения, предложения и
искания по проекта до общинската администрация.
4184
8. – Община гр. Котел, област Сливен, на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен
проект за изменение на ПУП – ПР и ПЗ (план за
регулация и план за застрояване) в обхват квартали
105 и 105а по регулационния план на гр. Котел,
община Котел, област Сливен. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ заинтересуваните могат да
направят писмени възражения, предложения и
искания по проекта до общинската администрация.
4206
3. – Общинската служба по земеделие –
гр. Оряхово, област Враца, на основание чл. 32, ал. 1 и
чл. 33 във връзка с чл. 27а, ал. 3 ППЗСПЗЗ съобщава
на заявителите или на упълномощени от тях лица за
обезщетяване със земеделски земи в община Мизия,
област Враца, че в срок 14 дни след обнародването
в „Държавен вестник“ ще бъде извършен въвод
във владение съгласно график по дати, землища и
местности, както и обявлението, обнародвано в „Държавен вестник“, ще бъдат изложени в Общинската
служба по земеделие – гр. Оряхово, и в кметствата
на населените места в общината. При извършване
на въвода общинската служба по земеделие изготвя
протокол съгласно чл. 32, ал. 2 ППЗСПЗЗ.
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Зем- ЕКАТТЕ МестДата
Час
Място
лище
ност
с. Кру- 40200
Лива- 9.07.2014 г. 9,30 ч. Кметство
шовица
гето
с. Крушовица
с. Вой11853 Гладно 10.07.2014 г. 9,30 ч. Кметство
водово
поле
с. Войводово
с. Вой11853 Совата 11.07.2014 г. 9,30 ч. Кметство
водово
с. Войводово
Трасировката ще се извърши от 9.07.2014 г. до
11.07.2014 г.
4171
36. – Община Сливен на основание чл. 128, ал. 1
ЗУТ съобщава, че е изработен проект за ПУП – парцеларен план за линейните обекти на техническата
инфраструктура извън границите на населените места
и селищните образувания – изграждане на подземен
електропровод 1 kV от БКТП „Лукойл“, намиращ
се в урбанизираната територия на гр. Сливен, до
ПИ 67338.48.4, отреден „За автосервиз и автокъща“,
местност Сливенски кър, з-ще гр. Сливен. Трасето
преминава през имот 67338.48.34 – полски път, общинска собственост в същото землище. Проектът е
изложен в общината, стая 35. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат
да направят писмени възражения по проекта до
общинската администрация.
4209
93. – Община Сливо поле на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен подробен
устройствен план, разрешен с Решение № 406 от
28.05.2014 г. на Общинския съвет – гр. Сливо поле:
парцеларен план за елементи на техническата
инфраструктура – външно ел. захранване на ПИ
036020 по КВС на землището на с. Стамболово,
община Сливо поле, област Русе. Проектът може
да бъде разгледан в стая 12 в сградата на Община
Сливо поле на бул България 26 в гр. Сливо поле.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта до общинската
администрация в 30-дневен срок от обнародването
на обявлението в „Държавен вестник“.
4205
104. – Община „Тунджа“ – Ямбол, на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че са изработени проекти за подробен устройствен план – ПП
(парцеларен план) и ПРЗ (план за регулация и
застрояване), на:
1. Трасе на повърхностен охранителен (отводнителен) канал за обект „Регионално депо за не
опасни отпадъци на общините Ямбол, Нова Загора,
„Тунджа“, Сливен и Стралджа – първи етап (клетка
1)“ през поземлени имоти № 000195, № 000210,
№ 000222, № 000075, № 036004 по КВС на землище
с. Хаджи Димитрово, община „Тунджа“, и поземлен
имот № 000314 по КВС на землище с. Дражево
и се включва в ретензионен басейн, разположен
в поземлен имот № 036002 по КВС на землище
с. Хаджи Димитрово.
2. Трасе на канализация от стопански двор за
обект „Регионално депо за неопасни отпадъци на
общините Ямбол, Нова Загора, „Тунджа“, Сливен
и Стралджа – първи етап“ през поземлени имоти
№ 000222 и № 000075 по КВС на землище с. Хаджи Димитрово.
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3. Трасе на система за движение на инфилтрата – гравитачна тръба и напорен тръбопровод за
обект „Регионално депо на неопасни отпадъци на
общините Ямбол, Нова Загора, „Тунджа“, Сливен
и Стралджа – първи етап“ през поземлени имоти
№ 000222 и № 000075 по КВС на землище с. Хаджи Димитрово.
4. Трасе на подземен ел. кабел за обект „Регионално депо за неопасни отпадъци на общините Ямбол,
Нова Загора, „Тунджа“, Сливен и Стралджа – първи
етап“, през поземлени имоти № 000222 и № 000075
по КВС на землище с. Хаджи Димитрово.
5. План за регулация и застрояване на площадка
за ретензионен басейн за обект „Регионално депо
за неопасни отпадъци на общините Ямбол, Нова
Загора, „Тунджа“, Сливен и Стралджа – първи етап
(клетка 1)“. Площадката на ретензионния басейн
попада в част от поземлен имот № 036002 и в
поземлен имот № 000129 в местност Гол баир по
КВС на землище с. Хаджи Димитрово.
Проектите са на разположение на заинтересуваните лица в отдел „АТО и С“, стая 103 в сградата
на общинската администрация, гр. Ямбол, пл. Освобождение 1. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересуваните лица могат да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проектите до общинската администрация.
4181

СЪДИЛИЩА
Административният съд – Пловдив, второ
отделение, ХІІІ състав, на основание чл. 188 във
връзка с чл. 181, ал. 1 АПК съобщава, че е постъпило оспорване на административен акт – Заповед
№ 12ОА484 от 28.02.2012 г. на кмета на община
Пловдив, 3-то изречение на т. V на заповедта, в
което кметът на община Пловдив е определил време за престой от 3 часа на местата, определени за
паркиране на ППС от хора с увреждания, от страна
на жалбоподателя Любомир Гешев Стефанов срещу
ответника по делото кмета на община Пловдив,
по което е образувано адм. дело № 1028/2014 г.
на Административния съд – Пловдив, ХІІІ състав.
Делото е насрочено за 5.09.2014 г. в 10 ч.
4167
Административният съд – Пловдив, второ
отделение, ХІІІ състав, на основание чл. 188 във
връзка с чл. 181, ал. 1 АПК съобщава, че е постъпило оспорване на административен акт – новата
редакция на чл. 15, ал. 3 и новата ал. 4 на чл. 15
от Правилника за организацията и дейността на
Общинския съвет „Родопи“ – област Пловдив,
приети с Решение № 115, взето с протокол № 10
от 9.05.2014 г. на Общинския съвет „Родопи“, от
страна на жалбоподателя областен управител на
област Пловдив срещу ответника по делото Общинския съвет „Родопи“, по което е образувано
адм. дело № 1438/2014 г. на Административния
съд – Пловдив, ХІІІ състав. Делото е насрочено
за 25.09.2014 г. в 10 ч.
4168
Административният съд – София-град, уведомява всички заинтересовани лица, че е образувано адм. дело № 1898/2014 г. по описа на
ІІ отделение, 25 състав, насрочено за 29.09.2014 г.
от 10,30 ч., по жалба на Ангел Игнатов Величков
и Маргарита Георгиева Величкова, и двамата от
София, срещу Решение № 404 от 18.07.2013 г. на

ВЕСТНИК

С Т Р. 4 7

Столичния общински съвет (СОС) в частта за
отреждането на поземлен имот (ПИ) пл. № 394а,
попадащ в урегулиран поземлен имот (УПИ) І –
„за озеленяване и режим на Тго“, кв. 288г, местността
ж.к. Борово. В едномесечен срок от обнародването
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 ЗУТ. Със заявлението е недопустимо да се правят искания за отмяна
на индивидуалния административен акт, както и за
присъединяване към подадени жалби.
4221
Административният съд – София-град, уведомява всички заинтересовани лица, че е образувано
адм. дело № 11835/2013 г. по описа на ІІ отделение,
30 състав, по жалба на Етажна собственост на
ул. Подуево 7, ж.к. Борово, район „Красно село“,
София, срещу Решение № 404 от 18.07.2013 г. на
Столичния общински съвет, с което се одобряват
плановете за застрояване и регулация на местност
ж.к. Борово, в определен обхват, от който са изключени изчерпателно изброени УПИ, в частта им
досежно кв. 330г, УПИ ХVІ-1794, общ за „ЖС и
спорт“ и УПИ ХІІІ-1818, намиращи се в ж.к. Борово.
В едномесечен срок от обнародването 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 чл. 218, ал. 4 ЗУТ, и
приложенията, посочени в чл. 218, ал. 5 ЗУТ. Със
заявлението е недопустимо да се правят искания
за отмяна на индивидуалния административен акт,
както и за присъединяване към подадени жалби.
4222
Несебърският районен съд уведомява Ряшит
Тавфикович Хансверов, гражданин на Руската
федерация, с посочен адрес в Република България в Несебър, к.к. Слънчев бряг – запад, ет. 1,
ап. 1, и адрес за кореспонденция в Несебър,
к.к. Слънчев бряг № 104, сгр. 1, ет. 2, ап. А6, че е
ответник по гр.д. № 1130/2013 г. по описа на съда,
образувано по повод искова молба, подадена от
„Мото – Пфое“ – ЕООД, представлявано от управителите Атанас Фурнаджиев и Димчо Николов, с
правно основание чл. 342 и сл. ТЗ, като указва на
същия, че в двуседмичен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ следва да се яви в канцеларията на съда за връчване на книжата по делото,
а именно: препис от исковата молба и приложенията към нея ведно с препис на разпореждане
по чл. 131 ГПК. Съгласно разпоредбата на чл. 48,
ал. 2 ГПК, ако въпреки обнародването не се яви в
съда, за да получи съдебните книжа, съдът ще му
назначи особен представител. Ответникът следва
да посочи съдебен адрес, в противен случай делото
ще се гледа при условията на чл. 48, ал. 2 ГПК.
4169

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
63. – Управителният съвет на сдружение „Национална асоциация за приемна грижа“, София,
на основание чл. 12, ал. 1 и 5 от устава и чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква редовно годишно общо събрание
на 27.07.2014 г. в 13 ч. на адрес: България, София,
ул. Янко Сакъзов 22, при следния дневен ред: 1.
приемане на отчет за дейността на управителния
съвет за 2013 г.; 2. приемане на годишен финансов
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отчет за 2013 г.; 3. промени в състава на управителния съвет; 4. промени в устава на сдружението; 5.
приемане на програма за дейността на асоциацията
през 2014 г.; 6. разни. Съгласно чл. 13, ал. 1 от
устава общото събрание е законно, ако на заседанието му присъстват повече от половината от
всички членове. При липса на кворум на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ заседанието се отлага с един час и
се провежда на същото място и при същия дневен
ред независимо от броя на присъстващите.
4229
1. – Управителят на сдружение с нестопанска
цел „Международна фестивална програма на детското творчество „Приятели на България“, София,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно общо
събрание на сдружението на 22.08.2014 г. в 10,30 ч.
в София, район „Средец“, ул. Уилям Гладстон 42,
вх. Б, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на сдружението за изминалия период; проект
за решение – ОС приема представения отчет; 2.
откриване на клонове на сдружението; проект за
решение – ОС приема предложението на управителя за откриване на клонове на сдружението; 3.
възлагане на компетентностите по чл. 20, ал. 1,
т. 4, 5, 6, 8 и 10 от устава на сдружението от ОС
на управителя; проект за решение – ОС приема
мотивираното предложение на управителя да му
възложи компетентностите по чл. 20, ал. 1, т. 4, 5,
6, 8 и 10 от устава на сдружението; 4. приемане на
изменения и допълнения в устава на сдружението;
проект за решение – ОС приема предложените от
управителя изменения и допълнения в устава на
сдружението. 5. разни. Поканват се всички членове
на сдружението да участват в работата на ОС лично
или чрез представител. Регистрацията започва в
9,30 ч. на 22.08.2014 г. на мястото на провеждане
на ОС. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ ОС ще се проведе в 11,30 ч. същия ден,
на същото място и при същия дневен ред независимо от броя на явилите се членове. Писмените
материали са на разположение на членовете в
сградата на управление на сдружението в София,
район „Средец“, ул. Уилям Гладстон 42, вх. Б, всеки
работен ден от 10 до 16 ч. и при поискване им се
предоставят безплатно.
4223
2. – Управителният съвет на СНЦ „Клуб по
класическа борба Надежда – Оряхово – 2014 г.“ на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на членовете на сдружението на 20.08.2014 г. в 17 ч.
в гр. Оряхово, ул. Александър Стамболийски 29,
при следния дневен ред: 1. приемане на промени
в устава на сдружението; 2. приемане доклада на
председателя за дейността на УС; 3. освобождаване
от отговорност на подалия оставка председател на
УС; 4. избор на нов председател на управителния
съвет и нов член на управителния съвет; 5. избор
на нов член на контролния съвет; 6. приемане на
бюджет на сдружението; 7. освобождаване на членове, подали заявления за напускане на сдружението,
и приемане на нови членове. При липса на кворум
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на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще
се проведе същия ден в 18 ч., при същия дневен
ред и място на провеждане.
4246
10. – Управителният съвет на футболен клуб
„Оборище“, Панагюрище, на основание чл. 7 от
устава на клуба и чл. 26 ЗЮЛНЦ и свое решение,
взето с протокол от редовно заседание, проведено на
30.05.2014 г., свиква общо събрание на 31.07.2014 г.
в 18 ч. в кафе „Бизнес клуб“ в Панагюрище при
следния дневен ред: 1. приемане на нови членове;
2. приемане изменения и допълнения в устава на
клуба; 3. освобождаване от длъжност председателя,
УС и КС на клуба; 4. избор на председател, УС и
КС; 5. други. При липса на кворум на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия
ден в 19 ч. на същото място, при същия дневен ред
независимо колко членове присъстват.
4224
1. – Съветът на настоятелите на училищно
настоятелство при СОУ „Йордан Йовков“, Русе, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква на 15.08.2014 г.
в 18 ч. в Русе, ул. Цар Освободител 117, общо
събрание на сдружението при следния дневен
ред: 1. отчет за дейността на УН; 2. приемане на
нови членове на сдружението; 3. освобождаване от
членство; 4. избор на нов съвет на настоятелите и
контролен съвет; 5. други.
4170
1. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Футболен клуб „Звездец“,
с. Горна Малина, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
и чл. 23 – 30 от устава на сдружението свиква
общо събрание на членовете на сдружението на
1.08.2014 г. в 18 ч. в с. Горна Малина, Спортна
зала, при следния дневен ред: 1. преобразуване на
сдружението в юридическо лице с нестопанска цел
за осъществяване на общественополезна дейност;
2. приемане на промени в устава; 3. освобождаване
и приемане на нови членове на сдружението; 4.
освобождаване и приемане на нови членове на
управителния съвет; 5. разни. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание
ще се проведе същия ден, на същото място и при
същия дневен ред в 19 ч. независимо от броя на
присъстващите.
4226
Поправка. Националният военен университет
„Васил Левски“ – Велико Търново, прави следната
поправка в обявите за конкурси за заемане на академична длъжност доцент за негови нужди (ДВ, бр. 44
от 2014 г., обявления № 71 и 72, стр. 46): текстът
„Конкурсът е обявен със заповед на министъра
на отбраната № ОХ-805 от 22.11.2013 г.“ да се чете
„Конкурсът е обявен със заповед на министъра на
отбраната № ОХ-304 от 25.04.2014 г.“. След обявената
корекция сроковете по конкурсите не се променят.
За контакти: телефон: 062 61-88-75; Siemens: 62075;
GSM: 0888131479; e-mail: georgiev_ga@nvu.bg.
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