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 Указ № 216 за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Ракево,
община Криводол, област Враца, на
12 октомври 2014 г.
 Указ № 217 за насрочване на частичен
избор за кмет на община Копривщица,
Софийска област, на 12 октомври 2014 г.
 Указ № 218 за насрочване на частичен
избор за кмет на кметство Горно Кирково, община Кирково, област Кърджали, на 12 октомври 2014 г.
Министерски съвет
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2014 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на правосъдието за 2014 г.
 Постановление № 260 от 28 август
2014 г. за одобряване на допълнителни
разходи по бюджета на Министерството на образованието и науката
за 2014 г.
Министерство
на регионалното развитие
 Споразумение за изменение № 1 към
Финансово споразумение от 29 юли
2010 г. между правителството на Република България, представлявано от
министъра на регионалното развитие,
и Европейската инвестиционна банка
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 Протокол за изменение и допълнение
на Меморандума за разбирателство
между Министерството на регионалното развитие и благоустройството
на Република България, действащо
като Национален партниращ орган,
Министерството на регионалното развитие и туризма на Румъния, действащо като Управляващ орган, Министерството на публичните финанси
на Румъния, действащо като Сертифициращ орган, и Одитния орган (асоцииран към румънската Сметна палата), действащ като Одитен орган,
относно изпълнението на Програмата за трансгранично сътрудничество
България – Румъния 2007 – 2013 г.
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 Наредба № 6 от 28 август 2014 г. за
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Министерство на транспорта,
информационните
технологии и съобщенията
 Наредба за изменение и допълнение на
на Наредба № Н-32 от 2011 г. за периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на пътните
превозни средства
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ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ПРЕЗИДЕНТ
Н А РЕПУ БЛИК АТА

М И Н ИС Т ЕР С К И С ЪВЕТ

УКАЗ № 216

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 259
ОТ 28 АВГУСТ 2014 Г.

На основание чл. 98, т. 1 от Конституцията
на Република България във връзка с чл. 463,
ал. 5 от Изборния кодекс

за одобряване на допълнителни разходи по
бюджета на Министерството на правосъдието за 2014 г.

ПОС ТА НОВЯВА М:
Насрочвам частичен избор за кмет на кметство Ракево, община Криводол, област Враца,
на 12 октомври 2014 г.
Издаден в София на 22 август 2014 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Христо Иванов
5853

УКАЗ № 217
На основание чл. 98, т. 1 от Конституцията
на Република България във връзка с чл. 463,
ал. 5 от Изборния кодекс
ПОС ТА НОВЯВА М:
Насрочвам частичен избор за кмет на
община Копривщица, Софийска област, на
12 октомври 2014 г.
Издаден в София на 22 август 2014 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Христо Иванов
5854

УКАЗ № 218
На основание чл. 98, т. 1 от Конституцията
на Република България във връзка с чл. 463,
ал. 5 от Изборния кодекс
ПОС ТА НОВЯВА М:
Насрочвам частичен избор за кмет на кметство Горно Кирково, община Кирково, област
Кърджали, на 12 октомври 2014 г.
Издаден в София на 25 август 2014 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Христо Иванов
5880

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи в размер 303 930 лв. по бюджета на
Министерството на правосъдието за 2014 г.
за изплащане на обезщетения по чл. 60к
от Закона за съдебната власт за първото и
второто тримесечие на 2014 г.
(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят за
сметка на предвидените разходи по централния бюджет за 2014 г.
Чл. 2. Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се
увеличат разходите по „Политика в областта
на правосъдието“, бюджетна програма „Правна рамка за функционирането на съдебната
система“ по бюджета на Министерството на
правосъдието за 2014 г.
Чл. 3. Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се
увеличат показателите по чл. 13, ал. 3 от
Закона за държавния бюджет на Република
България за 2014 г.
Чл. 4. Министърът на правосъдието да
извърши съответните промени по бюджета на
Министерството на правосъдието за 2014 г.
и да уведоми министъра на финансите.
Чл. 5. Министърът на финансите да извърши съответните промени по централния
бюджет за 2014 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните
финанси във връзка с чл. 60к, ал. 2 от Закона
за съдебната власт.
§ 2. Изпълнението на постановлението
се възлага на министъра на правосъдието.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Георги Близнашки
За главен секретар на Министерския съвет:
Галина Маринска
5899
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 260
ОТ 28 АВГУСТ 2014 Г.

за одобряване на допълнителни разходи по
бюджета на Министерството на образованието
и науката за 2014 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи
в размер 264 767 лв. по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2014 г.
във връзка с промяна на финансирането на
Основно училище с професионално техническо училище при Затворническо общежитие
„Казичене“, Столична община, област София.
(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят за
сметка на намаление на бюджетните взаимоотношения на Столичната община с централния
бюджет за 2014 г.
Чл. 2. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се
увеличат разходите по „Политика в областта на всеобхватно, достъпно и качествено
образование и обучение в предучилищното
възпитание и подготовка и училищното образование. Учене през целия живот“, бюджетна
програма „Училищно образование“ по бюджета на Министерството на образованието
и науката за 2014 г.
(2) Със сумата 91 141 лв. да се увеличат
показателите по чл. 16, ал. 3 от Закона за
държавния бюджет на Република България
за 2014 г.
Чл. 3. Министърът на образованието и
науката да извърши съответните промени по
бюджета на Министерството на образованието
и науката за 2014 г. и да уведоми министъра
на финансите.
Чл. 4. Министърът на финансите да извърши съответните промени по бюджетните
взаимоотношения на Столичната община с
централния бюджет за 2014 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 89, ал. 1 от Закона за държавния
бюджет на Република България за 2014 г. и
чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните финанси във връзка с чл. 161, ал. 2 от Закона
за изпълнение на наказанията и задържането
под стража.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на образованието и
науката и на кмета на Столичната община.
§. 3. Постановлението влиза в сила от
1 септември 2014 г.
Министър-председател:
Георги Близнашки
За главен секретар на Министерския съвет:
Галина Маринска
5900
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МИНИСТЕРСТВА
И ДРУ ГИ ВЕДОМСТВА
МИНИСТЕРСТВО
НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ
СПОРАЗУМЕНИЕ
за изменение № 1 към Финансово споразумение от 29 юли 2010 г. между правителството
на Република България, представлявано от
министъра на регионалното развитие, и Европейската инвестиционна банка
(Ратифицирано със закон, приет от 42-то Народно събрание на 25 юли 2014 г. – ДВ, бр. 66
от 2014 г. В сила от 8 август 2014 г.)
Това Споразумение за изменение № 1 към
Финансовото споразумение се сключи на 1 юли
2014 г. между:
Европейската инвестиционна банка,
представлявана от Еудженио Леандза – директор на дирекция JESSICA и инвестиционни
фондове, и Карлота Кеналмор, старши юрист,
Бул. Конрад Аденауер 100
L-2950
Люксембург
(„ЕИБ“),
и
Правителството на Република България,
представлявано от Десислава Терзиева – министър на регионалното развитие,
ул. Кирил и Методий 17 – 19
София 1202, България
(„МРР“),
по-нататък в този документ наричани заедно
„Страните“.
Като взеха предвид:
· Член 10.1 от Финансовото споразумение,
който предвижда, че Управляващият орган на ОПРР („УО на ОПРР“) ще плати
на ЕИБ като възнаграждение за нейните услуги по въпросното споразумение
Разходи, които не могат да надвишават
средногодишно за срока на Финансовото споразумение </> % от всички
средства, внесени периодично от УО на
ОПРР в Холдинговия фонд по JESSICA,
както е описано подробно в Писмото за
разходите;
· Член 10.2 от Финансовото споразумение,
който предвижда, че Писмото за разходите ще бъде валидно за начален период
от три години от подписването на Финансовото споразумение и че Страните
ще започнат преговори 3 месеца преди
изтичането на тригодишния период, за
да се договорят за нова годишна ставка;
· Член 10.5 от Финансовото споразумение,
който предвижда, че Разходите са платими
авансово и се удържат директно от ЕИБ
от Средствата по JESSICA в началото на
всяко тримесечие;
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· Член 14.1 от Финансовото споразумение,
който предвижда, че Финансовото споразумение влиза в сила от момента на
обнародване в „Държавен вестник“ на
Закона за неговата ратификация от Народното събрание на Република България
(19 октомври 2010 г.) и остава в сила за
три години освен ако не бъде прекратено
в съответствие с разпоредбите на член
14 от Финансовото споразумение;
· Член 16.3 от Финансовото споразумение,
който предвижда, че допълненията към
споразумението ще се правят в писмена
форма и влизат в сила от подписването
им и от двете Страни;
· Споразумението на страните за изменение
на Приложение Г към Финансовото споразумение – „ПОЛИТИКА ЗА ОТТЕГЛЯНЕ НА ВНОСКИТЕ ОТ ОПРР ОТ
ХОЛДИНГОВИЯ ФОНД ПО JESSICA
и УСЛОВИЯ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА
ХОЛДИНГОВ ФОНД JESSICA“;
· Клауза 1 от Писмото за разходите, която
предвижда, че всички разходи се заплащат на ЕИБ в евро и че равностойността
на </> евро, представляваща тавана на
разходите за първоначалния тригодишен
период, ще бъде обменена от левове в
евро след получаването на вноските в
ЕИБ;
· Клауза 15 от Писмото за разходите, която
предвижда, че Писмото за разходите може
да бъде изменяно с писмено споразумение
между Страните.
Страните с настоящото се споразумяват да
изменят условията на Финансовото споразумение и на Писмото за разходите, както следва:
Член 1
Член 10.1 от Финансовото споразумение се
изменя, както следва:
„УО на ОПРР ще заплаща на ЕИБ като
възнаграждение за нейните услуги по това
Споразумение Разходи, както е посочено в
Писмото за разходите.“
Член 2
Член 10.2 от Финансовото споразумение се
изменя, както следва:
„Страните се споразумяват, че годишният
таван на Разходите ще бъде уговорен в Писмото за разходите. Писмото за разходите остава
в сила за целия срок на това Споразумение.“
Член 3
Член 10.5 от Финансовото споразумение се
изменя, както следва:
„Разходите ще се заплащат, както е уговорено
в Писмото за разходите или по друг начин в
писмен вид между УО на ОПРР и ЕИБ.“
Член 4
Член 14.1 от Финансовото споразумение се
изменя, както следва:
„Това споразумение влиза в сила от момента
на обнародване в „Държавен вестник“ на Закона за неговата ратификация от Парламента
на Република България и остава в сила до
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31 декември 2015 г. освен ако не бъде прекратено в съответствие с разпоредбите на този
член 14. Най-късно шест месеца преди края на
този период Страните ще се срещнат, за да се
договорят за възможно удължаване на срока
на това Споразумение за допълнителен период,
който ще бъде договорен между Страните.“
Член 5
Член 16.1 от Финансовото споразумение се
изменя, както следва:
„Всички предизвестия или кореспонденция
от едната Страна към другата Страна трябва
да са в писмена форма и ще се връчват с
препоръчано писмо или по факс (с потвърждение за излъчването), което ясно упоменава
Холдинговият фонд по JESSICA за България,
на следните адреси:
Ако е до УО на ОПРР:
Снежина Славчева
И.д. Главен директор на Главна дирекция
„Програмиране на регионалното развитие“ и
Ръководител на Управляващия орган на ОПРР
Министерство на регионалното развитие,
София 1202, България
Ул. Кирил и Методий 17 – 19
Факс: 00359 2 9405 383
Ако е до ЕИБ:
Европейска инвестиционна банка
На вниманието на: Мениджър проекти,
Холдингов фонд JESSICA за България
Бул. Конрад Аденауер 100
L-2950
Люксембург
Факс: +352 4379 63099
С копие до мениджъра на проекти към
ЕИБ в качеството му на лице за контакти в
България, ако има такъв.
Всяка от Страните се задължава да уведоми
другата Страна писмено и незабавно за промени
в горните адреси. До получаването на известие
за промени всяка от Страните има право да
връчва предизвестия на последния даден є по
надлежен ред адрес.“
Член 6
Приложение Г към Финансовото споразумение „ПОЛИТИКА ЗА ОТТЕГЛЯНЕ НА ВНОСКИТЕ ОТ ОПРР ОТ ХОЛДИНГОВИЯ ФОНД
по JESSICA и УСЛОВИЯ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ
НА ХОЛДИНГОВ ФОНД JESSICA“ е изменено
и гласи следното:
„Приложение Г
ПОЛИТИКА ЗА ОТТЕГЛЯНЕ НА ВНОСКИТЕ ОТ ОПРР ОТ ХОЛДИНГОВИЯ ФОНД
ПО JESSICA
и
УСЛОВИЯ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ХОЛДИНГОВ ФОНД JESSICA
1. Политика за оттегляне
Политиката за оттегляне на Холдинговия
фонд по JESSICA от съответните фондове за
градско развитие трябва да е неразделно включена в оперативните споразумения и трябва да
се обсъди и одобри от Инвестиционния съвет.
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Най-малко 6 месеца преди датата на изтичане
на срока на това Споразумение Страните се
срещат за обсъждане и договаряне на възможността за удължаване на срока на това Споразумение за допълнителен период, който ще
бъде определен, или за оттегляне на операциите.
Предвид различните характеристики и географския обхват на съществуващите фондове
за градско развитие и предвид множеството
фактори, влияещи върху тяхната оперативна
дейност на всеки етап от изпълнението на
градски проекти, на този етап не е възможно
да се вземе конкретно и окончателно решение
по отношение на политиката за оттегляне. Все
пак, като се има предвид, че окончателните
подробности за политиката за оттегляне на Холдинговия фонд по JESSICA ще бъдат решени на
по-късен етап, както е посочено в сценариите
по-долу, от Управляващия орган на ОПРР и други
субекти, участващи в зависимост от обстоятелствата, свързани главно с изплащането и/или
договарянето на средства за градски проекти,
са предвидени следните сценарии:
(i) Ако до 31 декември 2014 г. ФГР е отпуснал 80 % от средствата, заделени за него,
то ФГР ще продължи оперативната си
дейност и със съответното споразумение
за същия ФГР обратните постъпления
от градски проекти ще бъдат реинвестирани през същия ФГР в нови допустими
градски проекти.
(ii) Ако до 31 декември 2014 г. ФГР не е отпуснал 80 % от средствата, заделени за
него, и ЕИБ след консултации с Инвестиционния съвет се увери основателно,
че се очаква ФГР да отпусне общия
размер на средствата до края на периода
на допустимост, ЕИБ ще информира Управляващия орган на ОПРР за оценката
на ситуацията с оглед за вземането на
решение по следните примерни варианти:
A – Неразплатени или недоговорени средства
a. Такъв ФГР продължава оперативната
си дейност с оглед изплащането на
гореспоменатите средства по съответното Оперативно споразумение
до края на периода на допустимост;
или
б. Такъв ФГР пристъпва към частично
връщане на Управляващия орган на
ОПРР на неизплатените или недоговорените средства по съответното
Оперативно споразумение, за да бъдат
инвестирани от Управляващия орган
на ОПРР в съответствие с целите на
ОПРР; или
в. Горепосочените средства се разпределят на другия ФГР, ако е възможно
при дадените обстоятелства.
Б – Разплатени или договорени средства,
или обратни постъпления
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В случай на вече разплатени или договорени
средства използването на очакваните обратни
постъпления ще бъде определено в зависимост
от съответното решение на Управляващия
орган на ОПРР.
(iii) Ако до 31 декември 2014 г. ФГР не е
отпуснал 80 % от средствата, заделени за него и ЕИБ няма основания за
увереност, че ФГР ще отпусне общия
размер на средствата, заделени за него
до края на периода на допустимост, то
ЕИБ, действайки съгласно условията на
съответното Оперативно споразумение
и след консултации с Инвестиционния
съвет може да прекрати Оперативното
споразумение с такъв ФГР и всички
налични средства в съответните сметки
на ФГР ще бъдат прехвърлени обратно
на Управляващия орган на ОПРР, за да
бъдат инвестирани от Управляващия
орган на ОПРР в съответствие с целите
на ОПРР, освен ако между страните не
е договорено друго.
Този списък не трябва да се разглежда като
изчерпателен. Допълнителни опции, както и
комбинация или изменение на посоченото погоре, могат да бъдат разгледани в консултации
с Инвестиционния съвет на Холдинговия фонд
по JESSICA и Управляващия орган на ОПРР.
2. Револвиращ характер
През срока на това Споразумение ресурсите, върнати в Холдинговия фонд по JESSICA
от направени от него инвестиции, изплащане
на заеми или останали след изплащане на
всички гаранции, както и генерираната лихва
от паричния баланс, държан в Холдинговия
фонд по JESSICA, могат да бъдат повторно
използвани от Холдинговия фонд по JESSICA
в полза на градски проекти.
3. Условия за прекратяване
Без да се засягат разпоредбите на член 14.7
от това Споразумение, при прекратяване на
това Споразумение средствата по JESSICA,
както и всички активи, получени в резултат
от изпълнението на операции, ще бъдат управлявани в съответствие с това приложение Г.“
Член 7
Клауза 1 от Писмото за разходите се изменя,
както следва:
„В това писмо се определят подробностите относно изчисляването и плащането на
Разходите и на разходите за Допълнителни
задачи („Допълнителни разходи за ХФ“) в
съответствие с Финансовото споразумение,
които ЕИБ ще получи за изпълнението на
Дейността по JESSICA и за допълнителните
задачи (така, както всяка една е определена
във Финансовото споразумение). Разходите и
Допълнителните разходи за ХФ представляват
възстановяване на всички разходи, направени и/или очаквани от ЕИБ за спазването и
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изпълнението на Дейността по JESSICA и
Допълнителните задачи. Всички разходи ще
се изплащат на ЕИБ в евро.
За ограничаване на валутния риск и за да
се гарантира наличието на достатъчно средства
в сметката на Холдингов фонд JESSICA за
плащането на всички Разходи и Допълнителни
разходи за ХФ, равностойността на </> евро
(представляваща тавана на разходите, изчислени съгласно клауза 5 по-долу, за първоначалния тригодишен период от Финансовото
споразумение), ще бъде обменяна от левове в
евро за първоначалния тригодишен период от
влизането в сила на Финансовото споразумение
до 18 октомври 2013 г. („Първоначален период“)
към момента, в който е направена вноската.
След Първоначалния период ЕИБ ще получава
възнаграждение за периода от 19 октомври
2013 г. до 31 март 2014 г. за изминал период за
реално направените разходи, а за периода от
1 април 2014 г. до 31 декември 2015 г. – авансово на тримесечие, въз основа на Тавана на
разходите, изчислени в съответствие с клауза 5
по-долу, от: (1) лихвата, натрупана по сметките
на ФГР, и/или (2) от плащанията по сметките
на ФГР от Проектите за градско развитие. До
момента на използване на тези средства за
плащане на Разходите в съответствие с клаузи
8, 9, 10 или 11 по-долу те ще бъдат задържани
от ЕИБ и инвестирани в съответствие с Член
3 от Указанията за съкровищно управление.“
Член 8
Клауза 5 от Писмото за разходите се изменя,
както следва:
„Страните признават и се договарят, че
Разходите, които ЕИБ има право да си възстанови, не могат да надвишават, средногодишно
за първоначалните три години от Финансовото споразумение, тавана от </> % от общия
размер на вноските, извършвани периодично
от УО на ОПРР в Холдингов фонд JESSICA, а
за оставащия срок на Финансовото споразумение – тавана от </> % („Таван на разходите“),
което прави обща сума от </> евро, на която
ЕИБ има право за покриване на разходите си за
управление. Сумата, представляваща Таванът
на разходите за целия срок на Финансовото
споразумение, ще бъде задържана от ЕИБ и
инвестирана в съответствие с Член 3 от Указанията за съкровищно управление.“
Член 9
Всяко споменаване във Финансовото споразумение на „Министерство на регионалното
развитие и благоустройството“ и „Министър на
регионалното развитие и благоустройството“
се считат за споменаване на „Министерство
на регионалното развитие“ и „министър на
регионалното развитие“ съответно.
Член 10
Останалите разпоредби на Финансовото
споразумение и Приложенията към Финансовото споразумение остават непроменени.
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Член 11
Това Споразумение се подписа в 4 оригинални екземпляра на английски и български
език, всеки от които има силата на автентичен оригинал на този документ. В случай на
несъответствие английската версия ще има
предимство и ще се счита за меродавна.
Член 12
Това Споразумение влиза в сила на датата на
обнародване в „Държавен вестник“ на Закона
за ратифицирането му от Народното събрание
на Република България.
За и от името на
Европейската
инвестиционна
банка:
Еудженио Леандза,
директор на дирекция
JESSICA и
инвестиционни
фондове
Карлота Кеналмор,
старши юрист
5820

За и от името на
правителството
на Република
България:
Десислава Терзиева,
министър на
регионалното
развитие

Протокол за изменение и допълнение на
Меморандума за разбирателство между Министерството на регионалното развитие и
благоустройството на Република България,
действащо като Национален партниращ орган,
Министерството на регионалното развитие и
туризма на Румъния, действащо като Управляващ орган, Министерството на публичните
финанси на Румъния, действащо като Сертифициращ орган, и Одитния орган (асоцииран
към румънската Сметна палата), действащ
като Одитен орган, относно изпълнението на
Програмата за трансгранично сътрудничество
България – Румъния 2007 – 2013 г.
(Ратифициран със закон, приет от 42-то Народно събрание на 9 юли 2014 г. – ДВ, бр. 59
от 2014 г. В сила от 24 юли 2014 г.)
В съответствие с Регламент на Съвета (ЕО)
№ 1083/2006 от 11 юли 2006 г. относно определянето на общи разпоредби за Европейския
фонд за регионално развитие, Европейския
социален фонд и Кохезионния фонд и за отмяна
на Регламент (ЕО) № 1260/1999 и Регламент
(ЕО) № 1080/2006 на Европейския парламент и
на Съвета от 5 юли 2006 г. относно Европейския
фонд за регионално развитие и за отмяна на
Регламент (ЕО) № 1783/1999 и Регламент на
Комисията (ЕО) № 1828/2006 от 8 декември
2006 г., уреждащ правилата за изпълнение
на Регламент на Съвета (ЕО) № 1083/2006
от 11 юли 2006 г. относно определянето на
общи разпоредби за Европейския фонд за
регионално развитие, Европейския социален
фонд и Кохезионния фонд и на Регламент (ЕО)
№ 1080/2006 на Европейския парламент и на
Съвета от 5 юли 2006 г. относно Европейския
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фонд за регионално развитие, с последващите
им изменения и в съответствие с т. 3 от § 10
„Заключителни разпоредби“ на Меморандума
за разбирателство относно изпълнението на
Прог рамата за т ра нсг ра ни чно сът ру дничество България – Румъния 2007 – 2013 г.,
подписан на 26 февруари 2010 г., в сила от
10 септември 2010 г.,
Министерството на регионалното развитие
на Република България в качеството му на
Национален партниращ орган, Министерството на регионалното развитие и публичната
администрация на Румъния в качеството му
на Управляващ орган, Министерството на
публичните финанси на Румъния в качеството му на Сертифициращ орган и Одитният
орган в Румъния (асоцииран към румънската
Сметна палата) в качеството му на Одитен
орган, наричани по-долу „страните“, сключиха
този Протокол и се споразумяха за следното:
§ 1. Наименованието на на Министерството на регионалното развитие и туризма се
променя в целия документ на Министерство
на регионалното развитие и публичната администрация.
§ 2. Наименованието на Министерството на
регионалното развитие и благоустройството се
променя в целия документ на Министерство
на регионалното развитие.
§ 3. В § 1 „Институционална структура“
т. 8 се изменя, както следва: „Съвместният
комитет за наблюдение (СКН) ще гарантира
ефективността и качеството на изпълнение
на програмата в съответствие с чл. 65 и 66 от
Регламент (ЕО) № 1083/2006. СКН е съставен от представители на всяка една държава
партньор.“
§ 4 . В § 2 „Отговорности на УО, НПО, СО
и ОО“, т. 1 буква „ж“ се изменя, както следва:
„Гарантиране съответствието с румънското
национално законодателство или специфични
процедури за възложени договори за обществени поръчки.“
§ 5. В § 2 т. 1 се допълва с буква „у“, както
следва: „Гарантира необходимите средства в
случай на автоматично намаляване на средства
по Програмата, пропорционално на одобрения бюджет на проектите и изпълняваните
дейности от румънските бенефициенти.“
§ 6. В § 2 т. 2 се допълва с буква „п“,
както следва: „Гарантира необходимите средства в случай на автоматично намаляване на
средства по Програмата, пропорционално на
одобрения бюджет на проектите и изпълняваните дейности от българските бенефициенти.“
§ 7. Параграф 3 „Договори“ се допълва с
т. 7, както следва: „Наддоговарянето на ниво
Програма е възможно. Бенефициентите носят
финансовата отговорност за наддоговарянето.
УО трябва да предприеме незабавни действия,
за да уведоми румънските и българските бенефициенти за неправомерно изплатените суми
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и да изиска възстановяването им. В случай че
УО не може да възстанови дължимите суми
вследствие от наддоговарянето от българските бенефициенти съгласно разпоредбите
на действащите договори за субсидия, НПО
възстановява на УО съответните суми по
реда на същата процедура, описана в § 9 „Нередности и възстановяване на неп равомерно
изплатени средства“.“
§ 8. Към § 5 „Одит“ се добавя нова т. 9,
както следва: „Одитът на операциите може да
бъде аутсорсван за бенефициентите от Република България, но ОО заедно с групата на
одиторите ще носят окончателната отговорност
за резултатите от аутсорсването на одита.“
§ 9. Приложението – Състав на Съвместния комитет за наблюдение на Програмата за
трансгранично сътрудничество България – Румъния 2007 – 2013 г., се премахва.
§ 10. Този протокол влиза в сила от датата на получаване по дипломатически път
на уведомленията, с които страните се информират взаимно, че всички необходими
вътрешноправни процедури за влизането в
сила са изпълнени.
§ 11. Този протокол се подписа в четири еднообразни екземпляра на английски език – по
един за всяка от страните.
5793

МИНИСТЕРСТВО
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
НАРЕДБА № 6
от 28 август 2014 г.

за условията и реда за прилагане на временни
извънредни мерки за подпомагане на пазара в
сектора на зеленчуците и плодовете
Раздел I
Общи разпоредби
Чл. 1. (1) С тази наредба се уреждат условията и редът за прилагане на временни
извънредни мерки за подпомагане на пазара в
сектора на зеленчуците и плодовете, насочени
към осигуряване подкрепа на производителите
на зеленчуци и плодове, които са пострадали
от забраната на внос на някои продукти от
Европейския съюз към Руската федерация.
(2) С наредбата се създават условия за прилагане на законодателството на Европейския съюз
относно определяне на временни извънредни
мерки за подпомагане на производителите на
някои плодове и зеленчуци.
Чл. 2. (1) Подпомагането на пазара в сектора
на зеленчуците и плодовете се извършва въз
основа на прилагане в периода от 18 август до
30 ноември 2014 г. на мерките:
1. изтегляне от пазара;
2. небране на зеленчуците и плодовете.
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(2) Мерките по ал. 1 се прилагат по отношение на следните плодове и зеленчуци, наричани
по-нататък „зеленчуците и плодовете“:
1. домати, включени в код по КН 0702 00 00;
2. моркови, включени в код по КН 0706 10 00;
3. зеле, включено в код по КН 0704 90 10;
4. сладки пиперки, включени в код по
КН 0709 60 10;
5. карфиол, включен в код по КН 0704 10 00;
6. краставици, включени в код по КН 0707
00 05;
7. корнишони, включени в код по КН 0707
00 90;
8. гъби от рода Agaricus, включени в код по
КН 0709 51 00;
9. ябълки, включени в код по КН 0808 10;
10. круши, включени в код по КН 0808 30;
11. малини, включени в код по КН 0810 20;
12. десертно грозде, включено в код по КН
0806 10 10;
13. праскови и нектарини, включени в код
по КН 0809 30;
14. сливи, включени в код по КН 0809 40 05.
Чл. 3. Подпомагането на пазара в сектора
на зеленчуците и плодовете се предоставя
на производители на зеленчуци и плодове,
регистрирани до 17 август 2014 г. по Наредба
№ 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на
регистър на земеделските производители (ДВ,
бр. 10 от 1999 г.).
Раздел II
Заявяване на намерение за участие в мерките
Чл. 4. (1) Производителите на зеленчуци и/
или плодове заявяват намерението си да участват в мерките по чл. 2, ал. 1 чрез подаване в
общинските служби по земеделие на заявление
за намерение за участие по образец, одобрен
от министъра на земеделието и храните. Заявленията за намерение за участие се подават
в общинската служба по местожителството
или седалището на заявителя или в общинската служба, на чиято територия се намират
площите, на които са отгледани зеленчуците
и/или плодовете.
(2) В заявленията за намерение за участие
заявителите посочват:
1. мярката или мерките по чл. 2, ал. 1, които
имат намерение да прилагат;
2. зеленчуците и/или плодовете, за които
имат намерение да прилагат мярката или мерките по т. 1, и дали са полско или оранжерийно
производство;
3. идентификация и размер на площите, на
които е произведен всеки един от видовете
зеленчуци и/или плодове по т. 2; площите се
идентифицират чрез посочване на номерата
на блоковете на земеделските стопанства в
системата за идентификация на земеделските
парцели, а когато заявителите не могат да
ги посочат – чрез посочване на номерата на
недвижимите имоти по картата на възстановената собственост; на един блок или парцел
може да бъде приложена само една мярка по
чл. 2, ал. 1;
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4. при изтегляне от пазара – количеството
на изтегляните зеленчуци и/или плодове и
тяхното предназначение съгласно чл. 8, ал. 1.
(3) Към заявленията за намерение за участие
се прилага копие от регистрационната карта
на земеделския производител по Наредба № 3
от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските производители, заверена
за 2014 г.
(4) Когато мярката „изтегляне от пазара“ е
вече приложена в периода от 18 до 31 август
2014 г., производителите на зеленчуци и/или
плодове подават заявление за намерение за
участие не по-късно от 4 септември 2014 г.
(5) Производителите на зеленчуци могат да
подадат повече от едно заявление за намерение
за участие, както и да посочат в заявлението
повече от една мярка по чл. 2, ал. 1, прилагана
за повече от един вид зеленчуци и/или плодове,
но по отношение на различни площи. Подаването на заявления за намерение за участие
се прекратява при получаване на съобщение
от Европейската комисия, че финансовият ресурс за подпомагане на съответните продукти
е изчерпан.
Чл. 5. (1) Областните дирекции „Земеделие“
подават два пъти в седмицата в Министерството на земеделието и храните информация за
подадените в съответната област заявления за
намерение за участие в срок до:
1. петък, 13,00 ч. – за заявленията, получени
от понеделник до сряда;
2. сряда, 13,00 ч. – за заявленията, получени
от четвъртък до неделя на предходната седмица;
3. за заявленията по чл. 4, ал. 4 – до 13,00 ч.
на 5 септември 2014 г.
(2) Информацията по ал. 1 включва:
1. количествата зеленчуци и/или плодове
по видове, които ще бъдат изтеглени от пазара, като се посочат отделно количествата за
безвъзмездно предоставяне;
2. размера на площите по видове зеленчуци
и/или плодове, на които ще бъде приложено
небране.
(3) Въз основа на информацията по ал. 1
Министерството на земеделието и храните изпраща нотификации до Европейската комисия
за количествата, площите и очакваните разходи
при прилагане на мерките.
(4) Министърът на земеделието и храните
одобрява указанията за попълване на заявление
за намерение за участие в схема за подпомагане
на производители на зеленчуци и плодове и
указания до общинските служби по земеделие
и областните дирекции „Земеделие“ за приемане и обработка на заявления за заявяване на
намерение за участие в схема за подпомагане
на производители на зеленчуци и плодове.
Раздел III
Ред за прилагане на мерките за подпомагане
на пазара
Чл. 6.(1) Производителите на зеленчуци и
плодове могат да приложат мерките по чл. 2,
ал. 1, ако са подали заявления за намерение за
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участие и въз основа на съобщение, получено
от Европейската комисия, тяхното прилагане
е одобрено.
(2) Министерството на земеделието и храните уведомява областните дирекции „Земеделие“ в срок до четири дни от получаване на
информацията по чл. 5, ал. 1 за одобряването
на заявленията за намерение за участие, включени в съответната нотификация. Областните
дирекции „Земеделие“ уведомяват незабавно
общинските служби по земеделие, а те уведомяват по подходящ начин заявителите за полученото одобрение на намеренията за участие.
(3) Производителите на зеленчуци и/или
плодове, които са получили одобрение за
прилагане на заявените от тях мерки по чл. 2,
ал. 1, представят искане за прилагане на мерките в областната дирекция на Държавен фонд
„Земеделие“, отдел „Прилагане на схеми и
мерки за подпомагане“, в чиято териториална
компетентност попада адресът на регистрация
на производителя на зеленчуци и/или плодове,
което съдържа:
1. при изтегляне от пазара – мястото и датата,
на които заявените количества зеленчуци и/
или плодове ще бъдат готови за проверка на
изтеглянето, и организацията по чл. 8, ал. 2,
на която ще бъдат изпратени;
2. при небране на зеленчуците и/или плодовете – датата, на която ще бъдат унищожени
насажденията на полето.
Чл. 7. Техническият инспекторат на Разплащателната агенция извършва контрол на
първо ниво на .прилагането на мерките по
чл. 2, ал. 1 след 1 септември съгласно чл. 108
от Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011 на
Комисията от 7 юни 2011 г. за определяне на
подробни правила за прилагането на Регламент
(ЕО) № 1234/2007 на Съвета по отношение на
секторите на плодовете и зеленчуците и на
преработените плодове и зеленчуци (ОВ L 157/1
от 15.06.2011 г.) (Регламент (ЕС) № 543/2011 на
Комисията).
Чл. 8. (1) Мярката „изтегляне от пазара“ се
прилага по отношение на зеленчуци и плодове, годни за предлагане на пазара, по един от
следните начини:
1. безвъзмездно предоставяне на зеленчуците
и/или плодовете на благотворителни организации или фондации, училища, детски градини,
детски лагери, лечебни заведения, старчески
домове или места за лишаване от свобода;
2. използване на зеленчуците и/или плодовете за храна на животни.
(2) Контролният орган по чл. 7:
1. проверява идентификацията на производителя;
2. проверява идентификацията на заявените
площи и ги измерва;
3. измерва количеството на изтегляните от
пазара зеленчуци и/или плодове.
(3) При прилагане на мярката „изтегляне от
пазара“ след 1 септември зеленчуците и/или
плодовете се изтеглят с валиден сертификат за
съответствие с обявеното качество.
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(4) Производителите на праскови и нектарини
получават подпомагане за изтегляне от пазара
на количества, които не надвишават 10 % от
произведената от тях през 2012 г. продукция.
Когато тези производители не са произвеждали
праскови и нектарини през 2012 г., те могат да
изтеглят от пазара до 10 % от средните добиви
съгласно приложение № 1 от заявените по чл. 4,
ал. 2, т. 3 площи.
Чл. 9. Получателите на изтеглените от пазара зеленчуци и/или плодове по чл. 8, ал. 1,
т. 1 са длъжни:
1. когато получават количества изтеглени
продукти повече от 100 кг, да водят отделно
счетоводство за операциите, свързани с тяхното
получаване;
2. да допускат и да съдействат при извършването на проверки от Разплащателната агенция;
3. да предоставят документи за всеки получен
продукт, като приемно-предавателни протоколи, стокови разписки, кантарни бележки и др.,
които удостоверяват, че изтеглените продукти
са били приети безвъзмездно.
Чл. 10. (1) Мярката „небране на зеленчуците
и плодовете“ се прилага към насаждения, които
са в период на плододаване и са достигнали
зрелост. Мярката не се прилага за праскови
и нектарини. Мярката се прилага само след
1 септември 2014 г.
(2) Мярката „небране на зеленчуците и
плодовете“ се прилага чрез унищожаване на
насажденията или плодовете на полето по начин, който ги прави негодни за предлагане на
пазара. Унищожаването на продуктите поради
климатични събития или болест не се счита
за небране на реколтата.
(3) Контролният орган по чл. 7:
1. проверява идентификацията на производителя;
2. проверява идентификацията на заявените
площи и ги измерва;
3. преди унищожаването на насажденията
на полето проверява дали:
а) зеленчуците и/или плодовете са зрели,
здрави и с добър вид;
б) съответната площ е добре поддържана.
4. присъства на унищожаването и проверява дали всички насаждения или плодове на
съответната площ са обхванати.
(4) Когато контролният орган установи, че
част от продуктите не са зрели, са увредени
или не са с добър вид, определя в проценти
тази част от площите. Заявителят няма право
да получи подпомагане за такъв процент от
площта, какъвто е определил контролният
орган, както и за площта, за която проверката
е установила, че не е добре поддържана.
(5) Заявителят не получава подпомагане,
когато не са унищожени всички насаждения
или плодове на съответната площ.
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Раздел IV
Ред за подаване на заявки за плащане и за
упражняване на контрол
Чл. 11. (1) За получаване на подпомагане по
схемата производителите на зеленчуци и/или
плодове, които са получили одобрение по чл. 6,
ал. 2 и са приложили една или повече мерки
по чл. 2, ал. 1, подават заявка за плащане по
образец, утвърден от изпълнителния директор
на Държавен фонд „Земеделие“.
(2) Заявката за плащане се подава след прилагане на мерките по чл. 2, ал. 1 в областната
дирекция на Държавен фонд „Земеделие“ по
чл. 6, ал. 3 в срок, определен със заповед на
изпълнителния директор на Държавен фонд
„Земеделие“.
(3) Заявката по ал. 1 съдържа:
1. лични данни за заявителя – физическо
лице, или регистрационни данни на юридическото лице, както и лични данни на законния
представител на юридическото лице;
2. идентификация на площите, от които е
добита изтеглената от пазара продукция или
на които е приложено небране на зеленчуците
и/или плодовете;
3. вида и количествата зеленчуци и/или
плодове, които са изтеглени от пазара, и дали
са полско или оранжерийно производство;
4. датата, на която е приложена мярката или
са приложени мерките по чл. 2, ал. 1;
5. мястото, на което е приложена мярката
или са приложени мерките по чл. 2, ал. 1;
6. предназначението на оттеглените продукти
съгласно чл. 8, ал. 1;
7. декларация, че заявителят не е получил
двойно европейско или национално финансиране или компенсация по застрахователна
полица по отношение на мерките, за които
кандидатства за подпомагане, и че е запознат
с условията по мерките, за които кандидатства
за подпомагане;
8. номер на банковата сметка на производителя на зеленчуци и/или плодове, по която
да бъде изплатена помощта.
(4) Към заявката по ал. 1 се прилагат:
1. удостоверение за актуално състояние в
оригинал или заверено копие за производителите – юридически лица, които не са вписани
в търговския регистър;
2. копие на нотариално заверено пълномощно от заявителя за лицето, упълномощено да
подаде документите;
3. копие от регистрационната карта на земеделския производител по Наредба № 3 от
1999 г. за създаване и поддържане на регистър
на земеделските производители;
4. документи по чл. 9, т. 3;
5. документ, издаден от официален ветеринарен лекар или от инспектор от Българската
агенция по безопасност на храните, че изтеглените от пазара количества зеленчуци и/или
плодове са използвани за храна на животни;
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6. когато е приложена мярката „изтегляне
от пазара“ на зеленчуци и/или плодове – опис
на извършените продажби на съответните зеленчуци и/или плодове, които са произведени
на заявените площи, с посочване на номерата
на фактурите или на търговските документи;
7. когато мярката „изтегляне от пазара“
е приложена в периода от 18 до 31 август
2014 г. – декларация от производителя за произхода, сорта и класа на качество, а когато е
приложена след 1 септември – сертификати
за съответствие с обявеното качество на изтеглените от пазара зеленчуци и/или плодове,
издадени от БАБХ;
8. документи, удостоверяващи произведените праскови и нектарини през 2012 г.
(5) Когато установи нередовност на подадените документи или непълнота в заявените
данни, Държавен фонд „Земеделие“ уведомява
заявителя с уведомително писмо, което се
изпраща по пощата с обратна разписка. Заявителят в срок до 10 работни дни от деня на
получаване на уведомителното писмо може
да отстрани констатираните нередности и/или
непълноти, включително чрез предоставяне
на допълнителни и/или нови документи. Ако
заявителят не отстрани нередностите и/или
непълнотите, заявката за плащане се отхвърля
изцяло или частично.
Чл. 12. (1) Разплащателната агенция извършва проверки на второ ниво на операциите по
прилагане на мерките по чл. 2, ал. 1 съгласно
чл. 109 и 110 от Регламент за изпълнение (ЕС)
№ 543/2011 на Комисията.
(2) По отношение на мярката „изтегляне от
пазара“ проверката по ал. 1 обхваща:
1. доставянето на продуктите на организации по чл. 8, ал. 1, т. 1 и получаването им от
тези организации;
2. предоставянето и използването на продуктите за храна на животни.
(3) По отношение на мярката „небране
на зеленчуците и плодовете“ проверката по
ал. 1 обхваща унищожаване на насажденията
на полето или в оранжерия по начин, който
прави зеленчуците или плодовете негодни за
предлагане на пазара.
(4) Когато мярката „изтегляне от пазара“
на зеленчуци и плодове е приложена преди
1 септември 2014 г., Разплащателната агенция
извършва проверки на операциите по прилагане
на мярката, като се вземат предвид площите, от
които е добита продукцията, средните добиви
за съответните зеленчуци съгласно приложение
№ 1 и количествата реализирани на пазара
продукти от тези площи.
Раздел V
Определяне и изплащане на подпомагането
Чл. 13. (1) Размерът на подпомагането при
прилагане на мярката по чл. 8, ал. 1, т. 1 се
определя въз основа на количествата зеленчуци
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и плодове, за които реално е приложена, и размера на подпомагането, посочен в приложение
№ 2, за безвъзмездно предоставяне.
(2) Размерът на подпомагането при прилагане
на мярката по чл. 8, ал. 1, т. 2 се определя въз
основа на количествата зеленчуци и плодове, за
които реално е приложена, и 50 % от размера
на подпомагането, посочен в приложение № 2,
за други направления.
(3) Размерът на подпомагането при прилагане на мерките по чл. 10 се определя въз
основа на площите, върху които е установено,
че са приложени средните добиви, определени в приложение № 1, и 45 % от размера на
подпомагането, посочено в приложение № 2,
за други направления.
(4) Плащанията по предходните алинеи
могат да бъдат коригирани с коефициенти на
разпределение, определени от Европейската
комисия.
Чл. 14. Разплащателната агенция изплаща
подпомагането, определено по реда на чл. 13, на
производителите на зеленчуци и/или плодове,
подали заявки за плащане по чл. 11, в срок до
30 юни 2015 г. 	
Допълнителна разпоредба
§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. „Производители на зеленчуци и/или плодове“ са физически или юридически лица, които
произвеждат един или повече от зеленчуците
или плодовете по чл. 2, ал. 2 най-малко върху
0,1 хектар земеделска площ.
2. „Унищожаване“ е всяко действие, което
прави зеленчуците и/или плодовете негодни
за предлагане на пазара.
Заключителни разпоредби
§ 2 . Нар едбат а с е изда ва на о снование чл. 39 от Закона за прилагане на общата
организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз.
§ 3. Наредбата влиза в сила от датата на
обнародване в „Държавен вестник“.
Министър:
Васил Грудев
Приложение № 1
към чл. 12, ал. 4
Средни добиви от зеленчуците по чл. 2, ал. 2
Зеленчуци
Домати (полски)
Домати (оранжерийни)
Моркови
Зеле
Сладки пиперки
Карфиол
Краставици (полски)
Краставици (оранжерийни)
Корнишони
Гъби

Средни добиви
55 тона/ха
70 тона/ха
25 тона/ха
50 тона/ха
35 тона/ха
16 тона/ха
25 тона/ха
90 тона/ха
35 тона/ха
200 тона/ха
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Плодове
Ябълки
Круши
Малини
Десертно грозде
Праскови и нектарини
Сливи
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Средни добиви
15 тона/ха
8,5 тона/ха
7 тона/ха
9 тона/ха
13 тона/ха
8,2 тона/ха

Приложение № 2
към чл. 13, ал. 1
Максимални размери на подпомагането при
изтегляне от пазара
Безвъзмездно Други напредоставяне правления
(евро на тон) (евро на тон)
Домати
274,5
183,1
Моркови
128,1
85,4
Бяло зеле
58,1
38,8
Сладки пиперки
444,1
300,1
Карфиол
156,9
105,2
Краставици
240,1
160,1
Корнишони
240,1
160,1
Гъби от рода Agaricus
439,9
293,3
Ябълки
169,8
132,2
Круши
238,5
159,1
Малини
127,6
85,1
Десертно грозде
391,6
261,1
Праскови и нектарини
269,1
269,1
Сливи
340,1
204,1
5898
Продукти

МИНИСТЕРСТВО
НА ТРАНСПОРТА,
ИНФОРМАЦИОННИТЕ
ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА
Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ Н-32 от 2011 г. за периодичните прегледи
за проверка на техническата изправност на
пътните превозни средства (обн., ДВ, бр. 104
от 2011 г.; изм. и доп., бр. 99 от 2012 г.)
§ 1. В чл. 1 се създава т. 7:
„7. условията и редът за извършване на
първоначална проверка за установяване на
съответствието на допълнително монтираните
в МПС уредби, които позволяват работата
на двигателя с втечнен нефтен газ и сгъстен
природен газ (ВНГ или СПГ) с техническите
изисквания, определени в чл. 20 от Наредба
№ Н-3 от 2013 г. за изменение в конструкцията на регистрираните пътни превозни средства и индивидуално одобряване на пътни
превозни средства, регистрирани извън държавите – членки на Европейския съюз, или
друга държава – страна по Споразумението
за Европейското икономическо пространство
(обн., ДВ, бр. 21 от 2013 г.; изм. и доп., бр. 31
от 2014 г.) (Наредба № Н-3).“
§ 2. В чл. 4, ал. 2 се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 2 се създава буква „в“:
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„в) за извършване на първоначални проверки на допълнително монтираните в МПС
уредби, които позволяват работата на двигателя с ВНГ или СПГ“.
2. В т. 3, буква „б“:
а) в основния текст думите „проверки на“
се заличават;
б) в буква „аа“ преди думата „леки“ се
добавя „проверки на“;
в) в буква „бб“ преди думата „автобуси“
се добавя „проверки на“;
г) в буква „вв“ преди думата „автобуси“
се добавя „проверки на“;
д) в буква „гг“ преди думата „пътни“ се
добавя „проверки на“;
е) създава се буква „дд“:
„дд) първоначални проверки на допълнително монтираните в МПС уредби, които
позволяват работата на двигателя с ВНГ
или СПГ“.
3. В т. 5, буква „б“:
а) в основния текст думите „проверки на“
се заличават;
б) в буква „аа“ преди думата „леки“ се
добавя „проверки на“;
в) в буква „бб“ преди думата „автобуси“
се добавя „проверки на“;
г) в буква „вв“ преди думата „автобуси“
се добавя „проверки на“;
д) в буква „гг“ преди думата „автомобили“
се добавя „проверки на“;
е) в буква „дд“ преди думата „пътни“ се
добавя „проверки на“;
ж) се създава буква „ее“:
„ее) първоначални проверки на допълнително монтираните в МПС уредби, които
позволяват работата на двигателя с ВНГ
или СПГ“.
§ 3. В чл. 11 се правят следните допълнения:
1. В ал. 3 се създават т. 17, 18 и 19:
„17. автоматична проверка за наличието на:
а) задължителна застраховка „Гражданск а о т г оворнос т“ на а вт омоби л ис т и т е и
задължителна застраховка „Злополука“ на
пътниците – когато е предоставен технически съвместим с информационната система
по тази алинея достъп до базата с данни за
платените застраховки от Комисията за финансов надзор, управление „Застрахователен
надзор“;
б) платен данък върху превозното средство – когато е предоставен технически съвместим с информационната система по тази
алинея достъп до базата с данни за платен
данък от съответната община;
18. еднозначно идентифициране на документа за платен данък върху превозното
средство;
19. въвеждане на номера на знака към
съответната застрахователна полица, издаден
от Гаранционния фонд по чл. 287, ал. 1 от
Кодекса за застраховането.“
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2. В ал. 7 след думата „работи“ се добавя
„и на Държавна агенция „Технически операции“ и след думата „министерството“ се
добавя „или на агенцията“.
§ 4. В чл. 13, ал. 2 след абревиатурата
„ADR“ се добавя „или първоначални проверки
на допълнително монтираните в МПС уредби, които позволяват работата на двигателя
с ВНГ или СПГ“.
§ 5. В чл. 14, ал. 1 след думата „извършване“ се добавя „на първоначални проверки на
допълнително монтираните в МПС уредби,
които позволяват работата на двигателя с
ВНГ или СПГ,“.
§ 6. В чл. 29 се създават ал. 3 и 4:
„(3) Пътните превозни средства с допълнително монтирани уредби, които позволяват
работата на двигателя с ВНГ или СПГ, подлежат на първоначална проверка за установяване на съответствието им с изискванията
по чл. 20 от Наредба № Н-3 преди първия
периодичен преглед на ППС след извършването на монтажа на уредбата.
(4) Първоначална проверка за установяване
на съответствието с изискванията по чл. 20
от Наредба № Н-3 се извършва и когато при
периодичния преглед на ППС се установи несъответствие между данните от монтираната
от производителя табелка на резервоара от
уредбата, която позволява работата на двигателя с ВНГ или СПГ, и данните за резервоара, вписани в информационната система
по чл. 11, ал. 3 при предишен периодичен
преглед на същото ППС.“
§ 7. В чл. 30 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) точка 2 се отменя;
б) в т. 4 в края на изречението се добавя
„или документ, че са освободени от данък
съгласно чл. 58 от Закона за местните данъци и такси“ и се създава изречение второ:
„Документите трябва да са обозначени или
маркирани за еднозначно идентифициране
чрез информационната система по чл. 11,
ал. 3.“
2. Създават се ал. 3, 4 и 5:
„(3) При първоначална проверка на допълнително монтирана в МПС уредба, която
позволява работата на двигателя с ВНГ или
СПГ, освен документите по ал. 1 се представя и протокол за монтиране на уредбата по
чл. 20, ал. 2 от Наредба № Н-3.
(4) Документите по ал. 1, т. 4 се изискват,
когато при автоматичната проверка не се
получи потвърждение, че не се дължи данък
върху превозното средство.
(5) Изпълнителният директор на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“
или оправомощено от него лице утвърждава
елементите за маркиране на документите по
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ал. 1, т. 4 и осигурява изработването им. Общините получават елементите за маркиране
срещу платена от тях цена.“
§ 8. Създава се чл. 33а:
„Чл. 33а. (1) Първоначалните проверки на
допълнително монтираните в МПС уредби,
които позволяват работата на двигателя с ВНГ
или СПГ, включват проверките, определени
в част II, раздел IV, буква „а“ на методиката
по чл. 31, ал. 1.
(2) При извършване на периодичен преглед на ППС, произведени с уредба, която
позволява работата на двигателя с ВНГ или
СПГ, или дооборудвани с такава, прегледът
включва елементите по чл. 31, ал. 1, както
и съответните допълнителни проверки във
връзка с уредбата, определени в част II, раздел IV, буква „б“ на методиката по чл. 31,
ал. 1.“
§ 9. В чл. 34, ал. 4 след думите „Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ се добавя „или оправомощено от него
длъжностно лице“.
§ 10. В чл. 37, ал. 3 след думата „данните“
се добавя „за регистрационния номер и/или
за идентификационния номер на превозното
средство“.
§ 11. В чл. 38 се създават ал. 7 – 9:
„(7) При първоначална проверка на допълнително монтирана в МПС уредба, която позволява работата на двигателя с ВНГ
или СПГ по чл. 33а, ал. 1, председателят на
комисията, извършила проверката, издава
удостоверение за първоначална проверка на
уредба за ВНГ или СПГ (приложение № 8а).
(8) Когато заключението от проверката по
чл. 33а, ал. 1 е, че монтираната в МПС уредба, която позволява работата на двигателя с
ВНГ или СПГ, съответства на изискванията
на Наредба № Н-3, председателят на комисията издава съответния стикер, обозначаващ
вида на горивото.
(9) При извършване на периодичен преглед
на ППС, произведено с уредба, която позволява работата на двигателя с ВНГ или СПГ,
или дооборудвано с такава, удостоверението
и знакът се издават, когато заключението от
прегледа е, че ППС е технически изправно
и у редбата, която позвол ява работата на
двигателя с ВНГ или СПГ, отговаря на изискванията, определени в част II, раздел IV
на методиката по чл. 31, ал. 1.“
§ 12. В чл. 43 се създават ал. 5 – 7:
„(5) При извършването на първоначална
проверка на допълнително монтирана в ППС
уредба за работа на двигателя с ВНГ или
СПГ председателят на комисията:
1. въвеж да в п р о т окола (п ри ложен ие
№ 14) данни за превозното средство, за вида
на горивото, за резервоара на уредбата и за
лицето, монтирало уредбата;
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2. разпечатва данните върху протокола и
го предоставя на члена на комисията;
3. след извършване на проверките от члена
на комисията отбелязва в протокола заключението за съответствие на уредбата с изискванията, подписва и подпечатва протокола;
4. когато заключението от първоначалната проверка е, че уредбата отговаря на
изискванията:
а) поставя върху протокола стикер с идентификационен номер;
б) сканира протокола, чрез което въвежда
данните от извършената проверка в информационната система за електронно регистриране
на прегледите, като проверява съответствието
на данните/отбелязванията от оригинала на
протокола и тези в системата; при констатирани несъответствия нанася корекциите в
данните от протокола, въведени в системата;
в) издава удостоверение за първоначална
проверка на уредбата за ВНГ или СПГ със
зак лючение за съответствие (приложение
№ 8а);
г) поставя знака, определен в чл. 46, ал. 1,
т. 12 от Наредба № I-45 от 2000 г. за регистриране, отчет, пускане в движение и спиране
от движение на моторните превозни средства
и ремаркета, теглени от тях, и реда за предоставяне на данни за регистрираните пътни
превозни средства и стикера, обозначаващ
вида на горивото по чл. 38, ал. 8, на задното
стъкло от вътрешната страна в горния ляв
ъгъл (или на подходящо място на челното
стъкло, ако МПС няма задно стъкло);
д) предоставя на лицето, представило ППС
за първоначална проверка, документите по
чл. 30 и удостоверението за първоначална
проверка на уредбата за ВНГ или СПГ;
5. когато заключението от първоначалната проверка е, че уредбата не отговаря на
изискванията:
а) поставя върху протокола стикер с идентификационен номер;
б) сканира протокола, чрез което въвежда
данните от извършената проверка в информационната система за електронно регистриране
на прегледите, като проверява съответствието
на данните/отбелязванията от оригинала на
протокола и тези в системата; при констатирани несъответствия нанася корекциите в
данните от протокола, въведени в системата;
в) издава удостоверение за първоначална
проверка на уредбата за ВНГ или СПГ със
заключение за несъответствие (приложение
№ 8а);
г) предоставя на лицето, представило ППС
за първоначална проверка, документите по
чл. 30 и удостоверението за първоначална
проверка на уредбата за ВНГ или СПГ.
(6) При периодичен преглед на ППС, произведени с уредба, която позволява работата
на двигателя с ВНГ или СПГ, или дооборудвани с такава, председателят на комисията
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удостоверява с подпис върху попълнения от
техническия специалист протокол, че прегледът е извършен съгласно изискванията,
определени в част II, раздел IV на методиката по чл. 31, ал. 1, и прави заключение за
съответствието на уредбата с изискванията
на Наредба № Н-3.
(7) Председателят на комисията, извършила периодичния преглед на ППС по ал. 6,
предоставя на лицето, представило ППС за
преглед:
1. удостоверението за техническа изправност (част I, буква А и част II) и издава знак
за периодичен преглед – когато ППС е технически изправно и когато уредбата, която
позволява работата на двигателя с ВНГ или
СПГ, отговаря на изискванията, определени
в Наредба № Н-3, като отбелязва това обстоятелство в удостоверението;
2. удостоверението за техническа изправност (съответно част I, буква Б или В) – когато техническото състояние на ППС поради
констатираните технически неизправности
допуска ППС да се придвижи до място за
тяхното отстран яване или не се допуска
ППС да се движи по пътищата, отворени за
обществено ползване, и/или когато уредбата
не отговаря на изискванията, определени в
Наредба № Н-3, като отбелязва тези обстоятелства в удостоверението.“
§ 13. В чл. 44 се създава ал. 5:
„(5) При извършването на първоначална
проверка на ППС с допълнително монтирани
уредби, които позволяват работата на двигателя с ВНГ или СПГ, техническият специалист,
участващ в комисията, отразява съответните
данни в протокола за първоначална проверка
(приложение № 14), подписва и подпечатва
протокола.“
§ 14. В приложение № 2 към чл. 17 се
правят следните допълнения:
1. С лед д у мат а „Ва л и д но“ с е до ба в я
„от ……….“.
2 . С лед д у мат а „Ва л и ден “ с е до ба в я
„от ………….“.
3. След колоната „Проверка на ППС по
АDR“ се създава колона „Първоначална проверка на уредбите ВНГ/СПГ“ със следните
две подколони: „Свидетелство за начална
професионална квалификация №, дата, издадено от“ и „Свидетелство за периодично
обучение №, дата, издадено от“.
4. Думите „Министър: …………………“ се заменят с „Министър или оправомощено от
него лице със Заповед № …………“.
§ 15. В приложение № 3 към чл. 18, ал. 1
след колоната „Проверка на ППС по АDR“
се създава колона „Първоначална проверка
на у редбите ВНГ/СПГ“ със следните две
подколони: „Свидетелство за начална проф.
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квалификация №, дата, издадено от“ и „Свидетелство за периодично обучение №, дата,
издадено от“.
§ 16. В приложение № 3а към чл. 24, ал. 4
след колоната „Проверка на ППС по АDR“
се създава колона „Първоначална проверка
на у редбите ВНГ/СПГ“ със следните две
подколони: „Свидетелство за начална проф.
квалификация №, дата, издадено от“ и „Свидетелство за периодично обучение №, дата,
издадено от“.
§ 17. В приложение № 5 към чл. 31, ал. 1
се правят следните изменения и допълнения:
1. В част I, в т. 2, буква „б“ от третата
колона относно елемент 6.1.3 думите „липсва паспорт на АГУ“ се заменят с „липсва
опознавателният знак, определен в чл. 46,
ал. 1, т. 12 от Наредба № I-45 от 2000 г. за
регистриране, отчет, пускане в движение и
спиране от движение на моторните превозни
средства и ремаркета, теглени от тях, и реда
за предоставяне на данни за регистрираните
пътни превозни средства“.
2. В част II:
а) в раздел I, т. I:
аа) в т. 1.8 изречение първо се изменя така:
„опознавателния знак, определен в чл. 46,
ал. 1, т. 12 от Наредба № I-45 от 2000 г. за
регистриране, отчет, пускане в движение и
спиране от движение на моторните превозни
средства и ремаркета, теглени от тях, и реда
за предоставяне на данни за регистрираните
пътни превозни средства“;
бб) създава се т. 2:
„2. Периодичен преглед на ППС се извършва, ако са представени съответните
документи по чл. 30. Преди началото на прегледа председателят на комисията проверява
представените документи. След започване на
прегледа проверява резултатите от автоматичната проверка в информационната система
по чл. 11, ал. 3 за наличието на платени:
а) задължителна застраховка „Гражданска о т г оворнос т“ на а вт омоби л ис т и т е и
задължителна застраховка „Злополука“ на
пътниците – когато такава се изисква;
б) данък върху превозното средство.
Когато при автоматичната проверка не се
получи потвърждение, че не се дължи данък
върху превозното средство, председателят на
комисията сканира представения от лицето,
представило МПС за преглед/първоначална
проверка, документ, маркиран със стикер
за еднозначно разпознаване. Прегледът се
извършва след потвърждение, че не се дължи
данък върху превозното средство.
Ког ат о и нф орма ц ион нат а сис т ема по
чл. 11, ал. 3 няма достъп до базата с данни
за платените задъл ж ителни заст раховк и,
председателят на комисията вписва в информационната система номера на знака към
съответната застрахователна полица.
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Когато при автоматичната проверка не се
получи потвърждение, че не се дължи данък
върху превозното средство и/или задължителна застраховка (когато има достъп до
базата данни за автомобилните застраховки),
председателят на комисията отразява несъответствията в протокола (приложения № 9,
10, 11 или 15) и не извършва периодичния
преглед на ППС /първоначалната проверка
на уредбите, които позволяват работата на
двигателя с ВНГ или СПГ.“;
б) в раздел II:
аа) в буква „А“:
ааа) точка 0.9 се отменя;
ббб) точка 0.11 се изменя така:
„0.11. Задължителна застраховка „Злополука“ на пътниците“;
бб) в буква „Б“:
ааа) в т. 1.1 се създава изречение второ: „Изискването за забавител (ретардер, интардер)
не се отнася за моторни превозни средства
от категория М2 за превоз на не повече от
22 пътници освен мястото на водача.“;
ббб) в т. 1.2 думите „15 м 3/час за всеки
пътник“ се заменят със „7 kW“, а думите
„индивидуално регулируема и“ се заличават.
ввв) в т. 1.4 се създава изречение второ:
„За моторни превозни средства от категория
М2 за превоз на не повече от 22 пътници
освен мястото на водача се изисква само
микрофон за водача.“;
ггг) точка 1.5 се изменя така:
„1.5. Видео
Автобусите да са оборудвани с най-малко 1 монитор.“;
ддд) точка 1.6 се отменя;
еее) точка 1.8 се изменя така:
„1.8. Врати
За моторните превозни средства от категория М2 и М3 за превоз на повече от 22 пътници освен мястото на водача да е осигурено
устройство за заключване на вратите, което
не допуска отваряне на вратите по време
на движение, с възможност за отваряне при
аварийни ситуации или когато превозното
средство е спряло.“;
жжж) точка 1.9 се отменя;
ззз) точка 1.10 се отменя;
в) раздел IV се изменя така:
„Раздел IV
А) Първоначална проверка за съответствие
с тех ни ческ и те изиск вани я на у редби те,
които позволяват работата на двигателя с
ВНГ и СПГ
I. При първоначална проверка на превозно средство, дооборудвано с уредба, която
позволява работата на двигателя с ВНГ или
СПГ, се установява съответствието на уредбата с изискванията, определени в Наредба
№ Н-3, като се проверяват:
– всеки от компонентите на уредбата;
– монтажът на компонентите и уредбата
като цяло;
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– функционирането на уредбата.
II. При първоначална проверка на превозно средство, дооборудвано с уредба, която
позволява работата на двигателя с ВНГ:
1. Проверява се дали уредбата за ВНГ, която
е монтирана на превозното средство, функционира по такъв начин, че максималното
работно налягане, за което е проектирана и
одобрена, не може да бъде надвишено.
2. Проверява се дали всички части на
уредбата за ВНГ притежават одобряване на
типа съгласно част I от Правило № 67 на
ИКЕ/ООН, изменение 01, като се проверява
маркировката за одобряване на типа, поставена на съответните компоненти.
3. Проверява се дали материалите, използвани в системата, са подходящи за използване с ВНГ.
4. Проверява се дали компонентите на
уредбата са закрепени по подходящ начин.
5. Проверява се дали има пропуски на ВНГ
от уредбата с използване на газсигнализатор.
6. Проверява се дали уредбата за ВНГ е
подходящо защитена срещу повреди, дължащи се на движещите се части на превозното
средство, удар, ост ъргване или товарене,
разтоварване или преместване на товара на
превозното средство.
7. Проверява се дали към уредбата за ВНГ
са свързани други уреди, с изключение на
посочените в т. 3.7.1, 3.7.2, 3.7.3 и 3.7.4 от раздел I на приложение № 1 на Наредба № Н-3.
8. Проверя ва с е и ден т ифи к а ц и я та на
п ревозни т е средс т ва о т кат ег ори я М2 и
М3 – наличие на стикерите, определени в
т. 3.8, съответствие с изискванията за размери
и материал и местата на поставяне.
8.1. Проверява се дали компонентите на
уредбата за ВНГ, включително защитните
материали, не излизат извън външната повърхност на превозното средство, с изключение
на пълначното устройство, ако то не излиза
с повече от 10 mm извън номиналната линия
на каросерията.
9. Проверява се дали компонентите на
уредбата за ВНГ, включително защитните
материали, не излизат извън долния край
на превозното средство, с изключение на
резервоара, когато друга част на превозното средство в радиус 150 mm е разположена
по-ниско.
10. Проверява се дали компонентите на
уредбата за ВНГ са разположени в радиус 100 mm от изпускателната система или
подобен източник на топлина, освен ако
компонентите са подходящо защитени от
въздействието на топлината.
11. Проверки на резервоара за ВНГ:
11.1. Проверява се дали резервоарът за
ВНГ е постоянно монтиран и е извън отделението на двигателя.
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11.2. Проверява се дали резервоарът за
ВНГ е монтиран в правилното положение.
11.3. Проверява се дали резервоарът за
ВНГ е монтиран по такъв начин, че да няма
контакт метал в метал освен в точките за
постоянно монтиране.
11.4. Проверява се дали резервоарът за
ВНГ е закрепен в точк ите за постоянно
монтиране или е закрепен чрез рамката и
скоба на резервоара.
11.5. Проверява се дали резервоарът за
ВНГ е разположен на разстояние не по-малко
от 200 mm над земната повърхност, освен
когато е използвана под ход яща защи т на
конструкция.
11.6. Проверява се дали резервоарът за ВНГ
е сигурно закрепен към превозното средство.
11.7. Проверява се дали в уредбата за ВНГ са
монтирани възвратен клапан, работен клапан
и филтър, когато повече от един резервоар
е свързан към една-единствена захранваща
тръба. Проверява се дали филтърът е поставен
срещу посоката на възвратния клапан, за да
предотврати неговото запушване.
12. Проверки на дистанционно управляемия работен клапан с ограничителен клапан
на резервоара:
12.1. Проверява се дали дистанционно управляемият работен клапан с ограничителен
клапан е монтиран директно на резервоара
за гориво без никакви междинни връзки.
12.2. Проверява се дали дистанционно
управляемият работен клапан с ограничителен клапан е регулиран по такъв начин, че
се затваря автоматично, когато двигателят
не работи, независимо от положението на
контактния ключ, и остава затворен, когато
двигателят не работи.
13. Проверки на пружинния предпазен
клапан в резервоара:
Проверява се дали пружинният предпазен
клапан е монтиран в резервоара за гориво
по такъв начин, че да е свързан с пространството, където горивото е в газообразно
състояние, и може да изпуска налягането в
атмосферата или в газоизолиращия кожух,
когато газоизолиращият кожух отговаря на
изискванията на т. 6.5 от раздел I на приложение № 1 от Наредба № Н-3.
14. Проверки на спирателния клапан за
ниво 80 %:
Проверява се дали автоматичният ограничител на нивото за зареждане е подходящ за
резервоара за гориво, към който е закрепен,
и е монтиран в подходящата позиция, за да
гарантира, че резервоарът не може да се
напълни до повече от 80 %.
15. Проверки на индикатора за ниво:
Проверява се дали индикаторът за ниво
е подходящ за резервоара за гориво, към
който е закрепен, и е монтиран в подходящата позиция.
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16. Проверки на газоизолиращия кожух
на резервоара:
16.1. Проверява се дали на резервоара за
гориво е закрепен газоизолиращ кожух над
принадлежностите на резервоара, който отговаря на изискванията на т. 6.5.2 до 6.5.5
от раздел I на приложение № 1 от Наредба
№ Н-3, освен когато резервоарът е монтиран
извън превозното средство и принадлежностите на резервоара са защитени срещу
замърсяване и влага.
16.2. Проверява се дали газоизолиращият
кожух на резервоара е отворен към атмосферата, когато е необходимо, чрез свързващ
маркуч и отвеждащ отвор.
16.3. Проверява се дали вентилационният
отвор на газоизолиращия кожух е насочен
надолу в точката на извеждане от моторното
превозно средство, не освобождава налягането
в калника и не е насочен към източници на
топлина като изпускателната система.
16.4. Проверява се дали свързващите маркучи и отвеждащите отвори в основата на
каросерията на моторното превозно средство
за вентилиране на газоизолиращия кожух
имат минимален светъл отвор 450 mm 2 . Ако
тръба за газ, друга тръба или електрически
проводник е монтиран в свързващия маркуч
и отвеждащия отвор, светлият отвор също
трябва да бъде най-малко 450 mm 2 .
16.5. Проверява се дали газоизолиращият
кожух и свързващите маркучи са херметични
при налягане 10 kPa със затворени отвори и не
се проявява трайна деформация с максимално
допустима скорост на изтичане 100 cm 3/h.
16.6. Проверя ва се да л и свързва щ и я т
маркуч е закрепен по подходящ начин към
газоизолиращия кожух и отвеждащия отвор,
за да се осигури херметичността на съединението.
17. Проверки на тръбите и маркучите за газ:
17.1. Проверява се дали тръбите за газ са
безшевни: от мед, от неръждаема стомана
или от стомана с антикорозионно покритие.
Когато се използват безшевни тръби от мед,
те трябва да бъдат защитени с гумен или
пластмасов предпазен ръкав. Тръбите за газ
могат да бъдат изработени и от неметален
материал, ако тръбите отговарят на изискванията на приложение 8 от Правило № 67 на
ИКЕ/ООН. Тръбите за газ могат да бъдат
заменени с маркучи за газ, ако маркучите
отговарят на изискванията на приложение 8
от Правило № 67 на ИКЕ/ООН.
17.2. Проверява се дали външният диаметър
на тръбите за газ от мед не надвишава 12 mm
с дебелина на стената най-малко 0,8 mm, а на
тръбите за газ от стомана или неръждаема
стомана не надвишава 25 mm с подходяща
дебелина на стената за приложение в газови
инсталации.
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17.3. Проверява се дали тръбите за газ,
различни от неметалните тръби за газ, са
закрепени по такъв начин, че да не са подложени на вибрации или натиск.
17.4. Проверява се дали маркучите за газ
и неметалните тръби за газ са закрепени по
такъв начин, че да не са подложени на натиск.
17.5. Проверява се да ли в точк ите на
закрепване тръбите или маркучите за газ са
захванати с предпазни материали.
17.6. Проверява се тръбите или маркучите за газ да не са разположени в местата за
повдигане с крик.
17.7. Проверява се дали в точките на преход
тръбите или маркучите за газ, независимо
дали са, или не са оборудвани с предпазен
ръкав, са обезопасени със защитен материал.
18. Проверк и на газови те съединени я
между компонентите на уредбата:
18.1. Проверява се да не са използвани
заваръчни или споени връзки и съединения
от типа резбово-щуцерно съединение със
затягащ пръстен.
18.2. Проверява се дали тръбите за газ са
свързани само със съвместими връзки по
отношение на корозията.
18.3. Проверява се дали тръбите от неръждаема стомана са свързани само с връзки от
неръждаема стомана.
18.4. Проверява се дали разпределителните блокове са само от корозионно устойчив
материал.
18.5. Проверява се дали тръбите за газ са
свързани с подходящи съединения, например:
двустранно затягащи се съединения за тръби от стомана, съединения със заоблени от
двете страни накрайници или с два фланеца
за тръби от мед. Проверява се дали тръбите
за газ са свързани с подходящи връзки. При
никакви обстоятелства да не са използвани
съединения, с които може да се повреди
тръбата. Налягането, при което се разрушава
монтираното съединение, трябва да е същото
или по-високо от това на самата тръба.
18.6. Проверява се дали броят на връзките
е ограничен до минимум.
18.7. Проверява се дали връзките са направени на места, достъпни за проверка.
18.8. Проверява се дали в отделението за
пътници или в затворено отделение за багаж
тръбите или маркучите за газ не са повече
от разумно необходимото. Изискването се
счита за изпълнено, когато тръбата или маркучът за газ преминава само от резервоара
за гориво до една от страните на превозното средство. Изискването не се прилага за
моторни превозни средства от категории М2
и М3, ако тръбите или маркучите за газ и
връзките са оборудвани с предпазен ръкав,
който е устойчив на въздействието на ВНГ
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и който е отворен към атмосферата. Отвореният край на предпазния ръкав трябва да
бъде разположен в най-ниската точка.
18.9. Проверява се в отделението за пътници или в затворено отделение за багаж да
няма наличие на връзки за провеждане на
газ с изключение на: връзките на газоизолиращия кожух; връзките между тръбата или
маркуча за газ и пълначното устройство, ако
тази връзка е оборудвана с предпазен ръкав,
който е устойчив на въздействието на ВНГ, и
всяко възможно изтичане на газ се отвежда
директно в атмосферата. Изискването не се
прилага за моторни превозни средства от категории М2 и М3, ако тръбите или маркучите
за газ и връзките са оборудвани с предпазен
ръкав, който е устойчив на въздействието
на ВНГ и който е отворен към атмосферата.
Отвореният край на предпазния ръкав трябва да бъде разположен в най-ниската точка.
19. Проверки на дистанционно управляемия спирателен клапан:
19.1. Проверява се дали дистанционно управляемият спирателен клапан е монтиран
на тръбата за газ от резервоара за ВНГ към
регулатора за налягане/изпарителя, колкото е
възможно по-близо до регулатора за налягане/изпарителя. Дистанционно управляемият
спирателен клапан може да бъде вграден в
регулатора за налягане/изпарителя. Дистанционно управл яеми ят спирателен к лапан
може да бъде монтиран в двигателя на място,
определено от производителя на системата
за ВНГ, при условие че е предвидена система
за връщане на горивото между регулатора
за налягане и резервоара за ВНГ.
19.2. Проверява се дали дистанционно
управляемият спирателен клапан е монтиран
по такъв начин, че да прекъсва притока на
гориво, когато двигателят не работи, или ако
превозното средство е оборудвано и с друга
горивна система, когато е избрано другото
гориво. Допустимо е закъснение от 2 s за
диагностични цели.
20. Проверки на пълначното устройство:
20.1. Проверява се дали пълначното устройство е обезопасено против завъртане и
е защитено срещу замърсяване и влага.
20.2. Проверява се дали пълначното устройство е разположено извън превозното средство, когато резервоарът за ВНГ е монтиран
в отделението за пътници или в затворено
отделение за багаж.
21. Проверки на системата за избор на
гориво и електрическата система:
21.1. Проверява се дали електрическите
компоненти на уредбата за ВНГ са защитени
срещу претоварване и е поставен най-малко
един предпазител на захранващия кабел.
Предпазителят трябва да е поставен на познато място, където може да бъде достигнат
без използването на инструменти.
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21.2. Проверява се електрозахранването
на компонентите на системата за ВНГ, през
които преминава газ, да не преминава през
тръбата за газ.
21.3. Проверяват се всички електрически
компоненти, монтирани в части на уредбата
за ВНГ, където налягането надвишава 20 kPa,
да са свързани и изолирани по такъв начин,
че електрически ток да не преминава по
частите, съдържащи газ.
21.4. Проверява се дали електрическите
кабели са подходящо защитени срещу повреда.
Изискването се счита за изпълнено, когато
електрическите връзки в отделението за пътниците и в отделението за багажа отговарят
на изолационен клас IP 40 съгласно IEC 529,
а останалите електрически връзки отговарят
на изолационен клас IP 54 съгласно IEC 529.
21.5. Проверява се дали превозните средства с повече от една горивна система имат
система за избор на горивото, за да се гарантира, че във всеки момент двигателят се
захранва само с един вид гориво. Допуска се
кратко припокриване във времето, за да се
осигури превключването. В случай на двугоривни двигатели се допуска захранването
на двигателя с повече от един вид гориво.
21.6. Проверява се дали електрическите
връзки и компоненти в газоизолиращия кожух
са конструирани по такъв начин, че да не е
възможно възникването на искри.
22. Проверки на устройството за освобождаване на налягането:
Проверява се дали устройството за освобождаване на налягането е монтирано към
резервоара за гориво по такъв начин, че да
освобождава налягането в газоизолиращия
кожух, когато е предписано наличието на
такъв, ако газоизолиращият кожух отговаря на изискванията на т. 6.5 от раздел I на
приложение № 1 от Наредба № Н-3.
III. При първоначална проверка на превозно средство, дооборудвано с уредба, която
позволява работата на двигателя със СПГ:
1. Проверява се дали уредбата за СПГ, монтирана на превозното средство, функционира
по добър и безопасен начин при работното
налягане и експлоатационните температури,
за които е проектирана и одобрена.
2. Проверява се дали всички части на
уредбата за СПГ притежават одобряване на
типа съгласно част I от Правило № 110 на
ИКЕ/ООН, като се проверява маркировката
за одобряване на типа, поставена на съответните компоненти.
3. Проверява се дали материалите, използвани в системата, са подходящи за използване
със СПГ.
4. Проверява се дали компонентите на
уредбата са закрепени по подходящ начин.
5. Проверява се дали има пропуски на СПГ
от уредбата с използване на газсигнализатор.
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6. Проверява се дали уредбата за СПГ е
подходящо защитена срещу повреди, дължащи се на движещите се части на превозното
средство, удар, ост ъргване или товарене,
разтоварване или преместване на товара на
превозното средство.
7. Проверява се дали към уредбата за СПГ
са свързани други уреди освен тези, стриктно
необходими за правилното функциониране на
двигателя на моторното превозно средство.
Изключения се допускат само за уредите,
посочени в т. 3.7.1 и 3.7.2 от раздел II на
приложение № 1 от Наредба № Н-3.
8. Проверя ва с е и ден т ифи к а ц и я та на
п ревозни т е средс т ва о т кат ег ори я М2 и
М3 – наличие на стикерите, определени в
т. 3.8, съответствие с изискванията за размери
и материал и местата на поставяне.
8.1. Проверява се дали компонентите на
уредбата за СПГ, включително защитните
материали, не излизат извън външната повърхност на превозното средство, с изключение на пълначното устройство, ако то не
излиза с повече от 10 mm от мястото му на
закрепване.
9. Проверява се дали компонентите на
уредбата за СПГ са разположени в радиус 100 mm от изпускателната система или
подобен източник на топлина, освен ако
такива компоненти са подходящо защитени
от въздействието на топлината.
10. Проверки на резервоара за СПГ:
10.1. Проверява се дали резервоарът за
СПГ е постоянно монтиран в превозното
средство и е извън отделението на двигателя.
10.2. Проверява се дали резервоарът за
СПГ е монтиран по такъв начин, че да няма
контакт метал в метал освен в точките за
постоянно монтиране на резервоара.
10.3. Проверява се дали резервоарът за
СПГ е разположен на разстояние не по-малко
от 200 mm над земната повърхност, освен
когато е използвана под ход яща защитна
конструкция.
10.4. Проверява се дали резервоарът за СПГ
е сигурно закрепен към превозното средство.
11. Проверки на автоматичния клапан:
11.1. Проверява се дали автоматичният
клапан е монтиран директно на резервоара.
11.2. Проверява се дали автоматичният
клапан на резервоара се управлява по такъв
начин, че прекъсва захранването с гориво,
когато двигателят не работи, независимо от
положението на контактния ключ и остава затворен, когато двигателят не работи. Допуска
се закъснение от 2 s за диагностични цели.
11.3. Проверява се дали допълнителният
автоматичен клапан, който може да бъде
монтиран на горивопровода, е колкото е възможно по-близо до регулатора за налягане.
12. Проверки на устройство за освобождаване на налягането:
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Проверява се дали устройството за освобождаване на налягането (задействано от
температурата) е монтирано на резервоара
за гориво по такъв начин, че освобождава
налягането в газоизолиращия кожу х, ако
газоизолиращият кожух отговаря на изискванията на т. 6.5 от раздел II на приложение
№ 1 от Наредба № Н-3.
13. Проверки на ограничителния клапан
на резервоара:
Проверява се дали на автоматичния клапан на резервоара е монтирано устройство
за ограничаване на дебита.
14. Проверки на ръчния клапан:
Проверява се дали ръчният клапан е монтиран неподвижно към резервоара. Допуска
се да бъде вграден в автоматичния клапан
на резервоара.
15. Проверки на газоизолиращия кожух
на резервоара:
15.1. Проверява се дали на резервоара за
гориво е закрепен газоизолиращ кожух над
принадлежностите на резервоара, който отговаря на изискванията на т. 6.5.2 до 6.5.5
от раздел II на приложение № 1 от Наредба
№ Н-3, освен когато резервоарът е монтиран
извън превозното средство.
15.2. Проверява се дали газоизолиращият
кожух е отворен към атмосферата, когато
е необходимо, чрез свързващ маркуч и отвеждащ отвор, които са устойчиви на СПГ.
15.3. Проверява се дали вентилационният
отвор на газоизолиращия кожух не освобождава налягането в калника и не е насочен
към източници на топлина като изпускателната система.
15.4. Проверя ва с е да л и свързва щ и т е
маркучи и отвеждащият отвор в основата на
каросерията на моторното превозно средство
за вентилиране на газоизолиращия кожух
имат минимален светъл отвор от 450 mm 2 .
15.5. Проверява се дали газоизолиращият
кожух и свързващите маркучи са херметични
при налягане 10 kPa без постоянни деформации. При тези обстоятелства се допуска
изтичане не по-голямо от 100 cm 3/h.
15.6. Проверява се дали свързващият маркуч е свързан към газоизолиращия кожух и
отвеждащия отвор чрез скоби или по друг
начин, за да се осигури херметичността на
съединението.
15.7. Проверява се дали газоизолиращият
кожух съдържа всички компоненти, монтирани в отделението за пътници или багаж.
16. Проверки на устройството за освобождаване на налягането (задействано от
налягането):
16.1. Проверява се дали устройството за
освобождаване на налягането (задействано
от налягането) се задейства и изпуска газа
независимо от устройството за освобождаване
на налягането (задействано от температурата).
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16.2. Проверява се дали устройството за
освобождаване на налягането (задействано
от налягането) е монтирано на резервоара
за гориво по такъв начин, че освобождава
налягането в газоизолиращия кожу х, ако
газоизолиращият кожух отговаря на изискванията на т. 6.5 от раздел II на приложение
№ 1 от Наредба № Н-3.
17. Проверки на твърдите и гъвкавите
горивопроводи:
17.1. Проверява се дали твърдите горивоп ровод и са безшевн и, о т нер ъ ж даема
с т ома на и л и с т ома на с а н т и корозион но
покритие. Твърдите горивопроводи могат да
бъдат заменени с гъвкави горивопроводи,
ако се използват в компоненти от клас 0, 1
или 2. Гъвкавите горивопроводи трябва да
отговарят на изискванията на приложение
4Б от Правило № 110 на ИКЕ/ООН.
17.2. Проверява се дали твърдите горивопроводи са закрепени по такъв начин, че
да не са подложени на вибрации или натиск.
17.3. Проверява се дали гъвкавите горивопроводи са закрепени по такъв начин, че
да не са подложени на вибрации или натиск.
17.4. Проверява се да ли в точк ите на
закрепване твърдите или гъвкавите горивопроводи са захванати по такъв начин, че
да няма контакт метал в метал.
17.5. Проверява се твърдите и гъвкавите
горивопроводи да не са разположени в местата за повдигане с крик.
17.6. Проверява се да ли в точк ите на
преход горивопроводите са обезопасени със
защитен материал.
18. Проверки на съединенията и газовите
връзки между компонентите на уредбата:
18.1. Проверява се да не са използвани
заваръчни връзк и и съединени я от типа
резбово-щуцерно съединение със затягащ
пръстен.
18.2. Проверява се дали тръбите от неръж даема стомана са свързани само със
съединения от неръждаема стомана.
18.3. Проверява се дали разпределителните
блокове са от корозионно устойчив материал.
18.4. Проверява се дали твърдите горивопроводи са свързани с подходящи връзки,
например: двустранно затягащи се съединения
за тръби от стомана и връзки със заоблени
от двете страни накрайници.
18.5. Проверява се дали броят на връзките
е ограничен до минимум.
18.6. Проверява се дали връзките са направени на места, достъпни за проверка.
18.7. Проверява се в отделението за пътници или в затворено отделение за багаж
горивопроводите да не са по-дълги от разумно
необходимото и във всички случаи трябва да
са защитени от газоизолиращ кожух. Изискването не се прилага за превозни средства от
категории М2 или М3, когато горивопроводите
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и връзките са закрепени с втулка, която е
устойчива на въздействието на СПГ и която
е отворена към атмосферата.
19. Проверки на устройството или гнездото
за пълнене:
19.1. Проверява се дали пълначното устройство е обезопасено против завъртане и
е защитено срещу замърсяване и влага.
19.2. Проверява се дали пълначното устройство е разположено извън превозното
средство или в отделението за двигателя,
когато резервоарът за СПГ е монтиран в
отделението за пътници или в затворено
отделение за багаж.
19.3. Проверява се дали пълначното устройство (гнездо) отговаря на характеристиките,
посочени във фигура 1 от приложение 4Е на
Правило № 110 на ИКЕ/ООН – за превозни
средства от категории М1 и N1, или на характеристиките, посочени във фигури 1 или 2 от
приложение 4Е на Правило № 110 на ИКЕ/
ООН – за превозни средства от категории
M2, M3, N2 и N3.
20. Проверки на системата за избор на
гориво и електрическата система:
20.1. Проверява се дали електрическите
компоненти на уредбата за СПГ са защитени
срещу претоварване.
20.2. Проверява се дали превозните средства с повече от една горивна система имат
система за избор на гориво, за да се гарантира,
че във всеки момент двигателят се захранва
само с един вид гориво.
20.3. Проверява се дали електрическите
връзки и компоненти в газоизолиращия кожух
са конструирани по такъв начин, че да не е
възможно възникването на искри.
Б) Проверки на уредбите, които позволяват работата на двигателя с ВНГ и СПГ при
периодичен преглед
1. Проверява се съответствието на данните от табелката на резервоара с данните от
първоначалната проверка или предходния
периодичен преглед; когато в информационната система няма данни за резервоара, се
вписват данните от неговата табелка:
1.1. на резервоар за ВНГ:
1.1.1. сериен номер;
1.1.2. вместимост в литри;
1.1.3. обозначение „LPG“ или еквивалентно
на езика на страната производител;
1.1.4. налягане на изпитване [KPa];
1.1.5. надпис: „максимално ниво на запълване: 80 %“;
1.1.6. година и месец на одобряване типа
на резервоара;
1.1.7. маркировка (знак) за одобряване
на типа;
1.1.8. надпис: „PUMP INSIDE“ или еквивалентно на езика на страната производител
и маркировка за обозначаване (когато има
горивна помпа);
1.2. на резервоар за СПГ:
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1.2.1. сериен номер;
1.2.2. вместимост в литри;
1.2.3. обозначение „CNG“ или еквивалентно
на езика на страната производител;
1.2.4. експлоатационно налягане/налягане
на изпитване [MPa];
1.2.5. маса (kg);
1.2.6. година и месец на одобряване типа
на резервоара;
1.2.7. маркировка (знак) за одобряване
типа на резервоара.
Автомобилът е неизправен, в случай че е
изтекъл срокът на експлоатация на резервоара
за СПГ или ВНГ, предвиден от производителя.
2. Проверява се закрепването на резервоара
към автомобила против приплъзване, завъртване, изместване, като се вземе предвид:
2.1. Местоположението на резервоара.
Резервоарът се монтира т райно извън
отделението на двигателя и е обезопасен с
монтажна рамка с подпорни планки, като
разстоянието от резервоара до повърхността
на пътя не трябва да е по-малко от 200 mm,
освен ако същият е адекватно защитен от
предната страна и отстрани и нито една част
не попада по-ниско от защитната конструкция.
2.2. Закрепването и състоянието на мултиклапана (спомагателното оборудване на
резервоара) и газоизолиращия кожух (при
резервоари за ВНГ) или спомагателното
оборудване на резервоара и газоизолиращия
кожух (при резервоари за СПГ).
Газоизолиращият кожух да е в свободен
досег с атмосферата, а където е необходимо,
посредством свързващ маркуч и отвеждащ
отвор. Отвеждащият отвор не трябва да е
насочен към източници на топлина като
изпускателната уредба.
3. Проверява се закрепването и състоянието на гъвкавия тръбопровод за отвеждане
пропуски на газ от газоизолиращия кожух
в атмосферата.
4. Проверява се закрепването и състоянието на газопровода от резервоара за СПГ или
ВНГ до РН или РНИ (редуктор-изпарителя).
5. Проверява се закрепването и състоянието на РН или РНИ (редуктор-изпарителя).
6. Проверява се изправността и състоянието на електрическите съединения (кабелите
и кабелните снопове – при възможност) на
компонентите и отделните технически възли
на уредбите.
7. Проверява се за пропуски на газ от
съединенията, компонентите и отделните
технически възли на уредбите, които позволяват работата на двигателя с ВНГ и СПГ с
използване на газсигнализатор.
8. Проверява се закрепването на пълначното устройство и осигуряването му срещу
замърсяване и изпръскване с вода.
9. Проверява се за наличието на стикер
(знак) за моторно превозно средство (МПС)
с мон т и рана автомоби лна газова у редба
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ДЪРЖАВЕН

(АГУ), поставен на задното стъкло от вътрешната страна в горния ляв ъгъл или на
подходящо място на предното стъкло, ако
МПС няма задно стъкло. Стикерът (знакът)
е определен в Наредба № I-45 от 2000 г. за
регистриране, отчет, пускане в движение и
спиране от движение на моторните превозни
средства и ремаркета, теглени от тях, и реда
за предоставяне на данни за регистрираните
пътни превозни средства.
Проверява се идентификацията на превозните средства от категории М2 и М3 – наличие на стикерите, определени в т. 3.8,
съответствие с изискванията за размери и
материал и местата на поставяне.
За извършване на проверките на уредбите,
които позволяват работата на двигателя с
ВНГ и СПГ, индикаторът за нивото на газта в
резервоара трябва да отчита наличие на газ.
При възможност за отчитане на количеството на газта тя да е над 5 % от допустимото
количество за съответния резервоар.
Проверките на у редбите, които позволяват работата на двигателя с ВНГ и СПГ,
се извършват при работещ на газ двигател,
загрят до работна температура.“
§ 18. В приложение № 7 към чл. 38, ал. 1
в част І се правят следните допълнения:

ВЕСТНИК

С Т Р. 2 1

1. В буква А думите „Пътното превозно
средство е с монтирана уредба на ВНГ/СПГ
или водород“ се заменят със:
„ Монтираната на ППС уредба за работа на

двигателя с ВНГ/СПГ отговаря на изискванията.
Данни за резервоара:
Марка: ...... № на одобрение на типа: ...............
Сериен №: ..... Година на производство: ........ “

2. В буква Б след думите „ППС отговаря
на изискванията на приложение № 6, да, не“
се създават следните редове:
„ Монтираната на ППС уредба за работа на
двигателя с ВНГ/СПГ отговаря на изискванията.
Данни за резервоара:
Марка: ....... № на одобрение на типа: ..............
Сериен №: ..... Година на производство: ........ “

3. В буква В след думите „ППС отговаря
на изискванията на приложение № 6, да, не“
се създават следните редове:
„ Монтираната на ППС уредба за работа на

двигателя с ВНГ/СПГ отговаря на изискванията.
Данни за резервоара:
Марка: ........... № на одобрение на типа: ......
Сериен №: ...... Година на производство: ....... “

§ 19. Създава се приложение № 8а към
чл. 38, ал. 7:

„Приложение № 8а
към чл. 38, ал. 7
УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПЪРВОНАЧАЛНА ПРОВЕРК А НА УРЕДБА ЗА ВНГ ИЛИ СПГ
№ ..../.......... 201... г.
(номер на разрешението/пореден номер на проверката)
Рег. № ........... Идент. № (VIN, рама) ................................................................................................................
Двигател № .................. Марка: ..........................................................................................................................
Търговско наименование (модел): .....................................................................................................................
Категория МПС ............. Вид гориво: ...............................................................................................................
Дата на първа регистрация ................................................................................................................................
Собственик ...........................................................................................................................................................
(име, презиме, фамилия, фирма)
ЕГН/БУЛСТАТ/ЕИК ..........................................................................................................................................
Лице, представило ППС за проверка: ..............................................................................................................
(име, фамилия)
ЕГН .....................................................
(подпис)
Лице, извършило монтажа на уредбата за ВНГ/СПГ: ...................................................................................
(за уредбите, монтирани след 01.03.2013 г.)
(име, презиме, фамилия, фирма)
ЕГН/БУЛСТАТ/ЕИК .......................................................
На моторното превозно средство е монтирана уредба за: q втечнен нефтен газ (ВНГ) q сгъстен
природен газ (СПГ)
Данни за резервоара:
Марка: ........... Номер на одобрение на типа: ........... Сериен номер: ...... Година на производство: ........
 Монтираната уредба за ВНГ/СПГ отговаря на изискванията, определени в приложение № 1 на Наредба № Н-3 от 18.02.2013 г. за изменение в конструкцията на регистрираните пътни превозни средства
и индивидуално одобряване на пътни превозни средства, регистрирани извън държавите – членки на
Европейския съюз, или друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо
пространство.
 Монтираната уредба за ВНГ/СПГ не отговаря на изискванията, определени в приложение № 1 на
Наредба № Н-3.
При първоначалната проверка на уредбата са установени следните неизправности и/или несъответствия:
Председател на комисията: .................................................................................................. (подпис и печат)
Член на комисията: .............................................................................................................. (подпис и печат)“

С Т Р.

22

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

§ 20. В приложение № 9 към чл. 43, ал. 1,
т. 4 се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 0.3 от протокол от извършен периодичен преглед за техническа изправност
на ППС думите „Валидна застраховка „ГО“
се заменят със „Задължителна застраховка
„Гражданска отговорност“ на автомобилистите“ и „задължителна застраховка „Злополука“
на пътниците“.
2. В допълнение 1 – Карта за допълнителни
проверки на превозни средства от категории
М2 и М3 за превоз на пътници, т. 9.9 се отменя.
3. В допълнение 2 – Карта за допълнителен преглед за проверка на оборудването на
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автобус за специализиран случаен или превоз
за собствена сметка на деца и/или ученици:
а) в т. 2 думите „индивидуално регулируема
и“ се заличават;
б) в т. 5 думите „2 монитора“ се заменят
с „един монитор“;
в) точки 6, 9 и 10 се отменят.
§ 21. В приложение № 10 и приложение
№ 11 към чл. 43, ал. 1, т. 4 в т. 0.2 думите
„Валидна застраховка ГО“ се заменят със
„Задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите“ и „задължителна застраховка „Злополука“ на пътниците“.
§ 22. Създава се приложение № 14 към
чл. 43, ал. 5:
„Приложение № 14
към чл. 43, ал. 5

ПРОТОКОЛ ЗА ПЪРВОНАЧАЛНА ПРОВЕРК А НА УРЕДБИ ЗА ВНГ ИЛИ СПГ
№ ..../.......... 201... г.
(номер на разрешението/номер на проверката)
Начало на прегледа ................ (час, мин.)
Рег. № .............................. Идент. № (VIN, рама) ............................... Двигател № .........................................
Марка: ........................ Търговско наименование (модел): ..................... Категория МПС ...........................
Вид гориво: ........................ Дата на първа регистрация ..................................................................................
Собственик .................................................................................................... ЕГН/БУЛСТАТ/ЕИК ....................
(име, фамилия, фирма)
Лице, представило ППС за проверка: .......................................................... ЕГН ................................./...........
(име, фамилия)
(подпис)
Лице, извършило монтажа на уредбата за ВНГ/СПГ: ................................... ЕГН/БУЛСТАТ/ЕИК .........
(за уредбите, монтирани след 01.03.2013 г.)
(име, презиме, фамилия, фирма)
На моторното превозно средство е монтирана уредба за: q втечнен нефтен газ (ВНГ) q сгъстен
природен газ (СПГ)
Данни за резервоара:
Марка: ........ Номер на одобрение на типа: ........ Сериен номер: ........ Година на производство: ...........
Резултати от първоначалната проверка
на уредба за ВНГ
Отговаря на изискванията, определени
в Наредба № Н-3

Резултати от първоначалната проверка
на уредба за СПГ
Отговаря на изискванията, определени
в Наредба № Н-3

3.1. НЕ Правилно функциониране на уредбата ДА

3.1. НЕ Правилно функциониране на уредбата ДА

Компонентите на у редбата са от
3.2. НЕ
ДА
одобрен тип

3.2. НЕ

3.3. НЕ Използвани са подходящи материали ДА

3.3. НЕ Използвани са подходящи материали ДА

3.4. НЕ

Подходящо закрепване на компоДА
нентите

3.4. НЕ

Компонентите на у редбата са от
ДА
одобрен тип
Подходящо закрепване на компоДА
нентите

3.5. НЕ Няма течове от уредбата

ДА

3.5. НЕ Няма течове от уредбата

ДА

3.6. НЕ Осигурена защита срещу повреда

ДА

3.6. НЕ Осигурена защита срещу повреда

ДА

ДА

3.7. НЕ

ДА

3.8. НЕ

ДА

4.1. НЕ

ДА

4.2. НЕ

ДА

5.

ДА

6.1. НЕ

3.7. НЕ
3.8. НЕ
4.1. НЕ
4.2. НЕ
4.3. НЕ
5.

НЕ

Няма наличие на други уреди към
уредбата
Наличие на идентификационен стикер
(само за М2 и М3)
Няма излизане на компоненти извън
външната повърхност на МПС
Няма излизане на компоненти извън
долния край на МПС
Спазени са разстоянията от източниците на топлина
Резервоарът е монтиран съгласно
изискванията

НЕ

Няма наличие на други уреди към
уредбата
Наличие на идентификационен стикер
(само за М2 и М3)
Няма излизане на компоненти извън
външната повърхност на МПС
Спазени са разстоянията от източниците на топлина
Резервоарът е монтиран съгласно
изискванията
Автоматичният клапан е монтиран
съгласно изискванията

ДА
ДА
ДА
ДА
ДА
ДА
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6.1.

6.2.
6.3.
6.4.

ДЪРЖАВЕН

Резултати от първоначалната проверка
на уредба за ВНГ
Отговаря на изискванията, определени
в Наредба № Н-3
Дистанционно управляемият работен клапан с ограничителен клапан
НЕ
на резервоара е монтиран съгласно
изискванията
Пружинният предпазен к лапан в
НЕ резервоара е монтиран съгласно изискванията
Спирателният клапан за ниво 80 %
НЕ
е монтиран съгласно изискванията
Индикаторът за ниво е монтиран
НЕ
съгласно изискванията

6.5. НЕ

ВЕСТНИК

С Т Р. 2 3

Резултати от първоначалната проверка
на уредба за СПГ
Отговаря на изискванията, определени
в Наредба № Н-3
ДА

Устройството за освобождаване на
6.2. НЕ налягането е монтирано съгласно ДА
изискванията

ДА

6.3. НЕ

ДА

6.4. НЕ

ДА

6.5. НЕ

Газоизолиращият кожух на резервоара
ДА
е монтиран съгласно изискванията

6.6. НЕ

Ограничителният клапан на резервоДА
ара е монтиран съгласно изискванията
Ръчният клапан е монтиран съгласно
изискванията
Газоизолиращият кожух на резервоара
е монтиран съгласно изискванията
Устройството за освобождаване на
налягането е монтирано съгласно
изискванията
Използвани са подходящи твърди и
гъвкави горивопроводи
Съединенията и газовите връзки са
монтирани съгласно изискванията

ДА
ДА
ДА

Използвани са подходящи тръби и
ДА 7. НЕ
ДА
маркучи за газ
Газовите съединения са монтирани
8. НЕ
ДА 8. НЕ
ДА
съгласно изискванията
Дистанционно управляемият спираМонтиран е допълнителен автома9. НЕ телен клапан е монтиран съгласно ДА 9. НЕ
ДА
тичен клапан
изискванията
Пълначното устройство е монтирано
Устройството или гнездото за пълнене
10. НЕ
ДА 10. НЕ
ДА
съгласно изискванията
е монтирано съгласно изискванията
Системата за избор на гориво и
Системата за избор на гориво и
11. НЕ електрическата система е монтирана ДА 11. НЕ електрическата система е монтирана ДА
съгласно изискванията
съгласно изискванията
Устройството за освобождаване на
12. НЕ налягането е монтирано съгласно ДА
изискванията
Номерата на проверките в протокола съответстват на номерата на изискванията в приложение № 1 на
Наредба № Н-3
 Монтираната уредба за ВНГ/СПГ отговаря на изискванията, определени в приложение № 1 на
Наредба № Н-3
 Монтираната уредба за ВНГ/СПГ не отговаря на изискванията, определени в приложение № 1
на Наредба № Н-3
Председател на комисията: ............................................................................................. (подпис и печат)
Член на комисията: ....................................................................................................... (подпис и печат)“.
7.

НЕ

Преходни и заключителни разпоредби
§ 23. Не подлежат на първоначална проверка
ППС с допълнително монтирани уредби, които
позволяват работата на двигателя с ВНГ или
СПГ, за които преди влизането в сила на тази
наредба:
1. в свидетелството за регистрация на ППС е
отразено оборудването с уредба, която позволява
работата на двигателя с ВНГ или СПГ, или
2. има паспорт за монтирането на уредбата,
която позволява работата на двигателя с ВНГ
или СПГ, издаден съответно по реда на Наредбата за устройството, безопасната експлоатация
и техническия надзор на газовите съоръжения
и инсталации за втечнени въглеводородни газове (ДВ, бр. 82 от 2004 г., в редакцията преди
бр. 99 от 2011 г.) или Наредбата за устройството
и безопасната експлоатация на преносните и
разпределителните газопроводи и на съоръженията, инсталациите и уредите за природен

газ (ДВ, бр. 67 от 2004 г., в редакцията преди
бр. 99 от 2011 г.), или
3. има издадено удостоверение за техническа
изправност на ППС, част І, буква А по реда
на Наредба № Н-32 от 2011 г. за периодичните
прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства, в което
е отразено, че ППС е с монтирана уредба на
ВНГ/СПГ или водород.
§ 24. Наредбата влиза в сила от 1 септември
2014 г. с изключение на § 3, т. 2 относно чл. 11,
ал. 7 и § 9, които влизат в сила от деня на обнародването на наредбата в „Държавен вестник“.
§ 25. Изискването на чл. 30, ал. 3 се отнася
за МПС с допълнително монтирани уредби,
които позволяват работата на двигателя с ВНГ
или СПГ, след 1 март 2013 г.
Министър:
Николина Ангелкова
5857

С Т Р.

24

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО
НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
ЗАПОВЕД № РД-567
от 23 юли 2014 г.
На основание чл. 110 във връзка с чл. 113,
ал. 2 и чл. 109, ал. 2 от Закона за биологичното
разнообразие поради обстоятелството, че е напълно унищожено, нареждам:
1. Заличавам от Държавния регистър на защитените природни обекти вековно дърво от
вида черен бор (Pinus nigra), намиращо се в землището на с. Драговищица, община Кюстендил,
област Кюстендил, обявено със Заповед № 1762 от
28.06.1972 г. на Министерството на горите и опазване на природната среда (ДВ, бр. 59 от 1972 г.).
Заведено е в държавния регистър под № 497.
2. Промяната да се отрази в регистрите по
чл. 113, ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие.
Заповедта подлежи на обжалванe по реда
на Административнопроцесуалния кодекс пред
Върховния административен съд в едномесечен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Ст. Анастасов
5811

72080 с. Смолник

BGS09

7

51500

гр. Несебър

BGS15

3

57491

гр. Поморие

BGS17

3

72299

с. Терзийско

BGS23

7

47799

с. Мендово

BLG33

7

35818

с. Каменица

BLG49

7

51737

с. Никудин

BLG49

7

02508 гр. Балчик

DOB03

3

14862

с. Гешаново

DOB15

7

31396

с. Зърнево

DOB27

5

53953

с. Орляк

DOB27

5

00638 с. Армените

GAB05

7

10536

с. Велковци

GAB05

7

61902

с. Райновци

GAB05

7

57145

с. Покрован

HKV11

7

84036 с. Щит

HKV28

7

59210

с. Пясъчево

HKV29

7

12530

с. Вълча поляна

JAM07

7

46317

с. Мали Върбовник

KNL04

7

83082

с. Шатрово

KNL04

7

04532

гр. Бобошево

KNL05

5

05565

с. Боровец

KNL27

7

22071

с. Долна Гращица

KNL29

7

МИНИСТЕРСТВО
НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ

22811

с. Долно село

KNL29

7

83257

с. Шипочано

KNL29

7

ЗАПОВЕД № РД-02-14-808
от 25 август 2014 г.
На основание чл. 36, ал. 2 от Закона за административно-териториалното устройство на
Републ ика България във връзка с т. 4 от Решение
№ 921 на Министерския съвет от 16.12.2011 г. за
определяне на критерии и показатели за категоризиране на общините, кметствата, районите и
населените места в Република България, изменено с Решение № 721 на Министерския съвет
от 22.11.2013 г., нареждам:
И з м е н я м З а п о в е д № РД - 0 2 -14 -2 0 21 о т
14.08.2012 г. на минист ъра на региона лното
развитие и благоустройството (ДВ, бр. 66 от
28.08.2012 г.), както следва:
1. В приложение № 1 към т. 1 ред:
„

20612

с. Делян

KNL48

7

56349

с. Пиперево

KNL48

7

70319

с. Сухово

KRZ02

7

24195

с. Душинково

KRZ08

7

27591

с. Еровете

KRZ14

7

41174

с. Кремен

KRZ14

7

62579

с. Рибарица

LOV33

4

53967

с. Орляне

PDV43
„

3
“

се заменя със:

PDV43
„

Сопот

Сопот

4
“

2. В приложение № 2 към т. 2 редове:

LOV36

7

07209 с. Бъзовец

MON11

7

61707

с. Разград

MON11

5

53970

с. Орсоя

MON24

7

56544

с. Пишурка

MON26

7

62004 гр. Ракитово

PAZ24

3

16955

с. Горнослав

PDV01

7

29581

с. Жълт камък

PDV01

7

32408 с. Извор

PDV26

7

65084

с. Садовик

PER08

7

68059

с. Сопица

PER08

7

48409 с. Миролюбово

BGS04

7

29012

с. Жабляно

PER19

7

63183

BGS04

4

11209

с. Вискяр

PER32

7

с. Рудник

БРОЙ 73

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 2 5

04529

с. Бобораци

PER36

7

57145

с. Покрован

HKV11

8

51278

с. Негованци

PER36

7

84036

с. Щит

HKV28

8

73359

гр. Тръстеник

PVN10

4

59210

с. Пясъчево

HKV29

8

27019

с. Евлогиево

PVN21

7

12530

с. Вълча поляна

JAM07

8

37863

гр. Койнаре

PVN37

4

46317

с. Мали Върбовник

KNL04

8

с. Шатрово

KNL04

8

65872

с. Своде

SFO34

7

83082

66353

с. Сечище

SHU22

7

04532

гр. Бобошево

KNL05

4

с. Боровец

KNL27

8

65615

с. Светослав

SLS15

7

05565

67249

с. Слатина

SLS32

7

22071

с. Долна Гращица

KNL29

8

12526

с. Вълчан дол

SML02

7

22811

с. Долно село

KNL29

8

с. Шипочано

KNL29

8

62760

с. Ровина

SML31

7

83257

32216

с. Иваняне

SOF46

6

20612

с. Делян

KNL48

8

с. Пиперево

KNL48

6

40436

с. Кубратово

SOF46

6

56349

70531

с. Съединение

SZR04

7

70319

с. Сухово

KRZ02

8

69136

с. Старчище

TGV02

7

24195

с. Душинково

KRZ08

8

с. Еровете

KRZ14

8

58373

с. Припек

VAR02

7

27591

14252

с. Габърница

VAR08

7

41174

с. Кремен

KRZ14

8

с. Рибарица

LOV33

5

32860

с. Искър

VAR09

7

62579

11925

с. Войница

VID09

7

53967

с. Орляне

LOV36

8

VID15

7

07209

с. Бъзовец

MON11

8

24640 с. Държаница

VID16

7

61707

с. Разград

MON11

6

40525

VID22

3

53970

с. Орсоя

MON24

8

с. Пишурка

MON26

8

06121

с. Бранковци
гр. Кула

12797

с. Върбово

VID37

7

56544

07116

с. Бутан

VRC20

4

62004

гр. Ракитово

PAZ24

4

70723

с. Селановци

VRC31

4

16955

с. Горнослав

PDV01

8

47425

с. Марян

VTR13

7

29581

с. Жълт камък

PDV01

8

52060

с. Ново градище

VTR31

7

32408

с. Извор

PDV26

8

17192

с. Горско Калугерово

VTR32

7

65084

с. Садовик

PER08

8

68059

с. Сопица

PER08

8

29012

с. Жабляно

PER19

8

11209

с. Вискяр

PER32

8

04529

с. Бобораци

PER36

8

51278

с. Негованци

PER36

8

73359

гр. Тръстеник

PVN10

5

27019

с. Евлогиево

PVN21

8

37863

гр. Койнаре

PVN37

5

65872

с. Своде

SFO34

8

„

“

се заменят със:

48409

с. Миролюбово

BGS04

8

63183

с. Рудник

BGS04

5

72080

с. Смолник

BGS09

8

51500

гр. Несебър

BGS15

2

57491

гр. Поморие

BGS17

2

72299

с. Терзийско

BGS23

8

47799

с. Мендово

BLG33

8

66353

с. Сечище

SHU22

8

35818

с. Каменица

BLG49

8

65615

с. Светослав

SLS15

8

51737

с. Никудин

BLG49

8

67249

с. Слатина

SLS32

8

02508

гр. Балчик

DOB03

2

12526

с. Вълчан дол

SML02

8

14862

с. Гешаново

DOB15

8

62760

с. Ровина

SML31

8

31396

с. Зърнево

DOB27

6

32216

с. Иваняне

SOF46

5

53953

с. Орляк

DOB27

6

40436

с. Кубратово

SOF46

5

00638

с. Армените

GAB05

8

70531

с. Съединение

SZR04

8

10536

с. Велковци

GAB05

8

69136

с. Старчище

TGV02

8

61902

с. Райновци

GAB05

8

58373

с. Припек

VAR02

8
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14252

с. Габърница

VAR08

8

32860

с. Искър

VAR09

8

11925

с. Войница

VID09

8

06121

с. Бранковци

VID15

8

24640

с. Държаница

VID16

8

40525

гр. Кула

VID22

4

12797

с. Върбово

VID37

8

07116

с. Бутан

VRC20

5

70723

с. Селановци

VRC31

5

47425

с. Марян

VTR13

8

52060

с. Ново градище

VTR31

8

17192

с. Горско Калугерово

VTR32

8

“
Заповедта влиза в сила от датата на обнародването є в „Държавен вестник“.

5837

Министър:
Е. Захариева

АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ,
КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР
ЗАПОВЕД № РД-16-6
от 11 август 2014 г.
На основание чл. 35, ал. 1 и 2 ЗКИР откривам
производство по създаване на кадастрална карта и
кадастрални регистри за землищата на с. Мадара,
община Шумен, гр. Каспичан (без територията,
за която кадастралната карта и кадастралните
регистри са одобрени със Заповед № РД-18-27-2
от 26.04.2010 г. на началника на Службата по
геодезия картография и кадастър – Шумен) и
с. Каспичан, община Каспичан, област Шумен.
1. Правоспособното лице, на което се възлага
изработването на кадастралната карта и кадастралните регистри, е „Шуменски кадастър“ – ЕООД,
вписано в регистъра по чл. 12, т. 8 ЗКИР със
Заповед № 348 от 6.06.2001 г. на изпълнителния
директор на Агенцията по кадастъра.
2. Графикът за извършване на дейностите да
се обяви в Службата по геодезия, картография
и кадастър – Шумен, съответните общини и
кметства.
3. В срок 30 дни от обнародването на заповедта
в „Държавен вестник“ собствениците са длъжни
да означат на свои разноски границите на поземлените имоти, намиращи се на територията на
района, в съответствие с актовете за собственост.

5845

Изпълнителен директор:
В. Йовев

ЗАПОВЕД № РД-16-7
от 11 август 2014 г.
На основание чл. 35, ал. 1 и 2 ЗКИР откривам
производство по създаване на кадастрална карта
и кадастрални регистри за землището на гр. Казанлък (без територията, за която кадастралната
карта и кадастралните регистри са одобрени със

ВЕСТНИК
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Заповед № РД-18-48 от 16.08.2007 г. на изпълнителния директор на Агенцията по кадастъра и
Заповед № 24-300-5-2 от 17.05.2004 г. на началника
на Службата по кадастър – Стара Загора), община
Казанлък, област Стара Загора.
1. Правоспособното лице, на което се възлага
изработването на кадастралната карта и кадастралните регистри, е ЕТ „СКГ – Илиян Тодоров“,
вписан в регистъра по чл. 12, т. 8 ЗКИР със
Заповед № 918 от 25.09.2001 г. на изпълнителния
директор на Агенцията по кадастъра.
2. Графикът за извършване на дейностите да
се обяви в Службата по геодезия, картография и
кадастър – Стара Загора, и общината.
3. В срок 30 дни от обнародването на заповедта
в „Държавен вестник“ собствениците са длъжни
да означат на свои разноски границите на поземлените имоти, намиращи се на територията на
района, в съответствие с актовете за собственост.

5846

Изпълнителен директор:
В. Йовев

ЗАПОВЕД № РД-16-8
от 13 август 2014 г.
На основание чл. 35, ал. 1 и 2 ЗКИР откривам производство по създаване на кадастрална
карта и кадастрални регистри за землищата на
с. Коньовец, с. Царев брод, с. Велино, община
Шумен, област Шумен.
1. Правоспособното лице, на което се възлага
изработването на кадастралната карта и кадастралните регистри, е „Инвестиционно проектиране“ – ЕООД, вписано в регистъра по чл. 12,
т. 8 ЗКИР със Заповед № РД-15-16 от 1.03.2012 г.
на изпълнителния директор на Агенцията по
геодезия, картография и кадастър.
2. Графикът за извършване на дейностите да
се обяви в Службата по геодезия, картография
и кадастър – Шумен, общината и съответните
кметства.
3. В срок 30 дни от обнародването на заповедта
в „Държавен вестник“ собствениците са длъжни
да означат на свои разноски границите на поземлените имоти, намиращи се на територията на
района, в съответствие с актовете за собственост.

5847

Изпълнителен директор:
В. Йовев

ЗАПОВЕД № РД-16-9
от 14 август 2014 г.
На основание чл. 35, ал. 1 и 2 ЗКИР откривам производство по създаване на кадастрална
карта и кадастрални регистри за землището на
гр. Радомир, община Радомир, област Перник.
1. Правоспособното лице, на което се възлага
изработването на кадастралната карта и кадастралните регистри, е „Геомера М+Р“ – ЕООД,
вписано в регистъра по чл. 12, т. 8 ЗКИР със
Заповед № 580 от 11.07.2001 г. на изпълнителния
директор на Агенцията по кадастъра.
2. Графикът за извършване на дейностите да
се обяви в Службата по геодезия, картография
и кадастър – Перник, и общината.
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3. В срок 30 дни от обнародването на заповедта
в „Държавен вестник“ собствениците са длъжни
да означат на свои разноски границите на поземлените имоти, намиращи се на територията на
района, в съответствие с актовете за собственост.

5848

Изпълнителен директор:
В. Йовев

ЗАПОВЕД № РД-16-10
от 15 август 2014 г.
На основание чл. 35, ал. 1 и 2 ЗКИР откривам
производство по създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри за землищата на гр.
Каблешково, община Поморие, с. Константиново
и с. Черни връх, община Камено, област Бургас.
1. Правоспособните лица, на които се възлага
изработването на кадастралната карта и кадастралните регистри, са: „Зенит Гео“ – ЕООД, вписано в регистъра по чл. 12, т. 8 ЗКИР със Заповед
№ 300-2-277 от 18.09.2002 г. на изпълнителния
директор на Агенцията по кадастъра; „Геоинженеринг“ – ООД, вписано в регистъра по чл. 12,
т. 8 ЗКИР със Заповед № РД-15-37 от 21.06.2006 г.
на изпълнителния директор на Агенцията по
кадастъра; ЕТ „Геоинженеринг – Николай Киров“, вписан в регистъра по чл. 12, т. 8 ЗКИР със
Заповед № 714 от 6.08.2001 г. на изпълнителния
директор на Агенцията по кадастъра.
2. Графикът за извършване на дейностите да се
обяви в Службата по геодезия, картография и кадастър – Бургас, съответните общини и кметства.
3. В срок 30 дни от обнародването на заповедта
в „Държавен вестник“ собствениците са длъжни
да означат на свои разноски границите на поземлените имоти, намиращи се на територията на
района, в съответствие с актовете за собственост.

5849

Изпълнителен директор:
В. Йовев

ЗАПОВЕД № РД-16-11
от 15 август 2014 г.
На основание чл. 35, ал. 1 и 2 ЗКИР откривам производство по създаване на кадастрална
карта и кадастрални регистри за землищата на с.
Мараш, с. Дибич, с. Салманово, община Шумен.
1. Правоспособното лице, на което се възлага
изработването на кадастралната карта и кадастралните регистри, е СД „Геоид – 93 – Колев и
сие“, вписано в регистъра по чл. 12, т. 8 ЗКИР със
Заповед № 858 от 25.09.2001 г. на изпълнителния
директор на Агенцията по кадастъра.
2. Графикът за извършване на дейностите да
се обяви в Службата по геодезия, картография
и кадастър – Шумен, общината и съответните
кметства.
3. В срок 30 дни от обнародването на заповедта
в „Държавен вестник“ собствениците са длъжни
да означат на свои разноски границите на поземлените имоти, намиращи се на територията на
района, в съответствие с актовете за собственост.

5850

Изпълнителен директор:
В. Йовев

ВЕСТНИК
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ЗАПОВЕД № РД-16-12
от 15 август 2014 г.
На основание чл. 35, ал. 1 и 2 ЗКИР откривам
производство по създаване на кадастрална карта
и кадастрални регистри за землищата на с. Равадиново, с. Росен и с. Присад, община Созопол, и
за землищата на с. Велика и с. Изгрев, община
Царево, област Бургас.
1. Правоспособните лица, на които се възлага
изработването на кадастралната карта и кадастралните регистри, са: „Кадгеосат“ – ЕООД, вписано в регистъра по чл. 12, т. 8 ЗКИР със Заповед
№ РД-15-44 от 29.04.2011 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и
кадастър; „Геомарк“ – ЕООД, вписано в регистъра
по чл. 12, т. 8 ЗКИР със Заповед № 300-2-86 от
1.03.2002 г. на изпълнителния директор на Агенцията по кадастъра; „Кадрег“ – ЕООД, вписано
в регистъра по чл. 12, т. 8 ЗКИР със Заповед
№ РД-15-17 от 27.02.2013 г. на изпълнителния
директор на Агенцията по геодезия, картография
и кадастър; „Геопроект“ – ООД, вписано в регистъра по чл. 12, т. 8 ЗКИР със Заповед № 300-2-219
от 28.06.2002 г. на изпълнителния директор на
Агенцията по кадастъра.
2. Графикът за извършване на дейностите да
се обяви в Службата по геодезия, картография
и кадастър – Бу ргас, съответните общини и
кметства.
3. В срок 30 дни от обнародването на заповедта
в „Държавен вестник“ собствениците са длъжни
да означат на свои разноски границите на поземлените имоти, намиращи се на територията на
района, в съответствие с актовете за собственост.

5851

Изпълнителен директор:
В. Йовев

СТОЛИЧНА ОБЩИНА
РЕШЕНИЕ № 390
от 26 юни 2014 г.
В Направление „Архитектура и градоустройство“ на Столична община е постъпило заявление
вх. № ГР-70-00-72 от 5.03.2012 г. от дружество
„Мрамор парк“ – ЕООД (фирмата е променена
от „Делта Марина“ – ЕООД, с решение на едноличния собственик от 1.10.2011 г., вписано на
26.10.2011 г.), представлявано от Янек Балкански
за изграждане на център с многофункционално
предназначение за поземлени имоти в землищата
на с. Мрамор и на с. Волуяк, местности Равнище
и Килказ, район „Връбница“.
Поземлените имоти на заявителя са с идентификатори номера 12084.2750.5, 49206.2671.1,
12084.2750.9 и 12084.2750.8 съгласно кадастралната
карта и кадастралните регистри (идентични с
имоти по предходен план номера 109.001, 108.005,
180.008 и 180.009) и попадат в устройствена зона
Смф2д, определена за далекоперспективна с общия
устройствен план на Столична община. Цитираните имоти заемат преобладаващата компактна
част от далекоперспективната зона.
В имотния масив попадат два имота на трети
лица с идентификатори номера 12084.2750.7 и
12084.2750.10 (идентични с имоти по предходен
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план номера 180.010 и 180.007). С оглед изискванията на чл. 108, ал. 5 ЗУТ за целесъобразно
устройване на територията е необходимо допускането служебно да обхване и тези поземлени
имоти, като заявителят поеме изработването на
подробен устройствен план и за изграждане на
необходимата публична инфраструктура и за тях.
Заявителят е удостоверил правото си на собственост върху имотите с нотариални актове и
скици от кадастралната карта и кадастралните
регистри. Представена е декларация с нотариална
заверка на подписа на заявителя, с която той
се задължава съобразно изискванията на чл. 15
ЗУЗСО да изгради за своя сметка необходимата
публична инфраструктура за територията – предмет на планиране.
Заявлението е разгледано от ОЕСУТ с протокол
№ ЕС-Г-15 от 6.03.2012 г., т. 27, и е взето решение
да се предложи на Столичния общински съвет
да допусне исканото изработване на подробен
устройствен план за далекоперспективна зона.
С Решен ие № 170 по п ро т окол № 14 о т
5.04.2012 г. СОС е допуснал изработването на
ПУП – план за застрояване, план за регулация и
план-схеми по чл. 108, ал. 2 ЗУТ за изграждане
на център за многофункционално предназначение
в обхвата на поземлени имоти в землищата на
с. Мрамор и на с. Волуяк, местности Равнище
и Килказ, район „Връбница“, с идентификатори
номера 12084.2750.5, 49206.2671.1, 12084.2750.9 и
12084.2750.8, 12084.2750.7 и 12084.2750.10, попадащи
в устройствена зона Смф2д – далекоперспективна
територия съгласно общия устройствен план на
Столична община.
Със Заповед № РД-09-50-479 от 19.05.2012 г. на
главния архитект на Столична община е одобрено
задание за изработване на подробен устройствен
план, м. Равнище и Килказ, землища с. Мрамор
и с. Волуяк.
Със Заповед № РД-09-50-502 от 30.05.2012 г.
на главния архитект на Столична община е допусната устройствена процедура – ПРЗ в обхват:
изменение на улична регулация в участъка на
ПРЗ, м. Волуяк, и ПРЗ за ПИ 2750.5, 2671.1, 2750.9,
2750.8, 2750.7, 2750.10.
Със заявление № ГР-70-00-72 от 5.03.2012 г. е
внесен проект в съответствие с даденото допускане, изработен върху кадастрална карта. С проекта
за регулация се предвижда изменение на улична
регулация от о.т. 220а до о.т. 220в; от о.т. 100б
до о.т. 231 на м. Волуяк. С плана за регулация
се откриват улици: от о.т. 231 до о.т. 243; от о.т.
220в до о.т. 259; по о.т. 235-236-237-238-240-241;
задънена улица по о.т. 238-260. Създава се нов
кв. 59 с новообразувани УПИ I, II, III, IV и кв.
59а с УПИ I – нов, м. Бул. Ломско шосе.
С плана за застрояване в новообразуваните
УПИ се ситуират сгради за обществено обслужване, търговия, безвредни производства, складове,
офиси и трафопост. Проектът е придружен от
геодезично заснемане и актуализирани скици от
АГКК. Допълнително са представени: съгласуване
на генплан – мотивирано предложение за пътни
връзки с организация на движението, съгласуван
с ОПП – СДВР, от 10.03.2014 г., отдел „ОБД“ – СО,
от 4.04.2013 г.; АПИ с писмо № 1441-1296 от
1.11.2013 г., ПТКП – геометрично решение и на-
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длъжен профил на локално платно; заснемане по
чл. 19, ал. 4 ЗУЗСО, съгласувано с дирекция „Зелена система“ при СО на 22.05.2013 г.; план-схема
водоснабдяване и канализация, съгласувана със
„Софийска вода“ с писмо № ТУ-1735 от 16.05.2013 г.;
план-схема електроснабдяване, съгласувана с ЧЕЗ
с писмо № 1201157003 от 4.07.2013, съгласуване
с „БТК“ от 12.03.2012 г., съгласуване с „Улично
осветление“ – АД, от 1.03.2012 г.; съгласуване с
„Топлофикация – София“ от 19.03.2012 г., съгласуване със „Софиягаз“ от 24.02.2012 г.
Пр о ек т ът е с ъгл ас у в а н о т о т де л и т е н а
НАГ – СО.
С писмо № ГР-70-00-72/12 от 29.11.2013 г.
проектът, план-схемите на техническата инфраструктура и придружаващите ги материали са
изпратени за обявяване по реда на чл. 128, ал. 2
ЗУТ и провеждане на обществено обсъждане по
реда на чл. 128, ал. 5 ЗУТ в район „Връбница“. В
изпълнение на Заповед № РД-09-35 от 11.02.2014 г.
на кмета на район „Връбница“ е проведено обществено обсъждане, за което е съставен протокол.
С писмо № АГ-66-02-129/6 от 19.03.2014 г. район
„Връбница“ връща проекта в НАГ с уверение, че
няма постъпили възражения.
Проектът е разгледан и приет на ОЕСУТ с
протокол № ЕС-Г-22 от 25.03.2014 г., т. 1.
При горната фактическа обстановка се установи от правна страна следното:
Допускането за изработването на проекта
със Заповед № РД-09-50-502 от 30.05.2012 г. на
главния архитект на Столична община е преди
влизане в сила на ЗИДЗУТ (ДВ, бр. 82 от 2012 г.)
на 26.11.2012 г., поради което на основание § 124
ПЗРЗИДЗУТ производството следва да се довърши
по реда, действал преди 26.11.2012 г.
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, което се установява от
приложените документи за собственост.
С горното е спазена разпоредбата на чл. 124,
ал. 2 ЗУТ.
Изменението на уличната регулация се налага с оглед на обвързване с действащата улична
регулация – изменение от о.т. 220а до о.т. 220в;
от о.т. 100б до о.т. 231 на м. Волуяк.
Спазена е разпоредбата на чл. 14, ал. 3 и 4 ЗУТ.
С проекта за ПУР е спазен чл. 81, ал. 1 ЗУТ,
тъй като задънената улица от о.т. 238-260 осигурява достъп до УПИ I от кв. 59а и ширината е
котирана 14 м и завършва накрая с уширение,
осигуряващо обръщането на автомобилите в
обратна посока.
Предвиденото застрояване и конкретното
отреждане на имотите е допустимо в тази устройствена зона съгласно приложение 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
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на плана за регулация и застрояване с администрации, със специализираните контролни органи
и експлоатационни дружества. Проектът за ПУП
е разгледан и приет от ОЕСУТ.
Проектното решение е целесъобразно и отговаря на изискванията на чл. 108, ал. 5 ЗУТ.
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.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 21, ал. 7 ЗОС, § 124 ПЗРЗИДЗУТ, чл. 35,
чл. 108, ал. 2 и 5, чл. 129, ал. 1, чл. 134, ал. 1,
т. 1 във връзка с ал. 2, чл. 110, ал. 1, т. 1, чл. 81,
ал. 1 и 3, чл. 103, ал. 4, чл. 104, ал. 1, чл. 115,
ал. 1 и 2 ЗУТ, устройствена категория по т. 14 от
приложение към чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО, протокол на
ОЕСУТ № ЕС-Г-22 от 25.03.2014 г., т. 1, Столичният общински съвет реши:
1. Одобрява проект за изменение на плана
за регулация на м. Волуяк за улици от о.т. 220а
до о.т. 220в; от о.т. 100б до о.т. 231 по кафявите
и зелените линии, цифри, букви и зачертавания
съгласно приложения проект.
2. Одобрява проект за план за регулация за
м. Бул. Ломско шосе, м. Равнище и Килказ от
землища на с. Волуяк и с. Мрамор, обособяване
на нови кв. 59, УПИ I-14 – „За обществено обслужване, търговия, безвредно производство, складове,
офиси и трафопост“; УПИ II-15 – „За обществено
обслужване, търговия, безвредно производство,
складове, офиси и трафопост“; УПИ III-16 – „За
обществено обслужване, търговия, безвредно
производство, складове, офиси и трафопост“; УПИ
IV-8, 9, 10, 16, 1 – „За обществено обслужване,
търговия, безвредно производство, складове,
офиси и трафопост“; кв. 59-а, УПИ I-8, 1 – „За
обществено обслужване, търговия, безвредно производство, складове, офиси и трафопост“; улици:
от о.т. 231 до о.т. 243; от о.т. 220в до о.т. 259; по
о.т. 235-236-237-238-239-240-241; задънена улица
по о.т. 238-260 за поземлени имоти с идентификатори 12084.2750.8, 12084.2750.9, 12084.2750.10,
1 2 0 8 4 . 2 75 0 .14 , 2 0 8 4 . 2 75 0 .1 5, 1 2 0 8 4 . 2 75 0 .16 ,
12084.2671.1 по червените и сините линии, цифри
и текст съгласно приложения проект.
3. Одобрява проект за план за застрояване за
м. Бул. Ломско шосе, м. Равнище и Килказ от
землища на с. Волуяк и с. Мрамор, кв. 59, УПИ
I-14 – „За обществено обслужване, търговия,
безвредно производство, складове, офиси и трафопост“; УПИ II-15 – „За обществено обслужване, търговия, безвредно производство, складове,
офиси и трафопост“; УПИ III-16 – „За обществено
обслужване, търговия, безвредно производство,
складове, офиси и трафопост“; УПИ IV-8, 9, 10,
16, 1 – „За обществено обслужване, търговия,
безвредно производство, складове, офиси и трафопост“; кв. 59-а, УПИ I-8, 1 – „За обществено
обслужване, търговия, безвредно производство,
складове, офиси и трафопост“ съгласно приложения проект.
4. Одобрява проект за план-схеми на техническата инфраструктура в обхвата на проекта
за ПУП.
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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.
Строителни разрешения ще бъдат издадени
след провеждане на процедури по ЗОЗЗ.
Решението и одобреният проект на подробен
устройствен план да се публикуват на интернет
страницата на Столична община – Направление
„Архитектура и градоустройство“ (sofia-agk.com),
на основание чл. 129, ал. 5 ЗУТ.
Решението да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 129, ал. 1 ЗУТ.
Решението може да бъде обжалвано по реда
на чл. 215, ал. 4 ЗУТ пред Административния
съд – София-град, в 30-дневен срок от съобщаването.
Жалбите се подават в район „Връбница“ и се
изпращат в Административния съд – София-град,
от отдел „Правен“ на Направление „Архитектура
и градоустройство“ на Столична община.
Председател:
Е. Герджиков
5713
РЕШЕНИЕ № 491
от 24 юли 2014 г.
С Решен ие № 36 по п р о т око л № 82 о т
27.01.2011 г. Столичният общински съвет (СОС)
дава съгласие Столична община (СО) да кандидатства с проект „Интегриран столичен градски
транспорт“ на Оперативна програма „Регионално
развитие“ 2007 – 2013 г.
С Решение № РД-02-14-1551 от 11.06.2012 г.
на заместник-министъра на регионалното разви т ие и бла г оус т ройс т во т о е п редос та вена
безвъзмездна финансова помощ на Столична
община по схема BG161РО001/1.5-02/2011/001 от
23.08.2011 г. – „Подкрепа за интегриран градски
транспорт в Столична община“, в която е включено изграждането на нова трамвайна линия.
Одобрено е задание за изработване на подробния устройствен план – план за регулация
само на улици и поземлени имоти за обекти на
публичната собственост за нова трамвайна линия
от Семинарията до гара „Пионер“.
Със Заповед № РД-09-50-548 от 11.06.2012 г.
на главния архитект на Столична община се
допуска изработването на план за регулация на
част от м. Борисова градина за трамвайна линия
от Семинарията до гара „Пионер“.
С писмо изх. № 08-00-4356 от 2.07.2010 г. на
директора на Регионална инспекция по околна
среда и водите – София, към Министерството на
околната среда и водите е представено решение
№ СО-82-ПР от 2010 г.
Изработен е проект за план за регулация за
ново трамвайно трасе от бул. Пейо К. Яворов до
гара „Пионер“ и изменение на улична регулация
на м. Борисова градина – Погребите – част I, от
о.т. 247 до о.т. 19а.
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Заданието и проектът са изпратени в Министерството на културата и същите са съгласувани
с писмо № 33-НН-69 от 23.01.2013 г. от зам.-министъра на културата.
С писмо изх. № ИБК-07-00-8/2012 от 6.03.2013 г.
до кмета на район „Лозенец“ и кмета на район
„Изгрев“ проектът за ПУП е изпратен за съобщаване на заинтересованите лица, както и за
провеждане на обществено обсъждане.
Със Заповед № РД-09-56 от 13.03.2013 г. кметът
на район „Изгрев“ е наредил да се проведе на
27.03.2013 г. представяне на проекта и провеждане
на обществена дискусия на 24.04.2013 г., с която
се приключва процедурата по общественото
обсъждане.
С писмо изх. № АГ-07-00-8/2012 от 6.03.2013 г.
главният архитект на район „Изгрев“ с приложени
доказателства удостоверява, че в законоустановения срок не са постъпили възражения от заинтересованите по чл. 131 ЗУТ лица – от областния
управител на област София-град и от кмета на
Столична община. Постъпили са седем броя становища от проведеното обществено обсъждане.
С писмо изх. № АБ-66-02-53/11 от 4.09.2013 г.
главният архитект на район „Лозенец“ с приложени доказателства удостоверява, че в законоустановения срок не са постъпили възражения.
Проек т ът на п лан за рег улаци я за ново
трамвайно трасе от бул. П. К. Яворов до гара
„Пионер“ и изменение на улична регулация на
м. Борисова градина – Погребите – I част, от
о.т. 247 до о.т. 19а е съгласуван с експлоатационните дружества, както следва: „Топлофикация
София“ – ЕАД, с писмо № М977 от 12.03.2013 г.,
„Софийска вода“ – АД, с писмо № ТУ-1152 от
27.03.2013 г., „ЧЕЗ Електроразпределение“ – АД,
на 1.04.2013 г., „Софиягаз“ – ЕАД, с писмо № СГ550 от 3.04.2013 г.
Изготвена е справка за картотекирана растителност и геодезическо заснемане на съществуващата растителност, заверена от дирекция
„Зелена система“ при СО с писмо № 7000-СП-450
от 29.10.2012 г.
На заседание на Общинския експертен съвет по
устройство на територията (ОЕСУТ) № ЕС-Г-43 от
11.06.2013 г., т. 19, проектът на план за регулация
за ново трамвайно трасе от бул. П. К. Яворов до
гара „Пионер“ и изменение на улична регулация
на м. Борисова градина – Погребите – I част, от
о.т. 247 до о.т. 19а заедно с постъпилите становища, възражения и предложения са разгледани и
приети, като е взето решение да бъде изпратен
в Столичния общински съвет за одобряване на
основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА.
В „Държавен вестник“, бр. 66 от 23.07.2013 г.,
е обнародван Законът за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията,
с който на основание чл. 129, ал. 3, т. 3, буква
„б“ подробният устройствен план се одобрява
със заповед на министъра на инвестиционното
проектиране за обекти с обхват до една област,
които са строежи от първа и втора категория с
индикативна стойност над 10 000 000 лв., финансирани с публични средства.
С писмо изх. № 0408-57/311 от 2013 г. директорът на ОП „София – проект“ изразява становище,
че категоризацията на проект „Изграждане на
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нова трамвайна линия от Семинарията до кв.
Дървеница е II категория съгласно ЗУТ, чл. 137,
ал. 2, букви „а“ и „б“, и Наредба № 1 за номенклатурата за видовете строежи, чл. 4, ал. 2, т. 5
(изм. в ДВ, бр. 23 от 2011 г. на чл. 4, ал. 2, буква
„г“ и чл. 13, ал. 1).
С оглед на това и на основание нормата на
чл. 31, ал. 2 АПК с Решение № 646 по протокол
№ 52 от 21.11.2013 г. на Столичния общински съвет
се изпраща по компетентност на министъра на
инвестиционното проектиране административната преписка по одобряване на проект за план
за регулация за ново трамвайно трасе от бул. П.
К. Яворов до гара „Пионер“.
С писмо изх. № РА-92-00-599/2012 от 11.12.2013 г.
директорът на дирекция „Общински строителен
контрол“ предоставя експертно становище по отношение на категорията на строеж: „Изграждане
на нова трамвайна линия от Семинарията до кв.
Дървеница“, че същата попада в трета категория.
С писмо изх. № 14-07-00-258/12 от 3.12.2013 г.
управителят на „Софинвест“ – ЕООД, заявява,
че строежът е трета категория.
С писмо изх. № V-12-1746 от 21.01.2014 г. министърът на инвестиционното проектиране до
главния архитект на Столична община изпраща
административната преписка със становище, че
обектът не попада в обхвата на изискванията,
визирани в чл. 129, ал. 3, т. 3, буква „б“ ЗУТ, тъй
като няма доказателства за категорията на строежа и индикативната му стойност за участъка на
трасето от бул. П. К. Яворов до гара „Пионер“,
който е част от инвестиционното предложение за
изграждане на „Трамвайна линия от кръстовището
на бул. Пейо Яворов до обръщателното ухо в кв.
Дървеница и Студентски град“, даваща основание
за ползване на чл. 129, ал. 3, т. 3, буква „б“.
С писмо изх. № ИБК-07-00-8/12 от 27.01.2014 г.
на главния архитект на Столична община до
заместник-кмет на Столична община е поискана
информация относно индикативната стойност за
участъка на трасето от бул. Пейо Яворов до гара
„Пионер“ съгласно № V-12-1746 от 21.01.2014 г.
на Министерството на инвестиционното проектиране.
С писмо изх. № СО-6600-350/1 от 30.01.2014 г.
на заместник-кмета на Столична община се
изразява становище, че „относителният дял на
участъка от кръстовището на бул. Ст. Михайлов и
бул. П. К. Яворов до началото на перона на гара
„Пионер“ спрямо дължината на новата трамвайна
линия е приблизително 15 %, от което следва, че
на базата на процентното разпределение спрямо индикативната стойностна на целия обект
индикативната стойност само на този участък е
3 124 511 лв. без ДДС“.
При горната фактическа обстановка се установява от правна страна следното:
Допускането на изработването на проекта със
Заповед № РД-09-50-548 от 11.06.2012 г. на главния
архитект на Столична община преди влизане в
сила на ЗИДЗУТ – обн., ДВ, бр. 82 от 26.11.2012 г.,
поради което на основание § 124 ПЗРЗИДЗУТ
(ДВ, бр. 82 от 2012 г.) производството следва да
се довърши по реда, действал преди 26.11.2012 г.
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А дминистративното производство започва
служебно по инициатива на компетентния за това
орган, а именно от главния архитект на СО, който съгласно Заповед РД-09-1423 от 5.12.2012 г. на
кмета на Столична община е действал в рамките
на делегираната му компетентност, произтичаща
от чл. 135, ал. 5 и чл. 124, ал. 2 ЗУТ.
С цел подобряване на градския транспорт
в София Столична община разработва проект
за интегриран столичен градски транспорт и
кандидатства успешно за финансирането му по
Оперативна програма „Регионално развитие“. Проектът предвижда подобрената бързина и удобство
на градския транспорт, което ще го превърне в
по-привлекателно и предпочитано средство за
придвижване и ще облекчи значително трафика
в столицата.
Един от компонентите на проекта е изграждане на нова трамвайна линия от Семинарията до
кв. Дървеница. С оглед изискването на чл. 142,
ал. 2 ЗУТ инвестиционният проект следва да
съответства на действащия подробен устройствен
план. Предвид това се обуславя необходимостта
от изработване на подробен устройствен план за
регулация за ново трамвайно трасе от бул. П. К.
Яворов до гара „Пионер“ и изменение на улична
регулация на м. Борисова градина – Погребите – I част, от о.т. 247 до о.т. 19а.
Реализирането на проекта е мероприятие,
което е от първостепенна важност за развитието и благоустрояването на Столична община.
Като обект на транспортната система на София
железопътният градски транспорт осигурява на
гражданите при използването му удобство и
бързина, което го превръща в общински обект за
трайно задоволяване на обществени потребности
от местно значение.
С оглед на гореизложеното са налице основанията по чл. 134, ал. 1, т. 2 във връзка с ал. 2 ЗУТ
за изменение на действащия подробен устройствен
план в обхвата улична регулация на м. Борисова
градина – Погребите – І част, от о.т. 247 до о.т.
19а и границите на УПИ II, кв. 5.
С цел регулационна обезпеченост на трасето
на трамвая, който свързва ул. Стоян Михайловски
с гара „Пионер“, се създава улична регулация от
о.т. 252 до о.т. 259 през парк Борисова градина.
Предвидената ширина на трамвайното трасе е
съгласно приложение № 34 към чл. 109, ал. 1 и
3 и чл. 110, ал. 2 на Наредба № 2 от 2004 г. за
планиране и проектиране на комуникационнотранспортните системи на урбанизираните територии, като същото е котирано 7 м.
С оглед писмените доказателства, събрани
в хода на административното производство, се
установява, че категорията на строежа на новата трамвайна линия в участъка от бул. П. К.
Яворов до гара „Пионер“, обект на настоящия
подробен устройствен план, е трета категория и
неговата индикативна стойност в този обхват е
по 10 000 000 лв., изключва приложимостта на
чл. 129, ал. 3, т. 3, буква „б“ ЗУТ.
Предвид това и на основание чл. 62, ал. 9 ЗУТ
компетентен да одобри подробния устройствен
план е Столичният общински съвет независимо
от териториалния му обхват.
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Поради обстоятелството, че само за територията на изменението на улична регулация на
м. Борисова градина – Погребите – I част, от о.т.
247 до о.т. 19а има действащ регулационен план,
докато в останалата част на парка не е налице
одобрен ПУП, не може да се конкретизира обхватът на плана и компетентен да го одобри на
основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА е Столичният общински съвет.
Спазени са административнопроизводствените
правила при издаване на акта – производството е
започнало служебно, разрешено е изработването
на проект за ПУП от компетентния за това орган, внесен е проект, който е съобщен на всички
заинтересовани лица.
Спазени са материалноправните разпоредби
на ЗУЗСО, ЗУТ и актовете по прилагането му.
По действащия ОУ П на СО обхватът на
разработката попада в „Зона за градски паркове
и градини“ (Зп). По смисъла на чл. 10, ал. 2
ЗУЗСО зона „Зп“ е част от зелената система на
Столична община.
С нормата на чл. 12 ЗУЗСО се дава възможност след провеждане на обществено обсъждане в устройствените зони за озеленяване да се
предвиди застрояване на мрежи и съоръжения
на техническата инфраструктура. Предвид това
подробният устройствен план не противоречи на
ОУП на СО, с което е спазено изискването на
чл. 103, ал. 4 и чл. 104, ал. 1 ЗУТ.
Проектната разработка е целесъобразна и
отговаря на изискванията на чл. 108, ал. 5 ЗУТ.
Спазено е изискването на чл. 19, ал. 4 ЗУЗСО,
което се установява от представеното геодезическо
заснемане на дървесната растителност, заверено
от дирекция „Зелена система“ – СО.
Изпълнени са изискванията в чл. 128, ал. 6
ЗУТ (отм.) за съгласуване на проекта с експлоатационните дружества.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА, § 124
ПЗРЗИДЗУТ, чл. 110, ал. 1, т. 2, чл. 62, ал. 9,
чл. 134, ал. 1, т. 2 във връзка с ал. 2, чл. 136,
ал. 1, чл. 103, ал. 4 и чл. 104, ал. 1, изр. 2 ЗУТ,
чл. 12 ЗУЗСО, т. 32 от приложението към чл. 3,
ал. 2, т. 4 ЗУЗСО, протокол на ОЕСУТ № ЕС-Г43 от 11.06.2013 г., т. 19, Столичният общински
съвет реши:
Одобрява проект за:
1. Изменение на улична регулация на м.
Борисова градина – Погребите – I част, от о.т.
247 до о.т. 19а по кафявите и зелените, жълтите
линии, цифри, текст и зачертавания съгласно
приложения проект.
2. Улична регулация от о.т. 252 до о.т. 259
през парк Борисова градина по червените линии,
цифри, текст и зачертавания съгласно приложения проект.
Решението и одобреният проект на подробен
устройствен план да се публикуват на интернет
страницата на Столична община – Направление
„Архитектура и градоустройство“ (sofia-agk.com),
на основание чл. 129, ал. 5 ЗУТ.
Решението да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 129, ал. 1 ЗУТ.
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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 „Лозенец“ и
район „Изгрев“ и се изпращат в Административния съд – София-град, от отдел „Правен“ на
Направление „Архитектура и градоустройство“
на Столична община.
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Председател:
Е. Герджиков

РЕШЕНИЕ № 495
от 24 юли 2014 г.
Във връзка с предстояща реализация на бул.
Черни връх в участъка от СОП до бул. Тодор
Каблешков и в съответствие с актуализиран
подробен транспортно-комуникационен план
(ПТК П) е издадена Заповед № РД-50-765 от
6.11.2013 г. на главния архитект на СО, с която
се разрешава изработването на проект за ИПР
на м. Кръстова вада – Южен парк IV част в
посочения обхват.
В съответствие с цитираната заповед и утвърдено задание за проектиране е изработен проект
за ИПР на бул. Черни връх по о. т. 107 – о. т. 535 –
о. т. 702 – о. т. 180 – о. т. 61а; по о. т. 61 – о. т. 62 –
о. т. 65 – о. т. 63а – о. т. 65а; по о. т 5 – о. т. 365 –
о. т. 221 – о. т. 384 – о. т. 521 – о. т. 15. Проектът е
придружен от план-схеми по смисъла на чл. 108,
ал. 2 ЗУТ, както следва: „Електроснабдяване“,
ПТКП, „Водоснабдяване и канализация“, „Вертикална планировка“. Представена е и експертна
оценка на растителността.
Проектът и план-схемите са разгледани от
ОЕСУТ с решения по протоколи № ЕС-Г-25 от
1.04.2014 г., т. 16, и ЕС-Г-40 от 3.06.2014 г., т. 41.
Постъпило е писмо изх. № ТУ-1366 от 9.05.2014 г.
от „Софийска вода“ – ЕАД, със становище, че се
съгласуват представените план-схеми. Постъпило
е становище от „ЧЕЗ – Разпределение – България“ – ЕАД, изх. № СД-ДОС-4983 от 13.06.2014 г.
Дирекция „Зелена система“ при СО е заверила
експертната оценка на растителността по смисъла на чл. 19, ал. 4 ЗУЗСО – изх. № ЗС-2600-53
от 24.02.2014 г.
Постъпило е становище от ПКООСЗГ при
СОС от 27.05.2014 г. Постъпило е писмо изх.
№ 08-00-3785 от 3.06.2014 г. от директора на
РИОСВ – София, със становище, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на глава
втора от наредбата за ОС. Проектът е съгласуван
от отделите „ОУП“ и „БДПР“ при НАГ – СО.
На основание чл. 128, ал. 1 и 2 ЗУТ проектът
за ИПР на бул. Черни връх е обнародван в ДВ,
бр. 49 от 2014 г. При съобщаването на проекта в
законоустановения срок са постъпили 2 бр. възражения в район „Лозенец“ и 2 бр. възражения
в район „Триадица“.
С писмо per № АБ-66-02-135-/3 от 14.07.2014 г.
кметът на район „Лозенец“ – СО, връща проекта,
комплектуван с 2 бр. възражения. С писмо peг.
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№ 6602-179/3 от 15.07.2014 г. кметът и главният
архитект на район „Триадица“ – СО, връщат проекта, комплектуван с 2 бр. възражения.
Проектът и постъпилите възраженията са
разгледани на заседание на ОЕСУТ с протокол
№ ЕС-Г-54 от 15.07.2014 г., т. 25, като е взето
решение за приемането му и изпращане в СОС
на основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ и чл. 21, ал. 7
ЗОС. По уважените възражения (2 бр. от район
„Триадица“) е прието проектът да се коригира в
съответствие с приложените мотивирани предложения.
Корекциите по уважените възражения са отразени в графичната част на проекта във виолетов
и оранжев цвят. При горната фактическа обстановка се установява от правна страна следното:
Административното производство по одобряване на подробния устройствен план – ИПР и
схеми по чл. 108, ал. 2 ЗУТ за бул. Черни връх
в участъка от бул. Тодор Каблешков до СОП,
м. Кръстова вада (район „Лозенец“ и район
„Триадица“), е започнало служебно по възлагане на главния архитект, чиято компетентност,
произтичаща от чл. 135, ал. 5 ЗУТ, му е делегирана със заповед № РД-09-1423 от 5.12.2012 г.
от кмета на Столична община. Изработеният
проект е съобщен по реда на чл. 128, ал. 1 и 2
ЗУТ чрез обнародване в бр. 49 от 13.06.2014 г.
на „Държавен вестник“, заедно с постъпилите
възражения, които са уважени, е разгледан и
приет от Общинския експертен съвет по устройство на територията. Изпълнено е изискването
на чл. 108, ал. 2 ЗУТ – изработени са схеми на
техническата инфраструктура заедно с проекта за
ПУП, които в съответствие с чл. 128, ал. 6 ЗУТ
са съгласувани с експлоатационните дружества.
Спазена е разпоредбата на чл. 19, ал. 4 ЗУЗСО –
справка и геодезическо заснемане на картотекираната растителност, заверена от компетентните
органи, като към проекта е направена преценка
за липсата от извършване на екологична оценка
по реда на чл. 125, ал. 6 ЗУТ. Спазени са материалноправните разпоредби на ЗУЗСО, ЗУТ и
актовете по прилагането му.
Изменението на плана за улична регулация
води до изменение и на прилежащите УПИ, което е отразено в графичната част на проекта със
съответния цвят по изискванията на Наредба № 8
от 2001 г. за ОСУСП. Спазено е изискването на
чл. 103, ал. 4 и чл. 104, ал. 1, изр. 2 ЗУТ. С оглед
на предвиждането на плана за изграждане на
обекти, публична собственост, и в съответствие
с изричната разпоредба на чл. 21, ал. 7 от Закона
за общинската собственост компетентен да одобри
ПУП – изменение на плана за регулация (ИПР)
и схеми по смисъла на чл. 108, ал. 2 ЗУТ за бул.
Черни връх в участъка от бул. Тодор Каблешков
до Софийския околовръстен път (СОП), м. Кръстова вада (райони „Лозенец“ и „Триадица“), е
Столичният общински съвет.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА, чл. 21,
ал. 1 и 7 ЗОС, чл. 129, ал. 1, чл. 110, ал. 1, т. 2,
чл. 108, ал. 2 и 5, чл. 134, ал. 1, т. 2 във връзка
с ал. 2 ЗУТ, устройствена категория по т. 25 от

БРОЙ 73

ДЪРЖАВЕН

приложението към чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО и решение
по протокол на ОЕСУТ № ЕС-Г-54 от 15.07.2014 г.,
т. 25, Столичният общински съвет реши:
Одобрява проект за изменение на плана за регулация на улица по о. т. 107 – о. т. 535 – о. т. 702 –
о. т. 180 – о. т. 61а; по о. т. 61 – о. т. 62 – о. т. 65 –
о. т. 63а – о. т. 65а; по о. т. 65 – о. т. 365 – о. т.
221 – о. т. 384 – о. т. 521 – о. т. 15, м. Кръстова
вада (бул. Черни връх в участъка от бул. Тодор
Каблешков до СОП), за създаване на нови улици
по о. т. 415 – о. т. 107а – о. т. 107б – о. т. 535в –
о. т. 535д – о. т. 535е – о. т. 180а – 61б – о. т. 62а –
о. т. 63б – о. т. 65б – о. т. 365в – о. т. 221а –
о. т. 364б – о. т. 15г; по о. т. 107б – 107в; по
о. т. 212а – о. т. 212; отпадане на УПИ „за инж.
инфраструктура“ от кв. 103 и кв. 120; отпадане на
улици по о. т. 541в – 107г – о. т. 544 по кафявите
и зелените линии, цифри, текст и зачерквания с
корекциите във виолетов и оранжев цвят съгласно
приложения проект.
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 районите „Лозенец“ и
„Триадица“ и се изпращат в Административния
съд – София-град, от отдел „Правен“ на Направление „Архитектура и градоустройство“ на
Столична община.

5771

Председател:
Е. Герджиков

РЕШЕНИЕ № 543
от 24 юли 2014 г.
На основание чл. 3, ал. 2 и ал. 3, т. 2, чл. 4,
ал. 4, чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3 ЗПСК и чл. 21,
ал. 1, т. 8 ЗМСМА Столичният общински съвет
реши:
1. Открива процедура за приватизация и определя метод за извършване на приватизация: чрез
публичен търг за следните обекти: УПИ V-1029
(за трафопост и обществено обслужване), кв. 22,
намиращ се в София, м. Ж.к. Левски – Зона В,
общински нежилищен имот, стопанисван от район
„Подуяне“, с АОС № 2632 от 26.03.2014 г.; поземлен
имот с идентификатор 68134.511.59, намиращ се в
София, бул. История славянобългарска (стара ул.
202), до кръстовището с ул. Заводска, общински
нежилищен имот, стопанисван от район „Сердика“,
с АОС № 872 от 16.07.2004 г. и поземлен имот
с идентификатор 68134.1385.2231 в УПИ III, кв.
57, м. Ломско шосе, намиращ се в София, ж.к.
Надежда – III ч., общински нежилищен имот,
стопанисван от район „Надежда“, с АОС № 1744
от 10.10.2011 г.
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2. Забранява извършването на разпоредителни
сделки с имуществото на обектите, сключването на договори за дялово участие, за наем, за
съвместна дейност, обезпечаване на вземания и
сключване на договори за кредити, отнасящи се
до обектите.
3. Възлага на главния изпълнителен директор
на Столичната общинска агенция за приватизация сключването на приватизационните сделки
за обектите.
Председател:
Е. Герджиков
5839

СТОЛИЧНА ОБЩИНСКА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ
РЕШЕНИЕ № 1355
от 23 юли 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 14.10.2014 г. в 11 ч. в Столичната общинска
агенция за приватизация, пл. Славейков 6, ет. 1,
да се проведе публичен търг с явно наддаване за
продажбата на поземлен имот с пл. № 99 (обект
„Двата шопа“), с. Долни Пасарел, срещу яз. „Пасарел“, ул. Самоковско шосе, общински нежилищен
имот, стопанисван от район „Панчарево“.
2. Начална тръжна цена – 117 000 лв. (Сделката
се облага с 20% ДДС).
3. Стъпка на наддаване – 5000 лв.
4. Депозитът за участие – 11 700 лв., се внася
по банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска
банка“ – АД, клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG 49 SOMB 9130 33 26474601,
BIC – SOMBBGSF). Краен срок за внасяне на
депозитите – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 10.10.2014 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.
Председател на Надзорния съвет:
В. Чилова
5754
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РЕШЕНИЕ № 1358
от 23 юли 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 № 423 от 18.07.2013 г. на
Столичния общински съвет Надзорният съвет на
Столичната общинска агенция за приватизация
реши:
1. На 9.10.2014 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 № 111010 (бив
ша почивна база), с. Бързия, м. Пръшковица,
община Берковица, обособена част от „Галатея
2002“ – ЕАД.
2. Начална тръжна цена – 132 000 лв. (Сделката
се облага с 20% ДДС).
3. Стъпка на наддаване – 10 000 лв.
4. Депозитът за участие – 13 200 лв., се внася
по банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска
банка“ – АД, клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG 49 SOMB 9130 33 26474601,
BIC – SOMBBGSF). Краен срок за внасяне на
депозитите – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 7.10.2014 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.

5757

Председател на Надзорния съвет:
В. Чилова

РЕШЕНИЕ № 1359
от 23 юли 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 № 218 от 11.04.2013 г. на
Столичния общински съвет Надзорният съвет на
Столичната общинска агенция за приватизация
реши:
1. На 8.10.2014 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,
София, ж.к. Красна поляна, ул. Атанас Кирчев
40, м. НПЗ Средец, общински нежилищен имот,
стопанисван от район „Красна поляна“, със съответното право на строеж.
2. Начална тръжна цена – 50 000 лв. (Сделката
не се облага с ДДС).
3. Стъпка на наддаване – 2000 лв.
4. Депозитът за участие – 5000 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска банка“ – АД,
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клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG
49 SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF). Краен срок за внасяне на депозитите – всеки работен
ден, но не по-късно от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 6.10.2014 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.

5755

Председател на Надзорния съвет:
В. Чилова

РЕШЕНИЕ № 1360
от 23 юли 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 13.10.2014 г. в 11 ч. в Столичната общинска
агенция за приватизация, пл. Славейков 6, ет. 1,
да се проведе публичен търг с явно наддаване за
продажбата на поземлен имот с идентификатор
00357.5349.12 (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 – 64 000 лв. (Сделката
се облага с 20% ДДС).
3. Стъпка на наддаване – 2000 лв.
4. Депозитът за участие – 6400 лв., се внася
по банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска
банка“ – АД, клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG 49 SOMB 9130 33 26474601,
BIC – SOMBBGSF). Краен срок за внасяне на
депозитите – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 9.10.2014 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.

5756

Председател на Надзорния съвет:
В. Чилова
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РЕШЕНИЕ № 1380
от 5 август 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 30.09.2014 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 ПИ с идентификатор
68134.1385.2229, в УПИ III – „За ОЖС“, кв. 57,
местност Бул. Ломско шосе, София, общински нежилищен имот, стопанисван от район „Надежда“.
2. Начална тръжна цена – 89 000 лв. (Сделката
се облага с 20% ДДС).
3. Стъпка на наддаване – 2000 лв.
4. Депозитът за участие – 8900 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска банка“ – АД,
клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG
49 SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF). Краен срок за внасяне на депозитите – всеки работен
ден, но не по-късно от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 26.09.2014 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.

5840

Председател на Надзорния съвет:
В. Чилова

РЕШЕНИЕ № 1381
от 5 август 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 № 248 от 28.04.2014 г. на
Столичния общински съвет Надзорният съвет на
Столичната общинска агенция за приватизация
реши:
1. На 21.10.2014 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 VI, кв. 116-б (ПИ с ид.
68134.409.2), ул. Богдан, м. Подуяне – Центъра,
София, общински нежилищен имот, стопанисван
от район „Оборище“.
2. Начална тръжна цена – 84 000 лв. (Сделката
се облага с 20% ДДС).
3. Стъпка на наддаване – 5000 лв.
4. Депозитът за участие – 8400 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).
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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 17.10.2014 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.
Председател на Надзорния съвет:
В. Чилова
5841
РЕШЕНИЕ № 1382
от 5 август 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 № 248 от 28.04.2014 г. на
Столичния общински съвет Надзорният съвет на
Столичната общинска агенция за приватизация
реши:
1. На 16.10.2014 г. в 11 ч. в Столичната общинска агенция за приватизация, пл. Славейков
6, ет. 1, да се проведе публичен търг с явно
наддаване за продажбата на УПИ I, кв. 23, м.
Хиподрума, ул. Сотир Андонов и ул. Феликс
Каниц, София, общински нежилищен имот,
стопанисван от район „Красно село“.
2. Начална тръжна цена – 632 000 лв. (Сделката
се облага с 20% ДДС).
3. Стъпка на наддаване – 20 000 лв.
4. Депозитът за участие – 63 200 лв., се внася
по банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска
банка“ – АД, клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG 49 SOMB 9130 33 26474601,
BIC – SOMBBGSF). Краен срок за внасяне на
депозитите – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 14.10.2014 г. вкл. в приемното време
на СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.
Цената на тръжната документация – 600 лв. (с
вкл. ДДС), е платима в брой в сградата на СОАП,
пл. Славейков 6, ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия в търга – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга, в приемното време
на СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.,
в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на документация.
Председател на Надзорния съвет:
В. Чилова
5842

С Т Р.
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ДЪРЖАВЕН

РЕШЕНИЕ № 1383
от 5 август 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 № 261 от
31.05.2012 г. на Столичния общински съвет Надзорният съвет на Столичната общинска агенция
за приватизация реши:
1. На 22.10.2014 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 586, кв. 72, м. Ломско шосе,
ж.к. Надежда, ул. Свети Климент 43, София, общински нежилищен имот, стопанисван от район
„Надежда“.
2. Начална тръжна цена – 31 000 лв. (Сделката
се облага с 20% ДДС).
3. Стъпка на наддаване – 3000 лв.
4. Депозитът за участие – 3100 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска банка“ – АД,
клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG
49 SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF). Краен срок за внасяне на депозитите – всеки работен
ден, но не по-късно от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 20.10.2014 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.

5843

Председател на Надзорния съвет:
В. Чилова

ВЕСТНИК
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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 26.09.2014 г. вкл. в приемното време
на СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.
Цената на тръжната документация – 600 лв. (с
вкл. ДДС), е платима в брой в сградата на СОАП,
пл. Славейков 6, ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия в търга – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга, в приемното време
на СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.,
в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на документация.
Председател на Надзорния съвет:
В. Чилова
5844

ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД
РЕШЕНИЕ № 333
от 25 юли 2014 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ и чл. 21,
ал. 1, т. 8 и 11 ЗМСМА Общинският съвет – Благоевград, одобрява подробен устройствен план
(ПУП) – парцеларен план (ПП) за обект: „Нов
водопровод от сондажен кладенец“ в имот № 271
(пасище, мера – общинска публична собственост),
минаващ през имот с № 272 (сметище – общинска публична собственост), имот с № 453 (път IV
клас – общинска публична собственост) до резервоар за вода за битови и противопожарни нужди
в имот с № 733 (общинска публична собственост)“
по КВС на с. Бучино, община Благоевград.
Председател:
Р. Тасков
5784

РЕШЕНИЕ № 1392
от 15 август 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 № 543 от 24.07.2014 г. на
Столичния общински съвет Надзорният съвет на
Столичната общинска агенция за приватизация
реши:
1. На 30.09.2014 г. в 15 ч. в Столичната общинска
агенция за приватизация, пл. Славейков 6, ет. 1,
да се проведе публичен търг с явно наддаване за
продажбата на поземлен имот с идентификатор
68134.1385.2231, в УПИ III, кв. 57, м. Ломско шосе,
ж.к. Надежда – III част, общински нежилищен
имот, стопанисван от район „Надежда“.
2. Начална тръжна цена – 91 000 лв. (Сделката
се облага с 20% ДДС).
3. Стъпка на наддаване – 5000 лв.
4. Депозитът за участие – 9100 лв., се внася
по банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска

РЕШЕНИЕ № 335
от 25 юли 2014 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ и чл. 21,
ал. 1, т. 8 и 11 ЗМСМА Общинският съвет – Благоевград, одобрява подробен устройствен план
(ПУП) – парцеларен план (ПП) за обект: „Кабел
20 kV – за захранване на помпена станция“ в поземлен имот № 271 по КВС на с. Бучино, община
Благоевград. Трасето започва от съществуващ
ЖР стълб в имот № 47007 (нива – общинска
собственост), минава през имот № 453 (път ІV
клас – общинска публична собственост), имот
№ 272 (сметище – общинска публична собственост), където ще се изгради нов БКТП 20/0,4
kV, и завършва в имот с № 271 по КВС на с.
Бучино, община Благоевград.
Председател:
Р. Тасков
5785

БРОЙ 73

ДЪРЖАВЕН

РЕШЕНИЕ № 353
от 25 юли 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 127, ал. 6 ЗУТ Общинският съвет – Благоевград, одобрява изменение на общ устройствен
план на община Благоевград, одобрен с Решение
№ 27 по протокол № 3 от 25.02.2011 г. на Общинския съвет – Благоевград, за имот с № 000883 в
местността Поището, землището на с. Церово,
община Благоевград, с цел предвиждане на предимно производствена устройствена зона (Пп)
със следните устройствени показатели:
височина на застрояване – до 10 м;
максимална стойност на Кинт. – 2,5;
плътност на застрояване – максимум 60 %;
плътност на озеленяване – минимум 20 %.

5786

Председател:
Р. Тасков

ВЕСТНИК

РЕШЕНИЕ № 357
от 25 юли 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 127, ал. 6 във връзка с чл. 134, ал. 1, т. 1
ЗУТ Общинският съвет – Благоевград, одобрява
изменение на общ устройствен план на община
Благоевград, одобрен с Решение № 27 по протокол
№ 3 от 25.02.2011 г. на Общинския съвет – Благоевград, за имот с № 014002 в местността Кучкудерска нива, землището на с. Изгрев, община
Благоевград, с цел предвиждане на жилищна
устройствена зона с малка височина до 10 м
(Жм) със следните устройствени показатели:
височина на застрояване – до 10 м;
максимална стойност на Кинт. – 1,2;
плътност на застрояване – максимум 60 %;
плътност на озеленяване – минимум 40 %.

5789
РЕШЕНИЕ № 355
от 25 юли 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 127, ал. 6 във връзка с чл. 134, ал. 1, т. 1 ЗУТ
Общинският съвет – Благоевград, одобрява изменение на общ устройствен план на община Благоевград, одобрен с Решение № 27 по протокол № 3
от 25.02.2011 г. на Общинския съвет – Благоевград,
за имот с № 045020 в местността Бобови ниви,
землището на с. Дъбрава, община Благоевград, с
цел предвиждане на жилищна устройствена зона
с малка височина до 10 м (Жм) със следните
устройствени показатели:
височина на застрояване – до 10 м;
максимална стойност на Кинт. – 1,2;
плътност на застрояване – максимум 60 %;
плътност на озеленяване – минимум 40 %.

5787

Председател:
Р. Тасков

РЕШЕНИЕ № 356
от 25 юли 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 127, ал. 6 във връзка с чл. 134, ал. 1, т. 1
ЗУТ Общинският съвет – Благоевград, одобрява
изменение на общ устройствен план на община – Благоевград, одобрен с Решение № 27 по
протокол № 3 от 25.02.2011 г. на Общинския
съвет – Благоевград, за имот с идентификатор 04279.101.52 в местността Айдаровско дере
по кадастралната карта на Благоевград с цел
предвиждане на жилищна устройствена зона
с малка височина до 10 м (Жм) със следните
устройствени показатели:
височина на застрояване – до 10 м;
максимална стойност на Кинт. – 1,2;
плътност на застрояване – максимум 60 %;
плътност на озеленяване – минимум 40 %.

5788

Председател:
Р. Тасков

С Т Р. 3 7

Председател:
Р. Тасков

ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН
РЕШЕНИЕ № 1068
от 24 юли 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и 13 и ал. 2
ЗМСМА, чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка с доклад
от кмета на община Елин Пелин с вх. № ОА-7572
от 15.07.2014 г. по преписка вх. № УТ2-20-1723 от
2014 г. от „Енигма“ – ЕООД, и след становище на
ПК „Устройство на територията, строителство,
екология, селско и горско стопанство“ Общинският съвет – гр. Елин Пелин, реши:
1. Одобрява ПУП – парцеларен план за транспортен достъп – път с трайна настилка, свързващ
път ІІІ-105 от републиканската пътна мрежа с
ПИ № 068076 в землището на гр. Елин Пелин
с ЕК АТТЕ 27303, община Елин Пелин, Софийска област. Съгласно регистъра на засегнатите
имоти трасето за транспортен достъп преминава
през имоти с № 000178, 000279, 000280, 085038 и
085036 по КВС на землището на гр. Елин Пелин.
2. Проектирането, изграждането и поддръжката
на техническата инфраструктура, необходима за
функционирането на обектите, които ще се изграждат, съгласно одобрения от Общинския съвет – гр.
Елин Пелин, подробен устройствен план да бъде
за сметка на съответния възложител (собственик) съгласно Решение № 787 от 26.11.2009 г. на
Общинския съвет – гр. Елин Пелин.

5812

И.д. председател:
Ем. Петров

РЕШЕНИЕ № 1069
от 24 юли 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и 13 и ал. 2
ЗМСМА, чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка с § 124,
ал. 1 ПЗРЗИДЗУТ и доклад от кмета на община
Елин Пелин с вх. № ОА-7510-(1) от 15.07.2014 г.
по преписка вх. № У Т2-20-1712 от 2014 г. от
Атанас Николов Колев и след становище на ПК

С Т Р.
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ДЪРЖАВЕН

„Устройство на територията, строителство, екология, селско и горско стопанство“ Общинският
съвет – гр. Елин Пелин, реши:
1. Одобрява ПУП:
а) ПЗ „За жилищни нужди“ на имот № 007032,
местност Садината в землището на с. Нови хан с
ЕКАТТЕ 52012, община Елин Пелин, Софийска
област, със следните показатели: височина на сградите – до 10 м; плътност на застрояване – до 60%;
Кинт. – до 1,2; минимална озеленена площ – 40%;
начин на застрояване – свободно, при спазване
изискванията на чл. 31, ал. 1 ЗУТ, и транспортен
достъп – по имот № 000704 (полски път) по КВС
на землището на с. Нови хан;
б) ПП за електрозахранване (подземна кабелна
линия 20 kV през имоти № 000696 и 000704 (полски пътища) на имот № 007032, всички имоти в
землището на с. Нови хан, община Елин Пелин,
Софийска област.
2. Проектирането, изграждането и поддръжката
на техническата инфраструктура, необходима за
функционирането на обектите, които ще се изграждат, съгласно одобрения от Общинския съвет – гр.
Елин Пелин, подробен устройствен план да бъде
за сметка на съответния възложител (собственик) съгласно Решение № 787 от 26.11.2009 г. на
Общинския съвет – гр. Елин Пелин.

5813

И.д. председател:
Ем. Петров

РЕШЕНИЕ № 1070
от 24 юли 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и 13 и ал. 2
ЗМСМА, чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка с доклад
от кмета на община Елин Пелин с вх. № ОА-7569
от 15.07.2014 г. по преписка вх. № УТ2-20-1721
от 2014 г. от „Макс електроникс“ – ООД, и след
становище на ПК по „Устройство на територията,
строителство, екология, селско и горско стопанство“ Общинският съвет – гр. Елин Пелин, реши:
1. Одобрява ПУП – парцеларен план за транспортен достъп до ПИ № 000254 в землището
на с. Григорево с ЕКАТТЕ 17885, община Елин
Пелин, Софийска област. Съгласно регистъра на
засегнатите имоти трасето за транспортен достъп
преминава през имоти с № 000105, 000040, 000039
и 000113 по КВС на землището на с. Григорево.
2. Проектирането, изграждането и поддръжката
на техническата инфраструктура, необходима за
функционирането на обектите, които ще се изграждат, съгласно одобрения от Общинския съвет – гр.
Елин Пелин, подробен устройствен план да бъде
за сметка на съответния възложител (собственик) съгласно Решение № 787 от 26.11.2009 г. на
Общинския съвет – гр. Елин Пелин.

5814

И.д. председател:
Ем. Петров

РЕШЕНИЕ № 1071
от 24 юли 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и 13 и ал. 2
ЗМСМА, чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка с доклад
от кмета на община Елин Пелин с вх. № ОА-7568

ВЕСТНИК
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от 15.07.2014 г. по преписка вх. № УТ2-20-1720
от 2014 г. от „Макс електроникс“ – ООД, и след
становище на ПК „Устройство на територията,
строителство, екология, селско и горско стопанство“ Общинският съвет – гр. Елин Пелин, реши:
1. Одобрява ПУП – парцеларен план за газопровод за захранване на ПИ № 000254 в землището
на с. Григорево с ЕКАТТЕ 17885, община Елин
Пелин, Софийска област. Съгласно регистъра на
засегнатите имоти трасето на газопровода преминава през имоти с № 000105, 000040, 000039
и 000113 по КВС на землището на с. Григорево.
2. Проектирането, изграждането и поддръжката
на техническата инфраструктура, необходима за
функционирането на обектите, които ще се изграждат, съгласно одобрения от Общинския съвет – гр.
Елин Пелин, подробен устройствен план да бъде
за сметка на съответния възложител (собственик) съгласно Решение № 787 от 26.11.2009 г. на
Общинския съвет – гр. Елин Пелин.

5815

И.д. председател:
Ем. Петров

РЕШЕНИЕ № 1072
от 24 юли 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и 13 и ал. 2
ЗМСМА, чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка с § 124,
ал. 1 ПЗРЗИДЗУТ и доклад от кмета на община
Елин Пелин с вх. № ОА-7352-(1) от 15.07.2014 г. по
преписка вх. № УТ2-20-1659 от 2013 г. от „Грийн
Уей България“ – ЕООД, и след становище на
ПК „Устройство на територията, строителство,
екология, селско и горско стопанство“ Общинският съвет – гр. Елин Пелин, реши:
1. Одобрява ПУ П – ПЗ „За производство
на изделия от биоразградим полимер“ на имот
№ 000347 в землището на с. Столник с ЕКАТТЕ
27303, община Елин Пелин, Софийска област, със
следните показатели: височина на сградите – до 10
м; плътност на застрояване – до 60 %; Кинт. – до
1,2; минимална озеленена площ – 20 %; начин на
застрояване – свободно.
2. Проектирането, изграждането и поддръжката
на техническата инфраструктура, необходима за
функционирането на обектите, които ще се изграждат, съгласно одобрения от Общинския съвет – гр.
Елин Пелин, подробен устройствен план да бъде
за сметка на съответния възложител (собственик) съгласно Решение № 787 от 26.11.2009 г. на
Общинския съвет – гр. Елин Пелин.

5816

И.д. председател:
Ем. Петров

РЕШЕНИЕ № 1073
от 24 юли 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и 13 и ал. 2
ЗМСМА, чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка с § 124,
ал. 1 ПЗРЗИДЗУТ и доклад от кмета на община
Елин Пелин с вх. № ОА-7520-(1) от 15.07.2014 г.
по преписка вх. № УТ2-20-1728 от 2014 г. от Пенка Николаева Гацова и след становище на ПК
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„Устройство на територията, строителство, екология, селско и горско стопанство“ Общинският
съвет – гр. Елин Пелин, реши:
1. Одобрява ПУП:
а) ПЗ „За вилно застрояване“ на имот № 180011,
местност Маджарица в землището на с. Нови хан
с ЕКАТТЕ 52012, община Елин Пелин, Софийска
област, със следните показатели: височина на
сградите – до 7 м; плътност на застрояване – до
40 %; К инт. – до 0,8; минима лна озеленена
площ – 50 %; начин на застрояване – свободно,
при спазване изискванията на чл. 34 ЗУТ;
б) ПП за електрозахранване (подземна кабелна
линия 20 kV в имот № 000570 (полски път) на
имот № 180011, всички имоти в землището на с.
Нови хан, община Елин Пелин, Софийска област.
2. Проектирането, изграждането и поддръжката
на техническата инфраструктура, необходима за
функционирането на обектите, които ще се изграждат, съгласно одобрения от Общинския съвет – гр.
Елин Пелин, подробен устройствен план да бъде
за сметка на съответния възложител (собственик) съгласно Решение № 787 от 26.11.2009 г. на
Общинския съвет – гр. Елин Пелин.

5817

И.д. председател:
Ем. Петров

ВЕСТНИК
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Одобрява проекта за изменение на подробен
устройствен план – план за регулация и план за
застрояване на урегулиран поземлен имот (УПИ)
І – „За районен център“, в кв. 8 по плана на гр.
Перник, кв. Рудничар, като:
1. С план за регулация се променя отреждането
на УПИ І – „За районен център“, в УПИ І – „За
комплекс за социални грижи (подпомагане),
трафопост и озеленяване“, в кв. 8.
2. С план за застрояване се потвърждава
съществуващото застрояване на сгради № 2 и
№ 5 – за търговия, и № 6 – за трафопост, и се
определя зона на застрояване с показатели за
малкоетажно жилищно застрояване и устройствена зона Жм.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ решението
подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез кмета
на община Перник пред А дминистративния
съд – Перник.

5828

Председател:
М. Миланов

ОБЩИНА ПЕТРИЧ
ОБЩИНА КАЗАНЛЪК

ЗАПОВЕД № 1797
от 22 август 2014 г.
На основание чл. 44, ал. 1, т. 1 и ал. 2 ЗМСМА
във връзка с чл. 10, ал. 8 ЗНП и чл. 15, ал. 4
ППЗНП и Решение № 1005 от 30.06.2014 г. на
Общинския съвет – гр. Казанлък, нареждам:
1. Откривам яслена група към ЦДГ № 15
„Звънче“ – Казанлък, община Казанлък, и щатни
бройки към нея – 2 щатни бройки медицински
сестри и 2 щатни бройки помощен персонал.
2. Преобразувам ЦДГ № 15 „Звънче“ – Казанлък, в ОДЗ № 15 „Звънче“ – Казанлък.
3. Промяната да се отрази във функция „Здравеопазване“ и списък-образец № 2 на детското
заведение от учебната 2014/2015 г.
4. Да бъдат предприети необходимите действия
за назначаване на медицински и помощен персонал към ОДЗ № 15 „Звънче“ – Казанлък, община
Казанлък, при спазване изискванията на Кодекса
на труда и чл. 14, ал. 1 от Наредба № 26 от 2008 г.
за устройството и дейността на детските ясли и
детските кухни и здравните изисквания към тях.
Контрола по изпълнение на заповедта възлагам на Лилия Цонкова – заместник-кмет на
община Казанлък.
За кмет:
П. Косев

5827

ОБЩИНА ПЕРНИК
РЕШЕНИЕ № 826
от 23 юли 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 ЗМСМА
във връзка с чл. 21, ал. 7 ЗОС и чл. 129, ал. 1 ЗУТ
Общинският съвет – гр. Перник, реши:

РЕШЕНИЕ № 834
от 15 април 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Петрич,
допълва т. 3 към Решение № 795 от 27.03.2014 г.
(ДВ, бр. 49 от 2014 г.), както следва:
„3. Одобрява ПУП – парцеларен план за външно ел. захранване с дължина на трасето около
21 л. м, преминаващо през земеделска земя, общинска собственост, в землището на с. Габрене,
имот 000486, съгласно ПУП – ПП.“
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване от заинтересуваните лица чрез Община Петрич пред Административния съд – Благоевград.

5790

Председател:
Г. Зарков

РЕШЕНИЕ № 928
от 31 юли 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Петрич, реши:
Одобрява ПУП – парцеларен план за трасе
на външно ел. захранване до поземлен имот с
идентификатор 56126.27.8 по кадастрална карта
и кадастрални регистри, местност Козлек, землище гр. Петрич, с трасе и сервитути към него,
предвидени да преминат в поземлени имоти по
кадастрална карта на гр. Петрич, като подробно
описание на имотите и сервитутите е приложено
в табличен вид, неразделна част към ПУП – ПП,
както следва: 56126.27.50, 56126.27.51, 56126.431.52
и 56126.27.14, землище гр. Петрич.
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На основание чл. 215, ал. 4 ЗУ Т решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок
от обнародването му в „Държавен вестник“
чрез Община Петрич пред Административния
съд – Благоевград.
Председател:
Г. Зарков
5830
РЕШЕНИЕ № 935
от 31 юли 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Петрич, реши:
1. Одобрява ПУП – парцеларен план за ПСОВ
в част от имот № 000270, м. Янкулица, землище
с. Чучулигово, с площ 1456 кв. м и транспортен
достъп до ПСОВ през имоти 000270, 000146 с
обща площ на достъпа – 1818 кв. м, при граници,
посочени в приложения ПУП – ПП.
2. Одобрява ПУП – парцеларен план за външно
ел. захранване с дължина на трасето около 788
л. м, преминаващо през земеделски имоти – общинска собственост, в землището на с. Чучулигово съгласно ПУП – ПП и заверен регистър от
Общинска служба „Земеделие“.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване от заинтересуваните лица чрез Община Петрич пред Административния съд – Благоевград.
Председател:
Г. Зарков
5791

ОБЩИНА ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ
РЕШЕНИЕ № 528
от 31 юли 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Полски
Тръмбеш, реши:
Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) за трасета на газопроводно, водопроводно и електропроводно отклонение към ПИ 007003 по КВС на землището
на с. Полски Сеновец, община Полски Тръмбеш,
преминаващи през имоти, както следва:
трасе на газопроводно отклонение: поземлен
имот (ПИ) 000304 – за друг вид производствен,
складов обект, собственост: държавна; поземлен имот (ПИ) 027001 – нива, собственост на
Христо Живков Гечков; поземлен имот (ПИ)
0 0 0 095 – пасище, мера, собст веност: Община Полск и Тр ъмбеш; позем лен и мо т (ПИ)
000038 – за селскостопански, горски ведомствен
път, собственост: Община Полски Тръмбеш;
поземлен имот (ПИ) 000055 – местен път, собственост: Община Полски Тръмбеш; поземлен
имот (ПИ) 000104 – за линии на релсов транспорт, собственост: държавна;
трасе на водопроводно отклонение: поземлен
имот (ПИ) 000055 – местен път, собственост:
Община Полски Тръмбеш; поземлен имот (ПИ)
000104 – за линии на релсов транспорт, собственост: държавна;
трасе на електропроводно отклонение: поземлен имот (ПИ) 005001 – нива, собственост на
Николина Пенчева Василева; поземлен имот (ПИ)
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000055 – местен път, собственост: Община Полски
Тръмбеш; поземлен имот (ПИ) 000104 – за линии
на релсов транспорт, собственост: държавна.
Решението подлежи на обжалване по реда на
чл. 215 ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването
му в „Държавен вестник“ пред Административния съд – Велико Търново, чрез Общинския
съвет – гр. Полски Тръмбеш.

5797

Председател:
Е. Енчев

ОБЩИНА СИЛИСТРА
РЕШЕНИЕ № 1178
от 31 юли 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ и Решение № 184 на
ОЕСУТ, взето на заседание с протокол № 13 от
3.07.2014 г., Общинският съвет – гр. Силистра,
одобрява подробен устройствен план на територията на община Силистра: ,,ПУП – парцеларен
план за създаване на устройствена основа за изграждане на сградно водопроводно отклонение,
за захранване на поземлен имот № 66425.507.321
по КК и КР на гр. Силистра, местност Орта Табия, землище гр. Силистра, община Силистра“.

5798

За председател:
К. Попов

РЕШЕНИЕ № 1181
от 31 юли 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ и Решение № 186 на
ОЕСУТ, взето на заседание с протокол № 13 от
3.07.2014 г., Общинският съвет – гр. Силистра,
одобрява подробен устройствен план на територията на община Силистра: „ПУП – парцеларен
план за създаване на устройствена основа за
изграждане на канализационно отклонение за
поземлен имот № 66425.502.31 по КК и КР на
гр. Силистра, местност Албена, землище гр.
Силистра, община Силистра“.

5799

За председател:
К. Попов

РЕШЕНИЕ № 1182
от 31 юли 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ и Решение № 198 на
ОЕСУТ, взето на заседание с протокол № 14 от
17.07.2014 г., Общинският съвет – гр. Силистра,
одобрява подробен устройствен план на територията на община Силистра: ,,ПУП – парцеларен план за създаване на устройствена основа
за изграждане на ново водопроводно и ново
канализационно отклонение за поземлен имот
№ 66425.505.344 по КК и КР на гр. Силистра,
местност Меджиди Табия, землище гр. Силистра,
община Силистра“.

5800

За председател:
К. Попов
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ОБЩИНА ШУМЕН
РЕШЕНИЕ № 797
от 31 юли 2014 г.
На основание чл. 129, ал. 1 във връзка с
чл. 134, ал. 2, т. 6 ЗУТ, заявление с вх. № 0800-16 от 14.01.2014 г., решение на ОбЕСУТ по
т. 1 от протокол № 24 от 22.07.2014 г., решение
№ КЗЗ-11 от 18.06.2014 г. Общинският съвет – гр.
Шумен, реши:
Одобрява проект за подробен устройствен
план – парцеларен план по чл. 110, ал. 1, т. 5 ЗУТ
за участъка извън урбанизираната територия за
„Експлоатационен път до канална помпена станция Дивдядово“ като част от обект „Изграждане
на помпена станция за отпадъчна вода Дивдядово
с напорен колектор“.
Проектът се одобрява по приложените чертежи,
изведени с № 468 и 469 от 17.07.2014 г.
Решението подлежи на обжалване по реда на
чл. 213 и чл. 215, ал. l и 4 ЗУТ.
Председател:
Г. Колев
5822
РЕШЕНИЕ № 798
от 31 юли 2014 г.
На основание чл. 129, ал. 1 във връзка с
чл. 134, ал. 2, т. 6 ЗУТ, заявление с вх. № 0800-14 от 14.01.2014 г., решение на ОбЕСУТ по
т. 2 от протокол № 24 от 22.07.2014 г., решение
№ КЗЗ-11 от 18.06.2014 г. Общинският съвет – гр.
Шумен, реши:
Одобрява проект за подробен устройствен
план – парцеларен план съгласно чл. 110, ал. 1, т. 5
ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия
за „Тласкател на ПС Дивдядово до съществуващ
главен колектор ІІА към ГПСОВ – Шумен“ като
част от обект „Изграждане на помпена станция за
отпадъчна вода Дивдядово с напорен колектор“.
Проектът се одобрява по приложените чертежи,
изведени с № 475, 476, 477 и 478 от 17.07.2014 г.
Решението подлежи на обжалване по реда на
чл. 213 и чл. 215, ал. l и 4 ЗУТ.
Председател:
Г. Колев
5823
РЕШЕНИЕ № 799
от 31 юли 2014 г.
На основание чл. 129, ал. 1 във връзка с
чл. 134, ал. 2, т. 6 ЗУТ, заявление с вх. № 0800-15 от 14.01.2014 г., решение на ОбЕСУТ по
т. 3 от протокол № 24 от 22.07.2014 г., решение
№ КЗЗ-11 от 18.06.2014 г. Общинският съвет – гр.
Шумен, реши:
Одобрява проект за подробен устройствен
план – парцеларен план съгласно чл. 110, ал. 1,
т. 5 ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за „Захранващ водопровод за канална
помпена станция Дивдядово“ като част от обект
„Изграждане на помпена станция за отпадъчна
вода Дивдядово с напорен колектор“.
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Проектът се одобрява по приложените чертежи, изведени с № 479, 480, 481 и 482 от 17.07.2014 г.
Решението подлежи на обжалване по реда на
чл. 213 и чл. 215, ал. l и 4 ЗУТ.
Председател:
Г. Колев
5824
РЕШЕНИЕ № 800
от 31 юли 2014 г.
На основание чл. 129, ал. 1 във връзка с
чл. 134, ал. 2, т. 6 ЗУТ, заявление с вх. № 0800-12 от 14.01.2014 г., решение на ОбЕСУТ по
т. 4 от протокол № 24 от 22.07.2014 г., решение
№ КЗЗ-11 от 18.06.2014 г. Общинският съвет – гр.
Шумен, реши:
Одобрява проект за подробен устройствен
план – парцеларен план съгласно чл. 110, ал. 1,
т. 5 ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за „Довеждащ канализационен колектор – отклонение от канализационната мрежа
на кв. Дивдядово с дъждопреливник и отливен
канал“ като част от обект „Изграждане на помпена станция за отпадъчна вода Дивдядово с
напорен колектор“.
Проектът се одобрява по приложените чертежи, изведени с № 470, 471 и 472 от 17.07.2014 г.
Решението подлежи на обжалване по реда на
чл. 213 и чл. 215, ал. l и 4 ЗУТ.
Председател:
Г. Колев
5825
РЕШЕНИЕ № 801
от 31 юли 2014 г.
На основание чл. 129, ал. 1 във връзка с
чл. 134, ал. 2, т. 6 ЗУТ, заявление с вх. № 0800-13 от 14.01.2014 г., решение на ОбЕСУТ по
т. 5 от протокол № 24 от 22.07.2014 г., решение
№ КЗЗ-11 от 18.06.2014 г. Общинският съвет – гр.
Шумен, реши:
Одобрява проект за подробен устройствен
план – парцеларен план по чл. 110, ал. 1, т. 5 ЗУТ
за участъка извън урбанизираната територия за
„Външно елзахранване на помпена станция Дивдядово с мачтов трафопост“ като част от обект
„Изграждане на помпена станция за отпадъчна
вода Дивдядово с напорен колектор“.
Проектът се одобрява по приложените чертежи,
изведени с № 473 и 474 от 17.07.2014 г.
Решението подлежи на обжалване по реда на
чл. 213 и чл. 215, ал. l и 4 ЗУТ.
Председател:
Г. Колев
5826
8. – Министърът на регионалното развитие
съобщава, че на основание § 52, ал. 3 и 4 ПЗРЗИДЗУТ
(ДВ, бр. 66 от 2013 г.) във връзка с чл. 154,
ал. 2, т. 5 и ал. 5, чл. 142, ал. 2 и чл. 149, ал. 4
ЗУТ е издадена Заповед № РС-53 от 5.08.2014 г.
за допълване на разрешение за строеж № РС-10
от 4.04.2012 г. (ДВ, бр. 30 от 2012 г.) с допуснато
предварително изпълнение по реда на чл. 60 АПК
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за обект: АМ „Струма“ ЛОТ 4, в участъка „Сандански – Кулата“ от км 423+800 до км 438+500,
І етап: АМ „Струма“ ЛОТ 4, в участъка „Сандански – Кулата“ от км 423+800 до км 424+640 и от
км 435+560 до км 438+500 (обхващащ землищата
на с. Дамяница, община Сандански, с. Марино
поле и с. Чучулигово, община Петрич) – основно
трасе и изместване на засегнати елементи на техническата инфраструктура, в обхвата на подробния
устройствен план – парцеларен план, одобрен със
Заповед № РД-02-14-417 от 22.02.2012 г., Заповед
№ РД-02-14-1439 от 4.06.2012 г. и Заповед № РД-0214-1195 от 2.12.2013 г., извършената отчуждителна
процедура, открита транзитна банкова сметка на
АПИ по РМС № 134 от 14.03.2014 г. с допуснато
предварително изпълнение и представените декларации за съгласие за строителство в частни
имоти, със следната забележка за: 1. изместване
на напоителни тръбопроводи ГТ-1, П-14 и П-15,
попадащи под АМ „Струма“ от км 423+80 до км
424+860; 2. реконструкция на водопровод ∅ 63
от км 423+950 до км 424+17; 3. реконструкция на
канализация при км 424+334; 4. реконструкция
на канализация ∅ 400 при км 438+038; 5. реконструкция на напоителни и отводнителни канали;
6. изместване на оптичен кабел (ОК) – 12 вл. на
„Виваком“ от км 424+380 до км 425+180; 7. тръбен
водосток на км 438+063. На основание чл. 149, ал. 4
ЗУТ издадената заповед подлежи на обжалване
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок след обнародването є в „Държавен вестник“
чрез Министерството на регионалното развитие,
а по отношение на чл. 60 АПК – в 3-дневен срок
от съобщаването є.
5803
9. – Министърът на регионалното развитие съобщава, че на основание § 52, ал. 3 и 4
ПЗРЗИДЗУТ (ДВ, бр. 66 от 2013 г.) и чл. 154, ал. 5
във връзка с ал. 2, т. 5 и чл. 142, ал. 2 ЗУТ е издадена Заповед № РС-52 от 5.08.2014 г. за допълване
на Разрешение за строеж № РС-24 от 14.06.2012 г.
(ДВ, бр. 50 от 2012 г.) с допуснато предварително
изпълнение по реда на чл. 60 АПК за обект: АМ
„Струма“ ЛОТ 4, в участъка „Сандански – Кулата“
от км 423+800 до км 438+500, ІІ етап: АМ „Струма“
ЛОТ 4, в участъка „Сандански – Кулата“ от км
424+640 до км 435+560 и етапна връзка при км
438+500 (от км 438+500 до км 438+780) – основно
трасе и изместване на засегнати елементи на техническата инфраструктура, в обхвата на подробния
устройствен план – парцеларен план, одобрен със
Заповед № РД-02-14-417 от 22.02.2012 г., Заповед
№ РД-02-14-1439 от 4.06.2012 г. и Заповед № РД-0214-1195 от 2.12.2013 г., извършената отчуждителна
процедура, открита транзитна банкова сметка на
АПИ по РМС № 134 от 14.03.2014 г. с допуснато
предварително изпълнение и представените декларации за съгласие за строителство в частни
имоти, със следната забележка за: 1. реконструкция
на водопровод ∅ 100Е при км 430+860; 2. реконструкция на водопровод ∅ 150 при км 433+557;
3. реконструкция на канализация ∅ 500 при км
434+040; 4. реконструкция на канализация ∅ 800
при км 434+504; 5. сондаж за топла вода ∅ 100
ст. при км 427+200; 6. реконструкция на електропроводи 0,4 kV км 434+520; 7. реконструкция на
електропроводи 20 kV; 8. селскостопански път при
км 426+747; 9. изместване на жп линия в участъка
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„Генерал Тодоров – Кулата“, реконструкция на ВЛ
400 kV „Пирин“ на жп км 200+425; 10. общински
път при км 428+880. На основание чл. 149, ал. 4
ЗУТ издадената заповед подлежи на обжалване
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок след обнародването є в „Държавен вестник“
чрез Министерството на регионалното развитие,
а по отношение на чл. 60 АПК – в 3-дневен срок
от съобщаването є.
5795
15. – Министърът на регионалното развитие
на основание чл. 149, ал. 4 във връзка с чл. 154,
ал. 5 ЗУТ съобщава, че е издал Заповед № РС46 от 22.07.2014 г. за допълване на Разрешение
за строеж № РС-4 от 4.02.2011 г. (ДВ, бр. 18 от
2011 г.), издадено от министъра на регионалното
развитие и благоустройството на АЕЦ „Козлодуй“ – ЕАД, за строеж: „Модернизация на шлюз
за радиационен контрол и дезактивация на транспортни средства“ – АЕЦ „Козлодуй“ – промяна
на строителната конструкция и свързаното с това
изменение на електрозахранването. На основание
чл. 149, ал. 4 ЗУТ заповедта подлежи на обжалване от заинтересованите лица пред Върховния
административен съд в 14-дневен срок от обнародването є в „Държавен вестник“ чрез МРР.
5859
16. – Министърът на регионалното развитие съобщава, че на основание § 52, ал. 3 и 4 ПЗРЗИДЗУТ
(ДВ, бр. 66 от 2013 г.) във връзка с чл. 154, ал. 2,
т. 5 и ал. 5, чл. 142, ал. 2 и чл. 149, ал. 4 ЗУТ
е издадена Заповед № РС-47 от 29.07.2014 г. за
допълване на Разрешение за строеж № РС-24 от
14.06.2012 г. (ДВ, бр. 50 от 2012 г.) с допуснато
предварително изпълнение по реда на чл. 60 АПК
за обект: АМ „Струма“ ЛОТ 4, в участъка „Сандански – Кулата“ от км 423+800 до км 438+500,
ІІ етап: АМ „Струма“ ЛОТ 4, в участъка „Сандански – Кулата“ от км 424+640 до км 435+560
и етапна връзка при км 438+500 (от км 438+500
до км 438+780) – основно трасе и изместване
на засегнати елементи на техническата инфраструктура в обхвата на подробния устройствен
план – парцеларен план, одобрен със Заповед
№ РД-02-14-417 от 22.02.2012 г. и извършената
отчуждителна процедура, със следната забележка
за: 1. шумозащитни стени от км 426+830 до км
427+660; 2. нови сухи проходи за преминаване
на животни – тръбен водосток на км 433+220; 3.
шумозащитни стени за птици; 4. защитни екрани на надлези. На основание чл. 149, ал. 4 ЗУТ
издадената заповед подлежи на обжалване пред
Върховния административен съд в 14-дневен срок
след обнародването є в „Държавен вестник“ чрез
Министерството на регионалното развитие, а по
отношение на чл. 60 АПК – в 3-дневен срок от
съобщаването є.
5805
17. – Министърът на регионалното развитие съобщава, че на основание § 52, ал. 3 и 4
ПЗРЗИДЗУТ (ДВ, бр. 66 от 2013 г.) във връзка
с чл. 154, ал. 2, т. 5 и ал. 5, чл. 142, ал. 2 и
чл. 149, ал. 4 ЗУТ е издадена Заповед № РС-48
от 29.07.2014 г. за допълване на разрешение за
строеж № РС-10 от 4.04.2012 г. (ДВ, бр. 30 от
2012 г.) с допуснато предварително изпълнение
по реда на чл. 60 АПК за обект: АМ „Струма“
ЛОТ 4, в участъка „Сандански – Кулата“ от км
423+800 до км 438+500, І етап: АМ „Струма“ ЛОТ
4, в участъка „Сандански – Кулата“ от км 423+800
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до км 424+640 и от км 435+560 до км 438+500
(обхващащ землищата на с. Дамяница, община
Сандански, с. Марино поле и с. Чучулигово,
община Петрич) – основно трасе и изместване
на засегнати елементи на техническата инфраструктура, в обхвата на подробния устройствен
план – парцеларен план, одобрен със Заповед
№ РД-02-14-417 от 22.02.2012 г. и извършената
отчуждителна процедура, със следната забележка
за нови сухи проходи за преминаване на животни,
както следва: 1. тръбен водосток на км 424+580;
2. тръбен водосток на км 436+520; 3. тръбен водосток на км 437+800. На основание чл. 149, ал. 4
ЗУТ издадената заповед подлежи на обжалване
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок след обнародването є в „Държавен вестник“
чрез Министерството на регионалното развитие,
а по отношение на чл. 60 АПК – в 3-дневен срок
от съобщаването є.
5804
18. – Министърът на регионалното развитие съобщава, че на основание § 52, ал. 3 и 4 ПЗРЗИДЗУТ
(ДВ, бр. 66 от 2013 г.) във връзка с чл. 154, ал. 2,
т. 5 и ал. 5, чл. 142, ал. 2 и чл. 149, ал. 4 ЗУТ
е издадена Заповед № РС-50 от 31.07.2014 г. за
допълване на Разрешение за строеж № РС-35 от
29.07.2013 г. (ДВ, бр. 71 от 2013 г.) с допуснато
предварително изпълнение по реда на чл. 60 АПК
за обект: АМ „Струма“ ЛОТ 2 „Дупница – Благоевград“ от км 322+000 до км 359+483.52, съответно
за: подобект – съоръжения група І на км 359+100
при ПВ Благоевград над р. Дреновска; мост над р.
Дреновска при км 359+100 по директното трасе на
АМ „Струма“; мост над р. Дреновска при км 0+084
на пътна връзка № 4 (Път ІІІ-106 – Кулата); мост
над р. Дреновска при км 0+177 на пътна връзка
№ 5 (Кулата – Път ІІІ-106); подобект – мост над р.
Дреновска при км 0+063 на пътна връзка № 3 (Път
ІІІ-106 – Индустриална зона) на ПВ Благоевград;
подобект – мост над р. Дреновска при км 0+098
на пътна връзка № 6 (Път ІІІ-106 – Индустриална
зона) на ПВ Благоевград; подобект – виадукт
при км 322+400. На основание чл. 149, ал. 4 ЗУТ
издадената заповед подлежи на обжалване пред
Върховния административен съд в 14-дневен срок
след обнародването є в „Държавен вестник“ чрез
Министерството на регионалното развитие, а по
отношение на чл. 60 АПК – в 3-дневен срок от
съобщаването є.
5806
36. – Министърът на регионалното развитие обявява, че на основание чл. 148, ал. 3, т. 2,
буква „а“ и ал. 4, чл. 145, ал. 2, т. 2, буква „а“
във връзка с чл. 143, ал. 1 и 2 и чл. 144, ал. 1
ЗУТ е издал Разрешение за строеж № РС-51 от
4.08.2014 г. за строеж: „Външно електрозахранване
с кабели СрН 20 kV от подстанция „Верила“ до
„Постановъчен експозиционен център ІІІ етап“,
намиращ се в ПИ 164024, м. Умни дол, с. Нови
хан, община Елин Пелин. На основание чл. 149,
ал. 4 ЗУТ разрешението за строеж може да бъде
обжалвано от заинтересованите лица пред Върховния административен съд в 14-дневен срок
от обнародването му в „Държавен вестник“ чрез
Министерството на регионалното развитие.
5858
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99. – Военната академия „Г. С. Раковски“ – София, обявява конкурс за заемане на академична
длъжност „главен асистент“ за военнослужещ
в област на висше образование 9. „Сигурност и
отбрана“, професионално направление 9.2. „Военно дело“, научна специалност „Организация и
управление на въоръжените сили“, по учебните
дисциплини: „Основи на военната стратегия“,
„Отбранително-мобилизационна подготовка“ и
„Комплектуване на войските с мобилизационни
ресурси“ – офицер, един, със срок 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Сроковете
по процедурата, изискванията към кандидатите
за участие в конкурса са определени със Заповед
№ ОХ-489 от 14.07.2014 г. на министъра на отбраната на Република България. За дата на подаване
на документите от кандидатите се счита датата
на завеждането им в регистратурата на Военната
академия. Документи и справки – София, бул.
Евлоги и Христо Георгиеви 82, тел. 92-26-512,
92-26-576.
5738
94. – Медицинският университет – София,
Медицински факултет, обявява конкурс за главен
асистент в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт по професионално направление
7.1. Медицина и научна специалност „Офталмология“ за нуждите на Катедрата по офталмология
на база Клиника по очни болести – Детско очно
отделение, към УМБАЛ „Александровска“ със
срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Документи и справки – София 1431,
бул. Св. Г. Софийски 1, Катедра по офталмология,
тел. 02/9230 234, 02/9230 661.
5779
95. – Медицинският университет – София,
Медицински факултет, обявява конкурс за главен асистент в област на висше образование 7.
Здравеопазване и спорт по професионално направление 7.1. Медицина и научна специалност
„Обща хирургия“ за нуждите на К линичния
център по ендокринология и геронтология на
база К линика по ендокринна хиру ргия към
УСБАЛЕ „Акад. Иван Пенчев“ със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Документи и справки – София 1431, ул. Здраве
2, УСБАЛЕ „Акад. Иван Пенчев“, ет. 10, тел.
02/895-60-40 – секретар.
5780
96. – Медицинският университет – София,
Медицински факултет, обявява конкурс за главен
асистент в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт по професионално направление
7.1. Медицина и научна специалност „Ендокринология“ за нуждите на Катедрата по вътрешни
болести на база Клиника по ендокринология към
УМБАЛ „Александровска“ със срок 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Документи
и справки – София 1431, бул. Св. Г. Софийски 1,
Клиника по ендокринология – канцелария, тел.
02/9230 227.
5781
97. – Медицинският университет – София,
Медицински факултет, обявява конкурс за главен асистент в област на висше образование 7.
Здравеопазване и спорт по професионално направление 7.1. Медицина и научна специалност

С Т Р.

44

ДЪРЖАВЕН

„Гастроентерология“ за нуждите на Катедрата
по вътрешни болести на база Клиника по гастроентерология към УМБАЛ „Св. Иван Рилски“
със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Документи и справки – София 1431,
бул. Св. Г. Софийски 1, Клиника по ендокринология – канцелария, тел. 02/9230 227.
5782
360. – Институтът по полимери при БАН – София, обявява конкурс за главен асистент по професионално направление 4.2. химически науки
(полимери и полимерни материали) за лаборатория
„Амфифилни и йоногенни полимери“ със срок 2
месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Документи – в канцеларията на института, ул.
Акад. Г. Бончев, бл. 103 А, тел. 979 2209.
5778
84. – Институтът по електрохимия и енергийни системи при БАН – София, обявява конкурс
за заемане на академичната длъжност главен
асистент по професионално направление 4.2.
Химически науки, научна специалност 01.05.14.
Електрохимия (вкл. химически източници на
тока) за нуждите на секция „Електрохимични
методи“ – един, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Кандидатите могат
да подават документи за участие в канцеларията
на Института по електрохимия и енергийни системи при БАН, София, ул. Акад. Георги Бончев,
бл. 10, стая 218, тел. 02/979 27 50.
5819
68. – Община Габрово на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план
(ПП) на линеен обект: „Довеждащ водопровод яз.
„Христо Смирненски“ – Пречиствателна станция
за питейни води – рехабилитация на безнапорно
трасе чрез релайнинг“. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ заинтересованите лица
могат да направят писмени искания, предложения и възражения относно проекта за подробен
устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП)
на линеен обект: „Довеждащ водопровод яз.
„Христо Смирненски“ – Пречиствателна станция
за питейни води – рехабилитация на безнапорно
трасе чрез релайнинг“, до кмета на общината.
5821
3. – Община Девин, област Смолян, на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен
проект за промяна на ПУП – план за улична
регулация в обхват от т. 131 (през о.т. 132, о.т.
133, о.т. 134, о.т. 293, о.т. 135, о.т. 136, о.т. 66, о.т.
65, о.т. 64, о.т. 63, о.т. 62, о.т. 60, о.т. 57) до о.т. 56
по плана на с. Гьоврен, община Девин. Проектът
е изложен за разглеждане в сградата на общинската администрация, стая № 15. На основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересованите лица могат
да направят писмени възражения, предложения и
искания по проекта до общината в едномесечен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“.
5801
125. – Община Елин Пелин на основание
чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект
за ПУП – парцеларен план за електропровод (КЛ
20 kV) за захранване на ПИ № 007022 и 007045 в
землището на с. Мусачево, община Елин Пелин,
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Софийска област, собственост на „Сириус Консултинг България“ – ЕООД. Съгласно регистъра
на засегнатите имоти трасето на електропровода
преминава през имот № 000168 по КВС на землището на с. Мусачево. Проектът и съпътстващата го документация се намират в отдел „УТ
и КС“ на Община Елин Пелин, ет. 1, стая № 3.
На основание чл. 128. ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „ Държавен вестник“
заинтересуваните лица могат да се запознаят с
материалите по преписката и да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
за ПУП – ПП до кмета на общината.
5818
54. – Община гр. Куклен, област Пловдив,
на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че
е изработен проект на ПУП – парцеларен план
за линеен обект: „Отклонение от съществуващ
разпределителен газопровод за захранване на цех
за горещо поцинковане на метални конструкции“,
в УПИ IV-011411, местност Капсида, по КВС на
гр. Куклен, община Куклен. Същият е изложен за
разглеждане в Община Куклен, ет. 1, стая № 18,
в работното време на общината. На основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересованите лица могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта на предварителния ПУП
до общинската администрация в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“.
5870
1. – Община Ловеч, отдел „Устройствено планиране и кадастър“, на основание чл. 128, ал. 1
ЗУТ съобщава, че е изработен проект на подробен
устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП)
за водоснабдяване на поземлени имоти в местност
Липака, землище на гр. Ловеч. На основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването на съобщението в „Държавен вестник“
заинтересованите лица могат да направят писмени
възражения до кмета на община Ловеч. Проектът
е изложен в сградата на Община Ловеч – стая 227.
5808
2. – Община Ловеч, отдел „Уст ройствено
планиране и кадастър“, на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект на
подробен устройствен план – парцеларен план
(ПУП – ПП) за водоснабдяване на поземлени
имоти 43952.517.104, 43952.517.134, 43952.517.156,
43952.517.666, 43952.517.119 и 43952.517.176 в местност Липака, землище на гр. Ловеч. На основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването на съобщението в „Държавен вестник“
заинтересованите лица могат да направят писмени
възражения до кмета на община Ловеч. Проектът
е изложен в сградата на Община Ловеч – стая 227.
5809
80. – Община гр. Петрич, област Благоевград, на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава
на заинтересуваните, че е изработен проект на
ПУП – парцеларен план за трасе на външно ел.
захранване, външен водопровод до имот 000097,
м. Ваканица, землище с. Камена. Трасето и
сервитутите са предвидени да преминат в земеделски поземлени имоти в масиви по КВС, като
подробно описание на имотите и сервитутите
е приложено в табличен вид, неразделна част
към ПУП – ПП, както следва: за външно ел.
захранване – имоти: 000284, 044034; за външно
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водоснабдяване – имоти: 000284, 044026, 044027,
044037. Проектът се намира в сградата на Община
Петрич. В едномесечен срок заинтересуваните
лица могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта за подробен
устройствен план до общинската администрация.
5810
82. – Община Пирдоп на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
подробен устройствен план (парцеларен план) за
обект: „Реконструкция и подмяна на довеждащ
водопровод за питейно-битово водоснабдяване на с.
Душанци, община Пирдоп“. Проектът е изложен за
разглеждане в стая № 2 в сградата на общинската
администрация. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ
заинтересуваните лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация в едномесечен срок
от обнародването в „Държавен вестник“.
5802
185. – Община гр. Ракитово, област Пазарджик, на основание чл. 128, ал. 1 и 2 ЗУТ съобщава
на всички заинетересовани лица, че за обект на
техническата инфраструктура: „Нова подземна
кабелна линия 20 kW от нов стълб на ул. Крали
Марко до нов стълб в ПИ 62004.10.50 по КК на
гр. Ракитово“, е изработен подробен устройствен
план – парцеларен план. В едномесечен срок от
обнародването в „Държавен вестник“ на обявлението заинтересуваните лица могат да направят
писмени възражения, предложения и искания до
общинската администрация, Ракитово.
5792
1. – Община Русе на основание чл. 128, ал. 1
ЗУТ съобщава, че е изработен проект за подробен
устройствен план – парцеларен план за техническа инфраструктура – водопроводна връзка от
съществуващ градски водопровод до съществуваща
водопроводна шахта на сдружение „Караманлийка
2“ в местността Караманлийка, землище на гр.
Русе. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересованите лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация.
5829
75. – Община с. Невестино, област Кюстендил,
на основание чл. 28б, ал. 4 ППЗСПЗЗ съобщава,
че с протокол от 12.06.2014 г. на комисията, назначена със Заповед № ДС-20-158 от 10.06.2014 г.
на областния управител на област Кюстендил,
са приети помощен план и план на новообразуваните имоти за местността Костовска махала
(махала Мурджовци) в землището на с. Еремия,
община Невестино. На основание чл. 28б, ал. 5
ППЗСПЗЗ в едномесечен срок от обнародването
на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени искания
и възражения по плановете и придружаващата
ги документация до кмета на община Невестино.
Плановете и придружаващата ги документация
са изложени за разглеждане от заинтересованите
лица в сградата на общината, ет. 3, стая 7.
5869

СЪДИЛИЩА
Върховният административен съд на основание чл. 188, ал. 1 АПК съобщава, че е постъпила
жалба от „Асоциация Българска книга“, София,
„Просвета – София“ – АД, София, Лозанка Стоя-
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нова Симеонова от Перник, Добрина Стоянова
Добрева от Попово, „Издателска къща Анубис“ – ООД, София, и „Булвест 2000“, София, с
която се оспорва Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 5 от 2003 г. за оценяване
и одобряване на учебници и учебни помагала,
издадена от министъра на образованието и науката,
по което е образувано адм. д. № 10340 от 2014 г.
по описа на Върховния административен съд.
5852
Административният съд – Благоевград, на
основание чл. 218, ал. 1 ЗУТ обявява че по жалба
на „Аксент Пропъртис“ – ООД, с ЕИК 175057315,
със седалище и адрес на управление: София, ул.
717 № 3, представлявано от Катя Димитрова
Сексенова, против Заповед № РД-15-431А от
2.06.2014 г. на кмета на община Разлог, с която е
одобрен подробен устройствен план (ПУП) – ПРЗ
с отреждане за „Автодиагностичен център“ в
обхвата на УПИ XVII, ПИ 61813.751.240, кв. 4
по плана на гр. Разлог, община Разлог, съгласно
приложени чертежи, неразделна част от заповед
та, като УПИ XVII, ПИ 61813.751.240, кв. 4 по
плана на гр. Разлог, община Разлог, се отрежда за
„Автодиагностичен център“ в устройствена зона
с преобладаващо застрояване с малка височина
до 10 м (етажност максимум 3 етажа), означена
като (Жм), плътност – до 60 %, и интензивност
(Кинт.) – 1.2 max, в съотвествие с графичните
указания и таблици към чл. 69 от Наредба № 8 за
ОСУСП в съпътстващите чертежи, неразделна част
от заповедта, е образувано адм.д. № 559/2014 г.,
насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание на 14.10.2014 г. в 10 ч. Заинтересуваните
лица могат да се конституират като ответници
в производството пред съда в едномесечен срок
от обнародването на оспорването в „Държавен
вестник“ чрез подаване на заявление до съда,
което трябва да съдържа: а) трите имена и адреса, телефон, факс и електронен адрес, ако има
такъв – за българските граждани; б) трите имена
и личния номер за чужденец и адреса, заявен
в съответната администрация, телефон, факс и
електронен адрес, ако има такъв; в) фирмата на
търговеца или наименованието на юридическото
лице, изписани и на български език, седалището и
последния посочен в съответния регистър адрес на
управление и електронния му адрес; г) номер на
делото; д) акта, който се оспорва, и органа, който
го е издал; е) изявление, че заинтересуваното лице
желае да бъде конституирано в производството
като ответник; ж) подпис на заявителя. Към
заявлението се прилагат писмени доказателства,
удостоверяващи качеството на заинтересувано
лице на заявителя. Със заявлението е недопустимо
да се правят искания за отмяна на индивидуалния
административен акт, както и за присъединяване
към подадени жалби в законоустановения срок.
5860
Административният съд – Варна, ХІХ състав,
съобщава за направено оспорване от Теменуга
Стефанова Филчева на Решение № 795-5 от
19.12.2012 г. на Общинския съвет – гр. Варна (ДВ,
бр. 9 от 1.02.2013 г.), с което е одобрен план за
улична регулация на с.о. Под село в частта на
ПИ 505.856 по ПНИ на м. Под село, означен в
ПУР като ПИ 856. Заинтересованите лица могат да се конституират като ответници по адм.
дело № 1858/2014 г. в едномесечен срок от деня
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на обнародване на съобщението в „Държавен
вестник“ чрез подаване на заявление до съда,
което да съдържа реквизитите по чл. 218, ал. 5
ЗУТ, като приложат доказателства, удостоверяващи качеството им на заинтересовани лица.
Към заявлението е недопустимо да се правят
искания за отмяна на обжалвания акт, както и
за присъединяване към подадената от Теменуга
Стефанова Филчева жалба.
5796
Добричкият районен съд, гражданска колегия, І състав, уведомява Дерън Коен, роден на
27.11.1974 г., гражданин на Великобритания, с
неизвестен адрес в Република България, че има
качеството на ответник по гр. д. № 2248/2014 г. по
описа на Районния съд – гр. Добрич, образувано
по предявен от Гергана Петрова Ковачева иск за
лишаване от родителски права по отношение на
детето Александър Коен, на основание чл. 132,
ал. 1, т. 2 СК и му указва, че в двуседмичен срок
от обнародването на съобщението в „Държавен
вестник“ следва да се яви в канцеларията на
ДРС за връчване на съобщение по чл. 131 ГПК
ведно с исковата молба и приложенията към нея.
Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на
чл. 48, ал. 2 ГПК.
5861
Варненският окръжен съд, гражданско отделение, обявява, че е образувано гражданско дело
№ 107/2014 г. по предявен иск от Комисията за
отнемане на незаконно придобито имущество с
БУЛСТАТ 131463734 чрез Пламен Георгиев Димит
ров в качеството на председател с адрес София,
ул. Г. С. Раковски 112, и адрес за призоваване:
Варна, ул. Алеко Константинов 17, ет. 1, против:
Витан Георгиев Витанов с постоянен адрес: Вар
на, ул. Ружа 45, ет. 1, ап. 1, и Малинка Ангелова
Витанова с постоянен адрес: Варна, ул. Ружа
45, ет. 1, ап. 1, с правно основание чл. 28, ал. 1
ЗОПДИППД (отм.) във връзка с § 5 ПЗРЗОПДНПИ
за отнемане в полза на държавата на следното имущество на обща стойност 205 367,57 лв., а именно:
На основание чл. 4, ал. 1 ЗОПДИППД (отм.) от
ответника Витан Георгиев Витанов
недвижим имот – 11,90 кв. м ид. части от
място, цялото с площ 462 кв. м, намиращо се във
Варна, община Варна, област Варна, ул. Детелина
7, представляващо поземлен имот № У1-265, попадащо в кв. 39, 25 подрайон по плана на гр. Варна,
при граници: улица, поземлени имоти № УИ-264,
263, У-266, 267 и XIII – общински, придобит от
Малинка Ангелова Витанова по време на брака
є с проверяваното лице Витан Георгиев Витанов,
съгласно нотариален акт № 116, том II, рег. № 7880,
дело № 290 от 26.11.2007 г., подписан от Стелиана
Костадинова, нотариус в Съдебен район – Варна,
рег. № 446 на НК (вх. рег. № 35761, акт № 183, том
СХП, дело № 27827 от 26.11.2007 г. – Сл. Вп. – Вар
на) с пазарна стойност на 11,90 кв. м ид.ч. от
дворно място към настоящия момент – 2380 лв.;
лек автомобил марка „Пежо“, модел „107 1.0
И“, рег. № В7786НС, рама № VF3РNСFАС88268044,
двигател № 5892719, дата на първа регистрация
21.07.2008 г., регистриран в КАТ – Варна, на името на Малинка Ангелова Витанова, придобит от
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Малинка Ангелова Витанова по време на брака
є с проверяваното лице Витан Георгиев Витанов;
пазарна стойност към настоящия момент – 6500 лв.
На основание чл. 4, ал. 1 във връзка с чл. 9
ЗОПДИППД (отм.) от ответницата Малинка
Ангелова Витанова
су мата 1000 лв., представл яваща внесени
суми по сметка ВС 94 11ВВ8 80022003299020 в
„ОББ“ – АД, титуляр на сметката Малинка Ангелова Витанова.
На основание чл. 4, ал. 1 във връзка с чл. 10
ЗОПДИППД (отм.) от ответниците Витан Георгиев
Витанов и Малинка Ангелова Витанова
недвижим имот – апартамент № 1, намиращ
се във Варна, ул. Ружа 45, първи жилищен етаж,
с площ 65 кв. м, състоящ се от коридор, баня-тоалетна, спалня, килер, кухня и хол, една тераса,
при граници: ап. № 2, калкан, стълбище и улица,
построен в жилищна сграда, състояща се от четири
апартамента, гараж и кафе-аператив за двадесет
места, ведно с избено помещение № 2 с площ
2,14 кв. м, при граници: изба на ап. № 2, коридор,
калкан, както и 10,57 % ид. части от общите части
на сградата и 1 ГЗО кв. м ид. части от дворното
място, в което е построена сградата, цялото с
площ 520 кв. м, съставляващо УПИ пл. № VI194.195 обединен, кв. 19 по плана на 25 подрайон
на гр. Варна, при граници на дворното място:
улица, УПИ пл. № У-190.193; IХ-196.197, УХI-199,
като продавачите си запазват правото на строеж
и надстрояване на цялата сграда, придобит от
проверяваното лице Витан Георгиев Витанов по
време на брака му с Малинка Ангелова Витанова,
съгласно нотариален акт № 143, том I, рег. № 4912,
дело № 143/18.06.2002 г., подписан от Борис Василев,
нотариус в Съдебен район – Варна, рег. № 124 на
НК (вх. рег. № 8022, акт № 2, т. XXIV, дело № 5317
от 18.06.2002 г. – Сл. Вп. – Варна), с пазарна стойност на имота към настоящия момент – 97 500 лв.;
недвижим имот, намиращ се във Варна, ул. Ружа
32, представляващ гараж № 3 с площ 19 кв. м при
граници: ул. Ружа, жилище на първи етаж, двор,
отгоре – тераса, както и съответните идеални
части от общите части на сградата и от правото на
строеж върху дворното място, в което е построена
сградата, цялото с площ 281 кв. м, съставляващо
УПИ – № Х-164 в кв. 17 по плана на 25 подрайон
на гр. Варна – район „Приморски“, при граници
на целия имот: ул. Ружа, УПИ № XVI-165, 166, IX,
от две страни ул. Божур, придобит от проверяваното лице Витан Георгиев Витанов по време на
брака му с Малинка Ангелова Витанова, съгласно
нотариален акт № 71, том I, рег. № 676, дело № 62
от 15.02.2008 г., подписан от Диана Бейлерян, нотариус в Съдебен район – Варна, рег. № 012 на НК
(вх. рег. № 3243, акт № 145, том IX, дело № 2204 от
15.02.2008 г. – Сл. Вп. – Варна), с пазарна стойност
към настоящия момент – 15 500 лв.;
недви ж им имот, намиращ се във Варна,
ул. Ружа 32, представляващ 19 кв. м идеални
части от дворно място, цялото с площ 281 кв. м,
съставляващо УПИ № Х-164 в кв. 17 по плана на 25
подрайон на гр. Варна – район „Приморски“, при
граници на целия имот: ул. Ружа, УПИ № XVI165, 166, IX, от две страни ул. Божур, придобит от
проверяваното лице Витан Георгиев Витанов по
време на брака му с Малинка Ангелова Витанова,
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съгласно нотариален акт № 71, том I, рег. № 676,
дело № 62 от 15.02.2008 г., подписан от Диана
Бейлерян, нотариус в Съдебен район – Варна, рег.
№ 012 на НК (вх. рег. № 3243, акт № 145, том IX,
дело № 2204 от 15.02.2008 г. – Сл. Вп. – Варна), с
пазарна стойност на 19 кв. м ид. части от дворно
място към настоящия момент – 3800 лв.
На основание чл. 4, ал. 2 ЗОПДИППД (отм.) от
ответника Витан Георгиев Витанов
су мата 7000 лв., представл яваща пазарна
стойност към датата на отчуждаване на 1/2 ид.
част от недвижим имот, намиращ се в с. Слънчево, община Аксаково, а именно дворно място,
представляващо парцел XIX-215 в кв. 39 по плана
на с. Слънчево с площ 970 кв. м, при граници:
парцел III-252, XV-353, XVIII-251 и път, ведно с
изградената в парцела вилна сграда на два етажа
с площ 44 кв. м, с изба и гараж, отчужден от
Витанов съгласно нотариален акт № 97, том VI,
рег. № 5180, дело № 594 от 11.08.2004 г., подписан
от Александър Александров, нотариус в Съдебен район – Варна, рег. № 316 на НК (вх. рег.
№ 17137, акт № 26, том ЬУН, дело № 129252 от
11.08.2004 г. – Сл. Вп. – Варна);
су мата 55 лв., представл яваща пазарната
стойност към датата на отчуждаване на лек
автомобил марка „Ланчия“, модел „Делта“, рег.
№ ЕН5704А, рама № 2ЬА831АВ000376599, двигател
№ 146В0000264424, дата на първа регистрация
2.01.1984 г., отчужден на 6.11.1996 г.; автомобилът
е бил собственост на Витан Георгиев Витанов;
сумата 115 лв., представляваща пазарната
стойност към датата на отчуждаване на товарен
автомобил марка „Фолксваген“, модел „ЛТ 28“,
рег. № В6485АВ, рама № \УУ2222282ВН014318,
двигател № ША024203, дата на първа регистрация
23.01.1981 г., отчужден на 16.07.1996 г.;
сумата 500 лв., представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаване на лек автомобил
марка „Опел“, модел „Кадет“, рег. № В1793АХ,
рама № М)Ь000033Р5185308, двигател № 131459330,
дата на първа регистрация 25.07.1985 г., отчужден
с договор за покупко-продажба от 10.03.2006 г.
На основание чл. 4, ал. 2 във връзка с чл. 9
ЗОПДИППД (отм.) от Витан Георгиев Витанов и
Малинка Ангелова Витанова
су мата 1500 лв., представл яваща пазарна
стойност към датата на отчуждаване на лек
автомобил марка „Опел“, модел „Корса“, рег.
№ В4864СК, рама № У8Х000093Ь4040835, двигател
№ С131М19О86706, дата на първа регистрация
17.10.1989 г., отчужден с договор за покупко-продажба от 30.11.2006 г.;
сумата 2500 лв., представляваща пазарна стойност към датата на отчуждаване на лек автомобил марка „Пежо“, модел 206, рег. № В6633СМ,
рама № УР32СКРХЕ40038728, двигател № КРХ10Р87КР8А2515477, дата на първа регистрация
15.10.1998 г., отчужден с договор за покупко-продажба от 11.07.2013 г.
Производството по делото е насрочено за
разглеждане в открито съдебно заседание на
28.01.2015 г. от 15 ч. на основание чл. 28, ал. 2
ЗОПДИППД (отм.). Указва на заинтересованите
лица, че могат да предявят своите претенции върху
описаното имущество и суми най-късно в първото
по делото заседание, насрочено за 28.01.2015 г., и
по реда на чл. 29 ЗОПДИППД (отм.).
5596
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ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
12. – Управителният съвет на Футболен клуб
„ Левски – Раковски“ – София, по собствена
инициатива съгласно протокол от проведено
заседание на управителния съвет на 18.08.2014 г.
и на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 19, ал. 1 от
устава на сдружението свиква ОС на членовете
на сдружението на 2.10.2014 г. в 10 ч. на адрес
София, район „Триадица“, ул. Балша 18, Спортен
комплекс (СК) „Раковски“, при следния дневен
ред: 1. изменение и допълнение на устава на
сдружението; 2. приемане на нов устав на сдружението с внесените изменения и допълнения; 3.
разглеждане на молба от член на УС – Александър Димитров Костов за освобождаването му от
длъжност и отговорност; вземане на решение за
освобождаване на Александър Димитров Костов
от длъжност като член на УС на сдружението с
решение за освобождаването му от отговорност;
4. избор на нов управителен съвет на сдружението в състав: Станислав Петров Ангелов, Кирил
Лозанов Ивков, Добромир Георгиев Жечев; 5.
определяне на длъжностите на новия УС на
сдружението; избор на председател на УС, който
е и председател на клуба; избор на зам.-председател и член; 6. възлагане на изпълнение на
взетите решения. Документацията по вземането
на Решение за свикване на ОС, както и всички
документи по провеждане на събранието са на
разположение за запознаване и справки на членовете на сдружението всеки работен ден от 10
до 17 ч. в сградата на управлението на клуба на
адрес – София, район „Триадица“, ул. Балша 18,
Спортен комплекс (СК) „Раковски“.
5758
11. – Управителният съвет на футболен клуб
„Люлин“ – София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
във връзка с чл. 12, ал. 1 от устава на сдружението свиква общо събрание на членовете на ФК
„Люлин“ на 15.10.2014 г. в 18 ч. в сградата на ФК
„Люлин“, София, ж. к. Люлин 2, ул. 207, Стадиона,
при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на
УС; 2. проект за решение – ОС приема отчета; 3.
промени в устава на сдружението – раздел цели,
дейност, органи на управление; 4. освобождаване
на членовете на управителния съвет; 5. избор
на нов управителен съвет; 6. разни. Поканват се
всички членове на сдружението да присъстват.
При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе един час по-късно на
същото място и при същия дневен ред.
5783
1 29. – Уп ра ви т е л н и я т с ъве т на сд ру же ние „Стратегии и технологии в образованието – 2010“, София, на основание чл. 25, т. 13 от
устава и чл. 26, ал. 1, 2 и 3 ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на 25.10.2014 г. в 10 ч. в София 1504,
бул. Дондуков 129, ет. 3, ап. 6, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на сдружението за
2013 – 2014 г.; 2. финансов отчет за 2013 – 2014 г.;
3. приемане на нови членове; 4. избор на нов
управителен съвет; 5. приемане план за дейността през 2015 г.; 6. разни. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 11 ч., на същото място и
при същия дневен ред независимо от броя на
присъстващите членове.
5831
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10. – Управителният съвет на сдружение
„Асоциация на земеделските производители в
България (АЗПБ)“ на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква извънредно общо събрание на 2.10.2014 г. в
10 ч. в София в сградата на АЗПБ, ул. Владайска
29, ет. 1, при следния дневен ред: 1. вземане на
решение за преизбиране или за освобождаване
на следните членове от състава на УС поради
изтекъл мандат – Стефан Желязков, Николай
Димов, Цветан Цеков, като в случай на освобождаването им или на някой от тях от ОС новите
кандидатури за кандидат-членове на УС са: 1.
Цанко Славчев Цанев; 2. Стоян Тодоров Стоянов;
3. Младен Николаев Денев. Поканват се всички
членове на асоциацията да присъстват лично или
чрез техни упълномощени представители. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
извънредното общо събрание ще се проведе същия ден в 11 ч. на същото място и при същия
дневен ред и ще се счита за редовно независимо
от броя на членовете. Писмените материали по
въпросите от дневния ред са на разположение на
посочения адрес на сдружението.
5901
11. – Управителни ят съвет на Мес тната
териториална организация на автомобилистите – Бяла Слатина, на основание чл. 26, ал. 1
ЗЮЛНЦ и чл. 23, ал. 1 от устава свиква редовно отчетно общо събрание на членовете си на
24.10.2014 г. в 17 ч. в сградата на МТОА – Бяла
Слатина, ул. Захари Стоянов 12, при следния
дневен ред: 1. отчет на УС на МТОА – Бяла
Слатина, за 2013 г. и основни приоритети за развитие на организацията; проект за решение – ОС
приема отчета за дейността на УС; 2. приемане
на бюджета за 2014 г. на организацията; проект
за решение – ОС приема предложения бюджет за
2014 г.; 3. разни. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе в
18 ч. на същото място и при същия дневен ред.
5864
11. – Управителният съвет на ССК „Черно
море“ – Варна, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на 10.10.2014 г. в 18 ч. във
Варна – СУ „Г. Бенковски“, при следния дневен
ред: 1. избор на нов председател на сдружението;
2. разни. При липса на кворум събранието ще се
проведе същия ден в 19 ч. на същото място и при
същия дневен ред на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ.
5832
11. – Управителният съвет на Спортен клуб
„Вдигане на тежести и културизъм Преслав“, гр.
Велики Преслав, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на 25.10.2014 г. в 10 ч. в
Спортна зала за вдигане на тежести – ул. Хан
Омуртаг 10, при следния дневен ред: 1. промени
в устава; 2. избиране на ново ръководство. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
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събранието се отлага с един час, след което се
провежда на същото място при същия дневен ред и
се счита за законно колкото и членове да се явят.
5767
130. – Управителният съвет на сдружение
„Н А РСПБМ“, Ве л и ко Т ърново, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
„Н А РСПБМ“ на 15.10.2014 г. в 9 ч. в хотел
„Лесопарка“, гр. Лясковец, при следния дневен
ред: 1. приемане и освобождаване на членове;
2. приемане на годишните финансови отчети на
сдружение „НАРСПБМ“ за 2013 г.; 3. доклад за
дейността на „НАРСПБМ“ за 2013 г.; 4. разни.
При липса на кворум на основание чл. 26 от устава и чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе
1 час по-късно същия ден и на същото място.
5745
4. – Управителният съвет на СНЦ „Добричко
училищно настоятелство“ (СНЦ „ДУН“), Добрич,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква извънредно
общо събрание на сдружението на 29.10.2014 г.
в 15 ч. на адрес: Добрич, ул. Независимост 7,
ет. 12, заседателната зала, при следния дневен
ред: 1. прекратяване мандата на контролния
съвет (КС) на СНЦ „Д У Н“, освобож даване
членовете му и избор на КС на СНЦ „ДУН“
за нов мандат; 2. освобождаване членовете на
управителния съвет (УС) на СНЦ „ДУН“, освобождаването им от отговорност и избор на
УС на СНЦ „ДУН“ за нов мандат; 3. промени в
устава на СНЦ „ДУН“ – изменения в разпоредбите относно свикване на общо събрание. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
общото събрание ще се проведе същия ден в
16 ч., на същия адрес и при същия дневен ред.
Писмените материали, свързани с дневния ред
на събранието, са на разположение на адреса
на управление на СНЦ „ДУН“.
5834
66. – Управителният съвет на сдружение
„Туристическо дружество Ропотамо“, Созопол, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на 21.10.2014 г. в 17 ч. в офиса на нотариус Бинка
Кирова на адрес Бургас, ул. Фердинандова 20,
ет. 4, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността през периода 2013 г. – 2014 г.; 2. избиране на
нови членове; 3. изключване на членове; 4. приемане на проектобюджета за 2015 г.; 5. промени
в устава на сдружението. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 18 ч. на същото място и
при същия дневен ред.
5746
Поправка. Столичната общинска агенция за
приватизация прави следната поправка в Решение № 1351 от 23 юли 2014 г. на Надзорния съвет
на същата (ДВ, бр. 68 от 2014 г.): думите в т. 1
„4.09.2014 г. в 15 ч.“ да се четат: „4.09.2014 г. в 14 ч.“.
5838
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