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лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, заплащани
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посланик на Република България в Австралийския съюз, и за извънреден и пълномощен
посланик на Република България в Нова
Зеландия със седалище в Канбера.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на външните работи.
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Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Министър-председател:
Георги Близнашки
Подпечатан с държавния печат.
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М И Н ИС Т ЕР С К И С ЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 320
ОТ 8 ОКТОМВРИ 2014 Г.

за одобряване на допълнителни разходи по
бюджета на Министерството на труда и социалната политика за 2014 г. за изплащане на
еднократна финансова помощ на законните
наследници на починалите лица при инцидента в завода за взривни вещества „Миджур“
в с. Горни Лом на 1 октомври 2014 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи
в размер 150 000 лв. по бюджета на Министерството на труда и социалната политика за
2014 г. за изплащане на еднократна финансова
помощ на законните наследници на лицата,
починали при инцидента в завода за взривни вещества „Миджур“ в с. Горни Лом на
1 октомври 2014 г., съгласно приложението.
(2) Еднократната финансова помощ се
изплаща за всяко от починалите лица и е в
размер 10 000 лв.
(3) Средствата по ал. 1 да се осигурят за
сметка на преструктуриране на разходите
по централния бюджет за 2014 г.
Чл. 2. Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се
увеличат разходите по Политика в областта
на социалната закрила и равните възмож-

ности, по бюджетна програма „Предоставяне на социални помощи при прилагане на
диференциран подход“.
Чл. 3. Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се
увеличат показателите по чл. 14, ал. 3 от
Закона за държавния бюджет на Република
България за 2014 г.
Чл. 4. Еднократната финансова помощ се
изплаща на законните наследници на починалите или на техни законни представители
в размера по чл. 1, ал. 2 от Агенцията за
социално подпомагане чрез дирекция „Социално подпомагане“ по постоянен адрес на
починалото лице.
Чл. 5. Министърът на труда и социалната
политика да извърши съответните промени
по бюджета на Министерството на труда и
социалната политика за 2014 г. и да уведоми
министъра на финансите.
Чл. 6. Министърът на финансите да извърши произтичащите от чл. 1 промени по
централния бюджет за 2014 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните
финанси.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на труда и социалната
политика.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Георги Близнашки
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
Приложение
към чл. 1, ал. 1
Списък на починалите лица при инцидента
в завода за взривни вещества „Миджур“ в
с. Горни Лом на 1 октомври 2014 г.
1. Емил Валериев Митков
2. Мирослав Съйков Чернев
3. Валери Петков Цокин
4. Христо Каменов Борисов
5. Цветан Борисов Михайлов
6. Румен А лександров Ръбин
7. Петър Симеонов Попов
8. Емил Илиев Илиев
9. Пламен Иванов Петков
10. Петко Костов Иванов
11. Красимир Димитров Георгиев
12. Иван Петров Георгиев
13. Венера Евтимова Георгиева
14. Милка Петрова Ангелова
15. Михаил Димитров Илиев
6854
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МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
НАРЕДБА № 8121з-667
от 6 октомври 2014 г.

за условията и реда за изпращане на държавни служители от Министерството на вътрешните работи за изпълнение на длъжност в
институции или в структури на Европейския
съюз и в международни организации
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С тази наредба се определят условията и редът за изпращане на държавни
служители от Министерството на вътрешните
работи (МВР) за изпълнение на длъжност в
институции или в структури на Европейския
съюз (ЕС) и в международни организации
въз основа на договори, по които Република
България е страна.
Чл. 2. (1) Изпращането на държавни служители от МВР за изпълнение на длъжност
в институции или в структури на ЕС и в
международни организации въз основа на
договори, по които Република България е
страна, се предхожда от национална и международна подборна процедура.
(2) Национа лната подборна процед у ра
включва следните етапи:
1. обявяване на вакантните длъжности
в институции или в структури на ЕС и в
международни организации;
2. извършване на подбор на кандидатите;
3. изпращане на кандидатурите на одобрените или класираните след подбора кандидати за участие в съответната международна
подборна процедура.
(3) След приключване на подборната процедура се извършва подготовка и организация
по командироване на държавните служители
за изпълнение на длъжността.
Чл. 3. Изпълнението на длъжност в институции или в структури на ЕС и в международни организации въз основа на договори,
по които Република България е страна, се
основава на следните принципи:
1. спазване на националното законодателство и международните договори, по които
Република България е страна;
2. доброволност;
3. защита при и по повод изпълнение на
длъжността.
Чл. 4. Статутът на командированите държавни служители за изпълнение на длъжност
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в институции или в структури на ЕС или в
международна организация се определя за
всяка конкретна длъжност въз основа на
съществуващите актове на ЕС или съответната международна организация, или на
други приложими международноправни договорености и българското законодателство.
Чл. 5. По време на изпълнение на длъжността си в институции или в структури на ЕС
и в международни организации държавните
служители се намират под ръководството на
ръководителя на съответната институция или
структура или международна организация.
Чл. 6. Дирекция „Международно оперативно сътрудничество“ (ДМОС) организира
и осъществява дейностите по чл. 2, ал. 2 и 3.
Чл. 7. Дирекция „Международно оперативно сътрудничество“ поддържа база данни
на държавните сл у ж ители, изпълн яващи
длъжност в институции или в структури на
ЕС и в международни организации, и координира работата с тях за по-добро участие
в процеса на вземане на решения в ЕС или
в международните организации.
Г л а в а

в т о р а

УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ИЗПРАЩАНЕ
Раздел I
Обявяване на вакантните позиции
Чл. 8. Националната подборна процедура
започва с постъпването на официална покана
за участие в международна подборна процедура за заемане на длъжност в институции
или в структури на ЕС и в международни
организации или с обявяването на такива
вакантни длъжности.
Чл. 9. (1) Поканите за участие в международна подборна процедура своевременно
се публикуват на електронната ИНТРАНЕТ
страница на ДМОС и дирекция „Човешки
ресу рси“ (ДЧР). Поканата може да бъде
публикувана и на електронната страница на
структурата, получила поканата.
(2) Когато за дадена длъжност не е постъпила официална покана, но има обявена
вакантна длъжност на електронната страница
на съответната международна организация,
информацията се публикува от ДМОС по
реда на ал. 1.
Раздел II
Подбор на кандидатите
Чл. 10. При публикуване на поканата по
чл. 9 директорът на ДМОС обявява:
1. необходимите за участие документи;
2. изискванията, на които трябва да отговарят кандидатите;
3. срок за подаване на документите;
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4. критерии за класиране в случаите на
чл. 19, ал. 3.
Чл. 11. Подборът на държавни служители
за изпълнение на длъжност в институции
или в структури на ЕС и в международни
организации се осъществява чрез конкурс
по документи при прозрачна и обективна
процедура.
Чл. 12. (1) Конкурсът по документи се
провежда от постоянна комисия, назначена
със заповед на министъра на вътрешните
работи.
(2) Конкурсът включва следните етапи:
1. подаване на документи;
2. провеждане на събеседване – в случаите
по чл. 19, ал. 3;
3. одобряване на кандидати, отговарящи
на изискванията, или класиране на кандидатите в случаите по чл. 19, ал. 3.
Чл. 13. (1) Кандидатите за изпълнение на
длъжност в институции или в структури на
ЕС или в международна организация трябва
да отговарят на следните общи изисквания:
1. да са прослужили не по-малко от 4
години на длъжност за държавен служител
в МВР;
2. да не са в срок на действие на наложено
дисциплинарно наказание;
3. срещу тях да няма образувано дисциплинарно производство;
4. да не са временно отстранени от длъжност;
5. да не са отзовавани предсрочно от изпълнение на длъжност като национален експерт
за извършени дисциплинарни нарушения;
6. да владеят писмено и говоримо изискуемия за длъжността чужд език;
7. да са изминали най-малко една година
и шест месеца от приключването на предишен задграничен мандат като задгранични
представители, участие в мисия на международна организаци я или изпълнение на
длъжност в институции или в структури на
ЕС, или в международна организация, когато
този мандат е бил по-дълъг от една година
и шест месеца.
(2) Изискването по ал. 1, т. 7 не се прилага по отношение на длъжности, изискващи
командироване за срок не по-дълъг от шест
месеца или при кандидатстване по реда на
чл. 30.
Чл. 14. Кандидатите за изпълнение на
длъжност в институции или в структури на
ЕС или в международна организация трябва
да отговарят и на специфичните изисквания,
обявени в поканата за съответната длъжност.
Чл. 15. (1) За у частие в националната
подборна процеду ра кандидатите подават
заявление по месторабота чрез ръководителя
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на съответната структура до директора на
ДМОС в срока, определен по реда на чл. 10.
(2) Към заявлението кандидатите прилагат
следните документи:
1. кадрова справка, изготвена от съответното звено „Човешки ресурси“;
2 . а в т о биог рафи я (C V ) – ф ормат т и п
„Europass“;
3. документи, удостоверяващи владеенето
на изискуемия чужд език;
4. копие от свидетелство за управление на
моторно превозно средство, ако е необходимо
по специфичните изисквания за длъжността;
5. други документи, имащи отношение
към съответната подборна процедура, които да дадат възможност на комисията да
прецени съответствието на кандидатите с
изискванията за длъжността.
Чл. 16. (1) Комисията по чл. 12 се състои от председател, заместник-председател
и членове.
(2) Председателят на комисията е ръководен служител от ДМОС, а заместник-председателят – ръководен служител от дирекция
„Международно сътрудничество“.
(3) В състава на комисията задължително
се включват държавен служител с юридическо
образование и държавен служител от ДЧР.
(4) В с л у ча и т е, ког ат о е не о бход и ма
допълнителна експертиза, към комисията
могат да бъдат привличани експерти по съответното направление по предложение на
председателя на комисията.
(5) В случаите, когато обявените позиции
предполагат допълнителни разходи за МВР,
извън разходите за възнаграждение и социално осигуряване, в комисията задължително
участва директорът на дирекция „Планиране и управление на бюджета“ (ДПУБ) или
негов представител – държавен служител от
ДПУБ, с право на глас.
(6) Док у мента лно-тех ническото осиг уряване на комиси я та се осъщест вява от
секретар на комисията, който е държавен
служител от ДМОС.
(7) Секретарят:
1. подготвя дневни я ред за работа на
комисията;
2. съхранява документите на кандидатите;
3. изготвя сравнителна таблица, в която
отразява данните за всеки кандидат;
4. регистрира присъствието на членовете
на комисията на заседанията;
5. извършва други дейности, свързани с
работата на комисията.
(8) А дминистративното обслужване на
дейността на комисията се осъществява от
ДМОС.
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Чл. 17. (1) Комисията се свиква на заседания от председателя, а при негово отсъствие – от заместник-председателя.
(2) Дневният ред за заседанието се изпраща на всички членове най-късно до 24 часа
преди заседанието. В изключителни случаи
дневният ред може да се предостави в деня
на заседанието.
Чл. 18. (1) Заседанията на комисията се
провеждат при присъствие най-малко на 2/3
от състава на комисията.
(2) Председателят, заместник-председателят и членовете на комисията имат право
на един глас.
(3) Решенията на комисията се вземат с
мнозинство повече от половината от присъстващите членове на комисията.
(4) Заседанията на комисията се ръководят
от председателя, а в негово отсъствие – от
заместник-председателя.
(5) Председателят на комисията отговаря
за провеждането на конкурса в съответствие
с изискванията на тази наредба и при спазване на принципа на обективност.
Чл. 19. (1) Комисията разглежда подадените документи в срок до три дни от изтичане на срока за подаване на документи и
се произнася с протокол, в който определя
кандидатите, които да бъдат номинирани
з а у час т ие в меж д у нар од нат а подб орна
процедура.
(2) Когато няма изискване за номиниране на определен брой кандидати за дадена
длъжност, комисията одобрява и допуска до
участие в международната подборна процедура всички кандидати, които отговарят на
изискванията.
(3) Когато в международната подборна
процедура е определено изискване за номиниране на определен брой кандидати за
дадена длъжност, комисията класира кандидатите по съотносимост към изискванията
за длъжността в низходящ ред.
(4) Кандидатите, които не отговарят на
изискванията за кандидатстване, не се допускат до участие в международната подборна
процедура, като в протокола се посочват
основания за това.
(5) Ког ат о н и кой о т к а н д и дат и т е не
отговаря на изиск вани ята за заемане на
длъжността, това се отразява в протокола.
Чл. 20. (1) Протоколът по чл. 19, ал. 1 се
предоставя за утвърждаване на заместникминистър на вътрешните работи, отговарящ
за международното сътрудничество.
(2) След утвърждаване протоколът по ал. 1
се публикува на ИНТРАНЕТ страницата на
ДМОС, като в него се публикува списък с
одобрените или класирани и неодобрените
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или некласирани кандидати, като за неодобрените или некласираните се посочват
основанията за това.
Ч л. 21. (1) Д и рек ц и я „Меж д у народ но
оперативно сътрудничество“ изпраща кандидатурите на одобрените или класираните
държавни служители от МВР до институции или структури на ЕС, международни
организации, Министерството на външните
работи за участие в международните подборни процедури или съответните национални
точки за контакт.
(2) С изпращането на кандидатурите по
а л. 1 на ц иона л ната подборна п роцед у ра
приключва.
Г л а в а

т р е т а

ПОДГОТОВК А И ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЛЪЖНОСТ
Чл. 22. В случаите, когато за изпълнение
на длъжността се изисква предварителна
подготовка и организация, същите се извършват от ДМОС.
Г л а в а

ч е т в ъ р т а

КОМ А НДИРОВА НЕ Н А ДЪРЖ А ВНИТЕ
С Л У Ж И Т Е Л И З А И ЗП Ъ Л Н Е Н И Е Н А
ДЛЪЖНОСТ
Чл. 23. Държавните служители, избрани
след международна подборна процедура за
изпълнение на длъжност в институции или
в структури на ЕС и в международни организации въз основа на договори, по които
Република България е страна, се командироват със заповед на министъра на вътрешните работи по предложение на директора
на ДМОС.
Чл. 24. Заповедта за командироване се
изготвя от ДЧР и определя всички съществени условия, свързани с изпълнението на
длъжността, и задължително съдържа:
1. имена, длъж ност и месторабота на
държавния служител;
2. държава и населено място, в която се
командирова държавният служител;
3. длъжността, за изпълнението на която
държавният служител се командирова:
4. датата, от която започва командироването, както и крайният му срок;
5. брой на дните, осигурени за пътуване
до и от местоизпълнението;
6. финансови условия, включително пътните разходи до и от местоизпълнението;
7. условия за пътуване, вид на транспортното средство и маршрут;
8. специфични права и задължения на
командированото лице, включително представяне на подробен доклад от командирования след приключване на командироването.
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Чл. 25. Командироването се прекратява
при:
1. собствено желание на командированото лице;
2. изтичане срока на командироване;
3. закриване на длъжността;
4. приключване на изпълнението на длъжността, за която лицето е командировано;
5. промяна на здравословното състояние,
която се явява пречка за продължаване изпълнението на длъжността, за която лицето
е командировано;
6. иск а не о т с т ра на на и нс т и т у ц и я та
или структурата на ЕС и международната
организация;
7. наличие на поведение, несъвместимо
със законодателството на Република България или на държавата, в която се изпълнява
длъжността, или правилата, на които е подчинена дейността на съответната институция
или международна организация.
Чл. 26. (1) За срока на командироване
държавните служители запазват заеманата
длъжност в МВР.
(2) За срока на командироване държавните служители предоставят на ДМОС обща
информация за изпълняваната работа и изготвяните от съответната институция или
организация атестации и оценки за дейността
им, когато са налице такива.
Чл. 27. При прекратяване на командироването по чл. 25, т. 1 и 7 и ако пребиваването в
държавата, в която се изпълнява длъжността, е за период, по-малък от една трета от
срока на командироване, командированото
лице възстановява на МВР средствата за
транспорт във връзка с командироването.
Чл. 28. (1) Срокът за командироване се
определя със заповедта за командироване в
съответствие с първоначално определения
с поканата срок.
(2) Срокът на командироване може да бъде
продължен еднократно, като в случаите, в
които първоначалният срок е по-дълъг от
година и шест месеца, продължението не
може да надвишава първоначално определения срок.
Чл. 29. По изключение срокът на изпълнение на дадена длъжност може да бъде
продъл жен и извън сроковете по чл. 28,
а л. 2, когато след проведена национа лна
процедура не са одобрени други подходящи
кандидати и изпълнението на длъжността е
от изключителен интерес за МВР.
Чл. 30. По време на изпълнение на длъжност в институции или в структури на ЕС
и в международни организации държавните
служители могат да кандидатстват за повисоки позиции в същата институция или
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структура на ЕС и в международна организация по реда на тази наредба.
Чл. 31. (1) За времето на изпълнение на
длъжност в институции или в структури на
ЕС и в международни организации държавните служители на МВР получават:
1. основно месечно възнаграж дение за
заеманата длъжност в МВР;
2. допълнително възнаграждение за прослужено време в МВР;
3. командировъчни дневни пари.
(2) Командировъчните дневни пари по
ал. 1, т. 3 не се изплащат от МВР, ако те се
поемат от институцията или структурата на
ЕС, или международната организация.
(3) Размерът на командировъчните дневни пари, когато те са за сметка на МВР, се
определя по реда на Наредбата за дългосрочните командировки в чужбина, приета
с ПМС № 252 от 2000 г. (обн., ДВ, бр. 100
от 2000 г.; доп., бр. 25 от 2010 г.).
Чл. 32. (1) За времето на изпълнение на
длъжност в инстит уции или в структ у ри
на ЕС и в международни организации държавните служители на МВР задължително
се застраховат срещу рискове от злополука,
акутно заболяване и/или други съответни на
конкретния случай рискове за сметка на МВР.
(2) Застраховката по ал. 1 не се прави
в случаите, когато длъжността е в държави – членки на ЕС. В тези случаи служителите са длъжни да предприемат необходимите
действия за осигуряването на документи за
признаване на здравноосигурителните им
права.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ
РАЗПОРЕДБИ
§ 1. (1) Обявените и неприключили до
влизането в сила на наредбата национални
подборни процедури се довършват по досегашния ред.
(2) Кандидатите, избрани след международна подборна процедура за изпълнение на
длъжност в институции или в структури на
ЕС и в международни организации въз основа
на договори, по които Република България е
страна, преди влизане в сила на наредбата,
но които не са командировани до влизане в
сила на наредбата, се командироват по реда
на наредбата.
§ 2. Наредбата се издава на основание
чл. 168, ал. 4 от Закона за Министерството
на вътрешните работи.
§ 3. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Йордан Бакалов
6782
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МИНИСТЕРСТВО
НА ТРАНСПОРТА,
ИНФОРМАЦИОННИТЕ
ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА
Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ 4 от 2007 г. за аеронавигационните карти
(ДВ, бр. 47 от 2007 г.)
§ 1. В чл. 2, ал. 2 думите „Наредба № 15 от
1999 г. за аеронавигационно информационно
обслужване (ДВ, бр. 96 от 1999 г.)“ се заменят
с „Наредба № 15 от 2011 г. за аеронавигационното информационно обслужване (обн., ДВ,
бр. 37 от 2011 г.; изм. и доп., бр. 48 от 2014 г.)“.
§ 2. В чл. 6 се създават ал. 3, 4 и 5:
„(3) На всички видове аеронавигационни
карти, независимо от тяхното предназначение, се използват едни и същи условни знаци
за наземни навигационни средства, пресечни
точки и пътни точки.
(4) Условните знаци за изобразяване на основни точки се използват в следния приоритет:
1. навигационни средства, разположени на
земната повърхност;
2. пресечни точки;
3. пътни точки.
(5) Условен знак за пътна точка се използва
единствено, ако конкретната основна точка не
е наземно навигационно средство или пресечна точка.“
§ 3. В чл. 17 се създава ал. 5:
„(5) В летищен район, в който работят
повече от едно летище, се прилага една обща
стойност за магнитното отклонение, която се
изобразява на съответните аеронавигационни
карти и се използва в процедурите за полети
на всяко от тези летища.“
§ 4. В чл. 18 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „от 1999 г.“ се отменят.
2. В ал. 2 след думите „информационно
обслужване“ се добавя „и приложение № 4“.
§ 5. В чл. 19, ал. 2 след думите „Наредба
№ 15 за аеронавигационно информационно
обслужване“ се добавя „и приложение № 4“.
§ 6. В чл. 20 думите „регламентирани в
Наредба № 6 от 2001 г. за експлоатация на
въздухоплавателни средства (ДВ, бр. 64 от
2001 г.)“ се отменят.
§ 7. В чл. 43 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) Стойностите за направление и пътни
ъгли спрямо географското северно направление
се указват допълнително в скоби до най-близката десета от градуса.“
§ 8. В чл. 44, ал. 3 т. 4 се изменя така:
„4. трасета за ОВД и техните обозначения,
установени навигационни спецификации и
ограничения, пътни ъгли с точност до найблизкия градус в двете посоки за всеки учас-
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тък, а където е приложимо, и направлението
на потока въздушно движение.“
§ 9. В чл. 52 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) Стойностите за направления и пътни
ъгли спрямо географското северно направление
се указват допълнително в скоби до най-близката десета от градуса.“
§ 10. В чл. 53, ал. 5 се правят следните изменения и допълнения:
1. Точка 5 се изменя така:
„5. обозначение на установените навигационни спецификации и ограничения;“.
2. Досегашните т. 5 – 14 стават т. 6 – 15.
3. Създава се т. 16:
„16. обозначение на „Flyover“ основни точки.“
§ 11. В чл. 61 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) Стойностите за направления и пътни
ъгли спрямо географското северно направление
се указват допълнително в скоби до най-близката десета от градуса.“
§ 12. В чл. 62, ал. 7 се правят следните
изменения и допълнения:
1. Точка 10 се изменя така:
„10. обозначение на установените навигационни спецификации и ограничения;“.
2. Досегашните т. 10 – 11 стават т. 11 – 12.
3. Създава се т. 13:
„13. обозначение на „Flyover“ основни точки;“.
4. Досегашната т. 12 става т. 14.
§ 13. В чл. 71 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) Стойностите за направления и пътни
ъгли спрямо географското северно направление
се указват допълнително в скоби до най-близката десета от градуса.“
§ 14. В чл. 72, ал. 7 се правят следните
изменения и допълнения:
1. Точка 8 се изменя така:
„8. обозначение на установените навигационни спецификации и ограничения;“.
2. Досегашните т. 8 – 10 стават т. 9 – 11.
3. Създава се т. 12:
„12. обозначение на „Flyover“ основни точки.“
§ 15. В чл.81 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) Стойностите за направления и пътни
ъгли спрямо географското северно направление
се указват допълнително в скоби до най-близката десета от градуса.“
§ 16. В чл. 87, ал. 2 се създава т. 10:
„10. обозначение на „Flyover“ основни точки.“
§ 17. Създава се раздел ХІІІа:

С Т Р.

8

ДЪРЖАВЕН

„Раздел XIIIа
Аеронавигационна карта с мащаб 1:500 000
Чл. 132а. (1) Аеронавигационната карта с
мащаб 1:500 000 съдържа информация, която
да удовлетвори изискванията за водене на визуална навигация при изпълнение на полети с
ниски скорости, на къси и средни разстояния,
и на ниски и средни височини.
(2) Тази карта може да се използва:
1. като основна аеронавигационна карта;
2. при първоначално обучение на летателен
и щурмански състав;
3. като допълнение към специализирани
карти, които не съдържат съществена визуална
информация;
4. за планиране на полети.
Чл. 132б. (1) Наименованието и надписите по
рамката на аеронавигационната карта с мащаб
1:500 000 са на английски и на български език.
(2) Информацията за броя на съседните
листове и мерните единици, използвани за
обозначаване на превишенията, се разполага
така, че да е ясно видима при сгъната карта.
(3) Сгъването на картата се извършва, както
следва: картата се сгъва по дългата страна, през
средата, с лицето навън, като долната част се
поставя с лицето нагоре; сгъва се по късата
страна през средата; двата края се прегъват
обратно.
(4) В случаите, когато картата се издава на
повече от един картен лист, в горната и/или
дясна част на картните листове се осигуряват
зони за препокриване, извън посочения в индекса обхват.
(5) В зоните за препокриване се изобразява цялата аеронавигационна, топографска
и хидрографска информация, а така също и
информация за изкуствените съоръжения.
(6) Зоните на препокриване са с размер до
15 km (8 NM) и се простират от ограничителния
паралел и меридиан до края на листа.
Ч л. 132в. (1) Аерона ви га ц ион на кар та
1:500 000 се изготвя в равноъгълна проекция.
(2) Паралелите се изобразяват през интервал
от 30 минути.
(3) Меридианите се изобразяват през интервал от 30 минути.
Чл. 132г. (1) На аеронавигационната карта
с мащаб 1:500 000 по продължението на всеки
паралел и меридиан, обозначаващ кръгъл градус, се нанасят отметки за разграфяване през
интервал от 1 минута.
(2) Отметките за разграфяване се нанасят
вдясно от меридианите и над паралелите, като
отметките за всеки 10 минути от градуса се
нанасят от двете страни на линията.
(3) Дължината на отметките за разграфяване
на интервалите от 1 минута е приблизително
1,33 mm, за интервалите от 5 минути е 2 mm
и за интервалите от 10 минути е по 2 mm от
двете страни на линията.
(4) Меридианите и паралелите се номерират
от външната страна на рамката и в полето на
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картата, така че информацията за тях да бъде
достъпна при сгъната карта.
(5) Извън рамката се указват наименованието и основните параметри на проекцията.
Чл. 132д. Всеки картен лист на аеронавигационната карта с мащаб 1:500 000 се обозначава
с име, което съвпада с името на най-важното
населено място или характерна географска
особеност, изобразена на този лист.
Чл. 132е. (1) На аеронавигационната карта
с мащаб 1:500 000 населените места се изобразяват в зависимост от тяхното значение за
визуалната навигация.
(2) Населени места с големи размери се
изобразяват със застроените им граници.
Чл. 132ж. (1) На аеронавигационната карта
с мащаб 1:500 000 се изобразява железопътната
мрежа, включително тунелите и мостовете.
(2) В зони с голяма наситеност някои железопътни линии могат да бъдат пропуснати с
цел добра четливост.
(3) По възможност се указват наименованията на железопътните гари/спирки.
Чл. 132з. (1) На аеронавигационната карта с
мащаб 1:500 000 се изобразява пътната мрежа
и пътищата в строеж, когато са известни.
(2) Пътища без значение за визуалната навигация може да не се изобразяват.
(3) В границите на застроените зони пътната
мрежа не се изобразява, освен когато отделни
елементи представляват характерни ориентири.
(4) Важните пътища се обозначават с номера и/или имена, освен ако това влошава
читаемостта на другата информация.
Чл. 132и. На аеронавигационната карта с
мащаб 1:500 000 се изобразяват природни и
културни забележителности, като: мостове,
електропреносни мрежи, въжени линии, вятърни турбини, минни съоръжения, укрепления,
руини, диги, тръбопроводи, скали, каньони,
пясъчни дюни, морски фарове и др., когато са
от значение за визуалната навигация.
Чл. 132й. На аеронавигационна карта с
мащаб 1:500 000 се изобразяват държавните
граници.
Чл. 132к. На аеронавигационна карта с
мащаб 1:500 000 се изобразяват всички хидрографски обекти, включително и пресъхващите,
които са съвместими с мащаба на картата, като
брегови линии, езера, реки, потоци, солени
езера и др.
Чл. 132л. (1) На аеронавигационна карта
1:500 000 релефът се изобразява както е указано в чл. 14, ал. 2, като интервалът между
хоризонталите се определя така, че да осигури
отчетливо изображение на елементите от релефа, необходими за навигация.
(2) На хоризонталите се отбелязват стойностите на съответните височини.
(3) Когато се използват хипсометрични
тонове, използваната хипсометрична скала се
изобразява извън рамката на картата.
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Чл. 132м. (1) На аеронавигационната карта
с мащаб 1:500 000 чрез височинна отметка се
изобразяват точки, чиято височина е от съществено значение за безопасното изпълнение
на полета.
(2) Точките по ал. 1 са най-високите в обкръжаващата ги местност (най-високата точка
на върха, хребета и т.н.).
(3) По възможност се указват превишенията в долините и нивото на повърхността на
водните басейни.
(4) Превишението на най-високата точка от
картата и географското и местоположение, с
точност до най-близките 5 минути, се указва
извън рамката на картата.
Ч л. 132н. На аерона ви га ц ион на кар та
1:500 000 се изобразяват горски масиви, освен
когато това затруднява разчитането на друга
информация.
Чл. 132о. Извън рамката на аеронавигационна карта с мащаб 1:500 000 се указва датата
на последното обновяване на топографската
информация.
Чл. 132п. (1) На аеронавигационна карта с
мащаб 1:500 000 се изобразяват изогони.
(2) Датата на последното обновяване на
информацията за изогоните се указва извън
рамката на картата.
Чл. 132р. (1) На аеронавигационната карта с
мащаб 1:500 000 се изобразяват всички летища,
летателни площадки и вертолетни летища.
(2) Летищата по ал. 1 се указват с техните
имена, превишения, светосистема, тип на покритието на ПИК и дължината на най-дългата
ПИК.
(3) На аеронавигационната карта с мащаб
1:500 000 се изобразяват изоставени или закрити летища, които могат да бъдат разпознати
от въздуха.
Чл. 132с. На аеронавигационната карта с
мащаб 1:500 000 се изобразяват препятствия
с височина 100 m (300 f) и повече над земната
повърхност.
Чл. 132т. На аеронавигационната карта с
мащаб 1:500 000 се изобразяват електропреносни мрежи, въжени линии, вятърни турбини.
Чл. 132у. На аеронавигационната карта с
мащаб 1:500 000 се изобразяват забранени,
ограничени и опасни зони, както и зони, определени като гъвкави структури от въздушното
пространство, отнасящи се към изобразявания
слой въздушно пространство.
Чл. 132ф. На аеронавигационната карта
с мащаб 1:500 000 се изобразяват значими
елементи на системата за ОВД, включително
контролирани зони, зони за летищно движение, контролирани райони, райони за полетна
информация и други въздушни пространства,
в които се изпълняват полети по ПВП, като се
обозначава съответният клас на въздушното
пространство.
Чл. 132х. На аеронавигационната карта с
мащаб 1:500 000 се изобразяват радионавига-
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ционните средства, техните честоти, позивни
и други характеристики.
Чл. 132ц. На аеронавигационната карта с
мащаб 1:500 000 се изобразява допълнителна
информация, като аеронавигационни наземни
светлини, морски фарове и др.“
§ 18. Наименованието на раздел ХІV се
изменя така:
„Карта на минимални абсолютни височини
при обслужване по контрол на въздушното
движение (КВД) с обзорни средства“.
§ 19. Член 133 се изменя така:
„Чл. 133. (1) Картата на минимални абсолютни височини при обслужване по КВД с обзорни
средства съдържа информация, помагаща на
екипажа на ВС да проверява назначаваните
височини при обслужване по КВД.
(2) На картата на минимални абсолютни
височини при обслужване по КВД с обзорни
средства се поставя надпис, че обозначените
минимални абсолютни височини се ползват
единствено за проверка.“
§ 20. Член 134 се изменя така:
„Чл. 134. Карта на минимални абсолютни
височини при обслужване по КВД с обзорни
средства се издава за районите, в които са
установени процедури за векториране, и минималните абсолютни височини, прилагани
при тези процедури, не могат да се укажат
по ясен начин върху карта на района, карта
на стандартни схеми за отлитане по прибори
или карта на стандартни схеми за долитане
по прибори.“
§ 21. В чл. 135 ал. 1 се изменя така:
„(1) Обхватът на картата на минимални
абсолютни височини при обслужване по КВД
с обзорни средства се подбира така, че да
позволява изобразяването на целия район, за
който са установени процедури за векториране.“
§ 22. В чл. 136 ал. 1 се изменя така:
„(1) Картата на минимални абсолютни
височини при обслужване по КВД с обзорни
средства се изготвя в равноъгълна проекция и
ортодромията се изобразява като права линия.“
§ 23. Член 137 се изменя така:
„Чл. 137. (1) Серията от карти на минимални
абсолютни височини при обслужване по КВД с
обзорни средства се обозначава на всеки картен
лист с думите „RADAR MINIMUM ALTITUDE
CHART – ICAO“.
(2) Всяка карта на минимални абсолютни
височини при обслужване по КВД с обзорни
средства се обозначава с името на основното
летище или ако картата се отнася за няколко
летища – с името на най-голямото населено
място, попадащо в картографирания район,
или с позивната на органа за ОВД.“
§ 24. Член 138 се изменя така:
„Чл. 138. (1) На картата на минимални
абсолютни височини при обслужване по КВД
с обзорни средства се изобразяват бреговите
линии на всички открити водни пространства и на големите езера и реки, освен когато
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изобразяването им пречи за възприемане на
нанесена по-важна информация, имаща пряко
отношение към предназначението на картата.
(2) На картата се изобразяват височинните
отметки и препятствията.“
§ 25. Член 139 се изменя така:
„Чл. 139. На картата на минимални абсолютни височини при обслужване по КВД с
обзорни средства се указва магнитно отклонение
с точност до най-близкия градус.“
§ 26. Член 141 се изменя така:
„Чл. 141. (1) На картата на минимални абсолютни височини при обслужване по КВД с
обзорни средства се изобразяват всички летища.
(2) Летищата по ал. 1 се изобразяват чрез
символите за ПИК в съответствие с приложение № 1.
(3) Превишението на основното летище се
указва закръглено до един метър (фут).
(4) На картата на минимални абсолютни
височини при обслужване по КВД с обзорни
средства се изобразяват обозначението, хоризонталните и вертикалните граници на забранените, ограничените и опасните зони и др.
(5) На картата на минимални абсолютни
височини при обслужване по КВД с обзорни
средства се нанасят и следните елементи на
системата за ОВД:
1. радионавигационни средства с техните
позивни;
2. хоризонтални граници и обозначенията
на въздушните пространства;
3. основни точки от схемите за стандартно
отлитане и долитане по прибори;
4. преходна абсолютна височина, ако такава
е установена;
5. информация, свързана с векторирането,
включваща:
а) минимални абсолютни височини за векториране, закръглени към най-близката по-висока
стойност, кратна на 50 m (100 ft);
б) хоризонтални граници на секторите, в
които са установени минимални абсолютни
височини за векториране, определени с направления или радиали от/към радионавигационно
средство с точност до най-близкия градус или
чрез координати в градуси, минути и секунди,
като за нанасянето се използват дебели линии
така, че отчетливо да се разграничат установените сектори; географските координати
могат да не се нанасят, когато това пречи на
четливостта;
в) окръжности с интервали 20 km (10 NM),
а където е подходящо – 10 km (5 NM), обозначени с тънка прекъсната линия, с радиус,
указан по периферията на окръжността, и с
център – основният за летището VOR, а когато
няма такъв, центърът съвпада с контролната
точка на летището/вертолетното летище;
г) информация относно прилагането на
температурни корекции;
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6. процедури за радиокомуникация, включително позивните и честотите на органите
за ОВД.
(6) Текстово описание на процедурите при
отказ на радиокомуникация, освен когато това
би довело до закриване на важна информация.“
§ 27. В § 1 от допълнителната разпоредба
се правят следните изменения и допълнения:
1. Точка 5 се изменя така:
„5. „Векториране (Vectoring)“ е осигуряване
на навигационно ръководство на ВС посредством указване на определени курсове, основано
на използване на данните от обзорни средства.“
2. Точка 15 се изменя така:
„15. „Зонална навигация (Area navigation
(RNAV)“ е метод за навигация, който позволява експлоатация на въздухоплавателното
средство по произволна траектория в зоната на
покритие на наземни или космически навигационни средства или в границите, определени
от възможностите на бордните средства или
при комбинация от всички.“
3. Точка 38 се изменя така:
„38. „Навигация в съответствие с характеристики (Performance-based navigation (PBN)“ е
зонална навигация, осъществявана в съответствие с изискванията към ВС, експлоатирани
по трасета за обслужване на въздушното движение, процедури за подход по прибори или в
определено въздушно пространство.“
4. Точка 74 се изменя така:
„74. „Навигационна спецификация (Navigation
specification)“ е набор от изисквания към въздухоплавателните средства и екипажа, необходими за навигация, в съответствие със зададени характеристики в определено въздушно
пространство. Навигационните спецификации
са два вида:
а) „Спецификация на необходимите навигационни възможности (RNP) (Required navigation
performance (RNP) specification)“ – набор от
изисквания за зонална навигация, включващ
изисквания за наблюдение и сигнализиране на
борда на ВС; тези спецификации се обозначават със съкращението RNP, например RNP 4,
RNP APCH;
б) „Спецификация за зонална навигация
(Area navigation (RNAV) specification)“ – набор
от изисквания за зонална навигация, който не
включва изисквания за наблюдение и сигнализиране на борда на ВС; тези спецификации се
обозначават със съкращението RNAV, например
RNAV 5, RNAV 1.“
§ 28. В допълнителните разпоредби се създава § 2:
„§ 2. Тази наредба въвежда изискванията на
глави 1, 2, 3, 6 – 15, 17 и 21 от Приложение № 4
към Конвенцията за международно гражданско въздухоплаване, 11 издание от юли 2009 г.,
включително до поправка 57 (Amendment 57).“
§ 29. В приложение № 1 към чл. 6, ал. 1
се правят следните изменения и допълнения:
1. Tочка 121 се изменя така:
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„
Fly-by
Незадължителен
доклад

Fly-by
Задължителен доклад

Flyover
Незадължителен
доклад

Flyover
Задължителен доклад

Точка за доклад при
полет по ПВП
Пресечна точка INT
121

Основни точки и изиск- VORTAC
вания за доклад
TACAN
VOR
VOR/DME
NDB
Пътна точка WPT

“

2. Точка 124 се отменя.
3. Досегашните т. 125 – 177 стават т. 124 – 176.
§ 30. Създава се приложение № 4 към чл. 18, ал. 2 и чл. 19, ал. 2:
Таблица 1. Географска ширина и дължина

„Приложение № 4
към чл. 18, ал. 2 и чл. 19, ал. 2

Разрешаваща
способност
както е
Точки на границата на района за полетна информация
начертано
Точки на границите на забранени зони, ограничени зони и опасни зони
както е
(извън границите на контролирани райони/зони)
начертано
Точки на границите на забранени зони, ограничени зони и опасни зони
както е
(в границите на контролирани райони/зони)
начертано
както е
Точки на границите на контролирани райони/зони
начертано
Навигационни средства по маршрут, пресечни и контролни точки, точки
1 s
за изчакване и точки по схеми за отлитане и долитане
както е
Препятствия в Зона 1 (цялата територия на държавата)
начертано
Географска ширина и дължина

Контролна точка на летище/вертолетно летище

Ниво на
интегритет
рутинни
рутинни
съществени
съществени
съществени
рутинни

1 s

рутинни

както е
начертано

съществени

Препятствия в Зона 3

1/10 s

съществени

Препятствия в Зона 2

Навигационни средства на летище/вертолетно летище

1/10 s

съществени

Точки за начало на финалния участък на подхода/контролни точки и други
съществени контролни точки/точки от процедура за долитане по прибори

1 s

съществени

Праг на ПИК

1 s

критични

Край на ПИК

1 s

критични

Място за изчакване при ПИК

1 s

критични

1/100 s

съществени

Маркировка на мястото на пресичане на пътеки за рулиране

1 s

съществени

Насочваща линия за излизане от ПИК

1 s

съществени

1/100 s

рутинни

Точки на осовата линия на пътека за рулиране/точки на насочващата
линия при паркиране

Точки на местостоянките на въздухоплавателните средства/точки за настройка на INS
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Географска ширина и дължина

Разрешаваща
способност

Ниво на
интегритет

Геометричен център на TLOF или на праговете на FATO, вертолетни летища

1 s

критични

Граници на перон

1 s

рутинни

Противообледeнителни средства (граници)
1 s
рутинни
Забележка. Обхватът на зони 1, 2 и 3 по отношение на препятствията е определен в Наредба № 15 за
аеронавигационно информационно обслужване.
Таблица 2. Превишение, абсолютна височина, относителна височина
Разрешаваща способност

Ниво на
интегритет

Превишение на летище/вертолетно летище

1 m или 1 ft

съществени

Вълната на геоида спрямо елипсоида на WGS-84 в точката на
превишение на летище/вертолетно летище

1 m или 1 ft

съществени

Праг на ПИК или FATO при неточен подход

1 m или 1 ft

съществени

Вълната на геоида спрямо елипсоида на WGS-84 на прага на ПИК
или FATO, геометричният център на TLOF при неточен подход

1 m или 1 ft

съществени

0,5 m или 1 ft

критични

0,5 m или 1 ft

критични

0,5 m или 1 ft

критични

Превишение, абсолютна височина, относителна височина

Праг на ПИК или FATO при точен подход
Вълната на геоида спрямо елипсоида на WGS-84 на прага на ПИК
или FATO, геометричният център на TLOF при точен подход
Относителна височина за прелитане прага на ПИК (относителна
височина на контролната точка) при точен подход
Абсолютна/относителна височина за прелитане на препятствието

съгласно PANS-OPS
съществени
(Doc 8168)

Препятствия в Зона 2

1 m или 1 ft

съществени

Препятствия в Зона 3

1 m или 1 ft

съществени

Препятствия в Зона 1 (цялата територия на държавата)

3 m или 10 ft

рутинни

Далекомерна система (DМE)

30 m (100 ft)

съществени

Абсолютни височини при процедури за подход по прибори

съгласно PANS-OPS
съществени
(Doc 8168)

Минимални абсолютни височини
50 m или 100 ft
рутинни
Забележка. Обхватът на зони 1, 2 и 3 по отношение на препятствията е определен в Наредба № 15 за
аеронавигационно информационно обслужване.
Таблица 3. Градиенти и ъгли
Градиенти и ъгли

Разрешаваща
способност

Ниво на
интегритет

Градиент за снижение при финалния подход за кацане при неточен подход

0,1 процент

критични

Ъгъл на снижение при финалния подход за кацане (неточен подход или
снижение с вертикално насочване)

0,1 градус

критични

Глисада при точен подход за кацане/ъгъл на изкачване

0,1 градус

критични

Разрешаваща
способност

Ниво на
интегритет

1 градус

съществени

Разрешаваща
способност

Ниво на
интегритет

Таблица 4. Склонение и магнитно отклонение
Склонение/магнитно отклонение
Магнитно отклонение на летище/вертолетно летище
Таблица 5. Направление
Направление
Участъци от трасета
Направление, използвано за формиране на контролна точка по маршрут
или на летищна/крайна точка
Участъци от схеми за долитане/отлитане в района на летището
Направление, използвано за формиране на контролни точки по схемите
за подход по прибори

1 градус

рутинни

1/10 градуса

рутинни

1 градус

рутинни

1/10 градуса

съществени
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Разрешаваща
способност

Ниво на
интегритет

Настройка на курса на ILS

1 градус

съществени

Настройка на нулевия радиал на МLS

1 градус

съществени

Направление на ПИК и FATO

1 градус

рутинни

Направление

Таблица 6. Дължина/разстояние/размер
Разрешаваща
способност
1 km или
Дължина на участъци от трасета
1 NМ
2/10 km или
Разстояние, използвано за формиране на контролна точка по маршрут
1/10 NМ
Дължина на участъци от схеми за долитане/отлитане в района на летището 1 km или 1 NM
Разстояние, използвано за формиране на контролни точки в района на 2/10 km или
летището и по схеми за подход по прибори
1/10 NМ
Дължина на ПИК и FATO, размери на TLOF
1 m
Дължина/разстояние/размер

Ниво на
интегритет
рутинни
рутинни
съществени
съществени
критични

Ширина на ПИК

1 m

съществени

Дължина и ширина на крайния участък за спиране

1 m

критични

Разполагаема дължина за кацане

1 m

критични

Разполагаема дължина за разбег

1 m

критични

Разполагаема дължина за излитане

1 m

критични

1 m
както е
начертано
както е
начертано
2/10 km или
1/10 NM
както е
начертано
както е
начертано
както е
начертано
както е
начертано

критични

Разполагаема дължина за прекъснато излитане
Разстояние между курсова антена на ILS и край на ПИК
Разстояние между глисадна антена на ILS и праг на ПИК, измерено по
осовата линия
Разстояние между маркер на ILS и праг на ПИК
Разстояние между антена на ILS/DМE и праг на ПИК, измерено по
осовата линия
Разстояние между азимутална антена на МLS и край на ПИК
Разстояние между антена за височина на МLS и праг на ПИК, измерено
по осовата линия
Разстояние между антена на МLS DМE/Р и праг на ПИК, измерено по
осовата линия

рутинни
рутинни
съществени
съществени
рутинни
рутинни
съществени

“
Заключителна разпоредба
§ 31. Навсякъде в наредбата думите „вертолетна площадка“ се заменят с „вертолетно
летище“, думите „вертолетни площадки“ с
„вертолетни летища“, думите „вертолетната
площадка“ се заменят с „вертолетното летище“,
думите „вертолетните площадки“ се заменят
с „вертолетните летища“.
Министър:
Николина Ангелкова
6745

Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ 12 от 2010 г. за проверките по реда на
държавния пристанищен контрол (обн., ДВ,
бр. 101 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 49 от 2013 г.)
§ 1. В чл. 4 се създава изречение второ:
„Такъв кораб се подлага на по-задълбочена
проверка съгласно процедурите, установени

с Парижкия меморандум за разбирателство
по държавен пристанищен контрол.“
§ 2. В чл. 16 ал. 8 се изменя така:
„(8) Изпълнителна агенция „Морска администрация“ има право да предостави на
генералния директор на Международното бюро
по труда копие от доклада на инспектора по
ДПК, извършил проверката, заедно с всички
отговори на компетентните власти на администрацията на знамето, получени в рамките
на предвидения срок, с цел съхраняване на
информацията и уведомяване на лицата, които
имат интерес да обжалват доклада.“
§ 3. В чл. 25 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „бърза първоначална оценка“ се заменят с „първоначално разследване“.
2. В ал. 2 думата „първично“ се заменя с
„първоначално“.
3. В ал. 6 думата „първичното“ се заменя
с „първоначалното“.
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4. В ал. 7 думите „В случаите, когато е
подходящо, ИА „МА“ се заменят с „Изпълнителна агенция „Морска администрация“.
§ 4. В доп ъ лни т елни т е разпоредби се
създават § 1а и § 1б:
„§ 1а. Всички позовавания в тази наредба
на конвенции, международни кодекси и резолюции, включително и по отношение на
свидетелства и други документи, се смятат
за позовавания на тези конвенции, международни кодекси и резолюции в актуалните
им версии.
§ 1б. Наредбата не води до понижаване
на общото равнище на закрила на морските
лица, произтичащо от социалното право на
Европейския съюз в областите, към които
се прилага наредбата, в сравнение с положението, което вече е установено. Ако при
прилагането на разпоредбите на наредбата
инспектор по ДПК установи нарушение на
правото на Европейския съюз на борда на
кораби, плаващи под знамето на държава – членка на Европейския съюз, в съответствие с националното законодателство, той
незабавно уведомява всички компетентни
органи с оглед предприемането на подходящи
последващи действия.“
§ 5. В приложение № 1 към чл. 6, ал. 1,
част II, точка 2Б се правят следните изменения и допълнения:
1. Тире пето се изменя така:
„– Корабите, които са били предмет на
доклад или жалба, включително подадена на
сушата жалба, от капитана, член на екипажа
или друго лице или организация, имащи законен интерес от безопасната експлоатация
на кораба, условията на живот и работа на
борда или предпазването от замърсяване,
освен ако Изпълнителна агенция „Морска
администрация“ не определи доклада или
жалбата като явно неоснователни;“.
2. Създава се тире единадесето:
„– Корабите, за които е одобрен план за
действие за отстраняване на нередности по
член 22, ал. 17, но чието изпълнение не е
проверено от инспектор.“
§ 6. В т. 3.10 от приложение № 10 към
чл. 22, ал. 3 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Заглавието се изменя така:
„Области, попадащи в обхвата на Морската
трудова конвенция от 2006 г.“
2. Създават се т. 8 и 9:
„8. Услови ята на борда представл яват
явна заплаха за безопасността, здравето или
сигурността на морските лица.
9. Нередността представлява тежко или
многократно нару шение на изиск вани ята
на Морската трудова конвенция от 2006 г.
(включително на правата на морските лица)
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по отношение на условията на живот и труд
на морските лица на кораба, предвидени в
морското трудово свидетелство и декларацията за спазване на морските трудови норми
на кораба.“
§ 7. В приложение № 13 към чл. 3, ал. 2
се правят следните изменения и допълнения:
1. Точка 7 се отменя.
2. Създават се т. 10 – 12:
„10. Морската трудова конвенция от 2006 г.
(МТК от 2006 г.);
11. Международната конвенция за контрол
на вредните противообрастващи системи на
корабите от 2001 г. (AFS 2001);
12. Международната конвенция относно
гражданската отговорност за щети, причинени от замърсяване с корабно гориво от
2001 г. (Конвенцията за корабното гориво
от 2001 г.).“
Допълнителна разпоредба
§ 8. Наредбата въвеж да изиск ва ни я та
на Директива 2013/38/ЕС на Европейския
парламент и на Съвета от 12 август 2013 г.
за изменение на Директива 2009/16/ЕО относно държавния пристанищен контрол (OB
L 218 от 2013 г.).
Министър:
Николина Ангелкова
6746

НАЦИОНАЛНА
ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА
Условия и ред за изменение и допълнение
на Условия и ред за сключване на договори
за отпускане и заплащане на лекарствени
продукти по чл. 262, ал. 6, т. 1 от Закона
за лекарствените прод у кти в х у манната
медиц ина, на медиц инск и изде ли я и на
диетични храни за специални медицински
цели, заплащани напълно или частично
от НЗОК (обн., ДВ, бр. 30 от 2014 г.; изм.,
бр. 52 от 2014 г.)
§ 1. Член 52 от Договор за отпускане на
лекарствени продукти, медицински изделия
и диетични храни за специални медицински
цели за домашно лечение, заплащани напълно
или частично от НЗОК/РЗОК (приложение
№ 3 към настоящите Условия и ред) се променя, както следва:
„Чл. 52. Подписването на електронните
отчети по чл. 20, ал. 1, т. 6 с електронен
подпис се прилага от 1.01.2015 г.“
§ 2. Към настоящите Условия и ред за
изменение и допълнение на Условия и ред
за сключване на договори за отпускане и
за п ла ща не на лек арс т вен и п род у к т и по
чл. 262, ал. 6, т. 1 от Закона за лекарстве-
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ните продукти в хуманната медицина, на
медицински изделия и на диетични храни
за специални медицински цели, заплащани
напълно или частично от НЗОК (обн., ДВ,
бр. 30 от 2014 г.; изм., бр. 52 от 2014 г.) се
създава приложение № 1 „Образец на типово
допълнително споразу мение към договор
з а о т п уск а не на лек ар с т вен и п р од у к т и,
медицински изделия и диетични храни за
специални медицинск и цели за домашно
лечение, заплащани напълно или частично
от НЗОК/РЗОК“ със следното съдържание:
„Приложение № 1
Образец на типово допълнително споразумение

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ
КЪМ ДОГОВОР
№ ……………/…………2014 Г.
ЗА ОТПУСК АНЕ НА
ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ, МЕДИЦИНСКИ
ИЗДЕЛИЯ И ДИЕТИЧНИ ХРАНИ ЗА СПЕЦИАЛНИ МЕДИЦИНСКИ ЦЕЛИ ЗА ДОМАШНО
ЛЕЧЕНИЕ, ЗАПЛАЩ АНИ НАПЪЛНО ИЛИ
ЧАСТИЧНО ОТ НЗОК/РЗОК
Днес, …….......... 2014 г., в гр. ........................ ,
между НАЦИОНА ЛНАТА ЗДРАВНООСИГ УРИТЕЛН А К АСА , г р. Софи я 1407, ул. Кричим № 1, БУЛСТАТ: 121858220,
представлявана на основание чл. 20, ал. 1, т. 1
ЗЗО от ............................................................... –
д и рек т ор на Ра йон на зд ра внооси г у ри т ел на
каса – гр. .............................................................
седалище и адрес на РЗОК: гр. ........................
ул. ................................... № ..., тел. .....................
факс: ............................. e-mail ........................... ,
наричана за к рат кост по-дол у „ВЪЗЛОЖ ИТЕЛ“ – от една страна,
и ............................................................................
.............................................................................. ,
(наименование на търговеца/клона на чуждестранния
търговец/европейското дружество, вид на търговеца,
седалище и адрес на управление на лицето, получило
разрешение за търговия на дребно с лек. продукти)
представляван от ................................................
(имена по документ за самоличност)
в качеството му на .............................................
ЕИК ......................................................................
(на търговеца/клона на чуждестранния търговец/
европейското дружество)
Банкова сметка:
Банка: ..................................................................
А дрес на банката: ...............................................
BIC …………………………, IBAN ................................ ,
открита на името на: .........................................
Тел./факс №................ e-mail .............................. ,
притежаващ разрешение за търговия на дребно
с лекарствени продукти в аптека №/дата ...... ,
издадено от ..........................................................
А дрес на аптеката:
област ................................, община ................... ,
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населено място: гр./с. ....................................... ,
ул. ......................................................... № ........... ,
тел. ............................ факс: ................................ ,
Ръководител на аптеката:
маг.-фарм. ........................................................... ,
(имена по документ за самоличност)
УИН на магистър-фармацевта – ръководител
на аптеката
А дрес за кореспонденция (на търговеца): .......
Телефон .......................... факс: ...........................
E-mail ....................... моб. телефон ....................
Регистрационен № на аптеката в РЗОК: ........ ,
наричан по-долу за краткост „ИЗПЪЛНИТЕЛ“ –
от друга страна,
на основание чл. 45, ал. 15 ЗЗО, чл. 7, ал. 1 от
Наредба № 10 от 24 март 2009 г. и в съответствие със съгласуваните между НЗОК и БФС
изменения в образец на типов договор – приложение № 3 от Условия и ред за сключване
на индивидуални договори за отпускане и заплащане на лекарствени продукти по чл. 262,
ал. 6, т. 1 от Закона за лекарствените продукти
в хуманната медицина, на медицински изделия
и на диетични храни за специални медицински
цели, заплащани напълно или частично от
НЗОК (обн., ДВ, бр. 30 от 2014 г.; изм., бр. 52
от 2014 г.), както и на основание чл. 39, ал. 1
от договора,
СЕ СКЛЮЧИ НАСТОЯЩОТО ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУ МЕНИЕ К ЪМ ПОСОЧЕНИ Я
ДОГОВОР ЗА СЛЕДНОТО:
В Ъ З ЛОЖ И Т Е Л Я Т и И ЗП Ъ Л Н И Т Е Л Я Т
приемат следните изменения и допълнения на
описаните по-долу клаузи от договора:
I. Промен я се чл. 52 на договора, както
следва:
„Чл. 52. Подписването на електронните отчети по чл. 20, ал. 1, т. 6 с електронен подпис
се прилага от 1.01.2015 г.“
II. Настоящото допълнително споразумение
влиза в сила, считано от 1.10.2014 г.
ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:
………………........……………
ДИРЕКТОР на РЗОК –
…………............................:

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
………………........……………

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

(подпис на представителя и печат на
фирмата)

ЮРИСКОНСУЛТ:

РЪКОВОДИТЕЛ
НА АПТЕК АТА: ………………........…………....
(подпис на ръководителя на аптеката и печат на аптеката)“
Настоящото изменение на индивидуалния
договор за отпускане и заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т. 1 ЗЛПХМ,
на медицински изделия и на диетични храни за
специални медицински цели е съгласувано от
9 представители на НЗОК и 9 представители на
Българския фармацевтичен съюз на основание
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чл. 45, ал. 15 ЗЗО, определени съответно с Решение № РД-НС-04-96 от 8.09.2014 г. на Надзорния
съвет на НЗОК и решение от 23.07.2014 г. на УС
на БФС:
За НЗОК:
1. Маргарита Грозданова – директор на дирекция ЛПМИКПО
2. Зоя Вълева – директор на дирекция СЧР –
главен счетоводител
3. Павлина Иванова – нач.-отдел в дирекция
ЛПМИКПО
4. Юлиан Якимов – гл. юрисконсулт в дирекция ЛПМИКПО
5. Цветелина Дешкова – гл. юрисконсулт в
дирекция ПД
6. София Георгиева – гл. експерт в дирекция
ЛПМИКПО
7. Лъчезара Манева – нач.-отдел в дирекция
ИПСИ
8. Ангел Ангелов – гл. експерт в дирекция БФП
9. Антон Величков – гл. експерт в дирекция
ИПСИ
За БФС:
1. Анжела Мизова – магистър-фармацевт
2. Антон Вълев – магистър-фармацевт
3. Д и м и т ри я С т а й ков а – м а г ис т ър - ф а р мацевт
4. Димитър Маринов – магистър-фармацевт
5. Йордан Славчев – магистър-фармацевт
6. Л ю би ма Бу рг а з л иева – ма г ис т ър -фар мацевт
7. Мирослав Ненчев – магистър-фармацевт
8. Пенка Минева – магистър-фармацевт
9. Саад Алуани – магистър-фармацевт.“
6803

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА
КОМИСИЯ
РЕШЕНИЕ 1317-НС
от 10 октомври 2014 г.
относно обявяване на избраните народни
представители в Четиридесет и третото Народно събрание
На основание чл. 57, ал. 1, т. 1, чл. 300, ал. 2,
чл. 247, т. 4 и 5 и чл. 298 от Изборния кодекс
и Решение № 1284-НС от 7 октомври 2014 г.,
Решение № 1294-НС от 8 октомври 2014 г.,
Решение № 1295-НС от 8 октомври 2014 г.,
Решение № 1296-НС от 8 октомври 2014 г.,
Решение № 1297-НС от 8 октомври 2014 г.,
Решение № 1298-НС от 8 октомври 2014 г.,
Решение № 1301-НС от 9 октомври 2014 г.,
Решение № 1302-НС от 9 октомври 2014 г.,
Решение № 1304-НС от 9 октомври 2014 г.,
Решение № 1308-НС от 9 октомври 2014 г.,
Решение № 1314-НС от 10 октомври 2014 г.,
Решение № 1315-НС от 10 октомври 2014 г. и
Решение № 1316-НС от 10 октомври 2014 г.
Централната избирателна комисия

ВЕСТНИК
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РЕШИ:
1. Обявява за избрани за народни представители в Четиридесет и третото Народно
събрание по изборни райони и кандидатски
листи:
Първи изборен район – Благоевградски
№ по ред

Име, презиме и фамилия

ПП ГЕРБ
1

Цветан Генчев Цветанов

2

Кирил Андонов Котев

3

Даниела Владимирова Савеклиева

4

Димитър Крумов Танев

БСП лява България
1

Кристиан Иванов Вигенин

ДПС – Движение за права и свободи
1

Алиосман Ибраим Имамов

2

Муса Джемал Палев

РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК – БЗНС, ДБГ,
ДСБ, НПСД, СДС
1

Атанас Петров Атанасов

ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ – НФСБ И ВМРО
1

Атанас Славчев Стоянов

КП БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА
1

Светлин Димитров Танчев

АТАКА
1

Илиан Сашов Тодоров
Втори изборен район – Бургаски

№ по ред

Име, презиме и фамилия

ПП ГЕРБ
1

Ивелина Веселинова Василева

2

Димитър Бойчев Петров

3

Иван Стефанов Вълков

4

Диана Иванова Йорданова

5

Семир Хусеин Абу Мелих

БСП лява България
1

Петър Георгиев Кънев

2

Атанас Зафиров Зафиров

ДПС – Движение за права и свободи
1

Хюсеин Хасан Хафъзов

2

Дурхан Мехмед Мустафа

РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК – БЗНС, ДБГ,
ДСБ, НПСД, СДС
1

Костадин Иванов Марков

ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ – НФСБ И ВМРО
1

Валери Симеонов Симеонов

2

Валентин Кирилов Касабов
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КП БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА
1

Стефан Георгиев Кенов

Коалиция АБВ – (Алтернатива за българско
възраждане)
1

Михо Димитров Михов

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 7

ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ – НФСБ И ВМРО
1

Милен Василев Михов

АТАКА
1

Любомир Владимиров Владимиров
Пети изборен район – Видински

Трети изборен район – Варненски
№ по ред

Име, презиме и фамилия

ПП ГЕРБ
1

Лиляна Павлова Николова

2

Пламен Иванов Манушев

3

Красен Кирилов Кралев

4

Красимир Петров Петров

5

Красимира Пенева Анастасова

6

Павел Алексеев Христов

БСП лява България
1

Ангел Петров Найденов

2

Красимир Христов Янков

ДПС – Движение за права и свободи
1

Йордан Кирилов Цонев

РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК – БЗНС, ДБГ,
ДСБ, НПСД, СДС
1

Радан Миленов Кънев

ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ – НФСБ И ВМРО
1

Валентин Кирилов Касабов

2

Емил Димитров Симеонов

КП БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА
1

Георги Александров Ковачев

АТАКА
1

Волен Николов Сидеров

Коалиция АБВ – (Алтернатива за българско
възраждане)
1

Ивайло Георгиев Калфин

Четвърти изборен район – Великотърновски
№ по ред

Име, презиме и фамилия

ПП ГЕРБ
1

Цветан Генчев Цветанов

2

Клавдия Георгиева Григорова-Ганчева

3

Пенчо Стоянов Пенчев

БСП лява България
1

Камен Костов Костадинов

РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК – БЗНС, ДБГ,
ДСБ, НПСД, СДС
1

Иван Кирилов Иванов

Име, презиме и фамилия

ПП ГЕРБ
1

Ивайло Ангелов Московски

БСП лява България
1

Михаил Райков Миков

ДПС – Движение за права и свободи
1

Станислав Димитров Анастасов

Коалиция АБВ – (Алтернатива за българско
възраждане)
1

Иван Пенков Иванов
Шести изборен район – Врачански

№ по ред

Име, презиме и фамилия

ПП ГЕРБ
1

Петя Цветанова Аврамова

2

Красен Георгиев Кръстев

БСП лява България
1

Георги Тодоров Божинов

ДПС – Движение за права и свободи
1

Камен Костов Костадинов

ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ – НФСБ И ВМРО
1

Красимир Илиев Богданов

КП БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА
1

Явор Илиев Хайтов
Седми изборен район – Габровски

№ по ред

Име, презиме и фамилия

ПП ГЕРБ
1

Цветомир Цвятков Михов

2

Добромир Проданов Проданов

БСП лява България
1

Кирил Николаев Добрев

ДПС – Движение за права и свободи
1

Мариана Радева Бояджиева

ДПС – Движение за права и свободи
1

№ по ред

Четин Хюсеин Казак
Осми изборен район – Добрички

№ по ред

Име, презиме и фамилия

ПП ГЕРБ
1

Румен Иванов Иванов

2

Живко Иванов Мартинов

С Т Р.
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БСП лява България
1

Светла Маринова БъчвароваПиралкова

ДПС – Движение за права и свободи
1

Рушен Мехмед Риза

ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ – НФСБ И ВМРО
1

Валентин Николов Иванов

Коалиция АБВ – (Алтернатива за българско
възраждане)
1

Иван Костадинов Станков

Девети изборен район – Кърджалийски
№ по ред

Име, презиме и фамилия

ПП ГЕРБ
Кирил Боянов Калфин

БСП лява България
Мая Божидарова Манолова

ДПС – Движение за права и свободи
Александър Христов Методиев

КП БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА
Петър Иванов Петров

Единадесети изборен район – Ловешки
Име, презиме и фамилия

ПП ГЕРБ
1

Корнелия Добрева Маринова

2

Николай Нанков Нанков

БСП лява България
Димитър Ангелов Горов

ДПС – Движение за права и свободи
1

Джейхан Хасанов Ибрямов

Коалиция АБВ – (Алтернатива за българско
възраждане)
1

Кирил Петров Цочев

Дванадесети изборен район – Монтана
№ по ред

Име, презиме и фамилия

ПП ГЕРБ
1

КП БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА
1

Чавдар Славчев Пейчев

Тринадесети изборен район – Пазарджишки
№ по ред

Име, презиме и фамилия

Димитър Иванов Гечев

Десети изборен район – Кюстендилски

1

Борислав Любенов Великов

3

Лютви Ахмед Местан

Салиха Хакиф Емин

№ по ред

1

Десислава Йорданова КостадиноваГушева

4

1

Петър Пандушев Чобанов

2

Ердинч Исмаил Хайрула

1

1

РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК – БЗНС, ДБГ,
ДСБ, НПСД, СДС

Цвета Вълчева Караянчева

Шабанали Ахмед Дурмуш

1

Емил Димитров Райнов

Стоян Димитров Тонев

3

1

1

ДПС – Движение за права и свободи

1

2

№ по ред

БСП лява България

ПП ГЕРБ

ДПС – Движение за права и свободи
1
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Име, презиме и фамилия

ПП ГЕРБ
1
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Десислава Вълчева Атанасова

БСП лява България
1

Янаки Боянов Стоилов

2

Димитър Спасов Димитров

ДПС – Движение за права и свободи
1

Делян Славчев Пеевски

РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК – БЗНС, ДБГ,
ДСБ, НПСД, СДС
1

Бойка Грозева Маринска

КП БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА
1

Христо Георгиев Тодоров

АТАКА
1

Станислав Тодоров Станилов

Четиринадесети изборен район – Пернишки
№ по ред

Име, презиме и фамилия

ПП ГЕРБ
1

Вяра Михайлова Церовска

БСП лява България
1

Валери Мирчев Жаблянов

РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК – БЗНС, ДБГ,
ДСБ, НПСД, СДС
1

Валентин Любенов Павлов

Коалиция АБВ – (Алтернатива за българско
възраждане)
Росица Йорданова Янакиева1
Костадинова
Петнадесети изборен район – Плевенски
№ по ред

Име, презиме и фамилия

ПП ГЕРБ
1

Цецка Цачева Данговска

2

Пламен Тачев Петров

3

Владислав Тошков Николов
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БСП лява България
1

Румен Василев Гечев

2

Васил Миланов Антонов

ДПС – Движение за права и свободи
1

Митхат Сабри Метин

РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК – БЗНС, ДБГ,
ДСБ, НПСД, СДС
1

Найден Маринов Зеленогорски

ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ – НФСБ И ВМРО
1

Красимир Дончев Каракачанов

КП БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА
1

Румен Маринов Йончев

Шестнадесети изборен район – Пловдив
№ по ред

Име, презиме и фамилия

ПП ГЕРБ
1

Бойко Методиев Борисов

2

Менда Кирилова Стоянова

3

Вежди Летиф Рашидов

4

Стефан Иванов Дедев

5

Атанас Иванов Ташков

БСП лява България
1

Георги Ченков Търновалийски

ДПС – Движение за права и свободи
1

Венцислав Йорданов Каймаканов

РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК – БЗНС, ДБГ,
ДСБ, НПСД, СДС
1

Димитър Григоров Шишков

ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ – НФСБ И ВМРО
1

Славчо Стоев Атанасов

КП БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА
1

Ана Георгиева Баракова

Коалиция АБВ – (Алтернатива за българско
възраждане)
1

Борислав Михайлов Борисов

Седемнадесети изборен район – Пловдивски
№ по ред

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 9

РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК – БЗНС, ДБГ,
ДСБ, НПСД, СДС
1

Николай Нанков Ненчев

ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ – НФСБ И ВМРО
1

Борис Янков Ячев

КП БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА
1

Мартин Стоянов Иванов

АТАКА
1

Магдалена Ламбова Ташева

Осемнадесети изборен район – Разградски
№ по ред

Име, презиме и фамилия

ПП ГЕРБ
1

Валентин Стефанов Василев

ДПС – Движение за права и свободи
1

Ахмед Реджебов Ахмедов

2

Гюнай Хюсмен Хюсмен

3

Хасан Ахмед Адемов

Деветнадесети изборен район – Русенски
№ по ред

Име, презиме и фамилия

ПП ГЕРБ
1

Пламен Дулчев Нунев

2

Светлана Ангелова Найденова

3

Десислава Вълчева Атанасова

БСП лява България
1

Христо Иванов Белоев

ДПС – Движение за права и свободи
1

Ферихан Илиязова Ахмедова

РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК – БЗНС, ДБГ,
ДСБ, НПСД, СДС
1

Румен Димитров Христов

ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ – НФСБ И ВМРО
1

Искрен Василев Веселинов

КП БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА

Име, презиме и фамилия

1

1

Методи Борисов Андреев

Двадесети изборен район – Силистренски

2

Катя Николаева Попова

№ по ред

3

Здравко Димитров Димитров

ПП ГЕРБ

4

Силвия Анастасова Хубенова

1

Георги Николов Недев

ПП ГЕРБ

БСП лява България
1

Димитър Стоянов Дъбов

2

Манол Трифонов Генов

ДПС – Движение за права и свободи
1

Джевдет Ибрям Чакъров

Име, презиме и фамилия
Милена Цветанова Дамянова

ДПС – Движение за права и свободи
1

Рамадан Байрам Аталай

2

Невин Халил Хасан

АТАКА
1

Иван Тодоров Димитров

С Т Р.
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Двадесет и първи изборен район – Сливенски
№ по ред

Име, презиме и фамилия

ПП ГЕРБ
Десислава Жекова Танева

2

Галя Енева Захариева

БСП лява България
Таско Михайлов Ерменков

ДПС – Движение за права и свободи
1

Янко Александров Янков

ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ – НФСБ И ВМРО
1

Петър Христов Петров

Коалиция АБВ – (Алтернатива за българско
възраждане)
1

Иван Славов Иванов

Двадесет и втори изборен район – Смолянски
№ по ред

Име, презиме и фамилия
Даниела Анастасова ДаритковаПроданова

БСП лява България
1

Дора Илиева Янкова

ДПС – Движение за права и свободи
1

Мустафа Сали Карадайъ

Коалиция АБВ – (Алтернатива за българско
възраждане)
1

Петър Георгиев Кадиев

Двадесет и трети изборен район – София
№ по ред

Име, презиме и фамилия

ПП ГЕРБ
1

Александър Руменов Ненков

2

Димитър Борисов Главчев

3

Валентин Алексиев Николов

4

Теодора Радкова Георгиева

5

Данаил Димитров Кирилов

6

Милена Цветанова Дамянова

БСП лява България
1

Жельо Иванов Бойчев

2

Георги Стоянов Кадиев

3

Стоян Михайлов Мирчев

РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК – БЗНС, ДБГ,
ДСБ, НПСД, СДС
1

ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ – НФСБ И ВМРО
1

Валери Симеонов Симеонов

1

Миглена Дойкова Александрова

Коалиция АБВ – (Алтернатива за българско
възраждане)
1

Борислав Михайлов Борисов

Двадесет и четвърти изборен район – София
№ по ред

Име, презиме и фамилия

ПП ГЕРБ
1

Румяна Генчева Бъчварова

2

Джема Маринова Грозданова

3

Веселин Бориславов Вучков

4

Евгения Бисерова Алексиева

5

Валентин Иванов Радев

БСП лява България

ПП ГЕРБ
1
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1

1
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Божидар Цецов Лукарски

1

Стефан Ламбов Данаилов

2

Георги Страхилов Свиленски

РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК – БЗНС, ДБГ,
ДСБ, НПСД, СДС
1

Петър Стефанов Москов

2

Мартин Димитров Димитров

3

Гроздан Спасов Караджов

ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ – НФСБ И ВМРО
1

Юлиан Кръстев Ангелов

АТАКА
1

Явор Божилов Нотев

Двадесет и пети изборен район – София
№ по ред

Име, презиме и фамилия

ПП ГЕРБ
1

Бойко Методиев Борисов

2

Красимир Любомиров Велчев

3

Станислав Стоянов Иванов

4

Красимир Георгиев Ципов

5

Лъчезар Богомилов Иванов

6

Снежана Георгиева Дукова

БСП лява България
1

Михаил Райков Миков

2

Георги Чавдаров Анастасов

РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК – БЗНС, ДБГ,
ДСБ, НПСД, СДС

2

Атанас Петров Атанасов

3

Корман Якубов Исмаилов

1

Меглена Щилиянова Кунева

4

Петър Владиславов Славов

2

Вили Младенов Лилков
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ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ – НФСБ И ВМРО
1

Красимир Дончев Каракачанов

КП БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА
1

Росен Петров Петров

АТАКА
1

Волен Николов Сидеров

Коалиция АБВ – (Алтернатива за българско
възраждане)
1

Ивайло Георгиев Калфин

Двадесет и шести изборен район – Софийски
№ по ред

Име, презиме и фамилия

ПП ГЕРБ
1

Ивайло Ангелов Московски

2

Петър Христов Беков

3

Галя Симеонова Георгиева

БСП лява България
1

Корнелия Петрова Нинова

2

Радослав Любчов Стойчев

РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК – БЗНС, ДБГ,
ДСБ, НПСД, СДС
1

Димитър Андреев Делчев

ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ – НФСБ И ВМРО
1

Велизар Пенков Енчев

КП БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА
1

Красимира Арангелова Ковачка

ВЕСТНИК

Двадесет и осми изборен район – Търговищки
№ по ред

Име, презиме и фамилия

ПП ГЕРБ
1

Лиляна Павлова Николова

2

Димитър Христов Желев

3

Пламен Веселинов Йорданов

4

Нено Христов Влайков

БСП лява България
1

Драгомир Велков Стойнев

2

Георги Янчев Гьоков

ДПС – Движение за права и свободи
1

Делян Славчев Пеевски

РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК – БЗНС, ДБГ,
ДСБ, НПСД, СДС
1

Димитър Танев Танев

ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ – НФСБ И ВМРО
1

Димитър Кирилов Байрактаров

КП БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА
1

Кънчо Янев Филипов

АТАКА
1

Име, презиме и фамилия

ПП ГЕРБ
1

Дарин Иванов Димитров

ДПС – Движение за права и свободи
1

Тунчер Мехмедов Кърджалиев

2

Йордан Кирилов Цонев

АТАКА
1

Николай Веселинов Александров

Двадесет и девети изборен район – Хасковски
№ по ред

Име, презиме и фамилия

ПП ГЕРБ
1

Делян Александров Добрев

2

Евгения Даниелова Ангелова

БСП лява България
1

Чавдар Георгиев Георгиев

ДПС – Движение за права и свободи
1

Лютви Ахмед Местан

2

Мехмед Юмер Атаман

РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК – БЗНС, ДБГ,
ДСБ, НПСД, СДС
1

Станислав Георгиев Иванов

ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ – НФСБ И ВМРО
1

Славчо Пенчев Бинев

КП БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА
1

Двадесет и седми изборен район – Старозагорски
№ по ред
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Борислав Сабинов Иглев
Тридесети изборен район – Шуменски

№ по ред

Име, презиме и фамилия

ПП ГЕРБ
1

Любомир Димитров Христов

2

Ралица Тодорова Ангелова

БСП лява България
1

Иван Валентинов Иванов

ДПС – Движение за права и свободи
1

Айдоан Муталиб Али

2

Хамид Бари Хамид

3

Бюнямин Хюсеин Хасан

Тридесет и първи изборен район – Ямболски
№ по ред

Име, презиме и фамилия

ПП ГЕРБ
1

Иван Стоев Чолаков

БСП лява България
1

Атанас Тодоров Мерджанов

2

Кирчо Георгиев Карагьозов

ДПС – Движение за права и свободи
Десислав Славов Чуколов

1

Илия Янков Илиев

С Т Р.
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2. Обявява кандидати, избрани в два изборни района:
Партия/
коалиция

Име, презиме и фамилия

Изборни райони

ПП ГЕРБ

Бойко Методиев Борисов

Шестнадесети изборен район – Пловдив
Двадесет и пети изборен район – София

ПП ГЕРБ

Десислава Вълчева Атанасова

Дванадесети изборен район – Монтана
Деветнадесети изборен район – Русенски

ПП ГЕРБ

Ивайло Ангелов Московски

Пети изборен район – Видински
Двадесет и шести изборен район – Софийски

ПП ГЕРБ

Лиляна Павлова Николова

Трети изборен район – Варненски
Двадесет и седми изборен район – Старозагорски

ПП ГЕРБ

Милена Цветанова Дамянова

Двадесети изборен район – Силистренски
Двадесет и трети изборен район – София

ПП ГЕРБ

Цветан Генчев Цветанов

Първи изборен район – Благоевградски
Четвърти изборен район – Великотърновски

БСП лява България

Михаил Райков Миков

Пети изборен район – Видински
Двадесет и пети изборен район – София

ДПС – Движение за права и
свободи

Делян Славчев Пеевски

Тринадесети изборен район – Пазарджишки
Двадесет и седми изборен район – Старозагорски

ДПС – Движение за права и
свободи

Йордан Кирилов Цонев

Трети изборен район – Варненски
Двадесет и осми изборен район – Търговищки

ДПС – Движение за права и
свободи

Камен Костов Костадинов

Четвърти изборен район – Великотърновски
Шести изборен район – Врачански

ДПС – Движение за права и
свободи

Лютви Ахмед Местан

Девети изборен район – Кърджалийски
Двадесет и девети изборен район – Хасковски

РЕФОРМАТОРСКИ
БЛОК – БЗНС,
ДБГ, ДСБ,
НПСД, СДС

Атанас Петров Атанасов

Първи изборен район – Благоевградски
Двадесет и трети изборен район – София

ПАТРИОТИЧЕН
ФРОНТ – НФСБ Валентин Кирилов Касабов
И ВМРО

Втори изборен район – Бургаски
Трети изборен район – Варненски

ПАТРИОТИЧЕН
ФРОНТ – НФСБ Валери Симеонов Симеонов
И ВМРО

Втори изборен район – Бургаски
Двадесет и трети изборен район – София

ПАТРИОТИЧЕН
Петнадесети изборен район – Плевенски
ФРОНТ – НФСБ Красимир Дончев Каракачанов
Двадесет и пети изборен район – София
И ВМРО
АТАК А

Волен Николов Сидеров

Трети изборен район – Варненски
Двадесет и пети изборен район – София

Коалиция АБВ –
(Алтернатива за
Борислав Михайлов Борисов
българско възраждане)

Шестнадесети изборен район – Пловдив
Двадесет и трети изборен район – София

Коалиция АБВ –
(Алтернатива за
Ивайло Георгиев Калфин
българско възраждане)

Трети изборен район – Варненски
Двадесет и пети изборен район – София
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3. Кандидатите за народни представители, избрани в два многомандатни изборни
района, са длъжни в еднодневен срок от
узнаването писмено да заявят в Централната
избирателна комисия в коя листа желаят да
останат избрани. Еднодневният срок започва
да тече от второто по ред публикуване на
решението на ЦИК на интернет страницата
на комисията и в бюлетина на БТА.
4. За явлението т рябва да е в писмена
форма, саморъчно подписано и следва да
постъпи в ЦИК в срока по т. 3.
5. В случай че кандидатът не подаде писмено заявление в срока по т. 3, Централната
избирателна комисия го обявява за избран
за народен представител от изборния район,
в който първо е регистриран за кандидат
за народен представител. Поредност та се
определя от датата и часа на публикуване
на интернет страницата на районната избирателна комисия на решението на РИК
за регистрация на съответната кандидатска
листа.
Решението да се обнародва незабавно в
„Държавен вестник“.
Председател:
Ивилина А лексиева
Секретар:
Севинч Солакова
6886

РЕШЕНИЕ № 1327-НС
от 12 октомври 2014 г.

о т носно обя вя ва не на избра н и народ н и
представители в Четири десет и третото
Народно събрание по реда на чл. 299, ал. 1
и 3 и чл. 300, ал. 2 ИК
І. Постъпили са заявления от народни
представители по чл. 299, ал. 1 от Изборния
кодекс, както следва:
1. от Бойко Методиев Борисов с вх. № НС10-126 от 10.10.2014 г., с което заявява, че
желае да остане избран в листата на ПП ГЕРБ
в Двадесет и пети изборен район – София;
2 . о т Ц в е т а н Ген ч ев Ц в е т а н о в с в х .
№ НС-10-128 от 10.10.2014 г., с което заявява, че желае да остане избран в листата на
ПП ГЕРБ в Четвърти изборен район – Великотърновски;
3. о т Десисла ва Въ л чева Ата насова с
вх. № НС-10 -125 о т 10.10.2014 г., с коет о
заявява, че желае да остане избрана в листата на ПП ГЕРБ в Дванадесети изборен
район – Монтана;
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С Т Р. 2 3

4. от Ивайло Ангелов Московски с вх.
№ НС-10-127 от 10.10.2014 г., с което заявява, че желае да остане избран в листата
на ПП ГЕРБ в Двадесет и шести изборен
район – Софийски;
5. от Лил яна Павлова Николова с вх.
№ НС-10-129 от 10.10.2014 г., с което заявява,
че желае да остане избрана в листата на ПП
ГЕРБ в Трети изборен район – Варненски;
6. от Милена Цветанова Дамянова с вх.
№ НС-10-130 от 10.10.2014 г., с което заявява, че желае да остане избрана в листата
на ПП ГЕРБ в Двадесет и трети изборен
район – София;
7. от Михаил Райков Миков с вх. № НС-1153 от 11.10.2014 г., с което заявява, че желае
да остане избран в листата на коалиция БСП
лява България в Двадесет и пети изборен
район – София;
8. от Лютви А хмед Местан с вх. № НС10-121 от 10.10.2014 г., с което заявява, че
желае да остане избран в листата на ПП
Движение за права и свободи в Девети изборен райо н – Кърджалийски;
9. от Делян Славчев Пеевски с вх. № НС10-122 от 10.10.2014 г., с което заявява, че
желае да остане избран в листата на ПП
Движение за права и свободи в Двадесет и
седми изборен район – Старозагорски;
10. от Йордан Кирилов Цонев с вх. № НС10-123 от 10.10.2014 г., с което заявява, че
желае да остане избран в листата на ПП
Движение за права и свободи в Двадесет и
осми изборен район – Търговищки;
11. от Камен Костов Костадинов с вх.
№ НС-10-124 от 10.10.2014 г., с което заявява,
че желае да остане избран в листата на ПП
Движение за права и свободи в Четвърти
изборен район – Великотърновски;
12. о т Ата нас Пе т ров Ата нас ов с вх.
№ НС-11-48 от 10.10.2014 г., с което заявява, че желае да остане избран в листата на
коалиция Реформаторски блок в Двадесет
и трети изборен район – София;
13. от Красимир Дончев Каракачанов с вх.
№ НС-11-49 от 10.10.2014 г., с което заявява, че
желае да остане избран в листата на коалиция
ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ – НФСБ и ВМРО
в Петнадесети изборен район – Плевенски;
14. от Валери Симеонов Симеонов с вх.
№ НС-11-46 от 10.10.2014 г., с което заявява,
че желае да остане избран в листата на коалиция ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ – НФСБ и
ВМРО във Втори изборен район – Бургаски;
15. от Валентин Кирилов Касабов с вх.
№ НС-11-47 от 10.10.2014 г., с което заявява,
че желае да остане избран в листата на коалиция ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ – НФСБ и
ВМРО в Трети изборен район – Варненски;
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16. о т В олен Н и ко лов С и дер ов с вх .
№ НС-10-134 от 11.10.2014 г., с което заявява, че желае да остане избран в листата
на ПП АТАК А в Двадесет и пети изборен
район – София;
17. о т И ва й ло Георг иев К а лфи н с вх.
№ НС-11-43 от 10.10.2014 г., с което заявява, че желае да остане избран в листата на
коалиция АБВ – (А лтернатива за българско
въ зра ж дане) в Два десет и пет и изборен
район – София;
18. от Борислав Михайлов Борисов с вх.
№ НС-11-44 от 10.10.2014 г., с което заявява, че желае да остане избран в листата на
коалиция АБВ – (А лтернатива за българско
възраж дане) в Шестнадесети изборен район – Пловдив.
І І. По с т ъп и л и с а з а я в лен и я, с кои т о
обявени за избрани народни представители
отказват да бъдат обявявани повторно в
други изборни райони, както следва:
1. Димитър Кирилов Байрактаров обявен
за избран от листата на коалиция П АТРИОТИЧЕН ФРОНТ – НФСБ и ВМРО в Двадесет
и седми изборен район – Старозагорск и,
заявява, че желае да остане избран в този
изборен район със заявление вх. № НС-11-45
от 10.10.2014 г.
2. Магдалена Ламбова Ташева обявена
за избрана от листата на ПП АТАК А в Седемнадесети изборен район – Пловдивски,
заявява, че желае да остане избрана в този
изборен район със заявление вх. № НС-11-45
от 10.10.2014 г. със заявление вх. № НС-10135 от 11.10.2014 г.
С оглед на изложеното Димитър К ирилов
Байрактаров не следва да бъде обявяван за
избран за народен представител във Втори
изборен ра йон – Бу ргаск и, и Ма г да лена
Ламбова Ташева не следва да бъде обявявана
за избрана за народен представител в Трети
изборен район – Варненски.
ІІІ. Пост ъпили са за явлени я от двама
народни представители, с които заявяват,
че избират да бъдат обявени за избрани от
следните изборни райони, както следва:
1. Салиха Хакиф Емин обявена за избрана от листата на ПП Движение за права и
свободи в Девети изборен район – Кърджалийски, избира да бъде обявена за избрана
за народен представител в Двадесет и девети
изборен район – Хасковски, като следващ в
листата народен представител след постъпилото заявление по реда на чл. 299, ал. 1
ИК от Лютви А хмед Местан.
2. Юлиан Кръст ев А нгелов обявен за
избран от листата на коалиция П АТРИОТИЧЕН ФРОНТ – НФСБ и ВМРО в Двадесет и четвърти изборен район – София,
избира да бъде обявен за избран за народен
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представител в Двадесет и пети изборен район – София, като следващ в листата народен
представител след постъпилото заявление
по реда на чл. 299, ал. 1 ИК от Красимир
Дончев Каракачанов.
С оглед на изложеното Салиха Хакиф
Емин следва да бъде обявявана за избрана
за народен представител в Двадесет и девети изборен район – Хасковски, а в Девети
изборен район – Кърджалийски, от листата
на ПП Движение за права и свободи да бъде
обявен за избран Мустафа Фахри А хмед и
Юлиан Кръстев Ангелов следва да бъде обявяван за избран за народен представител в
Двадесет и пети изборен район – София, а в
Двадесет и четвърти изборен район – София,
от листата на коалиция П АТРИОТИЧЕН
ФРОНТ – НФСБ и ВМРО да бъде обявена за
избрана за народен представител Султанка
Димитрова Петрова.
С оглед на изложеното и на основание
чл. 299, ал. 1 и 3 и чл. 300, ал. 2 от Изборния
кодекс, Решение № 1317-НС от 10 октомври
2014 г. и Решение № 1316-НС от 10 октомври
2014 г. на ЦИК Централната избирателна
комисия
РЕШИ:
Обявява за избрани за народни представители в Четиридесет и третото Народно
събрание, както следва:
1. Георги Иванов Андонов от листата на
ПП ГЕРБ в Първи изборен район – Благоевградски;
2. Борислав Райчов Миланов от листата
на коалиция Реформаторски блок в Първи
изборен район – Благоевградски;
3. Христиан Радев Митев от листата на
коалиция ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ – НФСБ
и ВМРО във Втори изборен район – Бургаски;
4. Ерджан Себайтин Ебатин от листата на
ПП Движение за права и свободи в Трети
изборен район – Варненски;
5. Калина Петрова Балабанова от листата
на ПП АТАК А в Трети изборен район – Варненски;
6. Георги Недков Кючуков от листата на
коалиция АБВ – (А лтернатива за българско
възраждане) в Трети изборен район – Варненски;
7. Владимир Цветанов Тошев от листата на
ПП ГЕРБ в Пети изборен район – Видински;
8. Филип Стефанов Попов от листата на
коалиция БСП лява България в Пети изборен район – Видински;
9. Айхан А хмед Етем от листата на ПП
Движение за права и свободи в Шести изборен район – Врачански;
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10. Мустафа Фахри А хмед от листата на
ПП Движение за права и свободи в Девети
изборен район – Кърджалийски;
11. Мариана Василева Георгиева-Бенчева от листата на ПП Движение за права
и свободи в Тринадесети изборен район –
Пазарджишки;
12. Димитър Николов Лазаров от листата на ПП ГЕРБ в Шестнадесети изборен
район – Пловдив;
13. Свилен Филипов Иванов от листата
на ПП ГЕРБ в Деветнадесети изборен район – Русенски;
14. Алтимир Емилов Адамов от листата на
ПП ГЕРБ в Двадесети изборен район – Силистренски;
15. Полина Кръстева Карастоянова от
л и с т а т а н а к о а л и ц и я П АТ РИО Т И Ч Е Н
ФРОН Т – НФСБ и ВМ РО в Д ва дес е т и
трети изборен район – София;
16. Светослав Димит ров Белемезов от
листата на коалиция АБВ – (А лтернатива за

ВЕСТНИК

С Т Р. 2 5

българско възраждане) в Двадесет и трети
изборен район – София;
17. С у л т а н к а Д и м и т р ов а Пе т р ов а о т
л и с т а т а н а к о а л и ц и я П АТ РИО Т И Ч Е Н
ФРОН Т – НФСБ и ВМ РО в Д ва дес е т и
четвърти изборен район – София;
18. Юлиан Кръстев Ангелов от листата на
коалиция ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ – НФСБ
и ВМРО в Двадесет и пети изборен район – София;
19. Кирил Добрев Добрев от листата на
ПП ГЕРБ в Двадесет и седми изборен район – Старозагорски;
20. Салиха Хакиф Емин от листата на ПП
Движение за права и свободи в Двадесет и
девети изборен район – Хасковски.
Решението да се обнародва в „Държавен
вестник“.
Председател:
Ивилина Алексиева
Секретар:
Севинч Солакова
6885

С Т Р.
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО
НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУК АТА
ЗАПОВЕД № РД-14-80
от 30 септември 2014 г.
На основание чл. 11, ал. 3 от Закона за народната просвета и чл. 28, ал. 2, т. 1 във връзка
с чл. 20, т. 7 от Наредба № 7 от 2001 г. за откриване, преобразуване, промени и закриване на
частни детски градини и училища и във връзка
с молба от лицето, получило разрешение за откриване на Частно средно общообразователно
училище с чуждоезиков профил „Абрахам Линкълн“ – София, изменям Заповед № РД-14-74 от
30.06.2010 г. (ДВ, бр. 56 от 2010 г.), изменена и
допълнена със Заповед № РД-14-3 от 21.01.2013 г.
(ДВ, бр. 10 от 2013 г.), както следва:
Изречението: „Училището се управлява и
представлява от Цвета Красимирова Каменополска.“ се изменя със: „Училището се управлява и
представлява от Тони Динкова Крумова.“
За министър:
В. Кастрева
6761
ЗАПОВЕД № РД-14-81
от 30 септември 2014 г.
На основание чл. 13, ал. 3 от Закона за народната просвета и чл. 21, ал. 1, т. 5 от Правилника
за прилагане на Закона за народната просвета във
връзка с молба от лицето, получило разрешение
за откриване, и протокол на експертна комисия,
назначена със Заповед № РД-09-2 от 4.01.2011 г.,
изм. със Заповед № РД-09-1623 от 8.11.2011 г. на
министъра на образованието и науката за закриване на частни детски градини и училища,
закривам Частна професионална гимназия по
българска кухня, ресторантьорски и хотелиерски мениджмънт „Братя Вълчеви“ – София,
открита със Заповед № РД-14-11 от 24.03.1993 г.
(ДВ, бр. 69 от 1993 г.), изм. и доп. със Заповед № РД-14-02 от 17.03.1995 г. (ДВ, бр. 31 от
1995 г.), изм. и доп. със Заповед № РД-14-84 от
25.07.1996 г. (ДВ, бр. 75 от 1996 г.), изм. и доп. със
Заповед № РД-14-20 от 14.02.2003 г. (ДВ, бр. 19
от 2003 г.), изм. и доп. със Заповед № РД-14-143
от 17.09.2003 г. (ДВ, бр. 87 от 2003 г.), изм. и доп.
със Заповед № РД-14-102 от 18.06.2004 г. (ДВ,
бр. 58 от 2004 г.) на министъра на образованието
и науката, от ЕТ „Ливъл“, представлявано от
Лиляна Илиева Вълчева.

Мотиви: Обу чението в гимназията не се
провежда през последните пет години.
В едномесечен срок г-жа Лиляна Илиева
Вълчева да предаде училищната документация
на началника на Регионалния инспекторат по
образованието – София-град.
Началникът на Регионалния инспекторат по
образованието – София-град, в едномесечен срок
да определи училище, в което да се съхранява
документацията.
Заповедта може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от
обнародването є в „Държавен вестник“.
За министър:
В. Кастрева
6762

МИНИСТЕРСТВО
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
РАЗРЕШЕНИЕ № ВG-ВIO-03
от 28 август 2014 г.
На основание чл. 18, ал. 1 и чл. 21, ал. 3,
т. 1, ал. 5 и 6 от Закона за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски
продукти на Европейския съюз, Сертификат за
акредитация с рег. № 10 ОСП и Заповед № А 204
от 25.04.2014 г., издадени от Българската служба за акредитация от 25.04.2014 г., входиран в
Министерството на земеделието и храните със
заявление с вх. № 70-1829 от 11.06.2014 г. и писмо
за представяне на допълнителни документи с вх.
№ 70-1829 от 21.07.2014 г., и Заповед № РД-09-561
от 28.08.2014 г. на министъра на земеделието
и храните разрешавам на „Кю Сертификейшън“ – АД, със седалище и адрес на управление – Пловдив, ул. Леонардо да Винчи 42А, да
извършва сертификация на продукти съгласно
Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета от 28 юни
2007 г. относно биологичното производство и
етикетирането на биологични продукти и за
отмяна на Регламент (ЕИО) № 2092/91, ОВ на
ЕС L 189 от 20 юли 2007 г., и Регламент (ЕО)
№ 889/2008 на Комисията от 5 септември 2008 г.
за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент № 834/2007 на Съвета от
28 юни 2007 г. относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти
по отношение на биологичното производство,
етикетирането и контрола.
Продуктовият обхват не включва аквакултури
и продукти от тях.
Разрешен иет о е ва л и д но до 31.03.2015 г.
МЗХ, рег. № ВG-ВIO-03
Министър:
В. Грудев
6752
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НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ
ЗАПОВЕД № РД-07-298
от 1 октомври 2014 г.
На основание чл. 9, т. 9, чл. 10 и във връзка с чл. 7, ал. 1, т. 6 от Закона за статистиката нареждам:
І. Утвърждавам изменения в Номенклатурата на промишлената продукция, утвърдена със Заповед
№ РД 07-23 от 18.01.2008 г. на председателя на НСИ (обн., ДВ, бр. 14 от 2008 г.; изм., бр. 3 от 2009 г.,
бр. 2 от 2010 г., бр. 1 от 2011 г., бр. 64 от 2012 г. и бр. 95 от 2013 г.), както следва:
Изменения през 2014 г. в Номенклатурата на промишлената продукция
Код по
ПРОДПРОМ-2014

Наименование на позицията

Измерителна
единица

10.13.13.00 *

Месо и субпродукти (без тези от едър рогат добитък и свине),
осолени или в саламура, сушени или пушени; брашна и прахове
от месо или субпродукти, годни за консумация

кг

10.13.15.95 *

Приготвени храни (вкл. полуфабрикати) и консерви от месо, субпродукти или животинска кръв, от животни, различни от едрия
рогат добитък, свинете и домашните птици (без колбаси, хомогенизирани храни, продукти от черен дроб и готови ястия)

кг

10.13.16.00 *

Брашно, прахове и агломерати под формата на гранули от месо
или субпродукти, негодни за консумация от човека; пръжки

кг

10.20.25.10 *

Сьомга, преработена или консервирана, цяла или на парчета (без
смляната и готовите рибни ястия)

кг

10.20.32.00 *

Мекотели (миди Сен Жак (морски гребени), калугерици, други
миди от родовете Pecten, Сhlamуs или Placopecten, от вида Mytilus
spp. или Perna spp., сепия, сепиоли, калмари, рогачи и октоподи),
замразени, сушени, осолени или в саламура, пушени

кг

10.20.33.00 *

Дру ги водни безг ръбначни (средиземноморск и миди, миди и
сърцевидки от семейства Arcidae, Arcticidae, Cardiidae, Donacidae,
Hiatellidae, Mactridae, Mesodesmatidae, Myidae, Semelidae, Solecurtidae,
Solenidae, Tridacnidae и Veneridae, морски охлюви абалон, рапани, мекотели от видовете Illex spp., морски краставици, морски
таралежи, медузи и други) замразени, сушени, осолени или в саламура, пушени (вкл. брашно, прахове и агломерати под формата
на гранули от водни безгръбначни, различни от ракообразните,
годни за консумация от човека)

кг

10.72.12.59 *

Вафли и гофрети, вкл. солените (без покрити с шоколад или с
други продукти, съдържащи какао, и тези с тегловно съдържание
на вода > 10 %)

кг

10.72.19.10 *

Безквасен хляб (вкл. питки без мая)

кг

10.81.11.00 *

Сурова захар от захарна тръстика или захарно цвекло в твърдо
състояние, без ароматизиращи или оцветяващи добавки

кг

10.81.12.30 *

Бяла рафинирана захар от захарна тръстика или захарно цвекло
в твърдо състояние, без ароматизиращи или оцветяващи добавки

кг

10.81.12.90 *

Друга рафинирана захар от захарна тръстика или захарно цвекло
в твърдо състояние, без ароматизиращи или оцветяващи добавки

кг

10.81.13.00 *

Рафинирана захар от захарна тръстика или захарно цвек ло с
ароматизиращи или оцветяващи добавки; захар и сироп от клен

кг

10.81.14.30 *

Меласа от захарна тръстика, получена в резултат на извличането
или рафинирането на захарта

кг

10.81.20.00 *

Резенки сухи от цвекло, остатъци от захарна тръстика и други
отпадъци от производството на захар (вкл. пяната от избистрянето
и остатъците, намиращи се във филтър-пресите)

кг

10.85.11.00 *

Готови ястия (съдържащи най-малко две основни съставки), на
базата на месо, субпродукти или кръв

кг

10.85.12.00 *

Готови ястия (съдържащи най-малко две основни съставки), на
базата на риба, ракообразни и мекотели

кг

С Т Р.
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10.85.13.00 *

Готови ястия (съдържащи най-малко две основни съставки), на
базата на зеленчуци

кг

10.85.19.00 *

Други готови ястия (съдържащи най-малко две основни съставки),
вкл. замразени пици

кг

10.92.10.60 *

Готови храни за домашни любимци (без пригодените за продажба
на дребно храни за кучета и котки)

кг

13.10.10.00 *

Мазнина от вълна (серей) и производни мастни вещества от нея,
вкл. ланолин

кг

13.10.22.00 *

Вълна, обезмаслена или карбонизирана, неподготвена за предене

кг

13.10.72.00 *

Прежди от юта или от други текстилни ликови влакна; прежди от
коноп или от други текстилни растителни влакна; хартиени прежди

кг

13.20.31.30 *

Tъкани от прежди от синтетични или изкуствени нишки, получени
от прежди с висока здравина, от ленти или от подобни форми (вкл.
найлон, други полиамиди, полиестер, вискозна коприна)

м2

13.20.32.40 *

Други тъкани от синтетични щапелни влакна, смесени предимно
или само с вълна или фини животински косми, щрайхгарни

м2

13.20.32.50 *

Tъкани от синтетични щапелни влакна, смесени предимно или
само с вълна или фини животински косми, камгарни

м2

13.91.19.20 *

Изкуствени кожухарски кожи и изделия от тях

–

13.92.12.70 *

Спално бельо, от нетъкан текстил, от синтетични или изкуствени
влакна (без трикотажно или плетено)

кг

13.92.13.59 *

Покривки и кърпи за маса, тъкани, от текстилни материали (без
памук и лен); покривки и кърпи за маса, от нетъкан текстил (без
синтетични или изкуствени влакна)

кг

13.92.13.70 *

Покривки и кърпи за маса, от нетъкан текстил, от синтетични
или изкуствени влакна

кг

13.92.14.50 *

Кърпи за тоалет или за кухня, тъкани, от текстилни материали
(без хавлиени кърпи от памук)

кг

13.92.14.70 *

Кърпи за тоалет или за кухня, от нетъкан текстил, от синтетични
или изкуствени влакна

кг

13.92.15.70 *

Пердета, завеси и щори за вътрешно обзавеждане, драперии и
волани за легла, от нетъкан текстил

м2

13.92.16.20 *

Ръчно т ъкани гоблени (тип „Gobelins“, „Flandres“, „Aubusson“,
„Beauvais“ и други подобни) и ръчно бродирани гоблени (например
с полегат бод, с кръстосан бод), дори конфекционирани

–

13.92.29.53 *

Кърпи за под, за съдове, за бърсане на прах и изделия за подобна
употреба, от нетъкан текстил

кг

13.92.29.57 *

Кърпи за под, за съдове, за бърсане на прах и изделия за подобна
употреба (без трикотажни или плетени и от нетъкан текстил)

кг

13.94.12.53 *

Конфекционирани мрежи, изработени от канапи, въжета или дебели въжета, от найлон или други полиамиди (без конфекционираните мрежи за риболов, мрежите със спортно предназначение,
мрежичките за коса, рибарските кепчета, мрежите за ловене на
пеперуди и подобни)

кг

13.94.12.55 *

Конфекционирани мрежи от найлон или други полиамиди (без тези
от канапи, въжета или дебели въжета, конфекционирани мрежи за
риболов, мрежичките за коса, мрежите със спортно предназначение,
рибарските кепчета, мрежите за ловене на пеперуди и подобни)

кг

13.94.12.59 *

Мрежи със завързани бримки от текстилни материали (без конфекционирани мрежи за риболов, изработени от изкуствени или
синтетични текстилни материали, други конфекционирани мрежи
от найлон или други полиамиди)

кг
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13.96.16.50 *

Текстилни фитили, нажежаващи се чорапчета, транспортни ленти
или трансмисионни ремъци от текстилни материали (вкл. подсилени с метал или с други материали)

кг

13.96.16.80 *

Тъкани и филцове, безконечни или снабдени със свързващи средства
от видовете, използвани за машини за производство на хартия или
за подобни машини (вкл. за дървесна маса или азбестоцимент)

кг

13.96.17.30 *

Ленти, различни от етикети, емблеми и подобни изделия, небродирани; ленти, състоящи се само от основа без вътък, чиито
нишки са свързани с лепило

–

13.96.17.70 *

Галони и ширити на парче; пасмантерийни изделия и аналогични
орнаментни изделия, на парче без бродерия, различни от тези от
трикотаж; пискюли, помпони и подобни изделия

–

13.99.11.30 *

Тюлове и други мрежести тъкани (без изтъканите и плетените
изделия)

–

13.99.16.00 *

Ватирани текстилни изделия на парче, състоящи се от един или
повече слоеве текстил, свързани с ватиращ материал и съединени чрез прошиване, капитониране или друг начин, различни от
бродериите на парче, на ленти или на мотиви

м2

14.12.30.23 *

Престилки, престилки с ръкави и друго работно облекло от памук, синтетични или изкуствени влакна, за жени или момичета

бр.

14.19.11.00 *

Облекло и допълнения за облеклото, трикотажно или плетено, за
бебета с ръст до 86 см

–

14.19.21.50 *

Облекло и допълнения за облеклото, различни от трикотажните
или плетените, за бебета с ръст до 86 см

–

14.19.23.95 *

Части за облекло или за допълнения за облекло, различни от
трикотажните или плетените (без корсети, тиранти, жартиери,
ластици за чорапи и подобни изделия, и части за тях)

–

14.19.31.90 *

Допълнения за облекло от естествена или възстановена лицева
кожа (без ръкавици, шапки и колани)

–

14.19.32.00 *

Облекло от филц или от нетъкани текстилни материали, дори
импрегнирани или промазани; облекло от трикотажни платове,
гумирани, импрегнирани, промазани или покрити с пластмаси
или други материали

бр.

14.19.41.50 *

Щумпи или други форми за шапки, изплетени от слама, тръстика, сизал и подобни материали или изработени чрез съединяване
на ленти от всякакви материали, неоформени, нито фасонирани,
нито гарнирани

бр.

14.19.42.50 *

Шапки, изплетени от слама, тръстика, сизал и подобни материали
или изработени чрез съединяване на ленти от всякакви материали,
дори гарнирани

бр.

14.19.42.70 *

Шапки от трикотаж или конфекционирани от дантели, филц или
други текстилни материали, различни от тези, изработени от ленти,
дори гарнирани; мрежи и филета за коса, от всякакви материали,
дори гарнирани

бр.

14.19.43.00 *

Шапки от кожухарски или лицеви кожи, пера или други материали
(без тези от филц или други текстилни материали, каучук, пластмаси, азбест); ленти за вътрешни гарнитури, подплати, външни
гарнитури, козирки и подбрадници за шапкарството

–

14.31.10.90 *

Чорапи, дълги, три четвърти и къси (вкл. медицински) и подобни
изделия, трикотажни или плетени (без дамски дълги и три четвърти чорапи, с линейна плътност на единочката < 67 дтекс), от
всякакви текстилни материали

чф.

15.20.11.00 *

Непромокаеми обувки с горна част и външно ходило от каучук
или пластмаси (без обувки със защитно метално бомбе)

чф.

15.20.12.10 *

Сандали с горна част от каучук, пластмаси или изкуствена кожа
и външно ходило от каучук или пластмаси (вкл. тип джапанки)

чф.
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15.20.12.31 *

Обувки с горна част от каучук, пластмаси или изкуствена кожа
и външно ходило от каучук или пластмаси (без непромокаемите,
сандали, пантофи, спортни обувки и обувки със защитно метално
бомбе)

чф.

15.20.12.37 *

Пантофи и други домашни обувки с горна част от пластмаси и с
външно ходило от каучук или пластмаси (вкл. пантофки за танци
и чехли за баня)

чф.

15.20.13.30 *

Обувки с горна част от естествена кожа, с ходило, изработено от
дърво, и подметки от каучук, пластмаси или кожа, без вътрешно
ходило и защитно метално бомбе

чф.

15.20.13.51 *

Мъжки обувки (вкл. ботуши) с горна част от естествена кожа,
с външно ходило от каучук, пластмаси или кожа (без тези със
защитно метално бомбе)

чф.

15.20.13.52 *

Дамски обувки (вкл. ботуши) с горна част от естествена кожа,
с външно ходило от каучук, пластмаси или кожа (без тези със
защитно метално бомбе)

чф.

15.20.13.53 *

Детски обувки (вкл. ботуши) с горна част от естествена кожа,
с външно ходило от каучук, пластмаси или кожа (без тези със
защитно метално бомбе)

чф.

15.20.13.61 *

Мъжки сандали (вкл. тип джапанки) с горна част от естествена
кожа, с външно ходило от каучук, пластмаси или кожа

чф.

15.20.13.62 *

Дамски сандали (вкл. тип джапанки) с горна част от естествена
кожа, с външно ходило от каучук, пластмаси или кожа

чф.

15.20.13.63 *

Детски сандали (вкл. тип джапанки) с горна част от естествена
кожа, с външно ходило от каучук, пластмаси или кожа

чф.

15.20.13.70 *

Пантофи и домашни обувки, с горна част от естествена кожа и
с външно ходило от каучук, пластмаси или кожа (вкл. пантофки
за танци)

чф.

15.20.14.44 *

Пантофи и домашни обувки с горна част от текстилни материали
(вкл. пантофки за танци) и с външно ходило от каучук, пластмаси
или кожа

чф.

15.20.14.45 *

Обу вк и с горна част от текстилни материали (вк л. апрески),
с външно ходило от каучук, пластмаси или кожа, различни от
спортните обувки и пантофите

чф.

15.20.14.46 *

Обувки с горна част от текстилни материали, с външно ходило от
дърво, корк или други материали (без каучук, пластмаси или кожа)

чф.

15.20.21.00 *

Обувки за тенис, баскетбол, гимнастика, тренировки и подобни с
горна част от текстилни материали, с външно ходило от каучук
или пластмаси

чф.

15.20.29.00 *

Спортни обувки с горна част от естествена кожа и с външно ходило от каучук, пластмаси или кожа; спортни обувки с горна част
и външно ходило от каучук или пластмаси (без непромокаеми
обувки, обувки за ски и сноуборд)

чф.

15.20.32.00 *

Обувки с горна част, различна от каучук, пластмаси, кожа или
текстилни материали и с външно ходило от каучук или пластмаси;
обувки с горна част, различна от кожа или текстилни материали,
и с външно ходило от кожа; обувки (вкл. пантофи от кожухарски
кожи) с горна част от всякакви материали (без лицева кожа и
текстилни материали) и с външно ходило от дърво, корк, канапи
или въжета, картон, кожухарска кожа, плат, филц, нетъкан текстил, линолеум, рафия, слама, луфа и други (без каучук, пластмаси
или кожа)

чф.

15.20.40.80 *

Части за обувки – вътрешно ходило и други сменяеми допълнения
(стелки), табан хастари, фортове, бомбета, гети, гамаши и подобни (без горни части; ходила и токове от каучук и пластмаси), от
всякакви материали

–
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16.10.91.00 *

Услуги по сушене, импрегниране или химическа обработка на
дървен материал

–

16.24.11.35 *

Бокс палети и други товароносители (без обикновени палети) от
дървен материал

бр.

17.22.12.40 *

Текстилна вата и изделия от нея – например необвитите рула от
вата за уплътняване, клечки за уши и за нанасяне на козметични
продукти (без дамски превръзки и хигиенни тампони, бебешки
пелени и подобни хигиенни изделия)

кг

17.24.11.00 *

Хартиени тапети и подобни стенни облицовки; транспарантна хартия за прозорци

кг

18.12.12.50 *

Отпечатани рек ламни проспекти, плакати и подобни печатни
рекламни материали, без търговски каталози

–

18.12.14.42 *

Отпечатани картографски издания, без тези във вид на книги и
брошури

–

18.12.14.49 *

Отпечатани пощенски картички, дори илюстровани

–

18.12.14.56 *

Отпечатани картички с пожелания, поздравления или съобщения,
дори илюстровани, със или без пликове

–

18.14.10.50 *

Услуги по подвързване на други печатни издания, н.д., вкл. подвързване, ламиниране, лакиране и други довършителни операции на
напечатани хартия или картон

–

18.20.10.10 *

Услуги по възпроизвеждане на звукозаписи на грамофонни плочи

–

18.20.10.30 *

Услуги по възпроизвеждане на звукозаписи на магнитни ленти с
широчина <= 4 мм

–

18.20.10.50 *

Услуги по възпроизвеждане на звукозаписи на магнитни ленти с
широчина > 4 мм, но <= 6,5 мм

–

18.20.10.70 *

Услуги по възпроизвеждане на звукозаписи на компактдискове (CD)

–

18.20.20.50 *

Услуги по възпроизвеждане на звукозаписи и видеозаписи на магнитни ленти с широчина > 6,5 мм

–

18.20.20.70 *

Услуги по възпроизвеждане на звукозаписи и видеозаписи на видеодискове и други видеоносители (без магнитни ленти)

–

18.20.30.30 *

Услуги по възпроизвеждане на стандартен (системен или приложен)
софтуер и данни от оригинал върху магнитни ленти с широчина
<= 4 мм (без звуко- и видеозаписи)

–

18.20.30.50 *

Услуги по възпроизвеждане на стандартен (системен или приложен)
софтуер и данни от оригинал върху магнитни ленти с широчина >
4 мм (без звуко- и видеозаписи)

–

18.20.30.70 *

Услуги по възпроизвеждане на стандартен (системен или приложен)
софтуер и данни от оригинал върху компютърни носители (без
звуко- и видеозаписи)

–

20.12.24.19 *

Пигменти и препарати на базата на титанов диоксид, съдържащи
тегловно < 80 % титанов диоксид, изчислен в сухо вещество

кг ТiO 2

20.13.24.34 U

Сярна киселина; олеум

20.15.71.00 *

Минерални или химични торове, съдържащи три хранителни елемента: азот, фосфор и калий (без представени под формата на таблетки
или други подобни форми или в опаковки с брутно тегло <= 10 кг)

кг

20.15.79.30 *

Минерални или химични торове, торове от животински или растителен произход и смеси от торове, представени под формата на
таблетки или други подобни форми или в опаковки с брутно тегло
<= 10 кг

кг

20.15.79.80 *

Минерални или химични торове, съдържащи два хранителни елемента: азот и калий или само една основна подхранваща съставка,
вкл. смеси от животински или растителни торове с химични или
минерални торове (без представените под формата на таблетки
или други подобни форми или в опаковки с брутно тегло <= 10 кг)

кг

кг H 2 SO 4
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20.16.30.23 *

Поли(винилхлорид), смесен с други вещества, непластифициран,
в първични форми

кг

20.16.30.25 *

Поли(винилхлорид), смесен с други вещества, пластифициран, в
първични форми

кг

20.16.40.64 *

Поли(етилентерефталат) с вискозитетен индекс < 78 мл/г в първични форми

кг

20.17.10.50 *

Латекс от синтетичен каучук

кг

20.20.19.30 *

Инсектициди, родентициди, фунгициди, хербициди, инхибитори кг акт. в-во
на кълнене и регулатори на растежа на растенията, дезинфекционни средства и други подобни, съдържащи едно или повече от
следните вещества: алдрин (ISO); бинапакрил (ISO); камфехлор
(ISO) (токсафен); каптафол (ISO); хлордан (ISO); хлордимеформ
(ISO); хлоробензилат (ISO); съединения на живака; DDT (ISO)
(к лофенотан (INN), 1,1,1-т ри х лоро-2,2-бис(р-х лорофенил)етан);
диносеб (ISO), неговите соли или естери; етилен дибромид (ISO)
(1,2-дибромоетан); етилен дихлорид (ISO) (1,2-дихлороетан); диелдрин (ISO, INN); 4,6-динитро-o-крезол (DNOC (ISO) или неговите
соли; флуороацетамид (ISO); хептахлор (ISO); хексахлоробензен
(ISO); 1,2,3,4,5,6-хексахлороциклохексан (НСН (ISO), включително линдан (ISO, INN); метамидофос (ISO); монокротофос (ISO);
оксиран (етилен оксид); паратион (ISO); паратион-метил (ISO)
(метил-паратион); пентахлорофенол (ISO), неговите соли или естери; фосфамидон (ISO); 2,4,5-Т (ISO) (2,4,5-трихлорофеноксиоцетна
киселина), нейните соли или естери; съединения на трибутилкалай

20.30.22.60 *

Неогнеупорни покрития (прахообразни, пастообразни или течни)
за шпакловане и измазване на фасади, вътрешни стени, подове,
тавани и подобни (вкл. смеси за лепене на плочки и подобни сухи
строителни смеси)

кг

20.41.42.80 *

Изкуствени восъци и восъчни препарати, вкл. восъци за печати
(без тези от полиетиленгликол)

кг

20.59.20.00 *

Животински или растителни мазнини и масла, химически модифицирани; негодни за консумация смеси на животински или
растителни мазнини и масла

кг

21.20.11.50 *

Лекарствени продукти, съдържащи антибиотици (без тези, съдържащи пеницилини или техните производни със структура на
пеницилиновата киселина, или стрептомицини или техните производни), непредставени под формата на дози и н.п.д.

кг

21.20.11.80 *

Лекарствени продукти, съдържащи антибиотици (без тези съдържащи пеницилини или техните производни със структура на
пеницилиновата киселина, или стрептомицини или техните производни), представени под формата на дози или п.п.д.

кг

22.19.20.13 *

Невулканизиран каучук с прибавка на сажди или силициев диоксид,
в първични форми или под формата на плочи, листове и ленти

кг

22.19.20.19 *

Невулканизирани каучукови смеси (без каучук с прибавка на сажди
или силициев диоксид) в първични форми или под формата на
плочи, листове и ленти

кг

22.19.50.50 *

Лепливи ленти от гумирани платове с широчина <= 20 см

кг

22.19.50.70 *

Гумирани платове без лепливи ленти с широчина <= 20 см

кг

22.21.30.10 *

Плочи, листа, фолио, ленти и пластини, от непорести полимери
на етилена, неподсилени или несъчетани с други материали, с
дебелина <= 0,125 мм

кг

22.21.30.17 *

Плочи, листа, фолио, ленти и пластини, от непорести полимери
на етилена, неподсилени или несъчетани с други материали, с
дебелина > 0,125 мм

кг

22.21.30.21 *

Плочи, листа, фолио, ленти и пластини, от непорести полимери на
пропилена, биаксиално ориентирани, неподсилени или несъчетани
с други материали, с дебелина <= 0,10 мм

кг
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22.21.30.23 *

Плочи, листа, фолио, ленти и пластини, от непорести полимери
на пропилена, неподсилени или несъчетани с други материали,
с дебелина <= 0,10 мм, различни от биаксиално ориентираните

кг

22.21.30.26 *

Плочи, листове, фолио, ленти и пластини, от непорести полимери
на пропилена, неподсилени или несъчетани с други материали, с
дебелина > 0,10 мм

кг

22.21.30.30 *

Плочи, листа, фолио, ленти и пластини, от непорести полимери на
стирена, неподсилени или несъчетани с други материали

кг

22.21.30.35 *

Плочи, листа, фолио, ленти и пластини, от непорести полимери
на винилхлорида, съдържащи тегловно >= 6 % пластификатори, с
дебелина <= 1 мм, неподсилени или несъчетани с други материали

кг

22.21.30.36 *

Плочи, листа, фолио, ленти и пластини, от непорести полимери
на винилхлорида, съдържащи тегловно >= 6 % пластификатори,
с дебелина > 1 мм

кг

22.21.30.37 *

Плочи, листа, фолио, ленти и пластини, от непорести полимери
на винилхлорида, съдържащи тегловно < 6 % пластификатори, с
дебелина <= 1 мм, неподсилени или несъчетани с други материали

кг

22.21.30.38 *

Плочи, листа, фолио, ленти и пластини, от непорести полимери
на винилхлорида, съдържащи тегловно < 6 % пластификатори, с
дебелина > 1 мм, неподсилени или несъчетани с други материали

кг

22.21.30.53 *

П лоч и, л ис та, фол ио, лен т и и п лас т и н и, о т непорес т
поли(метилметакрилат), неподсилени или несъчетани с дру ги
материали

кг

22.21.30.59 *

Плочи, листа, фолио, ленти и пластини, от други непорести акрилови полимери, неподсилени или несъчетани с други материали

кг

22.21.30.61 *

Плочи, листа, фолио, ленти и пластини, от непорести поликарбонати, неподсилени или несъчетани с други материали

кг

22.21.30.63 *

Плочи, листа, фолио, ленти и пластини, от непорести ненаситени
полиестери, неподсилени или несъчетани с други материали

кг

22.21.30.65 *

П лоч и, л ис та, фол ио, лен т и и п лас т и н и, о т непорес т
поли(етилентерефталат), неподсилени или несъчетани с дру ги
материали, с дебелина <= 0,35 мм

кг

22.21.30.67 *

П лоч и, л ис та, фол ио, лен т и и п лас т и н и, о т непорес т
поли(етилентерефталат), неподсилени или несъчетани с дру ги
материали, с дебелина > 0,35 мм

кг

22.21.30.69 *

Плочи, листа, фолио, ленти и пластини, от други непорести полиестери, неподсилени или несъчетани с други материали

кг

22.21.30.70 *

Плочи, листа, фолио, ленти или пластини, от непореста целулоза
или от химичните є производни, неподсилени или несъчетани с
други материали

кг

22.21.30.82 *

Плочи, листа, фолио, ленти или пластини, от непорести полиамиди,
неподсилени или несъчетани с други материали

кг

22.21.30.86 *

П л оч и , л и с т а , ф о л и о, л е н т и и л и п л а с т и н и , о т н е п о р е с т и
поли(винилбутирал), аминосмоли, фенолни смоли и полимеризационни продукти, неподсилени или несъчетани с други материали

кг

22.21.30.90 *

Плочи, листа, фолио, ленти и пластини, от други непорести пластмаси, неподсилени или несъчетани с други материали

кг

22.21.41.20 *

Плочи, листа, фолио, ленти и пластини, от порести полимери на
стирена

кг

22.21.41.30 *

Плочи, листа, фолио, ленти и пластини, от порести полимери на
винилхлорида

кг

22.21.41.50 *

Плочи, листа, фолио, ленти и пластини, от порести полиуретани

кг

22.21.41.70 *

Плочи, листа, фолио, ленти и пластини, от регенерирана целулоза

кг

С Т Р.
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23.14.11.62 D

Плочи, листа, фолио, ленти и пластини, от порести пластмаси
(без порести полимери на стирена, винилхлорида, полиуретана и
регенерираната целулоза)
Плочи, листа, фолио, ленти и пластини, подсилени, ламинирани,
с подложка или съчетани с други материали, от полиестери (без
порестите пластмаси)
Плочи, листа, фолио, ленти и пластини, подсилени, ламинирани,
с подложка или съчетани с други материали, от фенолни смоли
(без порестите пластмаси)
Плочи, листа, фолио, ленти и пластини, от аминосмоли, ламинирани при високо налягане, с декоративен слой върху едната или
върху двете страни (без порестите пластмаси)
Други плочи, листа, фолио, ленти и пластини, подсилени, ламинирани, с подложка или съчетани с други материали, от полимеризационни продукти (без порестите пластмаси)
Други плочи, листа, фолио, ленти и пластини, подсилени, ламинирани, с подложка или съчетани с други материали, от пластмаси
(без порестите пластмаси и полимеризационните продукти)
Подови настилки и облицовки за стени или тавани, на рула или под
формата на плочи или плочки, от полимери на винилхлорида, с подложка, импрегнирана, промазана или покрита с поли(винилхлорид)
Подови настилки и облицовки за стени или тавани, на рула или
под формата на плочи или плочки, от полимери на винилхлорида
(без тези с подложка, импрегнирана, промазана или покрита с
поли(винилхлорид)
Подови настилки и облицовки за стени или тавани, на рула или
под формата на плочи или плочки, от пластмаси, различни от
полимери на поли(винилхлорид)
Мат от стъклени нишки

23.14.11.67 D

Воал (платно с дебелина <= 5 мм) от стъклени нишки

кг

23.14.12.17 D

Мат от стъклена вата

кг

23.14.12.20 N

Мат от стъклени влакна

кг

23.14.12.37 D

Воал (платно с дебелина <= 5 мм), нетъкан, от стъклена вата

кг

23.14.12.40 N

Платна от стъклени влакна

кг

23.20.14.10 *

Изделия от камъни или други минерални материали, н.д., съдържащи магнезит, доломит или хромит
Несмлян цимент (клинкер)

кг

Абразивни дискове и подобни изделия (без рамки) от естествен
или синтетичен, агломериран диамант
Абразивни дискове и подобни изделия (без рамки) от изкуствени
абразиви със свързващо вещество от синтетични или изкуствени
смоли, подсилени
Абразивни дискове и подобни изделия (без рамки) от изкуствени
абразиви със свързващо вещество от синтетични или изкуствени
смоли, неподсилени
Абразивни дискове и подобни изделия (без рамки) от изкуствени
абразиви със свързващо вещество от керамика или силикати
Абразивни дискове и подобни изделия (без рамки) от други материали, без агломериран диамант и изкуствени абразиви; камъни
за ръчно точене или полиране
Сменяеми инструменти за пробиване с работна част от диаманти
или от агломерирани диаманти (без сменяеми инструменти за
пробиване на почвата, на камъни или за сондиране и за нарязване
на резби)
Сменяеми инструменти за пробиване на метали, с работна част от
металокерамики (без сменяеми инструменти за нарязване на резби)

кг

22.21.41.80 *

22.21.42.30 *

22.21.42.50 *

22.21.42.75 *

22.21.42.79 *

22.21.42.80 *

22.23.11.55 *

22.23.11.59 *

22.23.11.90 *

23.51.11.00 *
23.91.11.20 *
23.91.11.30 *

23.91.11.40 *

23.91.11.50 *
23.91.11.90 *

25.73.40.23 *

25.73.40.27 *

кг

кг

кг

кг

кг

кг

м2

м2

м2

кг

кг

кг

кг

кг
кг

кг

кг
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25.73.40.31 *

Сменяеми инструменти за пробиване на метали с работна част
от бързорежеща стомана (без сменяеми инструменти за нарязване
на резби)

кг

25.73.40.33 *

Сменяеми инструменти за пробиване на метали с работна част от
материали, различни от диаманти или агломерирани диаманти,
от металокерамика или от бързорежеща стомана (без сменяеми
инструменти за нарязване на резби)

кг

25.73.60.13 *

Сменяеми инструменти за пробиване на почвата, на камъни или
за сондиране, с работна част от металокерамика (без части за тях)

кг

25.73.60.18 *

Сменяеми инструменти за пробиване на почвата, на камъни или
за сондиране, вкл. частите, с работна част от материали, различни
от металокерамика

кг

25.73.60.23 *

Сменяеми дюзи за изтегляне или за екструдиране на метали, с
работна част от диаманти или от агломерирани диаманти

кг

25.73.60.24 *

Сменяеми дюзи за изтегляне или за екструдиране на метали, с
работна част от материали, различни от диаманти или от агломерирани диаманти

кг

25.73.60.33 *

Сменяеми инструменти за пресоване, щамповане, дълбоко изтегляне или за щанцоване, за обработка на метали

кг

25.73.60.39 *

Сменяеми инструменти за пресоване, щамповане, дълбоко изтегляне или за щанцоване, за обработка на материали, различни от
металите

кг

25.99.29.33 *

Палети и подобни плоскости за товарене на стоки, от стомана

кг

26.12.10.80 *

Пасивни вериги (вкл. вериги от съпротивления и/или кондензатори) (без матрици от съпротивления върху микросхемен кристал;
матрици от кондензатори върху микросхемен кристал; платки,
съдържащи активни елементи; хибридни схеми)

бр.

26.20.11.00 *

Преносими компютри – лаптопи, таблети и подобни компютри

бр.

28.12.14.50 *

Вентили за масленохидравлични трансмисии

кг

28.12.14.80 *

Вентили за пневматични трансмисии

кг

28.12.16.30 *

Хидравлични системи (хидравличен агрегат, хидравлични цилиндри и тръби) с праволинейно движение, с хидравличен цилиндър
като работен орган

бр.

28.12.16.80 *

Хидравлични системи (хидравличен агрегат, хидравлични цилиндри
и тръби) с хидравличен агрегат като работен орган (без тези с праволинейно движение, с хидравличен цилиндър като работен орган)

бр.

28.99.39.55 *

Машини, апарати и други механични устройства, н.д. – входноизходни устройства за контрол на достъп (с вграден двигател);
машини за водоструйно рязане; изпарителни апарати за охлаждане
на въздуха; мостове за качване на пътници (вкл. ръкави) и други

бр.

32.50.13.53 *

Диализатори (изкуствени бъбреци) и апарати за хемодиализа

бр.

32.99.11.30 *

Защитни ръкавици, за всякакви професии, от естествена или възстановена лицева кожа

чф.

Забележки:
N – нова позиция
* – промяна на текст
D – отпаднала позиция
U – промяна на измерителна единица
– няма натурално изражение.

II. Съгласно Регламент (ЕС) № 842/2014 на Комисията от 4 юли 2014 г. за установяване на предвидения в Регламент (ЕИО) № 3924/91 на Съвета „Продком списък“ на промишлените продукти за 2014 г.
(обн. в Официален вестник на Европейския съюз L 236 от 8 август 2014 г.) утвърдените изменения и
допълнения в номенклатурата по т. І влизат в сила от 1 януари 2014 г.
Председател:
С. Цветарски
6768

С Т Р.
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АГЕНЦИЯ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ
И СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН
КОНТРОЛ
РЕШЕНИЕ № 3343-П
от 6 октомври 2014 г.
На основание чл. 22г, ал. 3 и 6 ЗПСК, чл. 20,
ал. 6 от Устройствения правилник на Агенцията
за приватизация и следприватизационен контрол
и протоколно решение № 3181 от 6.10.2014 г. на
изпълнителния съвет Агенцията за приватизация
и следприватизационен контрол реши:
Прекратява приватизационната процедура за
продажбата на 100 дяла, представляващи 100%
от капитала на „Система за агропазарна информация“ – ЕООД, София.
Изпълнителен директор:
Е. Караниколов
6840

АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ,
КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР
ЗАПОВЕД № РД-16-26
от 26 септември 2014 г.
На основание чл. 35, ал. 1 и 2 ЗКИР откривам производство по създаване на кадастрална
карта и кадастрални регистри за територията
на район „Подуяне“ (без територията, за която
кадастралната карта и кадастралните регистри
са одобрени със заповеди на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и
кадастър и на началника на Службата по геодезия, картография и кадастър – София), Столична
община, област София (столица).
1. Правоспособните лица, на които се възлага
изработването на кадастралната карта и кадастралните регистри, са: „Геокад – 93“ – ЕООД,
вписано в регистъра по чл. 12, т. 8 ЗКИР със
Заповед № РД-15-62 от 25.07.2005 г. на изпълнителния директор на Агенцията по кадастъра;
„Гео 2000“ – ООД, вписано в регистъра по чл. 12,
т. 8 ЗКИР със Заповед № 300-2-117 от 15.12.2004 г.
на изпълнителния директор на Агенцията по кадастъра; „Геонет Консултинг“  –  ЕООД, вписано
в регистъра по чл. 12, т. 8 ЗКИР със Заповед №
РД-15-88 от 10.07.2012 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография
и кадастър; „Геодетект“  –  ЕООД, вписано в
регистъра по чл. 12, т. 8 ЗКИР със Заповед № РД15-24 от 3.04.2009 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 – София, и в района.
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.
Изпълнителен директор:
В. Йовев
6827

ВЕСТНИК
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ЗАПОВЕД № РД-16-27
от 26 септември 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. Кула
и с. Извор махала, община Кула, област Видин.
1. Правоспособното лице, на което се възлага
изработването на кадастралната карта и кадастралните регистри, е „Консултантска агенция
Модекс“  –  ЕООД, вписано в регистъра по чл. 12,
т. 8 ЗКИР със Заповед № 201 от 14.05.2001 г. на изпълнителния директор на Агенцията по кадастъра.
2. Графикът за извършване на дейностите да
се обяви в Службата по геодезия, картография и
кадастър  –  Видин, в общината и в кметството.
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.
Изпълнителен директор:
В. Йовев
6828
ЗАПОВЕД № РД-16-28
от 26 септември 2014 г.
На основание чл. 35, ал. 1 и 2 ЗКИР откривам
производство по създаване на кадастрална карта
и кадастрални регистри за землището на квартал
Банево, гр. Бургас, община Бургас, област Бургас.
1. Правоспособното лице, на което се възлага
изработването на кадастралната карта и кадастралните регистри, е ЕТ „Румен Георгиев  –  Глобал
Гео“, вписан в регистъра по чл. 12, т. 8 ЗКИР със
Заповед № 650 от 19.07.2001 г. на изпълнителния
директор на Агенцията по кадастъра.
2. Графикът за извършване на дейностите да
се обяви в Службата по геодезия, картография и
кадастър  –  Бургас, и в 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.
Изпълнителен директор:
В. Йовев
6829
ЗАПОВЕД № РД-16-29
от 30 септември 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. Оряхово, община Оряхово, област Враца.
1. Правоспособното лице, на което се възлага
изработването на кадастралната карта и кадастралните регистри, е „Геоконсулт“  –  ООД, вписано
в регистъра по чл. 12, т. 8 ЗКИР със Заповед №
574 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  –  Враца, и в 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.
Изпълнителен директор:
В. Йовев
6830
ЗАПОВЕД № РД-16-30
от 30 септември 2014 г.
На основание чл. 35, ал. 1 и 2 ЗКИР откривам производство по създаване на кадастрална
карта и кадастрални регистри за землището на
с. Ново село, община Ново село, област Видин.
1. Правоспособните лица, на които се възлага изработването на кадастралната карта и
кадастралните регистри, са: „Геохайд“ – ООД,
вписано в регистъра по чл. 12, т. 8 ЗКИР със
Заповед № 577 от 11.07.2001 г. на изпълнителния
директор на Агенцията по кадастъра; „Кадастър – Монт“ – ООД, вписано в регистъра по
чл. 12, т. 8 ЗКИР със Заповед № 300-2-88 от
21.07.20 03 г. на изпълнителни я директор на
Агенцията по кадастъра.
2. Графикът за извършване на дейностите да
се обяви в Службата по геодезия, картография
и кадастър – Видин, и в 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.
Изпълнителен директор:
В. Йовев
6831
ЗАПОВЕД № РД-16-31
от 30 септември 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. Брегово, община Брегово, област Видин.
1. Правоспособното лице, на което се възлага изработването на кадастралната карта и
кадастралните регистри, е „Геохайд“ – ООД,
вписано в регистъра по чл. 12, т. 8 ЗКИР със
Заповед № 577 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 – Видин, и в 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.
Изпълнителен директор:
В. Йовев
6832
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СТОЛИЧНА ОБЩИНА
РЕШЕНИЕ № 492
от 24 юли 2014 г.
С писмо изх. № АБ-9400-29/3 от 30.06.2008 г.
на район „Овча купел“ е препратена в Направление „Архитектура и градоустройство“ молба вх.
№ АБ-94-00-29/2/17.06.2008 г. от Мариета Иванова
Рашкова-Попова, Ивона Димитрова Атанасова,
Калинка Венкова Митева с искане за допускане
на устройствена процедура. Молбата е придружена
с нова молба от съсобственици на ПИ № 1618
и ПИ № 1619, попадащи в УПИ III от кв. 53 и
УПИ IV от кв. 54, м. Кв. Овча купел; договор за
доброволна делба от 16.06.2008 г. под № 2308 на
нотариус Стойка Пашова, нотариус в СРС – София, с рег. № 045 на НК; нотариален акт № 109,
том LXXIV, дело № 14735/1994 г.; нотариален
акт № 75, том VI, дело № 1166/1994 г.; № 22, том
XXXIX, дело № 7572/1995 г.; нотариален акт № 46,
том I, рег. № 2475, дело № 38/2006 г.; нотариален
акт № 31, том I, рег. № 1239, дело № 142/1999 г.;
нотариален акт № 30, том I, рег. № 1237, дело
№ 141/1999 г.; саморъчно завещание, нотариално
заверено от Елена Еленкова, нотариус в СРС – София, с рег. № 052 на НК; мотивирано предложение;
пълномощно № 6538 от 27.09.2007 г. на нотариус
Пиринка Петрова, рег. № 157 на НК; удостоверение за наследници № 593 от 22.04.2008 г. на район
„Витоша“; скица № АБ-9400-29 от 23.01.2008 г. на
район „Овча купел“.
Мотивираното предложение е разгледано от
отделите на направление „Архитектура и градоустройство“ и е дадено съгласие от главния
архитект на Столична община за допускане на
устройствена процедура под № ГР-08-18-48 от
19.12.2008 г.
Със заявление вх. № ГР-08-18-48/2008 г. от
16.11.2009 г. от Мариета Иванова Рашкова-Попова е внесен проект за одобряване, към който
е приложена обяснителна записка, извадка от
действащия ПУП за кв. 53, м. Овча купел 1;
скица от „Софийска вода“ – АД – № ТУ-2982 от
25.05.2009 г., „ЧЕЗ Разпределение България“ – АД,
от 12.11.2008 г. Проектът е изработен при параметри на застрояване, определени с ОУП на
СО, без да са отчетени СПНУЗ, одобрени със
заповед на МРРБ.
Под същия номер на 15.02.2010 г. проектът е
изпратен за обявяване на кмета на район „Овча
купел“ по реда на чл. 128, ал. 3 ЗУТ. Междувременно с ОУП на СО от 2009 г. са възстановени
СПН УЗ, одобрени със заповед № РД- 02-141531/2001 г., и имотите попадат в жилищна зона
с преобладаващо високоета жно застрояване
със специфични правила (Жг*), с параметри на
застрояване: плътност – 60 %, Кинт – 2,5, озеленяване – 30 %, и к. к. – 17,50 м.
С писмо изх. № АБ-66-02-208 от 13.05.2010 г. на
район „Овча купел“ проектът за ИПРЗ е върнат
със забележки, без да са изпълнени процедурите
по чл. 128, ал. 3 ЗУТ. Разгледан е на заседание
на ОЕСУТ с протокол № ЕС-Г-4 от 18.01.2011 г.,
т. 13, и е върнат за преработване в съответствие
с дадените предписания.
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С м о л б а в х . № Г Р - 0 8 -18 - 4 8/ 2 0 0 8 г. о т
22.03.2011 г. Ивона Димит рова Атанасова и
„С. А. Г.“ – ООД, с управител Младен Иванов
Младенов са поискали в устройствената процедура
да бъдат включени и ПИ 4334.1618, ПИ 4334.1619 и
ПИ 4334.9381. С писмо изх. № ГР-08-18-48/2008 г.
от 25.03.2011 г. главният архитект на Столична
община е дал съгласие, като е изискано от молителите представяне на нов проект за ИПРЗ,
изработен върху кадастрална карта, при параметри
на застрояване съгласно ОУП на СО от 2009 г.
Със заявление вх. № ГР-08-18-48/2008 г. от
13.07.2012 г. е внесен преработен проект върху
кадастрална карта. Към заявлението са приложени: обяснителна записка; скица № 1245 от
26.01.2011 г. на СГКК; скица № 30096 от 3.10.2011 г.
на СГКК; удостоверение за наследници № 2431
от 2.10.1996 г. на район „Витоша“; удостоверение за наследници № 000894 от 10.02.2010 г. на
район „Красна поляна“; нотариален акт № 97,
том III, рег. 5577, дело № 464/2011 г.; договор за
покупко-продажба на търговско предприятие от
10.05.2012 г.; удостоверение изх. № 20120621153134
от 21.06.2012 г. на Агенцията по вписванията; скица
№ 5053 от 14.03.2011 г. на СГКК; удостоверение
№ АБ-9200-20/2 от 23.04.2012 г. на район „Овча
купел“ за идентичност.
С проекта за изменение на плана за регулация се предвижда изменение на улична регулация от о.т. 103 до о.т. 102 между кв. 52 и кв. 54,
м. Кв. Овча купел. В кв. 52 се изменят УПИ І – „за
училище“, и УПИ ІІ – „за училище“. В кв. 53 се
изменя УПИ ІІІ – 69, 70, 71, 72, 73, 1016, 1618, 1619,
и се отреждат нови УПИ ІІІ-9381 – „за обществено обслужване, офиси, ЖС и ПГ“, ІV-69, V-1016,
VI-1618 – „за обществено обслужване, офиси, ЖС
и ПГ“, VІІ-1619 – „за обществено обслужване,
офиси, ЖС и ПГ“, по имотни граници. В кв. 54
УПИ ІV-630 се преотрежда в УПИ ІV-1619 – „за
обществено обслужване, офиси, ЖС и ПГ“.
С изменението на плана за застрояване в кв. 53
в УПИ-IV и V се ситуират малкоетажни жилищни сгради. В кв. 53 в УПИ III, VI и VII и кв. 54,
УПИ IV се ситуират сгради за обществено обслужване, офиси, ЖС и ПГ.
Спазени са параметрите на застрояване съгласно ОУП на СО от 2009 г. за жилищна зона
с преобладаващо високоетажно застрояване със
специфични правила (Жг*).
За територията е одобрена кадастрална карта
със заповед № РД-18-51 от 15.07.2010 г. на изпълнителния директор на АГКК.
С п и с м а и з х . № Г Р- 0 8 -18 - 4 8/2 0 0 8 г. о т
27.07.2012 г. на главния архитект на Столична
община проектът за ИПРЗ, м. К в. Овча купел, кв. 52, УПИ I и II; кв. 53, УПИ III, IV, V,
VI и VII; кв. 54, УПИ IV и улица от о.т. 103 до
о.т. 102, е изпратен на основание чл. 128, ал. 2 и
5 ЗУТ за съобщаване и обществено обсъждане
до кмета на район „Овча купел“ и до директора
на „Държавен вестник“. В изпълнение на заповед
№ РД-09-191 от 27.08.2012 г. на кмета на район
„Овча купел“ е проведено обществено обсъждане, за което е съставен протокол на 9.10.2012 г.
С писмо изх. № АБ-94-00-1930/5 от 17.10.2012 г.
кметът на район „Овча купел“ е удостоверил,
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че процедурите по обявяването и общественото
обсъждане са приключили и в законния срок
няма постъпили възражения.
Допълнително на 15.10.2012 г. са представени писмо изх. № 94-00-7795 от 5.10.2012 г. на
МОСВ – РИОСВ – София, за непровеждане на
процедури по наредбата за ОС; експертна оценка
на съществуващата растителност, изготвена от
ландш. арх. Биляна Иванова, и топографски план,
заверени от дирекция „Зелена система“ – СО,
под № 94-К-СП-11 от 17.08.2012 г. съгласно чл. 19,
ал. 4 ЗУЗСО.
С писмо изх. № ГР-08-18-48/2008 г. от 7.11.2012 г.
на главния архитект на Столична община е изискано становище на министъра на образованието,
младежта и науката (МОМН) на основание чл. 134,
ал. 7 във връзка с чл. 39, ал. 3 ЗУТ. Представено
е писмо от МОМН № 1004-99 от 14.12.2012 г., с
което не се възразява да бъде допусната устройствена процедура за ПУП – ИПРЗ, ПИ № 1618
и ПИ № 1619, попадащи в УПИ III и УПИ IV
от кв. 53 и УПИ IV, кв. 54, корекция на улица,
разширяваща площта на УПИ І – „за училище“,
и УПИ ІІ – „за училище“, кв. 52.
Проектът е разгледан и приет на ОЕСУТ с протокол № ЕС-Г-3 от 15.01.2013 г., т. 6. В изпълнение
на протоколното решение е представен предварителен договор от 28.02.2013 г. между собствениците на ПИ с идентификатор № 68134.4334.9381
и ПИ с идентификатор № 68134.4334.1195, който
не е нотариално заверен. Заинтересованите лица
са уведомени за необходимостта от нотариална
заверка на договора. Представени са декларации
за съгласие с предвижданията на проекта от Спас
Ангелов Проданов, управител на „С. А. Г. инженеринг“ – ЕООД, собственик на ПИ с идентификатор 68134.4334.1016, и Танчо Иванов Станчев,
собственик на ПИ с идентификатор 68134.4334.69.
В хода на процедурата са постъпили молба вх. № ГР-08-18-48/2008 г. от 13.06.2013 г. и
жалба вх. № ГР-08-18-48/2008 г. от 24.09.2013 г.
от съсобственици на имоти в кв. Овча купел,
представлявани от Мариета Иванова РашковаПопова, касаещи забавяне на процедурата поради
непредставяне на нотариално заверен договор.
Допълнително е представено заявление от
Спас Ангелов Проданов, управител на „С. А. Г.
инженеринг“ – ЕООД, придружено от мотивирано предложение за отреж дане на У ПИ
III – нов от кв. 53 по имотни граници. Същото
е разгледано от ОЕСУТ и с протокол № ЕС-Г-92
от 3.12.2013 г., т. 1, е взето решение за приемане
на мотивираното предложение и след нанасяне
на корекцията проектът за ИПРЗ да се съобщи
на собствениците на ПИ № 1195 от кв. 54 по
реда на чл. 128, ал. 10 ЗУТ. В изпълнение на
протоколното решение в регулационната част на
проекта са нанесени корекции в оранжев цвят, а
в застроителната част – със зелен цвят.
С п и с мо и з х . № Г Р- 0 8 -18 - 4 8/2 0 0 8 г. о т
11.12.2013 г. на началник отдел „ПУП“ коригираният проект е изпратен на кмета на район „Овча
купел“ за съобщаване на заинтересованите страни.
С писмо изх. № АБ-94-00-1930/8 от 12.02.2014 г.
кметът и главният архитект на район „Овча купел“
удостоверяват, че процедурата по дообявяването
е приключила. Към писмото са приложени два
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броя възражения, копия на протокол и два броя
обратни разписки. Проектът и възраженията на
собствениците на ПИ с идентификатор 68134.1195
от кв. 54 са разгледани на заседание на ОЕСУТ,
протокол № ЕС-Г-21 от 18.03.2014 г., т. 1. Възраженията не са уважени, тъй като в тях са развити
оплаквания относно невярна кадастрална основа
и искане за изменение на кадастралните граници
на имота преди сключване на предварителен
договор, което е предмет на друго производство,
което следва да бъде инициирано от самите
възразители. С решението на съвета съгласно
горепосочения протокол се приема проектът и
на основание чл. 21, ал. 7 ЗОС се изпраща за
одобряване в СОС.
С оглед на изложената фактическа обстановка
от правна страна се установява следното:
Производството е по реда на § 124 ПЗРЗИДЗУТ.
Компетентен да одобри ПУП е Столичният
общински съвет, тъй като с плана се предвижда
отчуждаване на недвижими имоти – собственост
на физически и юридически лица, по реда на ЗОС
(чл. 21, ал. 7 ЗОС).
Искането е направено от заинтересованите
лица по смисъла на чл. 135, ал. 1 във връзка с
чл. 131, ал. 1 и ал. 2, т. 1 ЗУТ, а именно от собствениците на ПИ с идентификатори 68134.4334.1618
и 68134.4334.1619, попадащи в УПИ III от кв. 53
и УПИ ІV от кв. 54, м. Кв. Овча купел.
Действащият ПРЗ, предмет на изменението,
е одобрен с Решение № 111 по протокол № 32 от
10.12.2001 г. на СОС и заповед № РД-09-412 от
26.08.2003 г.
За територията е одобрена кадастрална карта
със заповед № РД-18-51 от 15.07.2010 г. на изпълнителния директор на АГКК. Одобряването на
кадастрална карта за територията се явява ново
обстоятелство в устройствените условия, при
които е създаден предходният план.
С проекта за изменение на плана за регулация се предвижда изменение на улична регулация от о.т. 103 до о.т. 102 между кв. 52 и кв. 54,
м. Кв. Овча купел. В кв. 52 се изменят УПИ І – „за
училище“, и УПИ ІІ – „за училище“. В кв. 53 се
изменя УПИ III-69, 70, 71, 72, 73, 1016, 1618, 1619 и
се отреждат нови УПИ III-9381 – „за обществено
обслужване, офиси, ЖС и ПГ“, ІV-69, V-1016, VІ1618 – „за обществено обслужване, офиси, ЖС
и ПГ“, VII-1619 – „за обществено обслужване,
офиси, ЖС и ПГ“, по имотни граници. В кв. 54
УПИ IV-630 се преотрежда в УПИ ІV-1619 – „за
обществено обслужване, офиси, ЖС и ПГ“.
Предвид горното е налице основанието за
одобряване на ИПР по чл. 134, ал. 1, т. 1 във
връзка с ал. 2, т. 2 ЗУТ.
С изменението на плана за застрояване в кв. 53
в УПИ IV и V се ситуират малкоетажни жилищни сгради. В кв. 53 в УПИ III, VI и VII и кв. 54,
УПИ IV се ситуират сгради за обществено обслужване, офиси, ЖС и ПГ.
Планът за застрояване в УПИ I – за училище,
и УПИ II – за училище, кв. 52, не се изменя.
Предвид горното е доказано основанието
за одобряване на ИПЗ по чл. 134, ал. 2, т. 6
ЗУТ – съгласие на всички собственици на имоти
по чл. 131, ал. 2, т. 1 ЗУТ.
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Изменението на действащи я план за застрояване се налага и във връзка с настъпили
съществени промени в устройствените условия,
при които е бил съставен същият – действащият
ПУП е одобрен с Решение № 111 по протокол
№ 32 от 10.12.2001 г. на СОС и заповед № РД-09412 от 26.08.2003 г.
Предвид горното е налице основанието за
одобряване на ИПЗ по чл. 134, ал. 2 във връзка
с ал. 1, т. 1 ЗУТ.
Проектът цели осигуряване на законосъобразно
и целесъобразно застрояване в съответствие с
максимално допустимите показатели и допустими
функции съгласно предвижданията на ОУП на СО.
По действащия ОУП на СО имотите – предмет
на плана, попадат в жилищна зона с преобладаващо високоетажно застрояване със специфични
правила (Жг*), с параметри на застрояване:
плътност – 60 %; Кинт – 2,5, озеленяване – 30 %,
и к. к. – 17,50 м.
С горното е спазено изискването на чл. 103,
ал. 4 и чл. 104, ал. 1, изр. 2 ЗУТ.
Планът за изменение на регулация е изработен върху действаща кадастрална карта, с което
е спазено изискването на чл. 115, ал. 1 и 2 ЗУТ.
Спазени са изискванията за разстояния. С ИПЗ
не се допускат намалени разстояния към съседни
имоти и/или сгради, включително през улица.
Гарирането е осигурено в границите на урегулираните поземлени имоти, с което е спазено
изискването на чл. 43, ал. 1 ЗУТ.
Спазени са административнопроизводствените правила при издаване на акта – сезиране
на административния орган от заинтересовани
лица по чл. 131, ал. 2, т. 1 ЗУТ със заявление по
образец, допуснато е изработването на проект за
ИПРЗ от компетентния за това орган, внесеният
проект е съобщен на всички заинтересовани лица,
разгледан е и е приет от ОЕСУТ.
Спазени са материалноправните разпоредби
на ЗУЗСО, ЗУТ и актовете по прилагането му.
Проектът е изработен при спазване изискванията на Наредба № 8 от 2001 г. за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове.
Изпълнени са изискванията в мотивираното
предписание за съгласуване на проекта с експлоатационните дружества.
Спазено е изискването на чл. 19, ал. 4 ЗУЗСО,
което се установява от представените експертна
оценка и геодезическо заснемане на дървесната
растителност, заверени от дирекция „Зелена
система“ – СО.
Реализацията на проекта не предвижда изразходване на бюджетни средства на Столична
община.
Проектното решение е целесъобразно и отговаря на изискванията на чл. 108, ал. 5 ЗУТ.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 21, ал. 7 във връзка с ал. 1 ЗОС и чл. 129,
ал. 2 ЗУТ във връзка със заповед № РД-09-1423
от 5.12.2012 г. на кмета на Столична община,
чл. 136, ал. 1, чл. 134, ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 2 и 6,
чл. 103, ал. 4 и чл. 104, ал. 1, изр. 2, чл. 108, ал. 5,
чл. 115, ал. 1 и 2, чл. 43, ал. 1 ЗУТ, чл. 19, ал. 4
ЗУЗСО, т. 1 на приложението към чл. 3, ал. 2
ЗУЗСО, § 124, ал. 1 ПЗРЗИДЗУТ и протоколи на
ОЕСУТ № ЕС-Г-4 от 18.01.2011 г., т. 13, № ЕС-Г-3
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от 15.01.2013 г., т. 6, № ЕС-Г-92 от 3.12.2013 г.,
т. 1, № ЕС-Г-21 от 18.03.2014 г., т. 1, Столичният
общински съвет реши:
Одобрява проект за:
1. Изменение на п лана за рег улац и я на
м. Кв. Овча купел, кв. 53, УПИ III – 69, 70, 71,
72, 73, 1016, 1618, 1619, кв. 52, УПИ І – „за училище“, и ІІ – „за училище“, кв. 54, УПИ ІV-630,
като се създават в кв. 53 нови УПИ ІІІ-9381 – „за
общ. обсл. офиси, жс и п.г.“, ІV-69,V-1016, VІ1618 – „за общ. обсл., офиси, жс и п.г.“, VІІ1619 – „за общ. обсл., офиси, жс и п.г.“; в кв. 52
нови УПИ І – „за училище“ и ІІ – „за училище“,
в кв. 54 нов УПИ ІV-1619 – „за общ. обсл., офиси,
жс и п.г.“; изменя се улица от о.т. 101 до о.т. 102 и
от о.т. 103=16 до о.т. 102, по зелените и кафявите
линии, зачертавания, цифри текст и корекции в
оранжев цвят, съгласно приложения проект.
2. Изменение на плана за застрояване за
м. Кв. Овча купел, кв. 53, УПИ III, УПИ IV,
УПИ V, УПИ VI и УПИ VII, с корекцията в
зелен цвят съгласно приложения проект.
Въз основа на одобрения план за застрояване
не може да се издава виза за проектиране, да се
одобрява или съгласува инвестиционен проект и
да се издава разрешение за строеж с допускане
на намалени разстояния към съседни имоти и/
или сгради, включително през улица.
Решението и одобреният проект на подробен
устройствен план да се публикуват на интернет
страницата на Столична община – Направление
„Архитектура и градоустройство“ (sofia-agk.com),
на основание чл. 129, ал. 5 ЗУТ.
Решението да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 129, ал. 1 ЗУТ.
Решението може да бъде обжалвано по реда
на чл. 215, ал. 4 ЗУТ пред Административния
съд – София-град, в 30-дневен срок от съобщаването.
Жалбите се подават в район „Овча купел“ и се
изпращат в Административния съд – София-град,
от отдел „Правен“ на Направление „Архитектура
и градоустройство“ на Столична община.
Председател:
Е. Герджиков
6763
РЕШЕНИЕ № 565
от 11 септември 2014 г.
В НАГ – СО, е постъпило заявление с вх.
№ ГР-70-00-303 от 7.08.2013 г. от „Гаранти – Коза
България“ – ЕАД, с искане за разрешаване на
изработването на проект за изменение на подробен
устройствен план (ПУП) – изменение на плана
за регулация и застрояване (ИПРЗ) на УПИ ІІІ498 – „за озеленяване, магазин, коо и офиси“, и
УПИ ІV-570 – „за магазин и коо“, кв. 2, м. Младост 3, поземлени имоти (ПИ) с идентификатори
68134.4083.755, 68134.4083.755.1, 68134.4083.242,
68134.4083.668, 68134.4083.239 по КК и КР на
гр. София.
Към заявлението са приложени: нотариален
акт № 62, том № I, рег. № 835, дело № 56 от
18.05.2013 г., по силата на който „Гаранти – Коза
България“ – ЕАД, придобива собствеността върху
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поземлен имот с идентификатор 68134.4083.755
с пост роената в имота т риета ж на сг рада с
идентификатор 68134.4083.755.1 и поземлен имот
с идентификатор 68134.4083.242; нотариа лен
акт № 63, том № I, рег. № 836, дело № 57 от
18.05.2013 г., по силата на който „Гаранти – Коза
България“ – ЕАД, придобива собствеността върху
поземлен имот с идентификатор 68134.4083.668;
нотариа лен ак т № 64, том № I, рег. № 837,
дело № 58 от 18.05.2013 г., по силата на който
„Гаранти – Коза България“ – ЕАД, придобива
собствеността върху поземлен имот с идентификатор 68134.4083.239; скици от СГКК – София, за ПИ с идентификатори 68134.4083.668,
68134.4083.239, 68134.4083.755, 68134.4083.242 и
сграда с идентификатор 68134.4083.755.1 по КК
и КР на гр. София, одобрена със заповед на ИД
на АГКК № РД-18-15 от 6.03.2009 г. и заповед
на началника на СГКК – София, № КД-14-22-85
от 26.09.2009 г.; комбинирана скица по чл. 16,
ал. 3 ЗКИР; комбинирана скица – изчисление на
площи; пълномощно; мотивирано предложение.
Заявлението с приложените към него доказателства е разгледано на заседание на ОЕСУТ с
протокол № ЕС-Г-62 от 20.08.2013 г., т. 1, заедно
със становищата на отделите на НАГ – СО,
като е прието мотивираното предложение и
е предложено на главния архитект на СО да
издаде заповед за разрешаване на устройствена
процедура за ПУП – ИПРЗ.
Със заповед № РД-09-50-615 от 29.08.2013 г. на
главния архитект на СО е разрешено изработването на проект за ПУП – ИПРЗ на УПИ ІІІ498, кв. 2, м. Младост 3.
С писмо изх. № ГР-70-00-303 от 10.09.2013 г.
заповедта е изпратена до заявителя и до кмета
на район „Младост“ за разгласяване.
С писмо № УТ-6602-174/13 от 1.10.2013 г. от
кмета на район „Младост“ е удостоверено, че
са проведени процедурите по чл. 124б, ал. 2
ЗУТ по отношение на заповед № РД-09-50-615
от 29.08.2013 г., като са представени доказателства за това.
Със заявление вх. № ГР-70-00-303/2013 от
7.03.2014 г. е внесен проект за ИПРЗ с обяснителна
записка за кв. 2, УПИ І-239, 242, 668, 755 – „за
озеленяване и подземно строителство“, ІІІ-755,
6137 – „за озеленяване, магазин, коо и офиси“,
ІV – „за озеленяване“, от кв. 2 (нов); промяна в
уличнорегулационните линии на улица в участък
от о.т. 38а, отваряне на нова улица от о.т. 38а
до о.т. 38б до източната регулационна граница
на УПИ ІІІ-755,6137 – „за озеленяване, магазин,
коо и офиси“; създаване на нов кв. 2Г, УПИ ІV570 – „за магазин и коо“, м. Младост 3, район
„Младост“. Приложена е извадка от действащ
ПУП. Приложен е нотариален акт № 111, том I,
рег. № 1321, дело № 96 от 21.08.2013 г., по силата
на който „Гаранти – Коза България“ – ЕА Д,
придобива собствеността върху поземлен имот
с идентификатор 68134.4083.6137, реална част от
бивш ПИ с идентификатор 68134.4083.9, включен в УПИ ІІІ-498; скица от СГКК – София, с
№ 47770 от 8.08.2013 г. за имот с идентификатор
68134.4083.6137; комбинирана скица по чл. 16,
ал. 3 ЗКИР.
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Представени са следните съгласувания с експлоатиращите предприятия и становища: съгласуван проект с „Топлофикация София“ – ЕАД,
№ СГ-954 от 3.09.2013 г.; съгласуван проект от
„Софиягаз“ – ЕАД, № СГ-1398 от 12.09.2013 г.;
изходни данни от „Софийска вода“ – АД, съгласуван проект със становище с № ТУ-3065 от
27.09.2013 г.; съгласуван проект с „ЧЕЗ Разпределение България“ – АД, № 111 от 23.09.2013 г.;
съгласуван проект с „БТК“ – ЕАД, със становище
№ 94-Г-12 от 14.01.2014 г.
Предс та вен е п роек т за орга н иза ц и я на
дви жението, приет с решение по т. V ІІІ по
протокол № 05 от 4.02.2014 г. на ПК ТОБД при
СО. Представено е положително становище от
СДВР – отдел „Пътна полиция“, с рег. № ОД
518 от 10.02.2014 г.
Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“ към Министерството
на транспорта, информационните технологии
и съобщенията съгласува проекта с писмо рег.
№ 18-00-191 от 26.05.2014 г.
Представено е писмо изх. № 26-00-10658 от
17.02.2013 г. с Решение № СО-04-ЕО/2014 г. на
директора на РИОСВ – София, към МОСВ за
преценяване на необходимостта от извършване
на екологична оценка, като решението е: „Да
не се извършва екологична оценка на подробен
устройствен план – ИПРЗ, за УПИ ІІІ-498, кв. 2,
м. Младост 3, район „Младост“.
Геодезичното заснемане на едроразмерната растителност и оценка на съществуващата
растителност е внесена в дирекция „Зелена
система“ – СО, с № ЗС-2600-205 от 18.03.2014 г.,
изпратена по компетентност в ПК „Опазване
на околната, среда, земеделие и гори“ с № ЗС2600-205 от 26.03.2014 г.
С п и с м о и з х . № Г Р -7 0 - 0 0 -3 0 3/ 2 01 3 о т
28.03.2014 г. е изпратено обявление до редакцията на „Държавен вестник“ за съобщаване
на проекта и до кмета на район „Младост“ за
провеждане на обществено обсъждане.
Проведена е процедурата по чл. 128, ал. 1 и 5
ЗУТ и обществено обсъждане по реда на чл. 127,
ал. 1 ЗУТ въз основа на заповед № РД-06-102 от
15.04.2014 г. на кмета на район „Младост“.
Проектът е съобщен с обявление в ДВ, бр. 31
от 4.04.2014 г.
С писмо № УТ-6602-71(10) от 3.06.2014 г. на
кмета на район „Младост“ е удостоверено, че
са проведени процедури по съобщаване и обществено обсъждане и съгласно протокол на
РЕСУТ № 6 от 29.05.2014 г., т. 1, експертният
съвет на район „Младост“ няма забележки към
внесения проект.
По реда на чл. 128, ал. 5 ЗУ Т са пост ъпили 3 възражения: рег. № У Т-6602-70-(3) от
30.04.2014 г. от „Венсим“ – ООД, рег. № УТ-660271-(4) от 7.05.2014 г. от „Венсим“ – ООД, рег.
№ УТ-6602-71-(5) от 7.05.2014 г. от „Гаранти – Коза
България“ – ЕАД, и 2 становища: рег. № УТ6602-71-(6) от 23.05.2014 г. от „Венсим“ – ООД, и
рег. № УТ-6602-71-(7) от 26.05.2014 г. от Общност
на Софийски граждански сдружения – инициатива „Граждани за зелена София“.
Постъпило е становище от Камарата на архитектите в България с рег. № УТ-6602-71-(9) от
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27.05.2014 г. – извън срока за подаване на писмени
становища, определен със заповед № РД-06-102
от 15.04.2014 г. на кмета на район „Младост“.
Постъпило е становище вх. № ГР-92-00-50 от
23.05.2014 г. от Общност на Софийските граждански сдружения – Инициатива „Граждани за
зелена София“, и становище от Общността чрез
Постоянната комисия по „УТАЖП“ при СОС
вх. № ГР-70-00-303 от 2013 от 29.05.2014 г. и чрез
кмета на СО с № СО-6200-640 от 23.05.2014 г.
Постъпила е молба вх. № ГР-70-00-303/2013
о т 13.0 6.2 014 г. о т „Гара н т и – Коза Бъ л г ария“ – ЕАД, за оттегляне на подаденото от тях
искане-възражение.
Проектната документация, съгласувателните
писма, становища заедно с постъпилите възражения при проведеното обществено обсъждане и
процедурата по съобщаване на заинтересуваните
лица са разгледани на заседание на общинския
експертен съвет по устройство на територията
(ОЕСУТ) с протокол № ЕС-Г-44 от 17.06.2014 г.,
т. 19.
ОЕСУТ е направил служебни предложения
за допълване и прецизиране на проектната документация, а именно: „Да се укажат параметрите в матрицата за устройствената зона, като
се допълни с аргументация за прилагането на
писмо на МРРБ № 70-00-1935 от 2007 г. В плана
за застрояване да се укаже функцията на предвидената подземна пешеходна връзка в съответствие с Наредба № 8 за обема и съдържанието
на устройствените планове. УПИ І-239, 242, 668,
755 – „за озеленяване и подземно строителство“,
да се преотреди като УПИ І-239, 242, 668, 755 – „за
озеленяване“. Прилагането на чл. 10, ал. 4 ЗУЗСО
е от компетентността на СОС.“
ОЕСУТ взема следното решение: „Приема
проекта. След корекции по уважените възражения и становища и по служебните предложения
изпраща в СОС на основание чл. 21, ал. 7 ЗОС.“
С молба вх. № ГР-70-00-303 от 3.07.2014 г. са
внесени коригирани проекти с отразени служебни
предложения по протокол на ОЕСУТ № ЕС-Г-44
от 17.06.2014 г., т. 19.
П р е д с т а в е н а е с к и ц а № 1 5 -2 0 2 2 5 5 о т
19.06.2014 г. от СГКК – София, за ПИ с идентификатор 68134.4083.6153 (стар идентификатор
68134.4083.755; номер по предходен план: 498, кв. 2)
и скица № 15-202261 от 19.06.2014 г. от СГКК – гр.
София, за ПИ с идентификатор 68134.4083.6154
(стар идентификатор 68134.4083.755; номер по
предходен план: 3636, кв. 2).
Представено е споразумение от 30.04.2014 г.
меж ду „Гаранти – Коза България“ – ЕА Д, и
„К ауфлан д Бъ лгари я ЕООД ен д КО“ – К Д,
в качеството им на собственици на имоти с
идентификатори 68134.4083.755 (68134.4083.6153)
и 68134.4083.570, с което страните се съгласяват
да дарят на Столична община частите от собствените си имоти, предвидени за изграждане на
новата проектна улица между ПИ 755 и ПИ 570,
както и „Гаранти – Коза България“ – ЕАД, се
задължава да дари на „Кауфланд България ЕООД
енд КО“ – КД, частта от ПИ 755, която попада
в УПИ IV-570, кв. 2Г.
Проектът е преработен върху влязла в сила
актуална кадастрална карта с отразяване на ПИ
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с идентификатор 68134.4083.6153 в отреждането
на УПИ І и ІІІ.
С оглед на горната фактическа обстановка се
установява от правна страна следното:
Искането за одобряване на проекта за ИПРЗ е
направено от заинтересованото лице по смисъла
на чл. 131, ал. 1 във връзка с ал. 2, т. 1 ЗУТ, а
именно от „Гаранти – Коза България“ – ЕАД,
като собственик на поземлени имоти с идент ифи к ат ори 68134.4083.6153, 68134.4083.6137,
68134.4083.242, 68134.4083.668, 68134.4083.239,
попа дащи в У ПИ ІІІ- 498 – „за озелен яване,
магазин, коо и офиси“, и имот с идентификатор
68134.4083.6154, попадащ в УПИ ІV-570 – „за
магазин и коо“ – предмет на плана, съгласно
представени те по преписката док у мен т и за
собственост, скици от СГКК – София, и комбинирана скица по чл. 16, ал. 3 ЗКИР.
Собс т вен и к ът на и мо т с и ден т ифи кат ор
68134.4083.570, попадащ в УПИ ІV-570 – „за магазин и коо“ – „Кауфланд България ЕООД енд
КО“ – КД, е изразил съгласието си с проекта
в представеното по преписката споразумение
от 30.04.2014 г. при условията в него, като в
същото е поето и задължение от страна на
„Гаранти – Коза България“ – ЕАД, да дари на
същото собствеността върху имот с идентификатор 68134.4083.6154.
Действащият ПУП за територията в обхвата
на плана е одобрен с Решение № 548 по протокол
№ 45 от 29.07.2009 г. на СОС за кв. 2, м. Младост 3, и с Решение № 549 по протокол № 45 от
29.07.2009 г. на СОС за м. Младост 2 – контактен
в частта на уличната регулация.
Кадастралната карта в обхвата на плана е
одобрена със заповед № РД-18-15 от 6.03.2009 г.
на ИД на АГКК и изменена със заповед № КД14-22-85 от 6.03.2009 г. и № К Д-14-22-1028 от
4.07.2013 г. на началника на СГКК – София.
Компетентен да одобри ПУП е Столичният
общински съвет, тъй като с плана се предвижда отчуж даване на недвижими имоти – части от ПИ с идентификатори 68134.4083.6153
и 68134.4083.570 – собст веност на юри ди чески лица по реда на ЗОС, за изграждане на
обект – публична общинска собственост – улица
от о.т. 38а – о.т. 38б – основание по чл. 21, ал. 7
във връзка с ал. 1 ЗОС.
Спазени са административнопроизводствените правила при издаване на акта – сезиране
на административния орган от заинтересовани
лица по чл. 131, ал. 2, т. 1 ЗУТ със заявление,
разрешено е изработването на проект за ИПРЗ
от компетентния за това орган, внесеният проект е съобщен на всички заинтересовани лица
чрез обнародване на съобщение в „Държавен
вестник“, проведено е обществено обсъждане,
проектът с постъпилите възражения и становища
е разгледан и е приет от ОЕСУТ.
Спазени са материалноправните разпоредби
на ЗУЗСО, ЗУТ и актовете по прилагането му.
Отдел „Общ устройствен план“ е удостоверил,
че имотите – предмет на плана, попадат в две
устройствени зони: „Смесена многофункционална
зона“ (Смф) и „Терени на локални градини и озеленяване“ (Тго), съгласно приложението към чл. 3,
ал. 2 ЗУЗСО, в което е допустимо конкретното
предназначение на нови УПИ ІІІ-6137, 6153 – „за
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озеленяване, магазин, коо и офиси“, ІV – „за
озеленяване“, и УПИ І-239, 242, 668, 6153 – „за
озеленяване“, от кв. 2 (нов).
С горното е спазено изискването на чл. 103,
ал. 4 и чл. 104, ал. 1, изр. 2 ЗУТ.
Планът е изработен върху влязла в сила кадастрална карта, с което е спазено изискването
на чл. 115, ал. 1 и 2 ЗУТ.
С изработения подробен устройствен план се
предвижда изменение на плана за регулация, като
се променят улица между о.т. 42 и о.т. 38а (нова)
и улица между о.т. 29 и о.т. 32, създава се нова
улица от о.т. 38а до о.т. 38б, разделяща квартал 2
по действащия ПУП на нови квартали 2 и 2Г.
Изменят се границите на УПИ ІІІ-498 – „за
озеленяване, магазин, коо и офиси“, от квартал 2, като в същите се създават нови УПИ І-239,
242, 668, 6153 – „за озеленяване“, УПИ ІІІ-6137,
6153 – „за озеленяване, магазин, коо и офиси“,
и УПИ ІV – „за озеленяване“, при съобразяване
правото на собственост върху имотите и устройствените зони, в които попадат същите. За
одобряване на ПУП в частта на нови УПИ І-239,
242, 668, 6153 – „за озеленяване“, и УПИ ІІІ-6137,
6153 – „за озеленяване, магазин, коо и офиси“,
не се изисква представяне на предварителни
договори по чл. 15, ал. 3 ЗУТ, тъй като собствеността върху имотите се притежава от едно и
също лице.
Създаването на нови УПИ І-239, 242, 668,
6153 – „за озеленяване“, и УПИ ІV – „за озеленяване“, е във връзка с предвиждането на ОУП
на СО – устройствена зона „Тго“. Отреждането
на УПИ І-239, 242, 668, 6153 – „за озеленяване“,
е във връзка с прилагане на нормата на чл. 10,
ал. 4 ЗУЗСО, а именно: „Не се отчуждават имоти
или части от тях, попадащи в устройствени зони
и самостоятелни терени по ал. 2, когато собствениците им ги използват съобразно определеното
с общия устройствен план предназначение“,
каквото е предвиждането на плана.
Основание за одобряване на ИПР в частта
на стар УПИ ІІІ-498 – „за озеленяване, магазин,
коо и офиси“, е нормата на чл. 15, ал. 1, изр. 2
във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 2 и 6 ЗУТ и чл. 10,
ал. 4 ЗУЗСО във връзка с т. 33 от приложението
към чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО.
Създаването на нова улица от о.т. 38а до
о.т. 38б води до промяна границите на кв. 2
и създаване на нов кв. 2Г. Прокарването на
улицата води до изменение на западната регулационна граница на УПИ ІV-570 – „за магазин
и коо“, от нов кв. 2Г, за което е налице съгласие от собственика на имот с идентификатор
68134.4083.570 – „К ауфлан д Българи я ЕООД
енд КО“ – КД, изразено в представеното споразумение от 30.04.2014 г. с „Гаранти – Коза
България“ – ЕА Д. Останалите регулационни
граници, отреждането и конкретното предназначение на УПИ ІV-570 – „за магазин и коо“,
не се изменят. С прокарването на нова улица
от о.т. 38а до о.т. 38б се регламентира регулационно и учреденото между собствениците на
имоти с идентификатори 68134.4083.755 (стар) и
68134.4083.570 право на ползване с цел преминаване върху части от техните имоти.
За горното изменение е налице основание по
чл. 134, ал. 1, т. 1 във връзка с ал. 2, т. 2 и 6 ЗУТ.
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В УПИ І-239, 242, 668, 6153 – „за озеленяване“,
е предвидено подземно пешеходно преминаване,
което не противоречи на предвиждането на ОУП
на СО. Същото няма да попречи за изпълнението
на условието за 80 % озеленяване от урегулирания поземлен имот.
Указаните параметри съответстват на зона
„Тго“ съгласно т. 33 от приложението към чл. 3,
ал. 2 ЗУЗСО.
С изменението на плана за застрояване в нов
УПИ ІІІ-6137, 6153 – „за озеленяване, магазин, коо
и офиси“, се предвижда промяна в геометрията
на сградата, като се прецизират броят на етажите и кота корниз. Не се променят характерът
и начинът на застрояване спрямо действащия
ПУП. Застрояването е свободно по смисъла
на § 5, т. 21 ДРЗУТ и високо по смисъла на
чл. 23, ал. 1, т. 3 ЗУТ. Функцията на сградата в
УПИ ІІІ-6137, 6153 – „за озеленяване, магазин,
коо и офиси“, съответства на нормата на чл. 37,
ал. 1 ЗУТ, като предназначението на основното
застрояване е общественообслужващо съгласно
чл. 37, ал. 2 ЗУТ.
Пр о е к т ът з а И П У П о т г о в о р я н а ус ло вията, посочени в писмо изх. № 70-00-1935 от
26.10.2007 г. на зам.-министъра на МРРБ, в което
се допуска приложение на нормата на чл. 27, ал. 3
ЗУТ по отношение на УПИ, разположени на три
улици. УПИ ІІІ-6137, 6153 – „за озеленяване, магазин, коо и офиси“, е разположен на три улици:
1. улица от о.т. 27-о.т. 28-о.т. 29 до о.т. 38б; 2.
улица от о.т. 38а до о.т. 38б; 3. улица от о.т. 38а
до о.т. 42, като и трите улици не са задънени
по смисъла на чл. 81 ЗУТ. Устройствената зона
е (Смф) – „Смесена многофункционална зона“,
с устройствени параметри: Пл. – 60, Кинт. – 3,
мин. озеленяване – 40 %.
Застрояването е съобразено с нормите на
чл. 35, ал. 2 ЗУТ по отношение на разстоянията
до страничните регулационни граници и по отношение на сградата в съседен УПИ ІІ-498 – „за
хотел“, с функционално предназначение – хотел.
Съгласно нормата на чл. 95, ал. 2 от Наредба № 7 от 2003 г. за правила и нормативи
за устройство на отделните видове територии
и устройствени зони правилата и нормативите
за проектиране на жилищни сгради и жилища
не се отнасят за жилищни сгради за временно
обитаване – общежития, хотели, мотели, пансионати, почивни сгради, казарми и други сгради,
които не са предназначени за постоянно обитаване. Сградата с функция „за хотел“ не може
да се отнесе към жилищните сгради и поради
неизпълнение на нормата на § 5, т. 29 ДРЗУТ. С
оглед на горепосоченото няма противоречие на
предложеното застрояване с текста и нормата
на чл. 35, ал. 2 ЗУТ.
Спазени са разстоянията през улици съгласно нормата на чл. 32, ал. 1 и 3 ЗУТ. Сградите
в кв. 23, УПИ I и II през улица между о.т. 42 и
о.т. 38а са с общественообслужваща функция.
Сградата в нов кв. 2Г през улица от о.т. 38а-38б
е с общественообслужваща функция – „за магазин“, и графично показаните сгради и разстояния между тях отговарят на нормата на чл. 32,
ал. 1 и 3 ЗУТ.
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Новопредвидените и съществуващите сгради в кв. 1 през ул. Филип Аврамов, които са
разположени от по-благоприятната посока (юг,
югозапад спрямо сградата в УПИ III от кв. 2)
съгласно § 5, т. 28 ДРЗУТ, отговарят на разстоянията, указани с нормата на чл. 32, ал. 1 ЗУТ.
Предвид горното с проекта за план за застрояване не се допускат намалени разстояния
към съседни имоти и/или сгради, включително
през улица.
Паркирането в нов УПИ ІІІ-6137, 6153 – „за
озеленяване, магазин, коо и офиси“, е осигурено
чрез 3 нива подземни гаражи в границите на
имота, с което е спазена нормата на чл. 43,
ал. 1 ЗУТ.
Проектът е изработен при спазване изискванията на Наредба № 8 от 2001 г. за обема
и съдържанието на устройствените планове.
Изпълнени са мотивираните предписания
за съгласуване на проекта с „Топлофикация
София“ – ЕА Д, „Софиягаз“ – ЕА Д, „Софийска вода“ – А Д, „ЧЕЗ Разпределение България“ – АД, „БТК“ – ЕАД, както и е внесено
геодезическо заснемане по чл. 19, ал. 4 ЗУЗСО.
Представено е Решение № СО-04-ЕО от 2014 г.
на директора на РИОСВ – София, към МОСВ:
„Да не се извършва екологична оценка на
подробен устройствен план – ИПРЗ, за УПИ
ІІІ-498, кв. 2, м. Младост 3, район „Младост“.“
Проектното решение е целесъобразно и отговаря на изискванията на чл. 108, ал. 5 ЗУТ.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 21, ал. 7 във връзка с ал. 1 ЗОС и чл. 129,
ал. 1, чл. 136, ал. 1, чл. 15, ал. 1, изр. 2, чл. 134,
ал. 2, т. 2 и 6 ЗУТ и чл. 10, ал. 4 ЗУЗСО, чл. 134,
ал. 1, т. 1 във връзка с ал. 2, т. 2, чл. 103, ал. 4
и чл. 104, ал. 1, изр. 2, чл. 35, ал. 2 и чл. 32,
ал. 1 и 3, чл. 43, ал. 1, чл. 27, ал. 3 ЗУТ, писмо
изх. № 70-00-1935 от 26.10.2007 г. на зам.-министъра на МРРБ, т. 12 и т. 33 от приложението
към чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО и решение на ОЕСУТ
по протокол № ЕС-Г-44 от 17.06.2014 г., т. 19,
Столичният общински съвет реши:
Одобрява проект за:
1. Подробен устройствен план – изменение
на плана за регулация на м. Младост 3. Откриване на улица от о.т. 38а до о.т. 38б и създаване
на нови квартали 2 и 2Г. Изменение на улична
регулация между о.т. 42 и о.т. 38а. Изменение
на улична регулация между о.т. 29 и о.т. 32.
Изменение на плана за регулация за кв. 2, като
от УПИ ІІІ-498 – „за озеленяване, магазин,
коо и офиси“, се създават нови УПИ ІІІ-6137,
6153 – „за озеленяване, магазин, коо и офиси“,
УПИ І-239, 242, 668, 6153 – „за озеленяване“,
и УПИ IV – „за озеленяване“. Изменение на
западната регулационна граница на УПИ ІV570 – „за магазин и коо“, в кв. 2Г (нов), по
кафявите и зелените линии, цифри, текст и
зачертавания и с корекциите в оранжев цвят
съгласно приложения проект.
2. Подробен устройствен план – изменение
на план за застрояване на м. Младост 3, кв. 2,
нови УПИ І-239, 242, 668, 6153 – „за озеленя-
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ване“, и УПИ ІІІ-6137, 6153 – „за озеленяване,
магазин, коо и офиси“, съгласно приложения
проект и с корекциите в оранжев и лилав цвят
без допускане на намалени разстояния към
съседните УПИ и/или сгради, включително
през улица.
3. Схема с надлъжни и напречни профили
на новопроектирана улица от о.т. 38а – о.т. 38б,
съгласно приложения проект.
Въз основа на одобрения план за застрояване
не може да се издава виза за проектиране, да се
одобрява (съгласува) инвестиционен проект или
да се издава разрешение за строеж с допускане
на намалени разстояния към съседните УПИ
и/или сгради, включително през улица.
Решението и одобреният проект за подробен
устройствен план да се публикуват на интернет
страницата на Столична община – Направление
„Архитекту ра и градоустройство“ (sofia-agk.
com), на основание чл. 129, ал. 5 ЗУТ.
Решението да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 129, ал. 1 ЗУТ.
Решението може да бъде обжалвано по реда
на чл. 215, ал. 4 ЗУТ пред Административния
съд – София-град, в 30-дневен срок от съобщаването.
Жалбите се подават в район „Младост“ и
се изпращат в Административния съд – София-град, от отдел „Правен“ на Направление
„Архитектура и градоустройство“ на Столична
община.
Председател:
Е. Герджиков
6764
РЕШЕНИЕ № 569
от 11 септември 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 следния обект: УПИ II867а, кв. 12Г, м. Суха река, бул. Ботевградско
шосе – рамка, София, ул. Екатерина Симитчийска 1а, общински нежилищен имот, стопанисван от район „Подуяне“, с АОС № 2485
от 25.02.2011 г.
2. Забран ява извършването на разпоредителни сделк и с им у ществото на обек та,
сключването на договори за дялово участие, за
наем, за съвместна дейност, обезпечаване на
вземания и сключване на договори за кредити,
отнасящи се до обекта.
3. Възлага на главния изпълнителен директор
на Столичната общинска агенция за приватизация сключването на приватизационната
сделка за обекта.
Председател:
Е. Герджиков
6804
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ЗАПОВЕД № СО-РД-09-1706
от 29 септември 2014 г.
На основание чл. 10, ал. 7 от Закона за народната просвета, чл. 15, ал. 4 от Правилника
за прилагане на Закона за народната просвета,
чл. 44, ал. 1, т. 1 и 7 и ал. 2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация и в
изпълнение на Решение № 588 от 11.09.2014 г. на
Столичния общински съвет нареждам:
1. Да бъде преобразувана Целодневна детска
градина № 151 с административен адрес – София, ул. Мърфи 1, и филиал с административен
адрес – ул. Оборище 94 – 96, в Обединено детско
заведение № 151.
2. Да се предоставят сградите и прилежащите
терени с адрес: София, ул. Мърфи 1 и ул. Оборище 94 – 96, за управление съгласно чл. 12 от
Закона за общинската собственост на ОДЗ № 151.
3. Наличният инвентар и задължителната
документация на ЦДГ № 151 да се ползват от
преобразуваното ОДЗ № 151.
4. Да бъдат осигурени необходимите щатни
бройки за персонал и бюджет за детското заведение относно нормалното му функциониране.
5. Трудовоправните отношения на персонала
в ЦДГ № 151 да бъдат уредени при условията на
чл. 123, ал. 1, т. 1 КТ.
6. Да се именува Обединено детско заведение
№ 151 с името „Леда Милева“.
За кмет:
Ю. Ненкова
6765

ОБЩИНА АСЕНОВГРАД
РЕШЕНИЕ № 1639
от 17 септември 2014 г.
На основание чл. 21, а л. 1, т. 11 и а л. 2
ЗМСМА, чл. 129, ал. 1, чл. 109, ал. 1, т. 2, чл. 110,
ал. 1, т. 1, чл. 134, ал. 2, т. 2 и 6 ЗУТ и предвид
фактическите основания в докладна записка вх.
№ ДЗ-432 от 9.09.2014 г. от кмета на общината
Общинският съвет – Асеновград, реши:
Одо бря в а и зменен ие н а П У П – П РЗ з а
УПИ ХІ-201.255, балнеосанаториум, кв. 5, УПИ І –
ЖК за обслужващ персонал, автоспирка и магазини, кв. 5, УПИ VІ – културен дом, УПИ
VІІІ-117 – терен, предвиден за озеленяване (нереализирано), кв. 6, улица с о.т. 57, 58, 59, 60 и 42 и
отваряне на нова улица по регулационния план на
с. Нареченски бани, община Асеновград, като се
образуват нови УПИ ХІ-201.280 – за балнеосанаториум, и УПИ І – ЖК – за обслужващ персонал,
автоспирка и магазини, кв. 5, УПИ VІ – културен
дом, УПИ VІІІ – 201.185, и терен за озеленяване, кв. 6, и отваряне на нови улици с о.т. 58,
58а, 58б, 58в, 58г, 42а, 42 и о.т. 58в, 59, 59а и 59б
съгласно зачерквания, линии и надписи със зелен
цвят и зачерквания, линии, щрихи и надписи с
кафяв цвят на приложения проект.
Установява се режим на застрояване в УПИ
ХІ-201.280, кв. 5, съгласно нанесените ограничителни линии на застрояване с червен цвят,
котировки с черен цвят и показатели на режима
на застрояване със син цвят.
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На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ решението
може да се обжалва в 14-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“ пред Административния съд – Пловдив, чрез Общинския
съвет – Асеновград.
Председател:
Св. Шуманов
6785

ОБЩИНА БАЛЧИК
РЕШЕНИЕ № 684
от 25 септември 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 16 ЗУТ, в изпълнение
на влязло в сила съдебно решение, постановено
по адм. д. № 776/2011 г. на Административния
съд – Добрич, и във връзка със заявление с
вх. № 94А-1131-1 от 15.01.2014 г. от Атанас Бончев
Гогов Общинският съвет – гр. Балчик, реши:
1. Одобрява по доклад на кмета на община
Балчик план за регулация и застрояване на
УПИ І-25.55, кв. 246 (земеделска земя ПИ с кадастрален номер № 39459.25.55) по кадастралната карта на с. Кранево, община Балчик, област Добрич.
2. Упълномощава кмета на община Балчик
да извърши последващите правни и фактически
действия по изпълнение на решението.
Председател:
В. Лучиянов
6806
РЕШЕНИЕ № 692
от 25 септември 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и 11 ЗМСМА
и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Балчик, реши:
Одобрява ПУП – план за регулация и застрояване с цел обединяване на имотите и образуване на нови УПИ І, УПИ ІІ, УПИ ІІІ, УПИ ІV
в нов кв. 51 и улична регулация от ОТ 116 до
ОТ 117 по плана на „Стопански двор“, с. Соколово, община Балчик, заедно с предвидения начин
на застрояване.
Председател:
В. Лучиянов
6807

ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО
РЕШЕНИЕ № 1256
от 25 септември 2014 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4,
чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК, чл. 21,
ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 45 ЗДДС, чл. 5, 6 и чл. 14,
ал. 4 от Наредбата за търговете и конкурсите във
връзка с Решение № 160 от 29.03.2012 г. Общинският съвет – гр. Велико Търново, реши:
1. Намалява с 50 на сто приетата с Решение № 160 от 29.03.2012 г. (ДВ, бр. 39 от 2012 г.)
на ВТОбС начална цена и определя нова начална
цена в размер 32 800 лв., в която не е включена
стойността на дължимия ДДС, за продажба на об-
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щински нежилищен имот, представляващ: „УПИ І
от кв. 54 по плана на с. Дичин с площ 8845 кв. м,
заедно с построена в него двуетажна сграда
(бивше училище) с РЗП 846 кв. м и едноетажна
сграда (пристройка) със ЗП 34 кв. м“. Сделката
се облага частично с ДДС.
2. Определя начин за продажба на посочения
в т. 1 обект чрез публичен търг с явно наддаване
при стъпка на наддаване в размер 1640 лв.
3. Търгът да се проведе при следните условия: дата на търга – на 21-вия ден след датата
на обнародване на това решение в „Държавен
вестник“, като в случай че 21-вият ден съвпада
с неработен ден, търгът ще се проведе първия
следващ работен ден; начало на търга – 14 ч.;
място на търга – стая 419 в сградата на Община
Велико Търново.
4. Утвърждава тръжна документация и договор за продажба за обекта. Определя цена за
продажба на комплект тръжна документация
в размер 300 лв. (с ДДС). Цената на тръжната
документация да се заплаща по сметка № BG 95
SOMB 9130 3124 7614 00 на общинската агенция
за приватизация (ОбАП) при „Общинска банка“ – АД, клон Велико Търново, BIC код SOMB
BGSF. Тръжната документация да се получава
след представяне в ОбАП на документ за извършено плащане – стая 419 в сградата на Община
Велико Търново, всеки работен ден и до 10 ч. на
деня, предхождащ датата на търга.
5. За допускане до участие в търга кандидатите
да внесат депозит в размер 9840 лв. Депозитът да
бъде внесен по сметка № BG59 SOMB 9130 3324
7614 01 на ОбАП при „Общинска банка“ – АД,
клон Велико Търново, BIC код SOMB BGSF, до
16 ч. на деня, предхождащ датата на търга.
6. Заплащането на договорената цена и сключването на договор за продажба да се извърши
в 30-дневен срок от датата на заповедта за определяне на купувач. Дължимата сума заедно с
начисления ДДС, представляваща разлика между договорената цена и внесения депозит, да се
заплати в български левове по сметка № BG95
SOMB 9130 3124 7614 00 на ОбАП при „Общинска банка“ – АД, клон Велико Търново, BIC код
SOMB BGSF. Непарични платежни средства не
се приемат.
За обекта се допуска и разсрочено плащане
при условията, посочени в чл. 3, т. 6 на Методиката за подготовка на приватизационни сделки,
провеждане на публични търгове и конкурси,
сключване на приватизационни сделки и следприватизационен контрол в Община Велико Търново.
7. Срок за оглед на обекта – всеки работен
ден и до 12 ч. на деня, предхождащ датата на
търга. Срок за подаване на документи за участие
в търга – всеки работен ден и до 17 ч. на деня,
предхождащ датата на търга, в стая 419 в сградата
на Община Велико Търново.
8. Възлага на ОбАП да организира приватизационната сделка за обекта по установения от
закона ред и взетите решения от ВТОбС.
9. При неявяване на купувачи повторен търг
да се проведе 14 дни след датата на търга при
същите условия, като в случай че така определеният ден съвпада с неработен ден, търгът ще се
проведе в първия следващ работен ден.
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10. В случай на неявяване на купувачи и за
обявения повторен търг да се проведат последващи
поредни търгове на 28-ия ден след обявената дата
за съответния повторен търг при условията на
това решение, като в случай че така определеният
ден съвпада с неработен ден, търгът се провежда
първия следващ работен ден.
Председател:
Н. Ашиков
6774

ОБЩИНА ВЪЛЧЕДРЪМ
РЕШЕНИЕ № 363
от 12 септември 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Вълчедръм, реши:
Одобрява проект за подробен устройствен
план – парцеларен план (ПУП – ПП) за изменение прокарване на нов външен водопровод
за захранване на кравеферма за 1200 крави и
тяхното поголовие.
Водопроводът е с дължина 1059,98 м, започващ
от кръстовището на ул. България и ул. Антон
Страшимиров и преминаващ по тротоара на
ул. България в строителните граници на гр. Вълчедръм и по полски път кад. № 000383 по картата
на възстановената собственост на гр. Вълчедръм
по имот кад. № 912006.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Вълчедръм до Административния съд – Монтана.
Председател:
Ал. Минин
6773

ОБЩИНА ДЕВИН
РЕШЕНИЕ № 174
от 16 септември 2014 г.
На основание чл. 24, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ, след като се запозна с докладна
записка с вх. № ДЗО 165 от 29.08.2014 г. на кмета на
община Девин и становище на ПК „СПОСПУРОИ;
УТ и ЕТ“, Общинският съвет – гр. Девин, реши:
Одобрява ПУП – парцеларен план за обект
„Пречиствателна станция за отпадъчни води на
с. Грохотно – Община Девин“.
Председател:
Мл. Исаев
6784

ОБЩИНА ДУЛОВО
РЕШЕНИЕ № 493
от 17 септември 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 ЗМСМА
във връзка с чл. 129, ал. 1 и чл. 124б, ал. 2 ЗУТ
Общинският съвет – гр. Дулово, одобрява подробен
устройствен план (ПУП) – парцеларен план за изграждане на подземна оптична мрежа за електронни
съобщения на територията на община Дулово за
нуждите на „Нетуоркс – България“ – ООД, Русе,
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засягащ поземлени имоти – публична и частна
общинска собственост, с номера: 000213, 000215,
000210 и 000219 – намиращи се в землището на
с. Орешене ; 000222, 000238 – землище с. Паисиево;
000222, 000221, 000215, 000205 – землище с. Долец;
000224, 000222 – землище с. Боил; 000023, 000024,
000003, 000032, 000021, 000020 – землище с. Руйно;
000018, 000034, 000053, 000056 – землище на с. Черник; ПИ с идентификатори: 24030.38.5, 24030.33.9,
24030.29.41, 24030.29.42 по кадастралната карта и
кадастралните регистри на гр. Дулово и 090085,
035501, 090142, 036507, 032501, 044502, 020500, 090261,
003501, 005502, 005505, 005500 – землище на с. Водно.
Председател:
С. Галиб
6699

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ
НА ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ
ЗАПОВЕД № ДС-20-282
от 1 октомври 2014 г.
На основание § 4к, ал. 6 ПЗРЗСПЗЗ, чл. 28б,
ал. 8 ППЗСПЗЗ, протокол от 6.02.2014 г. на комисията по чл. 28б ППЗСПЗЗ и констативен протокол
от 15.09.2014 г. на Община Кюстендил одобрявам
помощен план и план на новообразуваните имоти
по § 4 ПЗРЗСПЗЗ за имоти с идентификационни
номера 29386.98.1, 29386.98.2, 29386.98.3, местност
Кърнолица, землище с. Жиленци, община Кюстендил, област Кюстендил.
Одобреният план може да бъде обжалван чрез
областния управител на област Кюстендил пред
Административния съд – Кюстендил, в 14-дневен
срок от обнародването на заповедта в „Държавен
вестник“.
Областен управител:
Ив. Каракашки
6772

ОБЩИНА ЛЮБИМЕЦ
РЕШЕНИЕ № 514
от 23 септември 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Любимец, реши:
Одобрява П У П – частично изменение на
плана за регулация за транспортна техническа
инфраструктура и съоръженията към нея с обхват:
– улица с о.т. 527 до о.т. 485;
– УПИ V-8 и УПИ І-5 в кв. 196, като регулацията мине по имотните граници на имот 2321
и имот 2336;
– УПИ І-1 в кв. 195, като регулацията мине
по съществуващата имотна граница;
– УПИ І в кв. 171, като се образува нов УПИ ІІ
в кв. 171;
– улица с о.т. 483 до о.т. 478;
– УПИ І в кв. 169, като се образува нов УПИ ІІ
в кв. 169,
по плана на гр. Любимец.
Председател:
М. Станкова
6777
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ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ
РЕШЕНИЕ № 388
от 29 март 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с ал. 1,
т. 8 ЗМСМА, чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 32, ал. 3, т. 1
ЗПСК, чл. 2, ал. 1, т. 3, чл. 5 и 6 и глава V, раздел І НТК и Решение № 290 от протокол № 19
от 29.11.2012 г. (ДВ, бр. 3 от 2013 г.) Общинският
съвет – гр. Павел баня, реши:
Да започне процедура по продажба на общински нежилищен имот – частна общинска
собственост, невключен в имуществото на общинско търговско дружество, представляващ:
масивна двуетажна сграда, построена 1969 г., със
ЗП 256 кв. м, представляваща:
първи етаж – входно антре, две зали, битова
стая и два санитарни възела;
втори етаж – входно стълбище, коридор, зала
за ритуали, четири стаи, два санитарни възела
и тераса, намираща се в УПИ ХІ – читалище,
библиотека, клуб на младите и активни борци,
паметник, трафопост и общ. тоалетна, в кв. 29 по
плана на с. Манолово, одобрен със Заповед № 2280
от 13.12.1985 г., съставен АОС № 2272 от 7.05.2012 г.
и акт за поправка № 2299 от 14.09.2012 г., чрез
провеждане на публичен търг с явно наддаване.
1. Определя минимална тръжна цена в размер
45 280 лв. без ДДС (приета с Решение № 388 от
протокол № 24 от 29.03.2013 г. на общинския
съвет). Стъпка за наддаване – в размер 5 % от
началната тръжна цена, или 2264 лв.
2. Утвърждава изготвените по реда на Наредбата за възлагане извършването на дейности,
свързани с подготовката за приватизация или
следприватизационния контрол, включително
процесуално представителство: правен анализ,
информационен меморандум и приватизационна
оценка.
3. Утвърждава тръжна документация за продажбата на имота, която съдържа:
– обстоятелствата по чл. 6, ал. 1 НТК с конкретни данни за всяко от тях;
– изчерпателен списък на документите, които
следва да бъдат представени от кандидатите при
участие в търга;
– основанията за допускане и недопускане до
участие в търга;
– разяснения относно процедурата по провеждането на търга и сключването на договор
за приватизация;
– проект на договор за продажба на обекта
на търга;
– информационен меморандум;
– други документи: копие от АОС, скица на
обекта, копие от удостоверение за тежести.
4. Тръжната документация се закупува в
сградата на Община Павел баня, намираща се в
гр. Павел баня, ул. Освобождение 15, стая № 6,
ет. 2 – служба „Общинска собственост“, в срок
до 20 календарни дни от датата на обнародване
на това решение в „Държавен вестник“. Цената
на конкурсната документация е 150 лв. без ДДС
и се заплаща в касата на Община Павел баня в
сградата на общината или по банкова сметка BG
91 UNCR 9660 8400 3003 10, BIC: UNCRBGSF, код
44 70 00 при банка „Уникредит Булбанк“, клон
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гр. Казанлък, до изтичане на срока за подаване
на документите за участие. При закупуването
на документацията следва да бъдат представени
следните документи:
А) юридическите лица и едноличните търговци представят:
1) док у мент – удостоверение за акт уално
правно състояние – оригинал или заверено копие,
издадено до 15 дни преди датата на търга;
2) нотариално заверен документ за представителната власт на лицето, което закупува
тръжната документация (ако представителната
власт не може да се установи от документа за
съдебна регистрация);
Б) физическите лица, извън тези по т. А,
представят:
1) документ за самоличност на лицето, което
закупува тръжната документация;
2) нотариално заверен документ за представителната власт на лицето, което закупува тръжната
документация;
В) при получаване на тръжната документация
кандидатите попълват декларация по чл. 11, ал. 1
от Наредбата за задължителната информация,
предоставяна на лицата, заявили интерес за
участие в приватизацията по ЗПСК, и сведенията,
представляващи служебна тайна.
5. Определя следните квалификационни изисквания към участниците в публичния търг, които
са част от тръжната документация, както следва:
А) до участие в търга се допускат български
физически/юридически лица, регистрирани по
Търговския закон и вписани в търговския регистър (представя се копие от лична карти или
удостоверение за актуално състояние);
Б) кандидатите – юридически лица, да не са
обявени в несъстоятелност и да не са в производство по ликвидация (доказва се с удостоверение);
В) кандидатите – физически/юридически лица,
да нямат задължения към НАП и Община Павел
баня (доказва се с удостоверение, издадено до
15 дни преди датата на търга).
6. Лицата, закупили тръжна документация,
могат да отправят искане за разяснения по
процедурата за провеждане на търга в срок до
тридесетия ден от датата на обнародване на това
решение в „Държавен вестник“.
7. Депозит за участие – в размер 10 % от началната тръжна цена, внесен като парична сума
по банкова сметка BG 56 UNCR 9660 3300 3003
18, BIC UNCRBGSF при банка „Уникредит Булбанк“, клон гр. Казанлък. Краен срок за внасяне
на депозита – до изтичане на срока за подаване
на предложенията за участие в търга.
8. Срок за извършване на оглед на обекта – всеки работен ден от 10 до 17 ч. в срока за подаване
на предложения за участие.
9. Срок за подаване на предложенията за участие в търга – до 16 ч. на последния работен ден
преди датата на провеждането на търга.
10. Дата и място на провеждане на търга – в
сградата на Община Павел баня, стая № 8, на
35-ия ден от датата на обнародване на решението
в „Държавен вестник“ от 14 ч.
11. Определя тръжна комисия по реда на
чл. 8 от Наредбата за търговете и конкурсите и
резервни членове към нея.
12. Възлага на кмета на община Павел баня
организацията и провеждането на търга. След при-
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ключване на процедурата да внесе предложение в
ОбС – Павел баня, за определяне на спечелилия
търга участник.
13. Упълномощава кмета на община Павел
баня да подпише от името на органа по приватизация договор за приватизационна продажба със
спечелилия търга участник.
Председател:
Хр. Петрова
6776

ОБЩИНА РУСЕ
РЕШЕНИЕ № 1064
от 17 юли 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21,
ал. 1, т. 11 ЗМСМА, чл. 127, ал. 6 и чл. 134, ал. 1,
т. 2 ЗУТ, чл. 31, ал. 3, т. 4 от Наредба № 8 от
2001 г. за обема и съдържанието на устройствените
планове и т. 7.4 във връзка с т. 2 от приложение
№ 1 към чл. 68, ал. 1 от същата наредба и т. 3 от
Решение № 231 от 12.06.2008 г. на ОС Общинският
съвет – гр. Русе, реши:
1. Одобрява план за велосипедна мрежа като
допълнение към план-схемата на комуникационнотранспортната система, неразделна част от общия
градоустройствен план на гр. Русе.
2. Одобрява първи етап – 14 километра велосипедна мрежа на територията на гр. Русе.
Председател:
В. Пенчев
6700

ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА
РЕШЕНИЕ № 1469
от 11 септември 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 3,
ал. 3, т. 2 и чл. 31, ал. 1, чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК и
чл. 5 и 6 от Наредбата за търговете и конкурсите
Общинският съвет – гр. Стара Загора, реши:
1. Открива процедура за приватизация на
общински нежилищен имот – частна общинска
собственост: самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68850.515.15.1.20, намиращ се на първи и
втори сутеренен етаж в пететажна сграда с партер,
два сутерена и таван, масивна стоманобетонна
конструкция, построена 1999 г. Предназначение
на самостоятелния обект: друг вид самостоятелен
обект в сграда; брой нива – 2; разгъната застроена
площ – 497 кв. м, както следва по нива: 327 кв. м
на ниво 1 (втори сутерен на кота 212.30) и 170 кв. м
на ниво 2 (първи сутерен на кота 214.95), заедно
със съответните идеални части от общите части на
сградата и от правото на строеж върху УПИ ІІІ6136 (НОИ и паркинги), кв. 1а по ПУП на гр. Стара
Загора, одобрен със Заповед № 990 от 10.04.2008 г.,
с административен адрес бул. Руски 44, ет. 2.
Обектът е за стопанска дейност, с идентификатор
№ 68850.515.15.1.20 и се намира в сграда № 1, разположена в поземлени имоти с идентификатори
68850.515.15; 68850.515.19; 68850.515.32 и принадлежи
към поземлен имот с идентификатор 68850.515.15
по кадастралната карта, одобрена със Заповед
№ РД-18-65 от 30.05.2008 г., последно изменение
със Заповед 18-975 от 10.02.2014 г. на началника
на СГКК – Стара Загора.
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Ниво 1
Площ по документ: 327 кв. м
Съседни самостоятелни обекти в сградата:
На същия етаж: 68850.515.15.1.17, 68850.515.15.1.23,
68850.515.15.1.21
Под обекта: няма
Над обекта: 68850.515.15.1.19, 68850.515.15.1.23
Ниво 2
Площ по документ: 170 кв. м
Съседни самостоятелни обекти в сградата:
На същия етаж: 68850.515.15.1.23, 68850.515.15.1.19
Под обекта: 68850.515.15.1.23
Над обекта: 68850.515.15.1.1; 68850.515.15.1.11
За имота е съставен АОС частна № 12807 от
10.02.2014 г., надлежно вписан в Службата по
вписванията.
2. Определя метод на продажба – публичен
търг с явно наддаване.
3. Утвърждава начална тръжна цена в размер
515 000 лв. без ДДС.
4. Определя стъпка на наддаване – 10 000 лв.
5. Утвърждава депозит за участие в размер
50 000 лв., който се внася по банкова сметка на
общината до 16 ч. на 19-ия ден след обнародването
на решението в „Държавен вестник“.
6. Тръжната документация се получава до
16,30 ч. на 18-ия ден след обнародването на решението в „Държавен вестник“ от информационния
център на общината след заплащане на сумата
от 800 лв. (с включен ДДС) по банкова сметка
на общината.
7. Предложенията за участие в търга се приемат
в деловодството на общината до 17 ч. на 19-ия ден
след обнародването на решението в „Държавен
вестник“.
8. Оглед на имота може да се извърши до деня
преди датата на търга след закупуване на тръжната
документация.
9. Търгът да се проведе на 20-ия ден след обнародването на решението в „Държавен вестник“
от 9 ч. в зала „Фоайе“ на общината.
10. В случай на непровеждане на търга да се
обяви нов търг за продажба на имота при същите
условия на решението, но със следните срокове:
10.1. срок за закупуване на тръжна документация – до 16,30 ч. на 49-ия ден от обнародване на
решението в „Държавен вестник“;
10.2. срок за заплащане на депозита – до 16 ч.
на 50-ия ден от обнародване на решението в „Държавен вестник“;
10.3. срок за подаване на предложенията – до
17 ч. на 50-ия ден от обнародване на решението в
„Държавен вестник“;
10.4. търгът да се проведе на 51-вия ден след
обнародването на решението в „Държавен вестник“
от 9 ч. в зала „Фоайе“ на общината.
11. Забранява извършването на разпоредителни
сделки, свързани с обекта, сключване на договори
за дялово участие, за наем, за съвместна дейност,
за кредит, за обезпечаване на вземания.
12. Възлага на органа за приватизация и следприватизационен контрол да извърши всички последващи действия по процедурата за приватизация
съгласно действащото законодателство.
13. Упълномощава кмета на община Стара
Загора да сключи договор за покупко-продажба
със спечелилия търга участник.
Председател:
Е. Христов
6839
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87. – Българската народна банка на основание чл. 49, ал. 1, т. 2 от Закона за БНБ обнародва:
Месечен баланс на управление „Емисионно“
към 30 септември 2014 г.
Активи
Хил. лв.
Парични средства и предоставени
депозити в чужда валута
6199678
Монетарно злато и други инструменти
в монетарно злато
2417006
Инвестиции в ценни книжа
21824201
Всичко активи:
30440885
Пасиви
Банкноти и монети в обращение
10620726
Задължения към банки
6257356
Задължения към правителството
и бюджетни организации
6475642
Задължения към други депозанти
1824633
Депозит на управление „Банково“
5262528
Всичко пасиви:
30440885
Подуправител
Гл. счетоводител
на БНБ:
на БНБ:
Д. Костов
Сн. Деянова
Месечен баланс на управление „Банково“
към 30 септември 2014 г.
Активи
Хил. лв.
Злато и други благородни метали
34039
Вземания от правителството
на Република България
0
Капиталови инвестиции и квота
в МВФ
1501960
Дълготрайни материални и
нематериални активи
150208
Други активи
10658
Депозит в управление „Емисионно“
5262528
Всичко активи:
6959393
Пасиви
Кредити от МВФ
0
Задължения към международни
финансови институции
2804462
Други пасиви
18983
Всичко задължения:
2823445
Основен капитал
20000
Резерви
4068171
Неразпределена печалба
47777
Всичко собствен капитал:
4135948
Всичко пасиви:
6959393
Подуправител
Гл. счетоводител
на БНБ:
на БНБ:
Д. Костов
Сн. Деянова
6728
90. – Министърът на икономиката и енергетиката на основание постъпило заявление за
проучване на подземни богатства във връзка с
чл. 39, ал. 1, т. 3 от Закона за подземните богатства открива производство по предоставяне на
разрешение за проучване на подземни богатства
по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона за подземните
богатства – скалнооблицовъчни материали, в
площ „Черни дол 1“, разположена в землището
на с. Хубавене, община Роман, област Враца,
описана със следните гранични точки в координатна система 1970 г.:

ВЕСТНИК
№
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X (m)

Y (m)

1.

4651187

8548305

2.

4651236

8548308

3.

4651242

8548317

4.

4651254

8548336

5.

4651206

8548381

6.

4651190

8548353

7.

4651181

8548351

8.

4651174

8548393

9.

4651172

8548400

10.

4651184

8548408

11.

4651195

8548425

12.

4651203

8548432

13.

4651213

8548419

14.

4651216

8548416

15.

4651216

8548413

16.

4651219

8548417

17.

4651235

8548468

18.

4651253

8548501

19.

4651266

8548526

20.

4651263

8548547

21.

4651267

8548562

22.

4651292

8548579

23.

4651310

8548589

24.

4651314

8548606

25.

4651326

8548615

26.

4651333

8548632

27.

4651317

8548652

28.

4651302

8548671

29.

4651298

8548694

30.

4651287

8548726

31.

4651274

8548750

32.

4651260

8548764

33.

4651260

8548766

34.

4651305

8548752

35.

4651334

8548831

36.

4651334

8548833

37.

4651427

8548817

38.

4651446

8548803

39.

4651448

8548791

40.

4651438

8548775

41.

4651443

8548757

42.

4651436

8548739

43.

4651441

8548731

44.

4651440

8548726

45.

4651435

8548709

46.

4651435

8548707

47.

4651434

8548708

48.

4651420

8548704
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№
X (m)
Y (m)
49.
4651410
8548688
50.
4651407
8548664
51.
4651406
8548643
52.
4651400
8548624
53.
4651403
8548604
54.
4651403
8548582
55.
4651395
8548546
56.
4651393
8548535
57.
4651387
8548509
58.
4651387
8548508
59.
4651384
8548494
60.
4651378
8548470
61.
4651371
8548455
62.
4651362
8548439
63.
4651358
8548432
64.
4651351
8548421
65.
4651345
8548410
66.
4651340
8548402
67.
4651337
8548397
68.
4651321
8548372
69.
4651312
8548358
70.
4651308
8548352
71.
4651306
8548347
72.
4651296
8548327
73.
4651296
8548326
74.
4651290
8548317
75.
4651280
8548302
76.
4651273
8548291
77.
4651254
8548269
78.
4651252
8548266
79.
4651247
8548260
80.
4651235
8548248
81.
4651230
8548255
82.
4651223
8548264
83.
4651215
8548261
84.
4651214
8548261
85.
4651208
8548288
86.
4651189
8548285
6694
92. – Министърът на икономиката и енергетиката на основание постъпило заявление за
проучване на подземни богатства във връзка с
чл. 39, ал. 1, т. 3 от Закона за подземните богатства открива производство по предоставяне на
разрешение за проучване на подземни богатства
по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните
богат с т ва – с т рои т ел н и мат ериа л и, в п лощ
„Балево“, разположена в землищата на с. Голем
Върбовник, с. Мали Върбовник и с. Локвата,
община Бобов дол, област Кюстендил, описана
със следните гранични точки в координатна
система 1970 г.:
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№

X (m)

Y (m)

1.

4553008

8469916

2.

4553115

8470317

3.

4552926

8470713

4.

4552273

8471099

5.

4552085

8470929

6.

4551997

8470741

7.

4552440

8470063

8.
4552845
8469870
6696
93. – Министърът на икономиката и енергетиката на основание постъпило заявление за
проучване на подземни богатства във връзка с
чл. 39, ал. 1, т. 3 от Закона за подземните богатства открива производство по предоставяне на
разрешение за проучване на подземни богатства
по чл. 2, ал. 1, т. 2 от Закона за подземните
богатства – неметални полезни изкопаеми – индустриални минерали, в площ „Миломир“, разположена на територията на община Драгоман,
област Софийска, описана със следните гранични
точки в координатна система 1970 г.:
№

X (m)

Y (m)

1.

4624513

8461440

2.

4624534

8462028

3.

4623753

8462096

4.

4623975

8461281

5.
4624212
8461313
6697
98. – Министърът на икономиката и енергетиката на основание постъпило заявление за
проучване на подземни богатства във връзка
с чл. 39, ал. 1, т. 3 от Закона за подземните
богатства открива производство по предоставяне на разрешение за проучване на подземни
богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства – строителни материали, в
площ „Раяновци“, разположена в землището
на с. Раяновци, община Белоградчик, област
Видин, описана със следните гранични точки в
координатна система 1970 г.:
№

X (m)

Y (m)

1.

4753735,87

8441368,64

2.

4753044,79

8441709,95

3.

4753876,03

8441589,17

4.

4753762,23

8441917,30

5.
4753213,45
8442221,76
6826
14. – Министърът на регионалното развитие
на основание чл. 149, ал. 4 ЗУТ съобщава, че на
„Летище София“ – ЕАД, е издадено Разрешение
за строеж № РС-63 от 1.10.2014 г. на заместникминистъра на регионалното развитие за обект
„Площадка за паркинг за самолетообслужваща
техника и леки автомобили в обхвата на площадката в непосредствена близост северозападно
от челото на фингъра на Терминал 2 на Летище
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София“, разположен в УПИ XV, кв. 2 по ПУП
на м. Летищен комплекс – София. На основание чл. 149, ал. 4 ЗУТ разрешението за строеж
подлежи на обжалване от заинтересованите
лица пред Административния съд – София, в
14-дневен срок от обнародването му в „Държавен
вестник“ чрез МРР.
6811
33. – Висшият съдебен съвет:
1. Открива на основание чл. 167, ал. 2 от Закона за съдебната власт процедура за избор на
административни ръководители в органите на
съдебната власт, както следва:
1.1. Административен ръководител – районен
прокурор на Районна прокуратура – Елин Пелин – изтичащ мандат на 15.10.2014 г.;
1.2. Административен ръководител – районен
прокурор на Районна прокуратура – Стара Загора – изтичащ мандат на 2.11.2014 г.;
1.3. Административен ръководител – председател на Районен съд – Свищов – изтичащ мандат
на 4.11.2014 г.;
1.4. Административен ръководител – председател на Районен съд – Каварна – изтичащ мандат
на 10.11.2014 г.
2. В 14-дневен срок от датата на обнародване
на свободната длъжност в „Държавен вестник“
кандидатите следва да подадат в администрацията
на ВСС заявление (по образец – чл. 4, ал. 1 от
Правилата за избор на административни ръководители на органите на съдебната власт по чл. 167,
ал. 1, т. 2 – 4 ЗСВ), че желаят да участват в избора
за административен ръководител на съответния
орган на съдебната власт. Към заявлението се
прилагат: подробна автобиография, подписана от
кандидата; нотариално заверено копие от диплома
за завършено висше образование по специалността
„Право“; нотариално заверено копие от удостоверение за придобита юридическа правоспособност;
свидетелство за съдимост, издадено за участие в
конкурс по Закона за съдебната власт; медицинско
удостоверение, издадено в резултат от извършен
медицински преглед, че лицето не страда от психическо заболяване; нотариално заверено копие
от трудова/служебна книжка и/или осигурителна
книжка; концепция за работата им като административен ръководител, която трябва да съдържа:
лична мотивация за заемане на длъжността; анализ
и оценка на състоянието на органа на съдебната
власт; очертаване на достиженията и проблемите
в досегашната му дейност; набелязване на цели за
развитието и мерки за тяхното достигане, удостоверение от Националната следствена служба,
Столичната следствена служба или от окръжните
следствени отдели към окръжните прокуратури за
образувани досъдебни производства; декларация за
имотното състояние и произход на средствата за
придобиване на имуществото по образец, утвърден
от ВСС, документи, удостоверяващи наличието на
стажа по чл. 170 ЗСВ, и други документи, които
по преценка на кандидата имат отношение към
професионалните или нравствените му качества.
6706
55. – Висшият адвокатски съвет съобщава, че
на основание чл. 133, ал. 1, т. 4 във връзка с чл. 132,
т. 10 от Закона за адвокатурата и чл. 21 от ЕКА с
решение по д. д. № 3/2014 г. на Дисциплинарния
съд при Адвокатската колегия – Враца, Владимир
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Николов Илиев – адвокат от Адвокатската колегия – Враца, се лишава от право да упражнява
адвокатска професия за срок четири месеца.
6707
11. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Пътни
връзки „Петрич – Кулата“ и „Кулата – Петрич“
при пресичане на път III-198 „Петрич – Златарево“ с АМ „Струма“ ЛОТ 4 при км 435+020, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Паскал, наследник на
Костадин Атанасов Караликов, с адрес: Гърция,
с неизвестен настоящ адрес, за постановяването
на Решение на Министерския съвет № 418 от
23.06.2014 г., с което е отчуждена част от имот
с № 052017, находящ се в землището на с. Марикостиново, община Петрич, област Благоевград.
Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок
от обнародването на обявлението в „Държавен
вестник“.
6855
11а. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Пътни
връзки „Петрич – Кулата“ и „Кулата – Петрич“
при пресичане на път III-198 „Петрич – Златарево“ с АМ „Струма“ ЛОТ 4 при км 435+020, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Иван Илиев Краликов,
наследник на Костадин Атанасов Караликов, с
адрес: гр. София, ул. Смърч 14, ненамерен на
адрес, за постановяването на Решение на Министерския съвет № 418 от 23.06.2014 г., с което
е отчуждена част от имот с № 052017, находящ
се в землището на с. Марикостиново, община
Петрич, област Благоевград. Решението може да
бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването на
обявлението в „Държавен вестник“.
6856
11б. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Пътни
връзки „Петрич – Кулата“ и „Кулата – Петрич“
при пресичане на път III-198 „Петрич – Златарево“ с АМ „Струма“ ЛОТ 4 при км 435+020, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Елена Костадинова,
наследник на Костадин Атанасов Караликов, с
адрес: Гърция, с неизвестен настоящ адрес, за
постановяването на Решение на Министерския
съвет № 418 от 23.06.2014 г., с което е отчуждена
част от имот с № 052017, находящ се в землището
на с. Марикостиново, община Петрич, област
Благоевград. Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в
14-дневен срок от обнародването на обявлението
в „Държавен вестник“.
6857
11в. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Пътни
връзки „Петрич – Кулата“ и „Кулата – Петрич“
при пресичане на път III-198 „Петрич – Златарево“ с АМ „Струма“ ЛОТ 4 при км 435+020, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Мая Симеонова Кючукова, наследник на Костадин Атанасов Караликов,
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с постоянен адрес: Благоевград, ж.к. Ален мак,
бл. 34, ет. 2, ап. 8, за постановяването на Решение
на Министерския съвет № 418 от 23.06.2014 г.,
с което е отчуждена част от имот с № 052017,
находящ се в землището на с. Марикостиново,
община Петрич, област Благоевград. Решението
може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването
на обявлението в „Държавен вестник“.
6858
11г. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Пътни
връзки „Петрич – Кулата“ и „Кулата – Петрич“
при пресичане на път III-198 „Петрич – Златарево“ с АМ „Струма“ ЛОТ 4 при км 435+020, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Илияна Иванова Илиева, наследник на Костадин Атанасов Караликов,
с постоянен адрес: Благоевград, ж.к. Ален мак,
бл. 34, ет. 2, ап. 8, за постановяването на Решение
на Министерския съвет № 418 от 23.06.2014 г.,
с което е отчуждена част от имот с № 052017,
находящ се в землището на с. Марикостиново,
община Петрич, област Благоевград. Решението
може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването
на обявлението в „Държавен вестник“.
6859
614. – Националната академия за театрално и
филмово изкуство „Кръстьо Сарафов“ – София,
обявява конкурси за докторанти по професионално
направление 8.4. Театрално и филмово изкуство
и научни специалности 05.08.01 театрознание
и театрално изкуство: Комедиите на Шекспир:
въпроси на сценичната интерпретация – един
редовно; Съвременни изисквания в актьорската
професия в контекста на телевизионната и интернет среда – един редовно; Въведение в поетиката
на Пирандело – театрална срещу житейска реалност – един редовно; Сценичните практики от
танцовия театър на 20 век и приложението им в
обучението на съвременния актьор – един редовно; Деформациите на публичната и сценичната
реч – отражение на кризата в обществото – един
редовно; 05.08.03 кинознание, киноизкуство и
телевизия: Работата на режисьора с актьорите
в киното. Между архетиповете и импровизация
та – един редовно; Технология и естетика на
триизмерната цифрова анимация – един редовно;
История, естетика и рецепция на 3D изображението – един редовно; Драматургично изграждане на
религиозния персонаж в игралния филм – един
редовно; Трансформация на филмовата аудитория
в новите медии – един редовно, всички със срок
2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
За информация – тел. 9231 271, 9231 275, подаване
на документи – ул. Раковски 108А, ет. 3, стая
А301. Такса за кандидатстване – 100 лв.
6708
44. – Нов български университет, София,
обявява конкурси за главни асистенти: област
на висше образование 2. Хуманитарни науки,
професионално направление 2.1. Филологи я
(съвременен испански език) – един на 1/2 щат;
област на висше образование 5. Технически науки,
професионално направление 5.3. Компютърна
и комуникационна техника (IPv4/IPv6 мрежи и
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протоколи, MPLS опорни мрежи, BGP Скриптове
за автоматизация на мрежови инфраструктури,
Архитектури на софтуерни системи) – един, двата
със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Документи – в НБУ, ул. Монтевидео 21,
отдел „Персонал“, офис 215, тел. 8110235, 8110215.
6747
45. – ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ – Варна, обявява конкурс за заемане на академична длъжност
главен асистент за военнослужещ в катедра
„Електроника“ в професионално направление 9.2.
Военно дело, научна специалност „Организация
и управление на въоръжените сили“ по учебната
дисциплина „Бойно използване на радиотехническите средства и информационните системи за
управление на оръжието“ със срок 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Справки
и документи – в училището, тел. 552-230, 552-243,
632-015, вътр. 16704, и на сайта на училището:
www.naval.-acad.bg.
6795
41. – Техническият университет – Габрово, на
основание Решение на МС № 293 от 13 май 2014 г.
обявява конкурс за редовна и задочна докторантура за учебната 2014/2015 г. по следните научни
специалности: редовна докторантура: професионално направление 5.1. Машинно инженерство,
специалности: Рязане на материалите и режещи
инструменти – един; Металорежещи машини и
системи – един; Технология на машиностроенето – трима; Метрология и метрологично осигуряване – един; Точно уредостроене – един; Теория
на механизмите, машините и автоматичните
линии – един; Хидравлични и пневматични задвижващи системи – двама; Машини и съоръжения
за леката промишленост – един; Технология на
текстилните материали – един; професионално
направление 5.2. Електротехника, електроника и автоматика, специалности: Индустриална
електроника – един; Квантова и оптоелектроника – един; Автоматизирани системи за обработка
на информация и управление – един; професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника, специалности: Комуникационни
мрежи и системи – трима; Компютърни системи,
комплекси и мрежи – един; Автоматизация на
инженерния труд и системи за автоматизирано
проектиране – един; Автоматизирани системи за
обработка на информация и управление – двама;
професионално направление 5.4. Енергетика,
специалност: Промишлена топлотехника – двама;
професионално направление 5.6. Материали и
материалознание, специалност: Материалознание
и технология на машиностроителните материали – един; задочна докторантура: професионално
направление 5.1. Машинно инженерство, специалност: Теория на механизмите, машините
и автоматичните линии – един; професионално
направление 5.2. Електротехника, електроника
и автоматика, специалност: Електроснабдяване и електрообзавеждане – един. Необходими
документи: заявление, автобиография, диплома
за придобита образователно-квалификационна
степен „бакалавър“ и „магистър“ и приложенията
към тях. Срок за подаване на документи: 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.

БРОЙ 85

ДЪРЖАВЕН

За справки: Технически университет – Габрово,
Габрово, ул. Хаджи Димитър 4, отдел „Научно
развитие“, тел.: 066/827-238.
6729
59. – Колежът по икономика и администрация – Пловдив, обявява конкурс за доцент в
научна област 3. Социални, стопански и правни науки по професионално направление 3.8.
Икономика (Икономика и управление) със срок
3 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Документите – в колежа на адрес: Пловдив,
бул. Кукленско шосе 13, тел. 032/622 522.
6794
33. – Институтът по физиология на растенията и генетика при БАН – София, обявява два
конкурса за главен асистент по направление 4.3.
Биологически науки, научна специалност 01.06.06
Генетика, за нуждите на секция „Молекулярна
генетика“ със срок 2 месеца от обнародването в
„Държавен вестник“. Справки и документи – в
института – София, ул. Акад. Георги Бончев,
бл. 21, тел. 872-81-70; 979-26-06.
6769
84. – Институтът по молекулярна биология
„Академик Румен Цанев“ при БАН, София,
обявява конкурси за главен асистент по научно
направление 4.2. химия, специалност „Биоорганична химия, химия на природните и физиологично активни вещества“ за нуждите на секция
„Молекулен дизайн и биохимична фармакология“
със срок за подаване на документите 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Справки
и документи – в канцеларията на института,
София 1113, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 21, ет. 4;
тел. 872-80-50.
6808
28. – УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ – ЕАД,
София, обявява конкурс за доцент в област на
висше образование 7. Здравеопазване и спорт
по професионално направление 7.1. Медицина и
научна специалност „Неврохирургия“ за нуждите
на Клиника по неврохирургия със срок 2 месеца
от обнародването в „Държавен вестник“. Документи в София, бул. Тотлебен 21, тел. 9154 400.
6709
53. – Столичната общинска агенция за приватизация на основание чл. 30 ЗПСК обявява,
че през септември 2014 г. са продадени следните
обекти: 1. помещение към трафопост – София,
ж.к. Дружба 2, до бл. 501, общински нежилищен
имот, стопанисван от район „Искър“, продадено
на Владко Валентинов Христов за 4000 лв., изплатени изцяло от купувача; сделката е освободена
от ДДС (чл. 45, ал. 3 ЗДДС); 2. помещение към
трафопост (самостоятелен обект с идентификатор 68134.1505.2365.1.2), София, ж.к. Дружба 2, до бл. 527, общински нежилищен имот,
стопанисван от район „Искър“, продадено на
„Го – Трейд“ – ЕООД, представлявано от Георги
Емилов Божилов, за 4000 лв., изплатени изцяло от
купувача; сделката е освободена от ДДС (чл. 45,
ал. 3 ЗДДС); 3. УПИ IV-185, кв. 312В, м. Красно
село – Плавателен канал, ул. Хубча и ул. Пирински проход, София, общински нежилищен имот,
стопанисван от район „Красно село“, продаден
на СД „Бокал-С – Боков и сие“, представлявано
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от Бойко Ангелов Калчувков, за 1 019 000 лв.;
на основание чл. 2, т. 1 и чл. 66, ал. 1, т. 1 ЗДДС
върху достигнатата на търга цена е начислен 20 %
ДДС в размер 203 800 лв.; продажната цена на
обекта с ДДС е в размер 1 222 800 лв., изплатени
изцяло от купувача; 4. ПИ 587, кв. 72, м. Ломско шосе, ж.к. Надежда, ул. Св. Климент 43а,
София, общински нежилищен имот, стопанисван от район „Надежда“, продаден на „Христи
Инвест“ – ООД, представлявано от Християн
Христов Буцев, за 30 000 лв.; на основание чл. 2,
т. 1 и чл. 66, ал. 1, т. 1 ЗДДС върху достигнатата
на търга цена е начислен 20 % ДДС в размер
6000 лв.; продажната цена на обекта с ДДС е в
размер 36 000 лв., изплатени изцяло от купувача;
5. поземлен имот с идентификатор 68134.403.321
(УПИ VIII, кв. 512, м. ГГЦ Зона Г-14, ул. Стара
планина 4, София, обособена част от „Спортна София – 2000“ – ЕАД, продаден на „Хотел
Сити София“ – ООД, представлявано от Ясен
Младенов Наков, за 600 000 лв.; на основание
чл. 2, т. 1 и чл. 66, ал. 1, т. 1 ЗДДС върху достигнатата на търга цена е начислен 20 % ДДС в
размер 120 000 лв.; продажната цена на обекта
с ДДС е в размер 720 000 лв., изплатени изцяло
от купувача.
6730
7. – Столичната община на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен подробен
устройствен план – изменение на план за регулация на улица от о.т. 201 – нова до о.т. 200,
откриване на улица от о.т. 200 до о.т. 122, отреждане на УПИ І-380, УПИ ІІ-381, кв. 28б, местност
В.з. Кокалянски ханчета – разширение, и план
за застрояване за новосъздадени УПИ І-380,
УПИ ІІ-381, кв. 28б, местност В.з. Кокалянски
ханчета – разширение. Планът е изложен в район
„Панчарево“. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в
едномесечен срок заинтересованите лица могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта до главния архитект на
Столична община чрез район „Панчарево“.
6711
15. – Столичната община на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
подробен устройствен план – изменение на план
за регулация и застрояване на местност Вилна
зона „Драгалевци – стадиона“, кв. 147, 148 и 149
в граници: УПИ ІХ-1295, VІІІ-1295 от кв. 147,
УПИ ІХ-3120, VІ-3121 – за общ. обсл. и магазин, от кв. 148, улица от о.т. 451а – о.т. 452а,
УПИ ІV – за т.п. и озел., V-1156 от кв. 149 и
задънена улица от о.т. 457б до о.т. 457а. Проектът е изложен в район ,,Витоша“. На основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересованите лица могат
да направят писмени възражения по проекта
в едномесечен срок от обнародването на това
обявление в „Държавен вестник“ чрез район
„Витоша“ – Столична община.
6766
29. – Столичната община на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
подробен устройствен план – изменение на план
за улична регулация от о.т. 1в до о.т. 1ж; план за
регулация на задънена улица от о.т. 1ж – о.т. 1и
до о.т. 1к; план за регулация на задънена ули-
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ца от о.т. 1и до о.т. 1п и план за регулация и
застрояване на УПИ VІ-102 и на УПИ VІІ123, кв. 4А, м. Детски град, район ,,Панчарево“.
Проектът е изложен в район ,,Панчарево“. 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 главния архитект на Столична община чрез
район „Панчарево“.
6767
3. – Община Аксаково, област Варна, на основание чл. 28б, ал. 4 ППЗСПЗЗ във връзка с
т. 4.16 от заповеди № РД-46-494 от 22.08.2003 г. на
МЗГ и № РД-02-14-454 от 22.08.2003 г. на МРРБ
съобщава, че с протоколи № 11 от 4.10.2013 г.
и № 15 от 4.04.2014 г. на комисията по чл. 28б,
ал. 2 ППЗСПЗЗ са изработени и приети проекти съобразно съдебни решения за планове
на новообразу ваните имоти на територи ята
на община Аксаково, област Варна, а именно:
селищно образувание „Панорама I, II, III“, землище с. Осеново, област Варна, в частта за
имоти № 290 и 291; местност Кум тепе, землище
гр. Аксаково, област Варна, в частта за имоти
№ 1593 и 1236; местност Ментеше, землище
гр. Аксаково, област Варна, в частта за имот
№ 64; местност Ментеше, землище гр. Аксаково,
област Варна, в частта за имоти № 444, 498 и
499; местност Ментеше, землище гр. Аксаково,
област Варна, в частта за имот № 556. Проектите
за изменение са предоставени за разглеждане в
община Аксаково, област Варна, ет. 4, стая 2,
дирекция „Устройство на територията“. На основание чл. 28б, ал. 5 ППЗСПЗЗ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересуваните лица могат да направят писмени искания и възражения по проектите до
кмета на общината.
6731
414. – Община Благоевград на основание
чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за канализация до имот с
идентификатор 04279.118.47 с предназначение за
„жилищно строителство“ в местността Пенков
чифлик – Ш.39 по КК на Благоевград, минаваща през имоти с идентификатори 04279.118.40
(за друг вид водно течение, водна площ, съоръжение – публична общинска собственост),
04279.118.50 (за второстепенна улица – частна общинска собственост) и 04279.628.122 (за второстепенна улица – публична общинска собственост).
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация – Благоевград.
Проектът се намира в отдел „Архитектура и
проектиране“ при Община Благоевград.
6790
2. – Областният управител на област с административен център Варна на основание чл. 149,
ал. 4 във връзка с чл. 148, ал. 3, т. 1 ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица, че е издадено
разрешение за строеж № 78 от 26.09.2014 г. за
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обект: „Площадков газопровод и реконструкция
на котелна инсталация в сграда с идентификатор
00182.307.29.15 по КККР на Летище Варна за работа
с природен газ“. Разрешението за строеж подлежи
на обжалване пред Върховния административен
съд чрез областния управител на област с административен център Варна в 14-дневен срок от
обнародване на обявлението в „Държавен вестник“
на основание чл. 149, ал. 4 ЗУТ.
6681
63. – Областният у правител на област с
административен център Варна съобщава, че
във връзка с чл. 154, ал. 2, т. 8 на основание
чл. 154, ал. 5 ЗУТ е издал заповед № ПР-14-7700-1
от 1.10.2014 г. за допълване на разрешение за
строеж № 72 от 9.07.2013 г. за обект: „Подземна
тръбна мрежа за оптична свързаност и изтегляне на оптичен кабел на територията на област
Варна на „Булсатком“ – АД, София, от разклонителна оптична муфа в района на с. Ветрино до
технологично табло в кв. Повеляново, с отклонение технологично табло до бл. 8 на кв. Девня 2 – гр. Девня“. На основание чл. 149, ал. 4 ЗУТ
заповедта подлежи на обжалване чрез областния
управител на област с административен център
Варна пред Върховния административен съд в
14-дневен срок от обнародването є в „Държавен
вестник“.
6818
2. – Община Варна на основание чл. 25, ал. 4
ЗОС уведомява собствениците на поземлени имоти,
попадащи в изграждането на обект – публична
общинска собственост, съгласно застроителен и
регулационен план на 21 м.р., гр. Варна, одобрен със
заповед № Г-170 от 15.09.1993 г. на кмета на община
Варна, както следва: 1. Антон Петров Петров – за
издадена заповед № 3135 от 29.08.2014 г. за отчуждаване на част от поземлен имот 10135.2563.311; 2.
Катерина Иванова Бабалеева-Драганова и Христо
Ангелов Драганов; „Ханд“ – ООД; Пролетина
Петрова Янкова; Стефан Иванов Иванов; Тодор
Росенов Киров за издадена заповед № 3131 от
29.08.2014 г. за отчуждаване на част от поземлен
имот 10135.2563.651; 3. Антония Иванова Бисерова
и Светослав Искренов Бисеров; Росица Янкова
Йорданова; Янита Амадо Янес; Захари Дамянов
Караджов; Евгения Стефанова Гешева и Тодор
Недков Гешев; Радостина Добрева Николова; Тодор
Стайков Стайков за издадена заповед № 3136 от
29.08.2014 г. на кмета на община Варна за отчуждаване на част от поземлен имот 10135.2563.310.
6702
26. – Община Варна на основание чл. 13а,
ал. 6, т. 1 ППЗСПЗЗ съобщава, че с протокол
от 12.06.2014 г. на комисия, назначена със заповед № 0238 от 20.01.2012 г., изменена със заповед № 1018 от 19.03.2012 г. и заповед № 0171 от
24.01.2014 г. на кмета на община Варна, е приет
помощен план за част от кадастрална карта на
промишлена зона „Планова“, местност Елек ин
тепе, гр. Варна. На основание чл. 13а, ал. 7
ППЗСПЗЗ в 30-дневен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ заинтересуваните могат
да направят писмени искания и възражения по
плана и придружаващата документация до кмета
на община Варна.
6732
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8. – Община Девня на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица,
че са изработени проект на подробен устройствен
план – парцеларен план на електрическа кабелна
линия, преминаваща през поземлени имоти с
идентификатори 204482.505.534 и 20482.505.316 до
поземлен имот с идентификатор 204482.505.548 по
кадастралната карта на землището на гр. Девня,
и проект на подробен устройствен план – парцеларен план на канализационен клон, преминаващ през поземлени имоти с идентификатори
204482.505.449 и 20482.505.476 до поземлен имот
с идентификатор 204482.505.548 по кадастралната
карта на землището на гр. Девня. На основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните
лица могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта до общината.
6682
81. – Общ ина Ел хово, облас т Ямбол, на
основание чл. 128, ал. 1 и 2 ЗУТ съобщава на
заинтересуваните, че с решение № 381/33/15 от
27.03.2014 г. на Общинския съвет – гр. Елхово,
е изработен проект за подробен устройствен
план – парцеларен план за елемент на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии – канализация за отвеждане
на битови отпадни води до УПИ ІІІ-6,2, кв. 2,
с. Стройно, община Елхово, област Ямбол. Проектът за ПУП (парцеларен план) е изложен в
отдел „СУ, ОС и ТСУ“ на Община Елхово. На
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
за ПУП до общинската администрация.
6815
83. – Община Карнобат на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект на
ПУП – парцеларен план за обект: „Югозападен
обход на западен обход на гр. Карнобат от км
0+000 до км 9+216.57“, землище на гр. Карнобат.
Проектът на ПУП – ПП е изложен в сградата на
Община Карнобат, дирекция „УТ“ – център за
административно и информационно обслужване
на гражданите, ет. 1. На основание чл. 128, ал. 5
във връзка с чл. 131 ЗУТ в едномесечен срок от
обнародването на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят
писмени предложения, искания и възражения по
проекта до общинската администрация.
6788
70. – Община Куклен, област Пловдив, на
основание чл. 128, ал. 1 във връзка с ал. 5 ЗУТ
съобщава, че е изработен ПУП – парцеларен план
за обект: част от път „с. Гълъбово – гр. Куклен“, с
имотен номер 003.411, граничещ с имоти 003.400,
003.402, 003.404 и 003.406 по КВС на с. Гълъбово,
община Куклен, област Пловдив, който е изложен
за разглеждане в Община Куклен, ет. 1, стая № 17,
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“.
6816
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7. – Община Лозница, област Разград, на
основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план за
линейни обекти на техническата инфраструктура
извън границите на населените места за обект
„Кравеферма“ в ПИ № 059044 в землището на
с. Трапище, община Лозница, включващ парцеларни планове за трасета на водопровод и
електропровод. Проектът може да бъде разгледан
в Община Лозница, стая № 203. На основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересуваните лица могат
да направят писмени възражения до общинската
администрация в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник.“
6783
14. – Община Любимец на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
ПУП – ПП за „Външен електропровод за захранване на ПИ № 319014, местност СТ7 Над
село, землище с. Дъбовец, община Любимец“.
Във връзка с Решение № 469 на Общинския
съвет – гр. Любимец, прието с протокол № 46
от 23.06.2014 г., проектът предвижда изграждане
на външен електропровод от нов стълб № 8, тип
НЦ 250 в ПИ № 000330 до ПИ № 319014. Трасето
преминава през ПИ № 000330; ПИ № 154020;
ПИ № 319015. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ
в едномесечен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересованите
лица могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта до Община
Любимец.
6778
15. – Община Любимец съобщава на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ, че е изработен проект за
ПУП (ПР) за изменение на регулация на улица
с осови точки 647-690 и УПИ ХХIII-1135, УПИ
ХХII-1134, УПИ ХХ-1139, УПИ ХIХ-1140 в кв. 71
и УПИ Х-1179, УПИ IХ-1185, УПИ VIII-1187,
УПИ VII-1191, VI-1191, V-1193 в кв. 74 по плана
на гр. Любимец, община Любимец, област Хасково, съгласно Решение № 350 на ОбС, прието
с протокол № 37 от 27.09.2013 г. На основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародване на обявлението в „Държавен вестник“
заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по
проекта до Община Любимец.
6779
46. – Община гр. Петрич, област Благоевград, на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава
на заинтересуваните, че e изработен проект на
ПУП – парцеларен план за трасе на външно ел.
захранване до имот № 059031, м. Мишелъко-1,
землище на с. Кърналово. Трасето и сервитутите са предвидени да преминат в земеделски
позем лен и и мо т и о т маси ви по К ВС, к ат о
подробно описание на имотите и сервитутите
е приложено в табличен вид, неразделна част
към ПУП – ПП за външно ел. захранване, както
следва: 000168, 000253, 000250, 000251, 000255,
000268, 050015, 050018, 059031 и 000327, землище
с. Кърналово. Проектът се намира в сградата на
Община Петрич. В едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните
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лица могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта за подробен
устройствен план до общинската администрация.
6775
93. – Община гр. Петрич, област Благоевград, на основание чл. 128, ал. 2 ЗУ Т съобщава на заинтересуваните, че са изработени
ПУП – парцеларни планове за трасета на външен
водопровод и външно ел. захранване до имот
№ 000645, м. Герена, землище с. Марикостиново, община Петрич. Трасетата и сервитутите са
предвидени да преминат през поземлени имоти
в масиви по КВС, като подробно описание на
имотите и сервитутите е приложено в табличен
вид, неразделна част към ПУП – ПП за външен
водопровод, както следва: 000606, 000607 и 000745,
и външно ел. захранване, както следва: 000606,
000607 и 000745, землище с. Марикостиново.
Проектите се намират в сградата на общинската
администрация. В едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните
лица могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проектите за подробен
устройствен план до общинската администрация.
6789
9. – Областният управител на област Пловдив
в изпълнение на чл. 149, ал. 4 ЗУТ съобщава на
заинтересуваните лица, че на основание чл. 148,
ал. 3, т. 1 ЗУТ е издадено Разрешение за строеж
№ РД-20-113 от 26.09.2014 г. за обект: „ВЛ 110 kV
Чая – ремонт „стъпка за стъпка“ с подмяна на
стълбове и проводник“, от п/ст „Асеновград“
до п/ст „Северни Родопи“ на териториите на
общините Асеновград и Лъки, област Пловдив,
с възложител „Електроенергиен системен оператор“ – ЕАД, ЕИК: 175201304, със седалище и
адрес на управление: София, район „Триадица“,
ул. Гоце Делчев 105. Разрешението за строеж
може да бъде обжалвано от заинтересуваните
лица чрез областния управител на област Пловдив
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“.
6703
22. – Областният управител на област Пловдив в изпълнение на чл. 149, ал. 4 ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица, че на основание
чл. 148, ал. 3, т. 1 ЗУТ е издадено Разрешение
за строеж № РД-20-114 от 30.09.2014 г. за обект:
„Проектиране и изграждане на оптични кабелни трасета с цел развитие на високоскоростен
широколентов достъп в България посредством
изграждането на критична, защитена, сигурна
и надеждна обществена ИКТ инфраструктура.
Обособена позиция № 2: Проектиране и изграждане на оптични кабелни трасета в регион
Южна България, трасе оптична кабелна линия
гр. Пловдив – гр. Брезово“ на териториите на общините Пловдив, „Марица“, Раковски и Брезово,
област Пловдив, на възложителя Изпълнителна
агенция „Електронни съобщителни мрежи и
информационни системи“ със седалище и адрес
на управление – София 1000, Столична община,
район „Средец“, ул. Ген. Й. В. Гурко 6, с ЕИК:
131516795. Разрешението за строеж може да
бъде обжалвано от заинтересуваните лица чрез
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областния управител на област Пловдив пред
Върховния административен съд в 14-дневен срок
от обнародването в „Държавен вестник“.
6704
18. – Община Септември, област Пазарджик,
на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че
е изработен проект на подробен устройствен
план – проект за изменение на плана за регулация за кв. 94 и кв. 95 и улици с осови точки
154-156, 158-156-260 по плана на с. Виноградец,
с който се предвижда да се променят трасетата
на улици с осови точки 154-156, 158-156-260, по
съществуващия на място път с нови осови точки
154-302-303 и 158-303-304-305-306-260. В квартал 95 се заличават УПИ V – общ., VІ – общ.,
VІІ – общ. и VІІІ – общ., и се създават нови
УПИ V – общ., ІХ – общ., Х – общ., и ХІ – общ.,
с нови очертания. Променят се очертанията на
УПИ І – общ., ІV – общ., VІ – общ., VІІ – общ.,
и V ІІІ – общ., от пром яната на т расето на
улицата. В к в. 94 се промен я т очертани я та
на УПИ V – общ., 906, VІ – общ., VІІ – общ.,
905, VІІІ – общ., 904, ІХ – общ., Х – общ., 902,
ХІ – общ., 901, ХІІ – общ., 900, ХІІІ – общ.,
900, ХІV – общ., 899, ХV – общ., ХVІ – общ., и
ХVІІ – общ., 898, от промяната на трасето на
улицата. Проектът се намира в Община Септември, ет. 3, стая 11. Заинтересованите лица могат
да направят писмени възражения в едномесечен
срок от обнародването на обявата в „Държавен
вестник“ пред кмета на община Септември.
6817
20. – Областният управител на област Смолян на основание чл. 150, ал. 3 ЗУТ съобщава на
заинтересованите лица, че е одобрен технически
проект на подобект „Възстановяване на съществуваща подпорна стена км. 82+190“ – част „Конструктивна“, част „Конструктивна – Статически
изчисления“, част „Геология“, част „Геодезия“ и
част „План за безопасност и здраве“, с което се
правят изменения в одобрен инвестиционен проект
в обхвата на съществените отклонения по чл. 154,
ал. 2, т. 5, 6 и 8 ЗУТ за обект: „Рехабилитация на
път ІІ-86 Чепеларе – Соколовци от км 80+200 до
км 94+240 (по задание) 94+372.44 (по проект)“, и
е издадена Заповед № АП-03-17-354 от 24.09.2014 г.
за вписване на допълнение към Разрешение за
строеж № 25 от 2.04.2013 г., издадено от областния
управител на област Смолян, за обект: „Рехабилитация на път ІІ-86 Чепеларе – Соколовци от
км 80+200 до км 94+240 (по задание) 94+372.44
(по проект)“. Проектът и заповедта за допълване
на разрешение за строеж могат да бъдат разгледани от заинтересованите лица в деловодството
на областната администрация и обжалвани пред
Върховния административен съд в 14-дневен срок
от съобщаването им.
6628
1. – Община Смолян на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ обявява на заинтересуваните лица,
че са изработени проекти на подробните устройствени планове в зоните за въздействие на
интегриран план за градско възстановяване и
развитие на гр. Смолян за следните обекти: 1.
изменение на подробен устройствен план – план
за регулация и застрояване: на поземлени имоти
с идентификатори 67653.926.391, 67653.926.390
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и 67653.926.389, попадащи в УПИ – специален
терен, к в. 95, г р. Смол ян, к в. Устово, и ПИ
67653. 926.252 и ПИ 67653.926.270 в УПИ ІІІ,
ІV, VІІ, кв. 91 по плана на кв. Устово в зона с
потенциал за икономическо развитие; 2. изменение на план за регулация и застрояване на
УПИ I – спортна зала, в кв. 164, УПИ I – плувен
басейн, в кв. 170, УПИ I – стадион, в кв. 172,
УПИ І-311, 310 – за спорт, в кв. 207, УПИ II934.395 – общест вено обсл у ж ване, в к в. 170,
УПИ I – озеленяване (ПИ 915.356), в кв. 167 и
УПИ II в кв. 163 по плана на гр. Смолян; УПИ ІІ310 – за трафопост (ПИ 934.310) в кв. 172 и УПИ
ІІІ-310, 311 – за обществено обслужване, кв. 172,
УПИ І – кв. 1, УПИ І – кв. 167, УПИ ІV – кв. 162,
УПИ І – кв. 160, УПИ ІІ – кв. 15, в Зона на публични функции с висока обществена значимост;
3. изменение на план за регулация и застрояване за преструктуриране на ж.к. Невястата и
ж.к. Нов център в гр. Смолян, община Смолян,
област Смолян, в зона с преобладаващи социални функции. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица по чл. 131
ЗУТ могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проектите за подробни
устройствени планове – план за регулация и застрояване, до общинската администрация – Смолян – гр. Смолян, бул. България 12.
6786
7. – Община Созопол на основание чл. 25,
ал. 4 от Закона за общинската собственост във
връзка със Заповед № 8-Z-1513 от 19.09.2014 г.
на кмета на община Созопол съобщава, че е
открита процедура по принудително отчуждаване
на части от имот – частна собственост, по реда
на глава трета от Закона за общинската собственост за задоволяване на важни обществени
интереси, които не могат да бъдат задоволени
по друг начин, за изграждане на обект: „Улица
с осови точки 189-188-187-570-572-573, местност
Буджака, землище гр. Созопол“, както следва: част от поземлен имот с площ 34 кв. м от
2074 кв. м площ на целия имот с идентификатор
67800.5.161 по ККР на гр. Созопол, местност
Буджака, с предназначение на имота – земеделска, НТП – изоставена орна земя. Частта
от поземлен имот с идентификатор 67800.5.161
по ККР на гр. Созопол, одобрена със Заповед
№ РД-18-60 от 4.10.2007 г. на изпълнителния директор на АГКК, с площ 34 кв. м е собственост
на: „А В Л Инвест“ – ЕООД, ЕИК 147062173, и
Върбан Цветанов Колев. Пазарната стойност на
отчуждавания имот възлиза на 674 лв. крайна
сума и е определена за обезщетение на собствениците на поземлен имот с идентификатор
67800.5.161 по ККР на гр. Созопол. Средствата
са осигурени от собствени приходи и разходът
е одобрен с Решение № 932 от 27.06.2014 г. на
Общинския съвет – гр. Созопол. Определеният
общ размер на обезщетението е, както следва:
за „А В Л Инвест“ – ЕООД, ЕИК 147062173, е
в размер 449,32 лв. крайна сума и за Върбан
Цветанов Колев е в размер 224,68 лв. крайна
сума. Средствата за изплащане на обезщетението ще бъдат прехвърлени по банкова сметка
на „Инвестбанк“ – АД, клон Созопол, IBAN BG
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38 IORT 7378 5011 1563 00 – „Обезщетение собственици от Община Созопол“. Изплащането на
обезщетението на собственика на отчуждавания
поземлен имот с идентификатор 67800.5.161 по
ККР на гр. Созопол ще се изплаща по банков
път чрез „Инвестбанк“ – АД, клон Созопол, в
3-дневен срок от влизане в сила на заповедта,
като Община Созопол ще представи списък на
банката с името на правоимащия, в случай че
не е обжалвал тази заповед. Ако има съдебно
решение, изплащането започва от датата, определена в него. В случай че възникне спор между няколко лица за правото върху дължимата
сума или за права върху отчуждавания имот,
обезщетението се внася в търговската банка
по сметка на общината. В този случай банката
изплаща сумата на лицето, което установи правата си по съдебен ред. Заповедта подлежи на
обжалване в 14-дневен срок от съобщаването є
на заинтересованите лица пред Административния съд – Бургас.
6733
8. – Община Созопол уведомява всички заинтересувани лица, че със Заповед № 8-Z-1553 от
30.09.2014 г. на кмета на община Созопол, издадена
на основание чл. 44, ал. 2 ЗМСМА във връзка с
изработването на специализиран подробен устройствен план за територията в местност Аклади,
землище гр. Черноморец, по реда на чл. 111 ЗУТ
е наложена строителна забрана на основание
чл. 198, ал. 1, т. 1 и ал. 2 ЗУТ за ПИ 81178.5.111
в местност Аклади, землище гр. Черноморец,
като наложената забрана обхваща изпълнението
на строително-монтажни дейности за имота. С
оглед защита и опазване на особено важен обществен интерес, свързан с осъществяването на
проучването на територията, и при хипотезата,
че ако строителството продължи, може да по
следва значителна или трудно поправима вреда
от допълнително натоварване на терена от строителна дейност и липсата на изградена дъждовна
и битова канализация е допуснато предварително
изпълнение на заповедта на основание чл. 60,
ал. 1 АПК. Забраната е в сила до приключване на
инженерно проучвание и получаване на докладите
с резултатите от състоянието на територията, но
не повече от две години от влизане в сила на
заповедта. Предварителното изпълнение може
да се обжалва в 3-дневен срок от обявяването.
Заповедта може да се обжалва по реда на чл. 215
ЗУТ чрез Община Созопол до Административния
съд – Бургас.
6734
12. – Община Созопол на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересованите лица по
смисъла на чл. 131 ЗУТ, че е изработен проект
на подробен устройствен план – парцеларен план
за елементите на техническата инфраструктура
извън границите на урбанизираните територии за
обекти: „Кабелна линия 20 kV от ТП „Равадиново
2“ за захранване на ПИ 015226, м. Равадиново“,
„Външен водопровод за захранване на ПИ 015226,
м. Равадиново, и второстепенна улица от ОТ 610
до ОТ 623, м. Равадиново, землище с. Равадиново,
община Созопол“, с трасе и сервитут в обхват
на части от поземлени имоти: 000325, 000262,
015139, 000151, 015163, 015126, 015133, 015127, 015203,
015204, 015140, 015201, 015132, 015226, местност
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Равадиново, землище с. Равадиново. Проектът
се намира в сградата на Община Созопол. На
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок
от обнародване на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят
писмени възражения, предложения и искания
по проекта за подробен устройствен план пред
общинската администрация.
6705
19. – Община Хасково на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
подробен устройствен план – изменение на плана
за регулация на квартали 1209 и 1210 от плана за
улична регулация на ж.р. Каменец и квартал 723
от плана за регулация на Южна индустриална
зона на гр. Хасково. В квартал 1209 поради
дублиране на регулационната линия в участъка
от о.т. 2817, о.т. 2816 до о.т. 207 се премахва регулационната линия от плана на Южна индустриална зона и се приема регулационната линия
от плана за улична регулация на ж.р. Каменец,
която следва максимално границите на имоти
77195.743.1, 77195.743.2, 77195.743.3, 77195.743.6 и
77195.743.7. Вследствие на това улицата става с
ширина 13,50 м. Изменя се улица с осови точки
207, 221, 222 и 226, като от о.т. 207 се проектира
нова улица с нови осови точки 3583, 3584, 3585,
3586, 3587, 3592, 3593, 3594, 3595 и 3596. Новата улица е с ширина 13,50 м, с два тротоара
по 1,75 м. Рег улационната линия на кв. 1210
се проектира максимално близо до северните
имотни граници на имоти 77195.743.16, 77195.743.17,
77195.743.18, 77195.743.26, 77195.743.27, 77195.743.28,
77195.743.419, 77195.743.29, 77195.743.30, 77195.743.68,
77195.743.69, 77195.743.70, 77195.743.71, 77195.743.72,
77195.743.73, 77195.743.74, 77195.743.75, 77195.743.76,
77195.743.77, 77195.743.78, 77195.743.79 и 77195.743.80.
Изменя се улицата източно от кв. 723, гр. Хасково, като се променя ширината на 14 м. Поставят
се нови осови точки 3588, 3589, 3590, 3591, 3597,
3598, 3599, 3600, 3601, 3602 и 3603. Вследствие
изменението на уличната регулация се променят
очертанията и площите на УПИ XIII, УПИ XVII
и УПИ XV – За обслужващи и производствени
нужди, кв. 723. Изменението на плана за регулация е нанесено с кафяви и зелени линии,
щрихи и надписи в проекта. Проектът се намира в дирекция „Устройство на територията“ на
ул. Михаил Минчев 3, ет. 1, стая 18, и може да
бъде разгледан от всички заинтересовани лица.
Приемни дни – всеки вторник и четвъртък от
9 до 12 ч. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в
едномесечен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересованите
лица могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта за подробен
устройствен план до общинската администрация.
6735
20. – Община Хасково на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
подробен устройствен план – план за улична регулация за кв. 1032, жил. район Кенана – Хасково.
Проектира се улица с нови осови точки о.т. 706,
о.т. 707, о.т. 708 и от нова о.т. 707 до о.т. 320.
Новопроектираната улица е с ширина 6 м, с два
тротоара по 1 м и улично платно 4 м. Вслед-
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ствие проектирането на новата улица се изменят
очертанията на квартал 1032 и се образуват два
нови квартала 1072 и 1073. Квартали 1032, 1072
и 1073 са ограничени между осови точки, както следва: кв. 1032 – между осови точки нова
о.т. 708, нова о.т. 707, о.т. 320, о.т. 321, о.т. 325,
о.т. 333, о.т. 334, о.т. 340, о.т. 352, о.т. 277 до нова
о.т. 708; кв. 1072 – между осови точки о.т. 271, нова
о.т. 706, нова о.т. 707, нова о.т. 708 до о.т. 271; кв.
1073 – между осови точки нова о.т. 706, о.т. 318,
о.т. 320, нова о.т. 707 до нова о.т. 706. Планът за
регулация е показан със зелени и кафяви линии,
щрихи и надписи в проекта. Проектът се намира в дирекция „Устройство на територията“ на
ул. Михаил Минчев 3, ет. 1, стая 13, и може да
бъде разгледан от всички заинтересовани лица.
Приемни дни – всеки вторник и четвъртък от 9 до
12 ч. Съгласно чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от датата на обнародването в „Държавен
вестник“ на това обявление заинтересованите
лица могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта за подробен
устройствен план до общинската администрация.
6787

С ЪД И Л И Щ А
Върховният административен съд на основание чл. 188 и 189 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от
„ЕВН България Електроразпределение“ – ЕАД,
със седалище и адрес на управление Пловдив,
ул. Христ о Г. Данов 37, п редставл явано о т
юрк. Щерю Радев Радев, упълномощен от Гочо
Димитров Чемширов – заместник-председател
на съвета на директорите, и Костадин Петров
Величков – член на съвета на директорите, на
Наредба № 6 от 24.02.2014 г. за присъединяване
на производители и клиенти на електрическа
енергия към преносната или към разпределителните мрежи, издадена от Държавната комисия
за енергийно и водно регулиране (ДВ, бр. 31 от
2014 г., в сила от 4.04.2014 г.), в следните є части:
1. разпоредбата на чл. 53, ал. 3 от наредбата; 2.
част четвърта „Присъединяване на обекти на
оператори на разпределителните мрежи към преносната мрежа“; 3. разпоредбата на чл. 102, ал. 3
от наредбата; 4. разпоредбата на чл. 104, ал. 2 от
наредбата; 5. разпоредбата на чл. 106, ал. 1 от
наредбата; 6. разпоредбата на чл. 107, ал. 1, т. 2
от наредбата; 7. разпоредбата на чл. 123, ал. 2 от
наредбата; 8. раздел VІІ „Граница на собственост
на електрическите съоръжения“; 9. разпоредбата
на чл. 135, ал. 1, т. 3 от наредбата; 10. разпоредбата на чл. 136, ал. 1, т. 1, 2 и 3 от наредбата,
по което е образувано адм. д. № 10386/2014 г. по
описа на Върховния административен съд, което
е насрочено за 1.06.2015 г. – 14 ч.
6755
Върховният административен съд на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 АПК
съобщава, че е постъпило оспорване от сдружение „Федерация български пациентски форум“
със седалище и адрес на управление София,
ул. Шипка 13, вх. А, ап. 3, и сдружение „Наци-
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онална пациентска организация“ със седалище
и адрес на управление София, ж.к. Гоце Делчев,
ул. Славовица, бл. 53Е, вх. А, ет. 7, ап. 19, на
Наредба № 10 от 24.03.2009 г. за условията и
реда за заплащане на лекарствени продукти по
чл. 262, ал. 6, т. 1 от Закона за лекарствените
продукти в хуманната медицина, на медицински
изделия и на диетични храни за специални медицински цели, както и на лекарствени продукти за здравни дейности по чл. 82, ал. 2, т. 3 от
Закона за здравето, издадена от министъра на
здравеопазването (обн., ДВ, бр. 24 от 2009 г.;
изм. и доп., бр. 48 от 2014 г.), в частта є по чл. 3,
ал. 1, т. 2 и чл. 6а, ал. 1, по което е образувано
адм. д. № 4226/2014 г. по описа на Върховния
административен съд.
6770
Административният съд – Бургас, на основание чл. 218 ЗУТ обявява, че е постъпило оспорване от Диню Иванов Динев от гр. Поморие,
ул. Царибродска 1, Паска Василева Пенкова от
гр. Поморие, ул. Мусала 8А, Атанас Георгиев
Зафиров и Султанка Атанасова Зафирова, и
двамата с адрес: гр. Поморие, ул. Мусала 8, на
Заповед № РД-16-621 от 17.07.2014 г. на кмета
на община Поморие, с която е одобрен проект
за изменение на ПУП – ПР за УПИ І, ІІ и ІІІ
в кв. 137а, УПИ ХІІ в кв. 137 и улица с о.т. 157159-160 по плана на гр. Поморие, състоящо се
в промяна на северната и източната улична
регулационна линия на кв. 137а и западната
улична регулационна линия на кв. 137 към улица
с о.т. 157-159-160, като се променя ширината на
улицата между о.т. 157 и о.т. 159 от 9 м на 6,50 м,
а на улицата между о.т. 159 и о.т. 160 – от 9 м
на 6 м само в частта, засягаща УПИ ХІІ, и се
обособяват нови о.т. 159а и 160а и нови УПИ:
І-150 с площ 631 кв. м, ІІ-151 с площ 701 кв. м, ІІІ152 с площ 686 кв. м в кв. 137а и ХІІ-154 с площ
450 кв. м в кв. 137. Графичната част на проекта
е обявена за неразделна част от заповедта. По
оспорването е образувано адм. д. № 1904/2014 г.
по описа на съда. Заинтересованите лица могат
да се конституират като ответници в производството в едномесечен срок от деня на обнародване на съобщението в „Държавен вестник“ чрез
подаване на заявление по чл. 218, ал. 2 ЗУТ до
съда. Делото е насрочено за 17.12.2014 г. от 11 ч.
6756
А дминистративният съд – Варна, Х Х ХІІІ
състав, на основание чл. 218, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е образувано адм. дело № 1998/2014 г.
по оспорване, предявено от Нели Желязкова
Драганчева, Огнян Христов Павлов и Мирослав Христов Павлов срещу Решение № 1357-4 от
12.02.2014 г. на ОбС – гр. Варна, за одобряване
на ПУП – ПУР на с. о. Ментеше в частта на
поземлени имоти 1675, 1676, 1677 и 1678 в кв. 48
по плана. Заинтересованите страни имат право
да подадат заявление за конституиране като
ответници в едномесечен срок от обнародване
на съобщението в „Държавен вестник“, като
представят заявление до А дминистративни я
съд – Варна, което да съдържа: трите имена и
адреса, телефон, факс и електронен адрес, ако има
такъв – за българските граждани; трите имена
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и личния номер за чужденец и адреса, заявен
в съответната администрация, телефон, факс и
електронен адрес, ако има такъв; фирмата на
търговеца или наименованието на юридическото
лице, изписани и на български език, седалището
и последния посочен в съответния регистър адрес
на управление и електронния му адрес; номер на
делото; акта, който се оспорва, и органа, който
го е издал; изявление, че заинтересуваното лице
желае да бъде конституирано в производството
като ответник; подпис на заявителя. Към заявлението следва да се приложат писмени доказателства, удостоверяващи качеството на заявителя
като заинтересовано лице. Със заявлението е
недопустимо да се правят искания за отмяна на
индивидуалния административен акт, както и за
присъединяване към подадената жалба от Нели
Желязкова Драганчева, Огнян Христов Павлов
и Мирослав Христов Павлов.
6792
Административният съд – Пазарджик, на
основание чл. 218, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е
постъпила жалба от Андрей Ст. Зарев и Стойчо Г. Зарев от гр. Ракитово против Заповед № 545
от 1.08.2014 г. на кмета на община Батак, с
която се одобрява ПУП – ЧИ на ПР и ПЗ за
УПИ І-59 – „За вилно селище“, (ПИ с идент.
02837.6.393 по КККР на гр. Батак) в м. Еньов камък. За сметка на УПИ І-59 – „За вилно селище“,
по КККР на гр. Батак се обособяват следните
нови УПИ: УПИ І-393 от 1676 кв. м, УПИ ІІ-393
от 2268 кв. м; УПИ ІІІ-393 от 500 кв. м; УПИ
ІV-393 от 500 кв. м; УПИ V-393 от 500 кв. м;
УПИ VІ-393 от 782 кв. м, като в новообразуваните
УПИ се ситуират нови застроителни обеми за
изграждане на вилни сгради, при плътност на
застрояване 30 %, Нмакс. = 7 м, Кинт. = 1,5, с
предвидено свободно застрояване и озеленяване
50 %, като се обособява и УПИ VІІ-393 – „За път“,
от 314 кв. м, съгласно проекта. ПУП – ПРЗ да се
проведе по зелените и червените надписи и линии.
По жалбата е образувано адм. дело № 757/2014 г.
по описа на Административния съд – Пазарджик. Заинтересуваните лица имат право да
се конституират като ответници в едномесечен
срок от деня на обнародване на съобщението в
„Държавен вестник“ чрез подаване на заявление
със съдържанието по чл. 218, ал. 4 ЗУТ.
6710
Административният съд – София-град, второ
отделение, 38 състав, съобщава, че е образувано
адм. дело № 4528/2013 г., насрочено за 14.01.2015 г.
от 14,30 ч., по жалба на „НМС“ – ЕООД, срещу
Заповед № 272 от 16.04.2014 г. на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Военни клубове и военно-почивно дело“, с която
на основание чл. 19, ал. 1 ЗДС във връзка с
чл. 43 ППЗДС и чл. 10, т. 1 от Устройствения
правилник на Изпълнителна агенция „Военни
клубове и военно-почивно дело“ е наредено на
20.05.2014 г. от 10,30 ч. в сградата на ИА „Военни
клубове и военно-почивно дело“ – София, да се
проведе търг с явно наддаване за определяне на
наемател на недвижим имот – частна държавна собственост, представляващ функционално
свързани помещения (описани в заповедта),
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намиращ се в сградата на хотел „Шипка“, София, бул. Тотлебен 34А; определени са срокът
на наемното правоотношение, предназначението
на имота, началната тръжна цена, начинът на
плащане, другите специфични условия, цената
на тръжната документация, датите за оглед на
обекта, депозитът за участие, мястото и времето
за подаване на заявления за участие; утвърдена
е тръжната документация. Всеки, който има
правен интерес, може да се присъедини към
оспорването или да встъпи като страна наред с
административния орган до началото на устните
състезания при всяко положение на делото, без
да има право да иска повтаряне на извършени
процесуални действия.
6819
Хасковският окръжен съд призовава Мохамед Ламин Хайу н, гра ж данин на А л ж ир,
Константине, с неизвестен постоянен и настоящ
адрес в страната, да се яви в двуседмичен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ в съда
и да получи съобщението с приложените книжа – искова молба с доказателства, в качеството
на ответник по гр. д. № 584/2014 г., заведено
от Даниела Христова Димова против Мохамед
Ламин Хайун и Георги Димитров Илиев, с
предмет на спора иск по чл. 62, ал. 2 и чл. 69
СК. Ответникът да посочи лице в седалището
на съда, на което да се връчват съобщенията – съдебен адресат, ако няма пълномощник
по делото в Република България, в противен
случай делото ще се разгледа при условията
на чл. 48, ал. 2 ГПК.
6793
Великопреславският районен съд, ІІІ състав,
съобщава, че е образувано гр. д. № 670/2010 по
иск за делба на УПИ І-135, кв. 10 по плана на
с. Станянци, община Върбица, област Шумен,
ведно с построените в него сгради, заведен от
Мийрям Абилова Исуфова срещу Галя Ангелова Куцарова, Йосиф Ангелов Чернев, Назиф
Мустафа Мустафа, Фатме Мустафова Исуфова,
Севда Йосифова Куцарова, Благовест Йосифов
Чернев, Нефизе Исуфова Ниязиева и Мустафа
Абилов Ибрямов – гра ж данин на Република
Турция – всички с неизвестни адреси в чужбина,
всеки от които като ответник в едномесечен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ може
да подаде писмен отговор на исковата молба
по реда на чл. 131 ГПК, след като се запознае
с исковата молба, приложени ята към нея и
определението на съда по чл. 131, ал. 1 ГПК,
които се намират в деловодството на съда,
като всеки от ответниците е длъжен да посочи
лице в седалището на ВПРС, на което да се
връчват съобщенията – съдебен адресат или
пълномощник по делото в Република България,
в противен случай делото ще се разгледа при
условията на чл. 48, ал. 2 ГПК.
6822
Районни ят съд – Д у пница, г ра ж данска
колегия, ІV състав, призовава Виктор Джери
Ефианг с последен адрес област Кюстендил,
община Бобов дол, гр. Бобов дол, ул. Никола
Вапцаров, бл. 21, ет. 4, ап. 10, сега с неизвестен
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адрес, да се яви в съда в едномесечен срок от
обнародването на обявлението в „Държавен
вестник“ като ответник по гр. д. № 1084/2014 г.,
заведено от Татяна Маркова Ефианг, в противен
случай делото ще се гледа при условията на
чл. 50, ал. 2 ГПК (отм.).
6754
Пловдивският районен съд, VІ гр. състав, съобщава на Джейсън Тевен, роден на 10.10.1970 г.,
гражданин на САЩ, сега с неизвестен адрес, че
в едномесечен срок от датата на обнародването
в „Държавен вестник“ следва да се яви в съда
и да получи съдебните книжа като ответник
по гр. д. № 6406/2014 г., на ПРС, VІ гр. състав,
заведено от „А л Стон“ – ЕООД, с основание
иск за делба на недвижим имот, с оглед депозиране на писмен отговор по чл. 131 ГПК. Ако
въпреки обнародването ответникът не се яви в
съда при разглеждане на делото, съдът ще му
назначи особен представител.
6791
Пловдивският районен съд, V бр. състав,
п ризова ва Моха на д А л мас т о, с неизвес т ен
адрес, да се яви в съда на 24.11.2014 г. в 15 ч.
като ответник по гр. д. № 12610/2014, заведено
от Васка Стефанова Василева от Пловдив, за
развод. Ако въпреки обнародването ответникът
не се яви в съда при разглеждане на делото,
съдът ще му назначи особен представител.
6820
Софийският районен съд, ІІІ гражданско
о т делен ие, 8 0 с ъ с т а в, у ведом я ва , че Фат и
Гуливеровна Кобаладзе-Шидеров, родена на
31.01.1963 ., гражданка на Грузия, без регистриран постоянен и настоящ адрес в Република
България (по смисъла на ЗГР) и с неизвестен
адрес в чужбина, има качеството на ответница по гр. д. № 40590/2014 г. по описа на СРС,
ІІІ ГО, 80 състав, образувано по предявен от
Марио Петров Шидеров от София, ж.к. Света
Троица, бл. 331, вх. Б, ет. 1, ап. 27, иск с правно
основание чл. 49, ал. 1 СК за прекратяване на
сключения между тях на 7.08.1998 г. в София
граждански брак поради настъпило дълбоко и
непоправимо разстройство, като се укаже на
същата, че в двуседмичен срок от обнародването в „Държавен вестник“ следва да се яви
в канцеларията на СРС, ІІІ гр. о., за връчване
на книжата по делото. Ответницата следва да
посочи съдебен адресат в страната, в противен
случай делото ще се разгледа при условията на
чл. 48, ал. 2 ГПК.
6757
Софийският районен съд, ІІІ гражданско отделение, 80 състав, уведомява, че Райд Мохамед
Махмуд Абу А лшауареб, роден на 6.12.1979 г.,
гражданин на Йордания, без регистриран постоянен и настоящ адрес в Република България (по смисъла на ЗГР) и с неизвестен адрес
в чужбина, има качеството на ответник по
гр. д. № 5824/2014 г. по описа на СРС, ІІІ ГО,
80 състав, образувано по предявен от Цветелина Славчева Борисова-Абу А лшаеареб от
София, ж.к. Западен парк, бл. 85, вх. Б, ет. 2,
ап. 6, иск с правно основание чл. 49, ал. 1 СК
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за прекратяване на сключения между тях на
16.12.2012 г. в София граждански брак поради
настъпило дълбоко и непоправимо разстройство,
като се укаже на същия, че в двуседмичен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ следва
да се яви в канцеларията на СРС, ІІІ гр.о., за
връчване на книжата по делото. Ответникът
следва да посочи съдебен адресат в страната,
в противен случай делото ще се разгледа при
условията на чл. 48, ал. 2 ГПК.
6758
Старозагорският районен съд, V граждански състав, съобщава на ответника Пасхалис
Сиркелидис, роден на 3.06.1974 г. в Република
Гърция, за заведеното гр. д. № 2527/2014 г. по
описа на Старозагорски районен съд от ищцата
Стела Христова Каназирска по чл. 123, ал. 2
и чл. 127 СК, като му указва, че книжата са
оставени в канцеларията на съда и могат да
бъдат получени оттам в двуседмичен срок от
обнародването в „Държавен вестник“, както и
че ако в този срок не се яви в съда да получи
същите, делото ще бъде разгледано при условията на чл. 48, ал. 2 ГПК.
6821
Шу менск и ят окръжен с ъд на основа н ие
чл. 74, ал. 1 и 2 ЗОПДНПИ обявява, че е образувано гр. д. № 540/2014 г. по искова молба на
Комисията за отнемане на незаконно придобито
имущество срещу: Николай Георгиев Христов с
постоянен адрес: Шумен, ул. А л. Димитров 5,
и Вилдан Руфатова Асанова с постоянен адрес:
Шумен, ул. Ал. Димитров 5, с което на основание
чл. 74, ал. 1 и 2 ЗОПДНПИ и решение № 451
от 17.09.2014 г. на КОНПИ е предявено искане
да бъде постановено решение за отнемане в
полза на държавата на следното имущество на
обща стойност 357 750,59 лв.:
На основание чл. 62 във връзка с чл. 66, ал. 1 и
чл. 72 ЗОПДНПИ от Николай Георгиев Христов:
– Сумата в размер 5000 лв., полу чена от
продажбата на дружествените дялове в „Победа-79“ – ЕООД, ЕИК 200793464.
– С у мата в размер 450 лв., пол у чена о т
продажбата на дружествените дялове в „Номи
строй 2012“ – ЕООД, ЕИК 201425682.
На основание чл. 62 във връзка с чл. 63, ал. 2,
т. 2, чл. 72 и 69 ЗОПДНПИ от Вилдан Руфатова
Асанова:
– Сумата в размер 40 146 лв., представляваща
пазарната стойност, получена от продажбата
на недви ж им имот, от чу ж ден с нотариа лен
акт № 132, том VII, рег. № 19139, дело № 1216
от 16.11.2006 г. (акт № 46, том XXIII, вх. рег.
№ 7677 на СВ – Шумен), собственост на Вилдан
Руфатова Асанова.
На основание чл. 62 във връзка с чл. 63, ал. 2,
т. 1, чл. 72 и 69 ЗОПДНПИ от Вилдан Руфатова
Асанова:
– С у мата в размер 2308 лв., п редставл яваща пазарната стойност, полу чена от прода жбат а на лек а в т омо би л марк а „Мерце дес“, модел С 320, рег. № Н 0 077 АС, дата
на п ърва р ег ис т ра ц и я – 30.0 6.1994 г., № на
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ра ма W DB14 0 0321 А0 0 4278, № на д ви г ат ел я
10499012002194, собственост на Вилдан Руфатова Асанова.
– Су мата в размер 540 0 лв., представл яваща пазарната стойност, полу чена от прода жбат а на лек а в т омо би л марк а „Мерце дес“, модел 190 Е, рег. № Н 7415 А Н, дата
на п ърва р ег ис т ра ц и я – 19.03.1988 г., № на
ра ма W DB2 0102 41 А43670 6, № на д ви г ат е л я
10296210169008, собственост на Вилдан Руфатова Асанова.
На основание чл. 62 във връзка с чл. 63, ал. 2,
т. 1 ЗОПДНПИ от Николай Георгиев Христов:
– Сумата в размер 324 лв., преминала по
разплащателна сметка № ВG38 СЕСВ 9790 1015
3017 00, открита на 4.05.2004 г. и закрита на
16.08.2011 г. в „Централна кооперативна банка“ – АД, с титуляр Николай Георгиев Христов,
представляваща усвоен кредит.
– Сумата в размер 285 971,37 лв., преминала по банкова сметка в евро № ВG94 UBBS
8002 4440 1301 10, открита на 9.08.2011 г. и
закрита на 3.04.2012 г. в „Обединена българска банка“ – А Д, с титуляр Николай Георгиев
Христов, представляваща постъпили суми от
трети лица с недоказан произход на средствата
за придобиването им.
– С у мата в ра змер 210 0 л в., п рем и на ла
по банкова сметка № ВG30 UNCR 9660 4081
6477 17, открита на 27.01.2004 г. в „УниКредит
Булбанк“ – А Д, с титуляр Николай Георгиев
Христов, представляваща извършени вноски от
трети лица с недоказан произход на средствата
за придобиването им.
– Сумата в размер 7000 лв., представляваща предложена, обещана издадена облага на
длъжностно лице от Община Шумен – Данаил
Жулиянов Данчев – директор на дирекция „Европейски проекти“ в Община Шумен.
На основание чл. 62 във връзка с чл. 63, ал. 2,
т. 4 ЗОПДНПИ от Вилдан Руфатова Асанова:
– Сумата в размер 9051,22 лв., преминала по
разплащателна сметка № ВG58 R ZBB 9155 1074
5559 10, открита на 8.03.2006 г. в офис Шумен
на „Райфайзенбанк“ – А Д, с титуляр Вилдан
Р уфат ова Аса нова, п редс та в л я ва ща вноск и
по сметката през 2008 г.
Съдът у казва на заинтересованите лица,
че могат да предявят своите претенции върху
описаните суми най-късно в първото заседание
по делото, насрочено за 15.01.2015 г. от 14 ч.
6753
ПОК А Н И И С Ъ ОБЩ Е Н И Я
10. – Управителният съвет на сдружение
„Колеги у м час тна пси х иатри я“, Софи я, на
основание ч л. 26 ЗЮЛНЦ и ч л. 23, т. 3 о т
устава свиква общо събрание на сдружението
на 16.11.2014 г. в 14 ч. в София, ул. Дунав 22А,
при следния дневен ред: 1. отчет на председателя на сдружението; 2. отчет на контролния
съвет; 3. приемане на нови членове; 4. избор
на промените в ръководните тела; 5. промени
в устава; 6. разискване на актуални въпроси.
6852
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8 . – Уп р а ви т е л н и я т с ъв е т н а С т о л и чен
гребен клуб „Ветерани“, София, на основание
чл. 26, ал. 3 ЗЮЛНЦ свиква отчетно събрание на 18.11.2014 г. в 14 ч. в ж.к. Младост 3,
ул. А л. Малинов 41, при следния дневен ред: 1.
приемане на отчет за дейността през 2014 г.; 2.
финансов отчет за 2014 г.; 3. план за работа през
2015 г.; 4. финансов план за работа за 2015 г.;
5. промени в управителния съвет на Столичен
гребен клуб „Ветерани“; 6. избор на нови членове на управителния съвет; 7. промени в устава
на сдружението; 8. промяна в наименованието
на клуба; 9. разни. При липса на кворум на
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 15 ч. на същото място и
при същия дневен ред.
6835
85. – Управителният съвет на сдружение
с нестопанска цел „Конфедерация на работ од ат е л и т е и и н д ус т ри а л ц и т е в Бъ л г ари я
(КРИБ) – Гласът на българския бизнес“, София,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членовете на сдружението на 27.11.2014 г.
в 16,30 ч. в хотел „Шератон“, София, при следния
дневен ред: 1. отчет на УС за дейността на КРИБ
за периода октомври 2013 г. – октомври 2014 г.;
2. финансов отчет на сдружението за периода
октомври 2013 г. – октомври 2014 г. и проект
на бюджет за 2015 г.; 3. отчет на контролния
съвет на сдру жението за периода октомври
2013 г. – октомври 2014 г.; 4. промени в състава
на управителния и на контролния съвет на сдружението; 5. разни. На основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
при липса на кворум общото събрание ще се
проведе един час по-късно на същото място, при
същия дневен ред и ще бъде редовно независимо
от броя на явилите се членове.
6736
10. – Управителният съвет на сдружение
„ Бъ л г арск а бри д ж федера ц и я“, Софи я, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ с решение № 10 от
6.10.2014 г. свиква извънредно общо събрание
на сдру жението на 28.11.2014 г. в 13,30 ч. в
гр. Любимец, ул. Одрин 1, в залата на комплекс
Боровете, при следния дневен ред: 1. освобождаване на членове на управителния съвет на
сдружението; 2. избор на нови членове на управителния съвет на сдружението; 3. други. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 14,30 ч.,
на същото място и при същия дневен ред.
6810
2. – Уп ра ви те лни ят с ъве т на сд ру жение
„Спортен клуб Академик – Софийски университет „Св. Кл. Охридски“ на основание чл. 26, ал. 3
ЗЮЛНЦ свиква общо отчетно-изборно събрание
на сдружението на 3.12.2014 г. в 15,30 ч. в София,
район „Средец“, бул. Цар Освободител 15, СУ „Св.
Кл. Охридски“, стая № 120, при следния дневен
ред: 1. отчет на управителния съвет на сдружение
„Спортен клуб Академик – Софийски университет „Св. Кл. Охридски“; 2. промени в устава на
сдружение „Спортен клуб Академик – Софийски
университет „Св. Кл. Охридски“; 3. промени
в ръководните органи на сдружение „Спортен
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клуб Академик – Софийски университет „Св. Кл.
Охридски“. Писмените материали, свързани със
събранието, са на разположение на членовете
на сдружението в седалището му. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
ще се проведе същия ден в 16,30 ч. на същото
място и при същия дневен ред.
6712
7. – Управителният съвет на фондация „За
Оборище“, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
сви к ва общо о т че т но -изборно с ъбра н ие на
фондаци ята на 7.12.2014 г. в 16 ч. в Софи я,
ул. Проф. Асен Златаров 10, при следния дневен ред: 1. отчет на управителния съвет на
фондация „За Оборище“; 2. избор на нов УС
на фондацията; 3. приемане на нови членове
на фондацията; 4. изработване на календар
2015 г.; 5. други.
6771
62. – Съветът на директорите на Американската търговска камара в България – юридическо лице с нестопанска цел, София, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 10, секция В, алинея 2 от
устава на камарата свиква общо събрание на
членовете на камарата на 8.12.2014 г. в 18,30 ч.
в хотел „Новотел София“, бул. Цариградско
шосе 115Н, София, при следния дневен ред: 1.
приемане на доклада на съвета на директорите
за 2014 г.; 2. преглед и приемане на годишния
счетоводен отчет на проверителя за 2013 г.; 3.
приемане на бюджета за 2015 г.; 4. освобождаване от отговорност на членове на съвета
на директорите; 5. избор на нови членове на
съвета на директорите; 6. промени в устава
на Американската търговска камара в България; 7. други. Поканват се всички членове на
камарата или техни писмено упълномощени
представители да присъстват на събранието.
Материалите по дневния ред са на разположение в офиса на камарата: София, Бизнес Парк
София, Младост 4, сграда 2, ет. 6. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ и чл. 10,
секция В, алинея 7 от устава на камарата общото
събрание ще се проведе същия ден в 19,30 ч.,
на същото място и при същия дневен ред.
6800
1. – Управителният съвет на Клуб по конен
спорт „Аватар“, София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква извънредно общо събрание на
8.12.2014 г. в 11 ч. в София, ул. Хайдушко изворче 28, при следния дневен ред: 1. промени в
устава; 2. освобождаване на член на УС и избор
на нов член на съвета; 3. избор на втори председател на УС; 4. разни. 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.
6834
1. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Български информационен
конс орц и у м “, С о фи я , н а о снова н ие ч л. 2 6
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 9.12.2014 г. в
10 ч. в София, ул. Монтевидео 21, при следния
дневен ред: 1. отчет за дейността на управител-
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ния съвет през 2014 г.; 2. приемане на годишен
счетоводен отчет за 2013 г.; 3. приемане на бюджет за 2015 г.; 4. разни. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието да се
проведе същия ден в 15 ч., на същото място и
при същия дневен ред.
6823
19. – Управителният съвет на Научно-техническия съюз по строителство в България
(НТССБ), София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на пълномощниците на
16.12.2014 г. в 9,30 ч. в София, Националния
дом на науката и техниката, ул. Раковски 108,
зала № 1, при следния дневен ред: 1. избор на
комисии; 2. отчет за дейността на управителния съвет и изпълнителното бюро на НТССБ
за времето след 16.12.2011 г.; 3. доклад на съюзния контролен съвет; 4. промени в устава
на НТССБ; 5. избор на заслужили деятели и
връчване на федеративни и съюзни награди; 6.
избор на управителен съвет и съюзен контролен
съвет. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще започне след един час
на същото място.
6809
26. – Управителният съвет на Тракийско
дружество „Екзарх Антим І“ – Бургас, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 4, ал. 3 от устава
на организацията свиква общо събрание на
дружеството на 15.11.2014 г. в 10 ч. в залата
на дружеството, ул. Конт Андрованти 5, ет. 3,
Бургас, при следния дневен ред: 1. промени
в управителния съвет; 2. избор на контролна
комисия; 3. приемане на нов устав; 4. приемане и изключване на членове на дружеството.
Регистрацията на делегатите започва в 9,30 ч.
на 15.11.2014 г. пред залата, където ще се проведе общото събрание. 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.
6713
1. – Управителният съвет на Спортен клуб по
художествена гимнастика „ЧАР – ДКС“ – Варна, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 10, ал. 1,
2 и 3 от устава на клуба свиква редовно общо
от четно-изборно събрание на 27.11.2014 г. в
18 ч. в Двореца на културата и спорта – Варна,
бул. Княз Борис І № 115, зала „Хореография“,
при следния дневен ред: 1. отчет за дейността
и финансов отчет на сдружението за периода
2013 – 2014 г.; 2. освобождаване на председателя
и досегашните членове на УС на сдружението от
изпълняваните от тях функции поради изтекъл
мандат и освобождаването им от отговорност;
3. изменения в устава на сдружението; 4. избор
на председател на сдружението; 5. приемане на
нови членове на УС на сдружението; 6. приемане
на бюджет на сдружението; 7. други (разни). При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
общото събрание се отлага с един час по-късно, на същото място и при същия дневен ред
и се счита за редовно независимо от броя на
присъстващите членове.
6714
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79. – Управителният съвет на Варненската
търговско-индустриална камара на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо отчетно-изборно с ъбра н ие на ч ленове т е на к а марата на
4.12.2014 г. в 17 ч. във Фестивален и конгресен
център – Варна, при следния дневен ред: 1. отчет
на управителния съвет; 2. отчет на контролния
съвет; 3. приемане бюджет за 2015 г.; 4. избор
на управителен съвет и на контролен съвет;
5. разни. При липса на кворум на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе от
18 ч. същия ден, на същото място и при същия
дневен ред.
6797
1. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Сдружение на предприемачите от Североизточна България – Лудогорие“,
Варна, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на 6.12.2014 г. в 16 ч. на адреса
на сдружението: Варна, ул. Цар Иван Срацимир 68, при следния дневен ред: 1. вземане на
решение за приемане на годишния отчет за
дейността на сдружението и финансов отчет
за 2014 г.; 2. вземане на решение за промяна
в състава на управителния съвет; 3. приемане
на план-програма и бюджет за 2015 г.; 4. други. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в
17 ч., на същия адрес и при същия дневен ред.
Писмените материали, свързани с дневния ред
на заседанието, са на разположение на адреса
на управление на сдружението: Варна, ул. Цар
Иван Срацимир 68. Поканват се всички членове
на сдружението да участват в общото събрание
лично, чрез законни или упълномощени от тях
представители.
6748
1. – Управителният съвет на спортен клуб
„Таекуон-До Варна“ на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на 19.12.2014 г. в 10 ч.
в спортен център на ПФОЕ МОЛ, Варна, при
следния дневен ред: 1. отчет на управителния
съвет за 2013 г.; 2. насоки за дейността през
2015 г.; 3. избор на нов управителен съвет; 4.
избор на нов председател на сдружението; 5.
разни. Поканват се всички членове на клуба да
присъстват на събранието. 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.
6796
23. – Управителният съвет на сдружение
с общественополезна дейност „Тенис – к луб
Васил Левски“, Карлово, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ и чл. 37, т. 2 от устава на сдружението
свиква общо събрание на 4.12.2014 г. в 17 ч. в
Карлово, ул. Дъбенско шосе 39, при следния
дневен ред: 1. избиране на нови членове на
управителния съвет на сдружението; 2. промяна на седалището и адреса на управление на
сдружението; 3. промяна на реда за свикване
на общото събрание; 4. отчет на управителния
съвет за дейността на сдружението за 2013 г. и
2014 г.; 5. промяна на устава съобразно взетите
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решения. 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.
6715
29. – Управителният съвет на Сдружение
гребен клуб „Буря“, Плевен, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 3.12.2014 г.
в 18 ч. в Плевен, ул. Вардар 1, ет. 3, при следния дневен ред: 1. освобождаване на членове
на общото събрание на клуба; 2. приемане на
нови членове на клуба; 3. отчет за дейността
на сдружението за 2014 г.; 4. финансов отчет
за дейността на сдружението за 2014 г.; 5. обсъждане и приемане на промени в устава на
сдружението; 6. освобождаване на членове на
управителния съвет; 7. приемане на нови членове на управителния съвет; 8. обсъждане и
промяна на размера на годишния членски внос
на Сдружение гребен клуб „Буря“, Плевен; 9.
други. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в
19 ч., на същото място и при същия дневен ред.
6737
1. – Изпълнителният съвет на Политическа
партия „Общински съвет за Стара Загора“, Стара Загора, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на партията на 2.12.2014 г. в 19 ч.
в Стара Загора в клуб-ресторант „Леон“ при
следния дневен ред: 1. вземане на решение за
прекратяване на Политическа партия „Общински
съвет за Стара Загора“ поради саморазпускане на
партията по реда, предвиден в устава є; 2. вземане
на решение за освобождаване от длъжност и от
отговорност органите за управление на партия
та – Организационния съвет и Изпълнителния
съвет; 3. определяне начина за разпореждане с
имуществото на партията след прекратяването.
При липса на кворум на основание чл. 8, ал. 5
от устава на партията и чл. 27 ЗЮЛНЦ общото
събрание ще се проведе същия ден в 20 ч. на
същото място и при същия дневен ред.
6716
5. – Уп ра ви те лн и ят с ъве т на сд ру жен ие
„Обединен младежки спортен к луб Шабла“,
Шабла, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на сдружението на 1.12.2014 г. в
18 ч. в зала на читалището (МИЦ) на ул. Равно
поле 36, при следния дневен ред: 1. промяна на
устава на ОМСК, свързана с наименованието
на сдружението, цели, респ. средства за постигането им, и предмет на дейност; 2. промяна
в съставите на управителни я и контролни я
съвет на сдружението, свързана с избор на нови
членове на същите. При липса на кворум на
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
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отложи с един час по-късно, на същото място
и при същия дневен ред и се счита за редовно
независимо от явилите се членове.
6749
Галя Стойнева Георгиева – ликвидатор на
сдружение „Българска асоциация за интелигентни електрически мрежи“ – в ликвидация,
вписано в регистъра на юридическите лица с
нестопанска цел към СГС по ф. д. № 446/2010 г.
със седалище и адрес на управление: София,
район „Средец“, бул. Фритьоф Нансен 9, на
основание чл. 14, ал. 4 ЗЮЛНЦ кани всички
кредитори на асоциацията да предявят вземанията си в срок шест месеца считано от датата на
обнародване на поканата в „Държавен вестник“.
6759
Мариана Димитрова Арнаудова-Жекова –
ликвидатор на фондация „Д-р Мариана Арнаудова“ със седалище и адрес на управление
Варна, местност Акчелар 342, в ликвидация, по
ф.д. № 132/2009 г. в регистъра за юридически
лица с нестопанска цел по описа на Варненския окръжен съд, на основание чл. 14, ал. 4
ЗЮЛНЦ кани кредиторите на фондацията в
6-месечен срок от обнародването на поканата
в „Държавен вестник“ да предявят вземанията
си към фондацията на посочения адрес.
6798
Пен к а М и хова Г уевск а – л и к ви дат ор на
сдружение „Съюз на у чители по музика“, в
ликвидация, рег. по ф.д. № 11916/2004 г., на
основание чл. 14, ал. 4 ЗЮЛНЦ кани всички
кредитори на сдружението в 6-месечен срок от
обнародване на поканата в „Държавен вестник“
да предявят вземанията си по регистрирания
адрес на управление на сдружението – София,
ул. Каварна 2, ап. 12.
6738
Росица Пенева Цвяткова – ликвидатор на
сдружение „Фолклорна формация „Здравец“,
Габрово, в ликвидация по ф.д. № 411/1998 г.
на ОС – Габрово, на основание чл. 14, ал. 4
ЗЮЛНЦ кани кредиторите на сдружението да
предявят вземанията си в 6-месечен срок от обнародването на поканата в „Държавен вестник“.
6750
Ро с и ц а Ро с е н о в а Бу м б о в а , л и к в и д а т о р
на сдру жение с общественополезна дейност
„Наш дом – Доспат“, в ликвидация по ф. д.
№ 23/2010 г., на основание чл. 14, ал. 4 ЗЮЛНЦ
кани кредиторите на сдружението да предявят
вземанията си в 6-месечен срок от обнародването в „Държавен вестник“.
6801
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