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ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Н А РОДНО СЪБРА НИЕ
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на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Да се обнародва в „Държавен вестник“
Законът за изменение на Закона за туризма,
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Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Христо Иванов

ЗАКОН

за изменение на Закона за туризма (обн., ДВ,
бр. 30 от 2013 г.; изм., бр. 68 и 109 от 2013 г.,
бр. 40 от 2014 г.)
§ 1. В чл. 7, ал. 2 т. 1 се изменя така:
„1. заместник-министър на икономиката,
заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството, заместник-министър
на външните работи, заместник-министър на
културата, заместник-министър на здравеопазването, заместник-министър на околната среда
и водите, заместник-министър на земеделието
и храните, заместник-министър на транспорта,
информационните технологии и съобщенията, заместник-министър на образованието
и науката, заместник-министър на труда и
социалната политика, заместник-министър
на вътрешните работи и заместник-министър
на младежта и спорта, определени от съответните министри;“.
§ 2. Навсякъде в закона думите „министъра
на икономиката, енергетиката и туризма“ и
„министърът на икономиката, енергетиката и
туризма“ се заменят съответно с „министъра
на туризма“ и „министърът на туризма“ и
думите „Министерството на икономиката,
енергетиката и туризма“ се заменят с „Министерството на туризма“.
Заключителни разпоредби
§ 3. В Закона за здравето (обн., ДВ, бр. 70
от 2004 г.; изм., бр. 46, 76, 85, 88, 94 и 103 от
2005 г., бр. 18, 30, 34, 59, 71, 75, 80, 81, 95 и
102 от 2006 г., бр. 31, 41, 46, 53, 59, 82 и 95 от
2007 г., бр. 13, 102 и 110 от 2008 г., бр. 36, 41, 74,
82, 93, 99 и 101 от 2009 г., бр. 41, 42, 50, 59, 62,
98 и 100 от 2010 г., бр. 8, 9, 45 и 60 от 2011 г.,

бр. 38, 40, 54, 60, 82, 101 и 102 от 2012 г., бр. 15,
30, 66, 68, 99, 104 и 106 от 2013 г. и бр. 1, 98
и 107 от 2014 г.) в чл. 77 думите „министъра
на икономиката, енергетиката и туризма“ се
заменят с „министъра на туризма“.
§ 4. В Закона за устройството на Черноморското крайбрежие (обн., ДВ, бр. 48 от
2007 г.; изм., бр. 36 и 67 от 2008 г., бр. 19, 82
и 92 от 2009 г., бр. 45 и 82 от 2012 г., бр. 27,
28 и 66 от 2013 г., Решение № 12 от 2013 г.
на Конституционния съд – бр. 105 от 2013 г.;
изм., бр. 40 и 98 от 2014 г.) в чл. 21, ал. 1, т. 7
думите „министъра на икономиката, енергетиката и туризма“ се заменят с „министъра
на туризма“.
§ 5. В Закона за регионалното развитие
(обн., ДВ, бр. 50 от 2008 г.; изм., бр. 47, 82 и
93 от 2009 г., бр. 82 от 2012 г., бр. 66 от 2013 г.,
бр. 22 и 98 от 2014 г.) в чл. 18, ал. 4 думите
„Министерството на икономиката, енергетиката и туризма“ се заменят с „Министерството
на туризма“.
§ 6. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
Законът е приет от 43-то Народно събрание на 28 януари 2015 г. и е подпечатан с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
692

РЕШЕНИЕ
за промяна в състава на постоянната делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея по франкофония
Народното събрание на основание чл. 86,
ал. 1 от Конституцията на Република България
и чл. 36 от Правилника за организацията и
дейността на Народното събрание
РЕШИ:
1. Освобождава Димитър Григоров Шишков
като член на постоянната делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея
по франкофония.
2. Избира Борис Борисов Станимиров за
член на постоянната делегация на Народното
събрание в Парламентарната асамблея по
франкофония.
Решението е прието от 43-то Народно съб
рание на 28 януари 2015 г. и е подпечатано с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
691
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ПРЕЗИ ДЕН Т
Н А РЕП У БЛИК АТА
УКАЗ № 7
На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Награ ж давам проф. Николай К ирилов
Петров с орден „Стара планина“ първа степен
с мечове за изключителните му заслуги към
Република България, свързани с развитието
на медицинската наука и практика у нас.
Издаден в София на 24 януари 2015 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Христо Иванов
674

М И Н ИС Т ЕРСК И С ЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 13
ОТ 26 ЯНУАРИ 2015 Г.
за приемане на Наредба за обезопасяването
и информационната обезпеченост на ски пистите в Република България и за определяне
правилата за безопасност върху територията
на ски пистите и ски зоните и за организацията на работата на ски патрулите
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТА НОВИ:
Член единствен. Приема Наредба за обез
опасяването и информационната обезпеченост на ски пистите в Република България
и за определяне правилата за безопасност
върху територията на ски пистите и ски
зоните и за организацията на работата на
ски патрулите.
Заключителни разпоредби
§ 1. Отменят се:
1. Наредбата за категоризиране на ски
пистите, приета с Постановление № 30 на
Министерския съвет от 2005 г. (обн., ДВ,
бр. 22 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 51 от 2005 г.,
бр. 98 от 2007 г. и бр. 93 от 2009 г.).
2. Постановление № 30 на Министерския
съвет от 2005 г. (ДВ, бр. 22 от 2005 г.).
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§ 2. Постановлението влиза в сила от
1 октомври 2015 г.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков

НАРЕДБА

з а обе зопася ва не т о и и нформа ц ион нат а
обезпеченост на ски пистите в Република
България и за определяне правилата за
безопасност върху територията на ски пистите и ски зоните и за организацията на
работата на ски патрулите
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. (1) С тази наредба се уреждат:
1. изискванията за обезопасяване и информационна обезпеченост на ски пистите;
2. правилата за безопасност върху територията на ски пистите и ски зоните;
3. орга н иза ц и я та на рабо тата на ск и
патрулите.
(2) Наредбата се прилага само по отношение на терените в обхвата на ски пистите
и ски зоните.
Чл. 2. (1) В рамките на работното време
територията на ски пистите е достъпна за
всеки желаещ да практикува снежни спортове
или да бъде обучаван от правоспособни ски
учители.
(2) За части от територията на ски пистите достъпът може да бъде ограничен само
в случаите по чл. 151, ал. 2 и 3 от Закона
за туризма.
(3) Ограничение за достъп до лифтовото
съоръжение може да бъде наложено от лицето по чл. 157, ал. 1 от Закона за туризма
в случай на системно нарушаване на условията за ползване на услуги и съоръжения
на територията на ски зоната.
(4) На територията на ски пистите не се
допуска ползването на превозни средства
или на други средства за придвижване, които
не са ски или сноуборд, с изключение на
превозните средства за случаите по чл. 151,
ал. 4 от Закона за туризма.
(5) Извън сл у чаите по а л. 4, по изк лючение на т ери т ори я та на ск и пис т и т е е
доп устимо ползването на ск и-байкове, за
което лицето по чл. 157, а л. 1 от Закона
за т у ризма с ъ зда ва спец иа л н и п ра ви ла,
които оповестява по под ход ящ и дост ъпен
за прак тик у ващите начин.
(6) Докато ски пистите са отворени, превозните средства по ал. 4 могат да се движат
по тях при спазване на следните правила:
1. на видимо място да бъде поставена
оранжева светлина;
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2. при лоша видимост да бъде използвано
предупредително звуково средство;
3. пистата да бъде освободена възможно
най-бързо;
4. в случай на инцидент, изискващ паркирането и движението по пистата на моторни превозни средства по ал. 4, лицето по
чл. 157, ал. 1 от Закона за туризма е длъжно
да обезопаси видимо мястото.
(7) Моторните превозни средства по ал. 4
могат да извършват следните дейности:
1. т ранспортиране на ранени лица, на
спасителен персона л (доктори, пат рул, к учета-спасители при лавини и др.), на ек ипировка (ек ипировка за оказване на първа
помощ, сонди при лавини), на оборудване
за марк ировка и защитна ек ипировка, на
ек ипировка или персона л за спасяване от
ск и лифтове; на оборудване за поправка на
ск и лифтове; на оборудване за поправка на
машини за сняг; на екипировка или персонал
за конт рол за лавини, на неранени лица,
нуждаещи се от евакуация, на екипировка за
състезани я, на ек ипировка, принадлежаща
на състезателите, на оборудване за събития;
2. придвижване с цел отстраняване на
повреди и управление на техническа система
(средства) за производство на сняг, както и
работа на верижни машини;
3. основно наблюдение на ски пистата;
4. връщане до мястото, определено за
паркиране, след свършване на съответната
работа.
Чл. 3. На територията на ски пистите се
подсигурява извършването на спасителни
дейности.
Чл. 4. Ски пистите могат да бъдат само
стоятелни или обособени в ски зони, чиято
категория се определя съгласно чл. 152, ал. 2
от Закона за туризма.
Чл. 5. (1) Ски зоната е планинска територия, на която границите се определят с устройствени планове, която може да включва:
1. ски писти по чл. 152, ал. 2 от Закона
за туризма;
2. въжени линии за превоз на хора (ски
лифтове и влекове);
3. техническа система (средства) за производство на сняг;
4. ски маршрути – маркирани отсечки
(в оранжев цвят), предвидени за спускане
със ски и сноуборд, които не се поддържат
и не се контролират от лицето по чл. 157,
ал. 1 от Закона за туризма;
5. ски път – тесен участък със слаб наклон,
свързващ писти или ски лифтове.
(2) В рамките на ски зоните в несъстезателни дни лицата по чл. 157, ал. 1 от Закона
за т у ризма могат да определят ски писти
или отделни у частъци от тях, които да са
предвидени за тренировки със ски, сноубордове и други подобни приспособления.
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(3) Терените по ал. 2 трябва да са обозначени от лицата по чл. 157, ал. 1 от Закона
за туризма като затворени. Редът за ползването им за целите по ал. 2 се определя от
ръководещия тренировъчния процес.
(4) Лицата по чл. 157, ал. 1 от Закона за
туризма могат да определят площи в рамките на ски зоните, които са предвидени
за практикуване на ски, сноуборд свободен
стил (снежни паркове).
(5) Площите по а л. 4 се отдел ят от другите писти с под ход ящи предпазни приспособлени я. Ползването на тези площи се
разрешава само за лица с хомологирани
п редпазни каск и, кон т рол за което осъществява ръководител ят на т ренировъчни я
процес.
Г л а в а

в т о р а

ОБЕЗОПАСЯВАНЕ И ИНФОРМАЦИОННА
ОБЕЗПЕЧЕНОСТ НА СКИ ПИСТИТЕ
Раздел I
Определяне степента на сложност на ски
пистите
Чл. 6. (1) Степента на сложност на ски
пистите се определ я според характера и
профила на терена, както следва:
1. зелена – лека писта за начинаещи;
2. синя – лeсна писта;
3. червена – средно трудна писта;
4. черна – трудна писта;
(2) Надлъжният и напречният наклон на
ски пистите е:
1. за зелена писта – до 15 %;
2. за синя писта – до 25 %;
3. за червена писта – до 40 %;
4. за черна писта – над 40 %.
(3) Минималната широчина на ски пистите за осигуряване на безопасно каране е:
1. за зелена писта – 15 м;
2. за синя писта – 20 м;
3. за червена писта – 30 м;
4. за черна писта – 35 м.
(4) С оглед конкретните особености на релефа
е допустимо в отделни участъци ски пистите
да се отклоняват от параметрите, определени в
ал. 2 и 3.
Ч л. 7. (1) Лицето по ч л. 157, а л. 1 от
Закона за т у ризма подава до минист ъра на
т у ризма за явление в свободен текст, към
което прилага необходимата док у ментаци я
за оп редел я не с т епен та на слож нос т на
ск и пистата по реда на чл. 155 от Закона
за т у ризма. В слу чаите по чл. 9, ал. 2 заявлението се подписва от всяко от лицата.
(2) Документацията по ал. 1 включва:
1. скица или геодезическо заснемане на
ски пистата с посочено наименование на
пистата в мащаб, не по-дребен от 1:5000;
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2. вертикален разрез на ски пистата с
посочване на наклоните на отделните участъци в проценти;
3. проект за обезопасяване на опасните
участъци, в който се посочват мястото и
видът на обезопасяването (временно или
постоянно);
4. документ за собственост или предоставени права за ползване върху прилежащото
към ск и писта съоръжение – влек и/или
лифт (кабинков или седалков).
(3) Лицето по чл. 157, ал. 1 от Закона за
туризма следва да съхранява документацията
по ал. 2 и да я предоставя на контролните
органи при извършване на проверки.
Чл. 8. (1) За определяне степента на сложност на ски пистите и тяхната безопасност
се извършват проверк и от комиси ята по
чл. 155, ал. 1 от Закона за туризма, която
завършва своята работа с доклад.
(2) Министърът на туризма издава заповед
за определяне степента на сложност на ски
пистите и тяхната безопасност. Заповедта
се оповестява на интернет страницата на
Министерството на туризма.
Раздел II
Обезопасяване
Чл. 9. (1) Лицето по чл. 157, ал. 1 от Закона за туризма осигурява обезопасяването
на територията на ски пистата.
(2) Когато в ски зоната лицата по чл. 157,
ал. 1 от Закона за туризма са няколко на
брой, всяко от тях осигурява обезопасяването на територията на ски пистата, която
стопанисва.
(3) Лицата по ал. 2 осигуряват обезопасяването въз основа на подписан помеж ду
им споразумителен протокол.
Чл. 10. Изискванията за обезопасеност
на територията на ски пистата/ски зоната
включват следните дейности:
1. поставяне на видно място на началната станция на съоръжението, осигуряващо
транспортната достъпност до ски пистата/
ски зоната, както и на интернет страницата на курорта на задължителни правила
за безопасно поведение на туристите скиори – съгласно чл. 9;
2. недоп уск а не на ползва не т о на ск и
пистата не по предназначение, в т. ч. от
пешеходци, шейни, както и за излитане и
кацане на делтапланери и парапланери;
3. недопускане и/или предотвратяване
движението на превозни средства по ски
пистите с изключение на превозните средства
по чл. 2, ал. 4 и 5, на превозните средства за
поддържане и обработка на пистата, както и
при спасителни акции, извършвани от компетентните лица или органи, при наличие на
необходимата сигнализация – съгласно чл. 12;
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4. поддържане на територи ята на ск и
пистата – съгласно чл. 13 и 14;
5. поддържане на интернет страница с
информаци я за к у рорта и за ск и пистите – съгласно чл. 15;
6. обозначаване на ски пистата – съгласно чл. 16.
Чл. 11. (1) Не се допуска ползването на
ски пистите едновременно за ски, шейни,
туристи и други, както и за излитане и кацане на делтапланеристи и парапланеристи
от необособени за целта места.
(2) Кучета-спасители по време на мисия
или тренировка се допускат на ски пистите,
когато са придружени от своя водач.
(3) За практикуването на делтапланеризъм,
парапланеризъм, спийдрайдинг, кайтинг и
кайтбординг, както и за спускането с тобоган в ски зоната лицето по чл. 157, ал. 1 от
Закона за туризма, ако прецени, че практикуването им е съвместимо с предназначението
на ски пистите, създава специални правила,
които оповестява по подходящ и достъпен
за практикуващите начин.
(4) Нощ но т о сп уск а не п ри изг ра дено
изк уст вено осветление на ск и пистата е
допустимо при спазване на определени от
лицето по чл. 157, ал. 1 от Закона за туризма
специални правила, които се оповестяват
по подходящ и достъпен за практикуващите
начин.
Чл. 12. (1) Преминаване на превозни средства през територията на ски пистите извън
определените в чл. 2, ал. 4 не се допуска,
включително след затваряне на пистите и
след приключване на експлоатацията им.
(2) Лицето по чл. 157, ал. 1 от Закона за
ту ризма определя времето за отваряне и
затваряне на пистите. Преди ежедневното
отваряне на пистите се извършва проверка
на условията за проходимост на пистите, за
годността на приспособленията за сигурност
и обозначителните знаци и за наличието
на нетипични опасности, в т.ч. лавини и
свлачища.
(3) Лицето по чл. 157, ал. 1 от Закона за
туризма разпорежда затварянето на пистите или отделни участъци от тях в следните
случаи:
1. с лед ежед невно т о п ри к л юч ва не на
експлоатацията им;
2. ако с оглед сигурността на потребителите възникне ситуация, която да поставя
в опасност техния живот или здраве, както
и с цел обезпечаване на работата на спасителната служба;
3. при лавинна опасност, както и при
лоши метеорологични условия;
4. при провеждане на спортни състезания
и тренировки.
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(4) Лицето по чл. 157, ал. 1 от Закона
за туризма обозначава ски пистите, които
са затворени за сноуборд.
(5) Ски пистите се затварят изцяло или
ч ас т и ч но в з а вис и мо с т о т кон к р е т н ат а
причина.
(6) Затварянето на ски пистите или на
отделни участъци от тях по смисъла на ал. 3,
т. 2 – 4 и ал. 4 се обозначава чрез съответни
знаци, посочени в приложение № 1.
(7) Затварянето на ски пистите с изключение на случаите по ал. 3, т. 1 се извършва
чрез оградни мрежи или други подходящи
кръстосани или напречни прегради, които по
възможност се разполагат по цялата широчина на пистата, и се обозначава както със
съответните знаци, така и с преграждаща
табела.
(8) Напречните прегради по ал. 7 се монтират по начин, който не излага на опасност
ползвателите на ски пистата, и са видни и
при лошо време.
Чл. 13. (1) Поддръжката на ски пистите
включва:
1. през зимния сезон – снегоутъпкване,
създаване на изкуствен сняг, поддръжка на
снежната покривка, отстраняване на препятствия, изкуствено създадени вследствие
на п ри род н и т е ус лови я, обознача ва не и
обезо пасяване на нетипични препятствия.
2. през летния сезон – рекултивация на
терена, затревяване на оголени участъци,
косене, почистване от храстовидна растителност, отстраняване на камъни, скални
парчета, дънери, дупки и други неравности,
причинени от порои и ерозия, отводняване, дрениране, изграж дане на укрепителни
шкарпи.
(2) Не се считат за препятствия снежни
натрупвания, нанесени от лицата, ползващи
ски пистите, всички неравности на снежната
покривка, които са резултат от промяна в
метеорологичните условия или са резултат от
подготовката на пистите, частично заледени
или оголени вследствие на снеготопенето
участъци и неравности, които не препятстват
нормалното използване на пистите.
(3) Дейностите по ал. 1, т. 2 се съгласуват
със собственика в писмен вид.
Чл. 14. (1) Отворените за потребителите
ски писти се обезопасяват срещу лавини.
(2) В краищата на пистите, при завоите
и при участъците с изразени напречни и
надлъжни наклони, които при удар могат
да доведат до опасно отклонение от пистата,
се поставят предпазни мрежи.
(3) Пресечните точки на писти с обществени пътища се обозначават и подсигуряват
по начин, който предупреж дава потребителите за възможни опасни ситуации.
Чл. 15. Лицето по чл. 157, ал. 1 от Закона
за т у ризма поддържа интернет страница,
съдържаща информация съгласно чл. 154,
ал. 1, т. 6 от Закона за туризма.
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Чл. 16. Ски пистите се обозначават от
лицето по чл. 157, ал. 1 от Закона за туризма с цвета, съответстващ на степента им
на трудност, съгласно чл. 6, ал. 1.
Чл. 17. (1) Необезопасените и необозначени ски писти съгласно изискванията на
наредбата и след изтичане срока на дадените
указания и/или предписания по чл. 8, ал. 6
се затварят за експлоатация със заповед на
министъра на туризма по предложение на
комисията по чл. 8, ал. 1.
(2) Заповедта по ал. 1 подлежи на обжалване по реда на А дминистративнопроцесуалния кодекс.
Раздел III
Информационна обезпеченост
Чл. 18. (1) Лицето по чл. 157, ал. 1 от
Закона за туризма е длъжно да постави на
територията на ски пистата необходимите
знаци и указателни табели съгласно приложение № 1.
(2) При главните входове към ски зоната
се поставя табло с добра видимост, на което
са указани съоръженията и ски пистите, наименованието и степента на трудност съгласно
чл. 6, ал. 1, както и тяхната достъпност.
(3) На таблото по а л. 2 се посочва и
работното време на съоръженията, часът
на последната контролна обиколка на ски
патрула, обичайното време за обработване и
поддръжка на пистите с механични превозни
средства или други технически помощни
средства. На всяко изкачвателно съоръжение
се поставя информация за часа, до който
се допуска качването на последния клиент.
Чл. 19. (1) В случай на опасност от лавина
за една, няколко или за всички ски писти
на територията на планинския курорт използването на въжените линии за превоз на
хора и ски зоните за достъп до съответните
ски писти се забранява от кмета на съответната община или от оправомощено от него
длъжностно лице. В случай че дадена ски
писта попада в границите на две или повече
общини, използването на въжените линии за
превоз на хора и ски зоните за достъп до ски
пистите се забранява със съвместна заповед
на кметовете на съответните общини или
на оправомощени от тях длъжностни лица.
Кметът може да спре лифтовите съоръжения или да затвори ски писти по сигнал на
Планинската спасителна служба.
(2) Опасността от лавина е:
1. първа степен – ниска;
2. втора степен – средна;
3. трета степен – значителна;
4. четвърта степен – висока;
5. пета степен – много висока.
(3) Лицето по чл. 157, ал. 1 от Закона
за туризма предоставя информация за потребителите относно опасността от лавини
за сектори извън пистите посредством три
флага:
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1. при първа и втора степен – жълт флаг;
2. при трета и четвърта степен – флаг на
квадратчета в жълто и черно;
3. при пета степен – черен флаг.
(4) Лицето по чл. 157, ал. 1 от Закона
за туризма може да затвори дадена въжена
линия за превоз на хора и да забрани достъпа до съответната ски писта, която смята,
че е изложена на риск от лавина, за което
е длъжно незабавно да информира кмета/
кметовете на общината/общините.
Чл. 20. В случаите по чл. 19 въжените
линии за превоз на хора могат да продължат
да работят за потребителите, които трябва
да се върнат обратно с лифта, с който са
пътували, само ако лифтовете и станциите
им за заминаване или пристигане не са
изложени на риск.
Г л а в а

т р е т а

БЕЗОПАСНОСТ ВЪРХУ ТЕРИТОРИЯТА
Н А СКИ ПИСТИТЕ И СКИ ЗОНИТЕ
Чл. 21. Лицето по чл. 157, ал. 1 от Закона
за туризма организира подготовката, поддръжката, обезопасяването и сигурността
на ски пистите.
Чл. 22. За осъществяване на дейностите
по чл. 21 лицето по чл. 157, ал. 1 от Закона
за туризма:
1. осиг у рява под д ръж ката, обезопасяването и обработката на ски пистата през
зимния и летния сезон;
2. изпълнява предписанията на контролния орган за обезопасяване на ски пистата,
поставя знаци и табели;
3. ежедневно преди отварянето на ски
пистата контролира състоянието є и проверява за наличието на знаци, заграж дения
и табели на определените за целта места;
4. извършва проверка след спиране на
работа на съоръженията за наличието на
изпаднали в затруднение лица.
Чл. 23. (1) Потребителите на ски зоните са
длъжни да спазват задължителните правила за
безопасно поведение, посочени в приложение
№ 2, както и установените от лицето по
чл. 157, ал. 1 от Закона за туризма правила
за ползване на ски зоната.
(2) Установените правила за ползване на
ски зоната по ал. 1 включват задължително
изискванията по чл. 10, т. 2 и 3 и чл. 12, ал. 1.
(3) При неспазване на установените правила лицето по чл. 157, ал. 1 от Закона за
туризма може да ограничи достъпа на нарушителите до съоръженията, обслужващи ски
зоната, чрез деактивиране на лифт картата
или по друг подходящ начин.
(4) Лицето по чл. 157, ал. 1 от Закона за
туризма е длъжно да информира по подходящ начин потребителите за изискванията
по ал. 1.
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(5) По т реби т ел и т е на ск и зон и т е/ск и
пистите носят лична отговорност за спазването на правилата по ал. 1 и на свой риск
упражняват снежни спортове в ски зоната/
ски пистите и ползват въжените линии за
превоз на хора. Преди да започне да използва
услугите, предоставяни в ски зоната/ски пистите, всеки потребител е длъжен да прецени
своето психическо и физическо състояние в
момента, конкретните климатични условия,
както и дали е в състояние и дали притежава умения на нужното ниво за извършване
на съответните действия – каране на ски/
сноуборд по ски пистите в ски зоната и/или
използване на прилежащите към тях въжени
линии за превоз на хора.
Г л а в а

ч е т в ъ р т а

ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТА НА СКИ
ПАТРУЛИТЕ
Чл. 24. (1) Кметът на съответната община
или съвместно кметовете на съответните
общини, на чиято територия е планинският
курорт, със заповед утвърждават правила
за осигуряване спазването на обществения
ред на територията на ски пистите – част от
съответния курорт, и осигуряват контрол по
спазването им.
(2) Контролът за спазване на правилата по ал. 1 се извършва от определени от
кмета длъжностни лица и от ски патрули
по чл. 25, ал. 1.
(3) Във връзка с осъществяването на контрола по ал. 1 и по чл. 10, т. 2 и 3 и чл. 12,
ал. 1 кметът или съвместно кметовете на
общини сключват договор за сътрудничество
с лицето/лицата по чл. 157, ал. 1 от Закона за
ту ризма, а при необходимост – и с органите
на Министерството на вътрешните работи.
(4) С договора по ал. 3 се определя и
организацията на работа на лицата с контролни функции по наредбата.
Чл. 25. (1) Ски патрулът се назначава от
лицето по чл. 157, ал. 1 от Закона за туризма.
(2) За ски патрул може да бъде назначено
лице, което:
1. има придобито средно образование;
2. не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер или не е освободено
от наказателна отговорност за извършено
умишлено престъпление от общ характер с
налагане на административно наказание по
чл. 78а от Наказателния кодекс;
3. отговаря на изискванията за психическа
и физическа годност, удостоверено с медицинско удостоверение, че лицето не страда
от психически и физически заболявания;
4. притежава нужните за дейността ски
умения;
5. има успешно завършен курс за първа
долекарска помощ.
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(3) Преценката по ал. 2, т. 4 се извършва от лицето по чл. 157, ал. 1 от Закона за
туризма чрез организиране на подходящ за
целта изпит.
Чл. 26. (1) При изпълнение на служебните
си задължения ски патрулът следва да носи
отличително служебно облекло и служебна
карта, с която да се легитимира при изпълнение на служебните си задължения.
(2) Видът на служебното облекло и на
служебната карта на ски патрула се оповестяват предварително на информационното
табло и на интернет страницата на курорта
заедно с правилата за обществения ред и
правилата за безопасно поведение.
Чл. 27. (1) Ски патрулът освен контрола по
чл. 24, ал. 1 извършва и контрол за спазване
на правилата за безопасно поведение, както
и правилата за ползване на ски зоната/ски
пистата, установени от лицето по чл. 157,
ал. 1 от Закона за туризма.
(2) При изпълнение на служебните си
задължения ски патрулите имат право да
отправят предупреждение към лицата, които
не спазват правилата за безопасно поведение, правилата за опазване на обществения
ред, както и правилата за ползване на ски
зоната/ски пистата, установени от лицето
по чл. 157, ал. 1 от Закона за туризма. При
неизпълнение на отправеното предупреждение ски патрулът има право да ограничи
достъпа на нарушителите до съоръжението/
съоръженията, обслужващо/обслужващи ски
зоната/ски пистата чрез деактивиране на
лифт картата или по друг подходящ начин.
(3) Деактивиране на лифт карта се извършва при установяване ползването на:
1. поименна лифт карта/идентификационна карта със снимка от лице, различно
от лицето, на което е издадена;
2. лифт карта с подправен срок на валидност и/или с подправени имена и снимка.
(4) Ски патрулите преценяват условията
за практикуване на снежни спортове в рамките на работния ден и подават информация
за предприемане на мерки по затваряне на
писти или на участъци от тях.
(5) При наличие на опасност ски патрулите са длъж ни да сигна лизират лицето
по чл. 157, ал. 1 от Закона за туризма и да
дават задължителни указания за поведение
на скиорите в такава ситуация.
(6) С к и пат рул и т е ок а зват помощ на
пострадал, като обезопасяват мястото на
и н ц и ден т а и и з ч а к ват п рис т и г а не т о н а
медицински лица или на спасителен екип.
(7) При необходимост ски патрулите могат
да потърсят съдействие от контролни органи
по други закони, включително от органите
на Министерството на вътрешните работи.
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А ДМИНИСТРАТИВНОНАК АЗАТЕЛНИ
РАЗПОРЕДБИ
Чл. 28. (1) Актовете за установяване на
нарушенията по чл. 24, ал. 1 се съставят от
определени от кмета на общината длъжностни лица, а наказателните постановления се
издават от кмета на общината.
(2) Установяването на нарушeнията по
ал. 1, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се
извършва по реда на Закона за административните нарушения и наказания.
ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 1. По смисъла на наредбата:
1. „Ски писти за алпийски ски и сноуборд“
са ски писти за състезателно или любителско
каране на ски и сноуборд.
2. „Ски писти за ски бягане“ са ски писти
за практикуване на състезателно ски бягане
на дистанции или любителско ски бягане.
3. „Нетипични опасности и препятствия“
са неочаквани или трудно предотвратими
опасности по продължение на ски пистата,
като:
а) естествени или изкуствени препятствия
в областта на ски пистата, като растения,
скали, уреди на съоръженията за изкуствен
сняг, опорни стълбове на ски лифтовете/
ски влековете, противоветрени съоръжения,
огради, ограждения;
б) паднали в рамк ите на ск и пистата
дървета;
в) особено тесни завои в непосредствена
близост до пропасти, пукнатини в леда, внезапни преградни приспособления, наклонени
стени от страната на долината, очевидни
опасности, като скали, дънери и др.;
г) движещи се или стоящи по време на
работното време на пистата превозни средства за обработка на пистата и/или моторни
шейни.
4. „Системно нарушаване“ е налице, когато
в едноседмичен срок са извършени две или
повече нарушения на условията за ползване
на услуги и съоръжения на територията на
ски зоната.
ПРЕХОДНИ И ЗАК ЛЮЧИТЕЛНИ
РАЗПОРЕДБИ
§ 2. Наредбата се приема на основание
чл. 159 от Закона за туризма.
§ 3. Лицата по чл. 157, ал. 1 са длъжни
да приемат специалните правила по чл. 11,
ал. 3 в едномесечен срок от влизането в
сила на наредбата.
§ 4. Указания по прилагането на наредбата
дава министърът на туризма.
§ 5. Наредбата влиза в сила на 1 октомври 2015 г.
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Приложение № 1
към чл. 18, ал. 1

1. Знаци за опасност:
1. Знаци за опасност:

1.1. Машинна обработка на писти

1.3. Стеснен участък

1.2. Опасност

1.4. Кръстопът

Забележки:
1. Цветове на знаците: жълт фон, червен триъгълник и черно изображение на бял фон в триъгълника.
2. Допълнителни знаци към знак 1.4 „Кръстопът“. Разполагат се под него и конкретизират значението му.
3. Цветове на знаците: жълт фон и черно изображение.

Забележки:

1. Цветове на знаците: жълт фон, червен триъгълник и черно изображение на
бял фон Забележки:
в триъгълника.
2. 1.
Допълнителни
знаци жълт
към знак
„Кръстопът”.
Разполагат
се под него
Цветове на знаците:
фон, 1.4
червен
триъгълник
и черно изображение
наи
бял фон
в триъгълника.
конкретизират
значението
му.
1.4.а.
Пресичане
на трасе
1.4.б. Пресичане на шосе
на въжена линия

Допълнителни
знаци
къмфон
знаки 1.4
„Кръстопът”.
Разполагат се под него и
3. 2.
Цветове
на знаците:
жълт
черно
изображение.
конкретизират значението му.
3. Цветове на знаците: жълт фон и черно изображение.
Забележка. Цветове на знаците: жълт фон и черно изображение.

1.4.в. Пресичане
на ски писта знаци и сигнали:
1.4.г. Пресичане на път за пешеходци
2. Предупредителни
Забележка. Забележка.
ЦветовеЦветове
на знаците:
жълт
фон
и черно
изображение.
на знаците:
жълт фон
и черно
изображение.
2. Предупредителни
знаци
и сигнали:
2. Предупредителни
знаци
и сигнали:

Забележка. Цветове на знаците: жълт фон и черно изображение.
2. Предупредителни знаци и сигнали:
Забележка. Цветове на знаците: жълт фон и черно изображение.
2.1. Опасност от лавини

в открити участъци знаци и сигнали:
2. Предупредителни

2.2. Флагчета за обозначаване
на прегради и опасности
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2.3. Колчета за обозначаване
2.4. Лента за зона
на временно опасни зони
с ограничена скорост
Забележка. Цветове на знаците и сигналите: жълт фон и черно изображение.

2.5. Внимание! Немаркирано и
неконтролирано спускане
(поставя се само на места,
където има опасност от
спускане Забележка.
в немаркираниЦветове
зони).

2.6. Отклоняването
забранено –
опасност от
пукнатини.

2.7. Затворено

на знаците: знаци 2.5 и 2.6 се състоят от пет

правоъгълника
следните
цветове,
горе
на долу - червено,
Забележка.
Цветове нав знаците:
знаци
2.5 и 2.6 изброени
се състоят от
от пет
правоъгълника
в следните жълто,
цветове,
изброени
от горе
надолу
– червено,
жълто,
синьо,
жълто; знак с
2.7червен
– жълт контур
фон, окръжност
синьо,
жълто,
синьо,
жълто;
знак
2.7 -жълто,
жълт синьо,
фон, окръжност
около
с червен
бялнадписи.
фон и черни надписи.
бялконтур
фон иоколо
черни
3. Указателни табели:

3. Указателни табели:

Забележка. Цветове на знаците: знаци 2.5 и 2.6 се състоят от пет
правоъгълника в следните цветове, изброени от горе на долу - червено, жълто,
синьо, жълто, синьо, жълто; знак 2.7 - жълт фон, окръжност с червен контур около
бял фон и черни надписи.
3. Указателни табели:

3.1. SOS – телефон

3.2. Пункт за бърза помощ

3.3. Спасителна шейна

3.1. SOS телефон
3.2. Пункт за
3.3. Спасителна
		
бърза помощ
шейна
Забележки:
1. Знак 3.2 се използва само когато в близост има медицински пункт, в останалите случаи се използва
знак 3.3.
2. Цветове на знаците – знаци 3.1, 3.2 и 3.3 – син фон, и съответно черно изображение върху бял правоъгълник за знаци 3.1, 3.3 и червено изображение върху бял правоъгълник за знак 3.2.
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Забележка. Цветове на знаците - знак 3.4 - зелен фон, черно изображение
върху бял правоъгълник, и съответно знак 3.5 - лилаво-син фон, бяло изображение.
4. Защитени територии:
Забележка. Цветове на знаците - знак 3.4 - зелен фон, черно изображение
върху бял правоъгълник, и съответно знак 3.5 - лилаво-син фон, бяло изображение.

3.4. Площадка за пара- и
3.5. Маркировка на участъци
делтапланеристи
с шейни
4. Защитени територии:
Забележка. Цветове на знаците – знак 3.4 – зелен фон, черно изображение върху бял правоъгълник, и
съответно знакЗабележка.
3.5 – лилавосин
фон,на
бяло
изображение.
Цветове
знаците
- знак 3.4 - зелен фон, черно изображение
върху бял
правоъгълник, и съответно знак 3.5 - лилаво-син фон, бяло изображение.
4. Защитени
територии:
4. Защитени територии:

4.1. Зона със защитени растителни
или животински видове

4.2. Флаг, обозначаващ
защитени територии

4.3. Лента, обозначаваща защитени територии
Забележка. Цветове на знаците и сигналите – знак 4.1 се състои от два правоъгълника – горният
правоъгълник
е с червенЦветове
фон, черно
бял правоъгълник
и бял
под изображението;
Забележка.
наизображение
знаците ив сигналите
- знак
4.1надпис
се състои
от два
долният правоъгълник се състои от зелени изображения върху бял фон. Флагът и лентата се състоят от
правоъгълника
горният
правоъгълник
е
с
червен
фон,
черно
изображение
в бял
зелени и бели полета.

правоъгълник и бял надпис под изображението; долният правоъгълник се състои от
Забележка. Цветове
на знаците
- знак
4.1 сенесъстои
два
3. да бъдат
отговорни
само заот
поведението
Приложение
№ 2 и сигналите
зелени изображения върху бял фон. Флагът исилентата
се състоят
от зелени състояние
и бели на
на
пистата,
но
и
за
изправното
правоъгълника - горният
правоъгълник
е
с
червен
фон,
черно
изображение
в
бял
към чл. 23, ал. 1
полета.
екипировката,
която използват;
това важи
правоъгълник и бял надпис под изображението;
долният правоъгълник
се състои
от и в

Забележка.
Цветовенанатуристите
знаците и сигналите
- знак
4.1
състоинеконвенционална
от два
Правила за безопасно
поведение
случаите,
когато
се се
използва
зелени
изображения
върхуправоъгълник
бял фон. Флагът
и лентата
се състоят
от зелени
и бели
правоъгълника
- горният
е с червен
фон, черно
изображение
в бял
екипировка
(видоизменена,
прототипна
и т.н.);
скиори
полета.
правоъгълник и бял надпис под изображението; долният
правоъгълник
състои от
4. да спазват
следнитесеправила
на движение
Раздел I върху бял фон. Флагът ипо
пистата:
зелени изображения
лентата
се състоят от зелени и бели
Правилаполета.
за поведение на туристите, ползващи
а) движещите се отпред лица са с предимство;
ски или сноуборд
движещите се отзад лица не трябва да застрашават по никакъв начин тези пред тях, като за
Правилата се отнасят за всички потребители,
целта се движат на подходящо разстояние;
ползващи ски или сноуборд. Всеки скиор или
б) при изпреварване изпреварващият осисноубордист трябва да е запознат с тях и да ги
гурява достатъчно място на изпреварвания за
спазва.
всяко съзнателно или несъзнателно движение
на последния; изпреварващият скиор или сноуПотребителите, практикуващи ски или сноу
бордист е изцяло отговорен за извършването на
борд, следва:
маневрата по начин, който не затруднява изпре1. да съобразяват скоростта и начина си на
варвания; това важи до пълното приключване
придвижване с възможностите си, с особеностите
на маневрата и също така при случаите, когато
на терена, снежната покривка, климатичните
се задминават спрели скиори или сноубордисти;
условия и натовареността на движението; да не
в) спирането в тесни участъци на пистата
застрашават или затрудняват останалите скиори
или в писти с намалена видимост е разрешено
и сноубордисти; да упражняват пълен контрол
само в краен случай, като спрелият при първа
върху ските или сноуборда си, така че при невъзможност незабавно се изтегля; след спиране
обходимост да бъдат в състояние да променят
повторното включване в движението по писпосоката си на движение или да спрат;
тата да става по безопасен начин, без риск от
2. да намаляват скоростта на участъци с
сблъскване;
лоша видимост, в близост до строежи или прег) след падане пистата се освобождава възпятствия, на пресечни точки, при разклонения,
можно най-бързо;
при мъгла, при пренаселеност, на тесни места
д) на кръстовищата предимство имат идваили при наличието на начинаещи;
щите отдясно;
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е) придвижване, обратно на посоката на движение, както и качването и слизането без ски
или сноуборд трябва да се извършват встрани
от ски пистата;
5. да се съобразяват с всички знаци и маркировки и да ползват писти, съответстващи на
техните технически и физически умения;
6. да дават предимство на пистовите и спасителни служби, както и на предвидените превозни
средства и по никакъв начин да не възпрепятстват техния път;
7. при злополука да обезопасяват пострадалия
и незабавно да уведомяват спасителната служба.
Раздел II
Специфични правила за поведение при ски
бягане (*)
1. Пистите за ски бягане се използват само в
едната посока. Когато по изключение се налага
двупосочно движение, задължително се поставят
разделителни мрежи и огради.
2. При ски бягане бавно бягащите се движат
в дясната страна.
3. Когато туристът ски бегач бъде застигнат,
при поискване е длъжен да освободи пътя.
(*) Правилата по раздел I се прилагат и за
туристи ски бегачи, когато не противоречат на
някое от изискванията на раздел II.
541

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 14
ОТ 29 ЯНУАРИ 2015 Г.

за изменение на Наредбата за заплатите на
служителите в държавната администрация,
приета с Постановление № 129 на Министерския съвет от 2012 г. (обн., ДВ, бр. 49 от
2012 г.; изм. и доп., бр. 80 и 103 от 2012 г.,
бр. 5 и 27 от 2013 г. и бр. 5 и 50 от 2014 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Параграф единствен. В приложение № 1
към чл. 3, ал. 2, в колона „Нива на основните месечни заплати“ се правят следните
изменения:
1. От 1 януари 2015 г.:
а) на ред 18, в степен 1, колона 1 „минимална“ числото „370“ се заменя с „380“;
б) на ред 19, в степен 1, колона 1 „минимална“ числото „360“ се заменя с „380“;
в) на ред 20, в степен 1, колона 1 „минимална“ числото „360“ се заменя с „380“;
г) на ред 21:
аа) в степен 1, колона 1 „минимална“ числото „360“ се заменя с „380“;
бб) в степен 2, колона 1 „минимална“
числото „360“ се заменя с „380“;
д) на ред 22:
аа) в степен 1, колона 1 „минимална“ числото „360“ се заменя с „380“;
бб) в степен 2, колона 1 „минимална“
числото „360“ се заменя с „380“;
е) на ред 23:
аа) в степен 1, колона 1 „минимална“ числото „340“ се заменя с „360“;
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бб) в степен 2, колона 1 „минимална“
числото „340“ се заменя с „360“;
ж) на ред 24:
аа) в степен 1, колона 1 „минимална“ числото „340“ се заменя с „380“;
бб) в степен 2, колона 1 „минимална“
числото „340“ се заменя с „380“;
з) на ред 25:
аа) в степен 1, колона 1 „минимална“ числото „340“ се заменя с „360“;
бб) в степен 2, колона 1 „минимална“
числото „340“ се заменя с „360“;
и) на ред 26:
аа) в степен 1, колона 1 „минимална“ числото „340“ се заменя с „360“;
бб) в степен 2, колона 1 „минимална“
числото „340“ се заменя с „360“;
вв) в степен 3, колона 1 „минимална“ числото „350“ се заменя с „360“;
к) на ред 27:
аа) в степен 1, колона 1 „минимална“ числото „340“ се заменя с „360“;
бб) в степен 2, колона 1 „минимална“
числото „340“ се заменя с „360“;
вв) в степен 3, колона 1 „минимална“ числото „340“ се заменя с „360“;
гг) в степен 4, колона 1 „минимална“ числото „350“ се заменя с „360“;
л) на ред 28:
аа) в степен 1, колона 1 „минимална“ числото „340“ се заменя с „360“;
бб) в степен 2, колона 1 „минимална“
числото „340“ се заменя с „360“;
вв) в степен 3, колона 1 „минимална“ числото „340“ се заменя с „360“;
гг) в степен 4, колона 1 „минимална“ числото „340“ се заменя с „360“;
дд) в степен 5, колона 1 „минимална“ числото „350“ се заменя с „360“.
2. От 1 юли 2015 г.:
а) на ред 23:
аа) в степен 1, колона 1 „минимална“ числото „360“ се заменя с „380“;
бб) в степен 2, колона 1 „минимална“
числото „360“ се заменя с „380“;
б) на ред 25:
аа) в степен 1, колона 1 „минимална“ числото „360“ се заменя с „380“;
бб) в степен 2, колона 1 „минимална“
числото „360“ се заменя с „380“;
вв) в степен 3, колона 1 „минимална“ числото „370“ се заменя с „380“;
в) на ред 26:
аа) в степен 1, колона 1 „минимална“ числото „360“ се заменя с „380“;
бб) в степен 2, колона 1 „минимална“
числото „360“ се заменя с „380“;
вв) в степен 3, колона 1 „минимална“ числото „360“ се заменя с „380“;
г) на ред 27:
аа) в степен 1, колона 1 „минимална“ числото „360“ се заменя с „380“;
бб) в степен 2, колона 1 „минимална“
числото „360“ се заменя с „380“;
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вв) в степен 3, колона 1 „минимална“ числото „360“ се заменя с „380“;
гг) в степен 4, колона 1 „минимална“ числото „360“ се заменя с „380“;
д) на ред 28:
аа) в степен 1, колона 1 „минимална“ числото „360“ се заменя с „380“;
бб) в степен 2, колона 1 „минимална“
числото „360“ се заменя с „380“;
вв) в степен 3, колона 1 „минимална“ числото „360“ се заменя с „380“;
гг) в степен 4, колона 1 „минимална“ числото „360“ се заменя с „380“;
дд) в степен 5, колона 1 „минимална“ числото „360“ се заменя с „380“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
694

РЕШЕНИЕ № 68
ОТ 30 ЯНУАРИ 2015 Г.

за обявяване на 1 февруари 2015 г. за Ден на
национален траур
На основание чл. 89 и 90 от Правилника за
прилагане на Закона за държавния протокол,
приет с Постановление № 172 на Министерския съвет от 2002 г.,
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
Обявява 1 февруари 2015 г. за Ден на
национален траур в памет на Желю Митев
Желев – Президент на Република България
(1990 – 1997 г.).
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
732

МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА КУЛТУРАТА
ПРАВИЛНИК

за устройството и дейността на Национален
музеeн комплекс – София
Раздел I
Общи положения
Чл. 1. С този правилник се уреждат устройството и дейност та на Национални я
музеен комплекс – София, наричан по-нататък „музея“.
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Ч л. 2. (1) На ц иона л н и я т м у зеен комплекс – София, е държавен културен и научен институт с национално значение, който
издирва, събира, документира, съхранява,
изучава и популяризира културни ценности
в областта на българското и чуждестранното
изобразително изкуство с познавателна, образователна, научна и естетическа цел.
(2) Музеят е юридическо лице на бюджетна издръжка, второстепенен разпоредител
с бюджет към министъра на културата, със
седалище София и адрес на управление: София, ул. 19 февруари № 1.
Чл. 3. По тематичен обхват музеят е специализиран, а по териториален – национален.
Чл. 4. Музеят участва в държавната политика по опазване на движимото културно наследство във взаимодействие със съответните
компетентни държавни и общински органи,
Светия синод на Българската православна
църква и други регистрирани вероизповедания, със съдействието на неправителствени
организации и гражданското общество.
Чл. 5. Националният музеен комплекс – София, методически подпомага общинските,
частните музеи и музеите със смесено участие, като:
1. осъществява координация между музеите
при прилагането на нормативните актове по
опазване на движимите културни ценности;
2. организира и провежда съвместно събирателска, проучвателска и научноизследователска и популяризаторска дейност;
3. участва в разработване на проекти за
консервация и реставрация на движими културни ценности, собственост на общински,
частни музеи и музеи със смесено участие;
4. подготвя и реализира национални, регионални и международни проекти в областта
на опазването и представянето на движими
културни ценности – предмет на неговата
дейност.
Раздел II
Дейност
Чл. 6. (1) Основната дейност на музея е
събирането, изучаването, опазването и представянето на движими културни ценности и
произведения на съвременното българско и
чуждестранно изобразително изкуство.
(2) За осъществяване на своята основна
дейност музеят:
1. извършва събирателска дейност и дейност по съхранение и опазване на колекциите
си, като:
а) издирва, събира, придобива, съхранява,
изучава и документира движимите културни
ценности и произведения на съвременното
изкуство;
б) осъществява дигитализацията на основния и обменния фонд;
в) осигурява правна и физическа защита
на съхраняваните във фондовете му движими
културни ценности и произведения на съвременното изкуство;
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2. осъществява експозиционна дейност,
като:
а) подготвя и поддържа постоянна експозиция и организира самостоятелно временни
експозиции в страната и в чужбина;
б) предоставя движими културни ценности
и произведения на съвременното изкуство от
своите колекции за участие в експозиции в
страната и в чужбина;
в) включва временно в свои експозиции
културни ценности от други музеи или собственост на физически и юридически лица,
както и организира представянето на експозиции на други музеи и лица или съвместни
експозиции с тях;
3. извършва научноизследователска дейност, като:
а) проучва, изследва и представя изобразителното изкуство;
б) организира и провежда научни прояви,
конференции, работни срещи и дискусии;
в) издава научни, научнопопулярни и рекламни материали;
4. осъществява образователна дейност, като:
а) подготвя и провеж да образователни
програми за различни социални и възрастови
групи;
б) осъществява други дейности с образователна, естетическа и възпитателна цел;
в) сключва договори и осъществява съвместни инициативи с училища, университети
и други лица и организации с цел популяризиране на изобразителното изкуство;
5. извършва идентификация на движими
културни ценности самостоятелно или съвместно с други научни или културни организации и висши училища по искане на физически
и юридически лица съобразно действащите
нормативни актове;
6. извършва консервация и реставрация на
движими културни ценности и на произведения на съвременното изкуство чрез лица или
под непосредственото ръководство на лица,
вписани в регистъра по чл. 165 от Закона за
културното наследство (ЗКН);
7. осъществява дейности във връзка с
изработване на копия, реплики и предмети
с търговско предназначение при условията и
по реда на ЗКН и подзаконовите нормативни
актове по неговото прилагане;
8. предоставя информация на Министерството на културата във връзка с регистрите
по ЗКН;
9. осъществява сътрудничество със сродни
институти в страната и в чужбина, сключва
договори за сътрудничество и осъществява
съвместни инициативи с цел обмяна на опит,
изложби и образователни програми;
10. взаимодейс т ва с орга ни т е на Министерството на вътрешните работи и на
Прокуратурата при наличие на данни за незаконно придобиване на вещите – обект на
идентификация по т. 5, или в други случаи,
предвидени от закона.
(3) Националният музеен комплекс може
да извършва допълнителни дейности, вклю-
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чително стопански, когато са свързани с основната му дейност.
Чл. 7. (1) Музеят формира основен, обменен,
научно-спомагателен фонд и научен архив,
които включват:
1. за основен фонд – придобитите от музея
и предоставените му за безвъзмездно ползване
движими културни ценности, с изключително
голямо научно и културно значение – национално богатство, както и тези, които съответстват на неговия тематичен обхват;
2. за обменен фонд – движими културни
ценности, които не съответстват на тематичния
му обхват, както и многократно повтарящите
се културни ценности от основния му фонд;
3. за научно-спомагателен фонд – предмети
и други материали от значение за изследователската, експозиционната и образователната
дейност на музея;
4. за научен архив:
а) документите по издирването, идентифицирането, изследването, съхраняването,
консервацията, реставрацията, движението
и представянето на движимите култ у рни
ценности;
б) отчетните документи за движимите
културни ценности, съхранявани от музея постоянно или временно: документи за произход,
за постъпване или придобиване от музея, оценителни протоколи, инвентарни книги и др.;
в) научната и справочната документация:
научни паспорти и картотеки;
г) документи и материали, свързани с живота и творчеството на художниците.
(2) Научният архив се съхранява безсрочно
в музея.
Чл. 8. (1) Движими културни ценности,
инвентирани във фонда на музея, подлежат
на инвентаризация по реда на Наредба № Н-6
от 2009 г. за формиране и управление на музейните фондове (ДВ, бр. 2 от 2010 г.).
(2) Отписване на движими културни ценности от музейните фондове се извършва съгласно чл. 32 от Наредба № Н-6 от 2009 г. за
формиране и управление на музейните фондове.
Раздел III
Управление и устройство
Чл. 9. (1) Музеят се ръководи и представлява от директор.
(2) Директорът организира, координира и
контролира цялостната дейност на музея, като:
1. управлява средствата по бюджета на
музея;
2. осъществява връзка и координация на
културния институт с други държавни и местни
органи, културни и научни институти;
3. определя със заповед материалноотговорните лица за опазване, съхранение и отчитане
на фондовете на музея;
4. сключва, изменя и прекратява трудовите
договори на служителите, определя размера
на индивидуалното трудово възнаграждение
и другите материални стимули в съответствие с наличните средства и нормативните
изисквания;
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5. утвърждава правилник за вътрешния
трудов ред и вътрешни правила за работната
заплата, изготвя длъжностни характеристики
на всички служители;
6. осъществява други функции, регламентирани в ЗКН и други нормативни актове.
Чл. 10. (1) При осъществяване на своите
правомощия директорът се подпомага от заместник-директор в направление „Българско
изкуство“, заместник-директор в направление
„Чуждестранно изкуство“ и заместник-директор в направление „Филиали. Организация
експозиции.“
(2) Функциите на заместник-директорите се
определят с длъжностните им характеристики.
(3) Функциите на директора на музея в
негово отсъствие или когато ползва законоустановен отпуск, се осъществяват от заместникдиректора, определен със заповед на директора.
Чл. 11. (1) Структурата на музея се определя в зависимост от тематичния му обхват и
формираните фондове и включва звено, пряко
подчинено на директора, специализирани
направления и обща администрация.
(2) Отдел „Комуникации“ е пряко подчинен
на директора на музея и включва:
1. сектор „Международни контакти, европейски програми и проекти“;
2. сектор „Връзки с медиите и обществеността“;
3. сектор „Образователни програми“;
4. сектор „Развитие на меценатството,
маркетинг и реклама“.
(3) Специализираните направления са:
1. направление „Българско изкуство“ със
следните звена:
а) отдел „Опазване и регистрация на колекциите“;
б) отдел „Изследване и представяне на
българското изкуство“, включващ:
аа) секция „Християнски изкуство“;
бб) секция „Българско изкуство – средата
на 19 век – средата на 20 век“;
вв) секция „Българско изкуство – средата – края на 20 век“;
гг) секция „Българско изкуство – 21 век“;
дд) сектор „Технически екип – колекции“;
в) отдел „Дигитализация на колекциите,
информационна система“;
г) Лаборатория по консервация и реставрация;
д) Фотолаборатория и фотодокументация;
2. направление „Чуждестранно изкуство“
със следните звена:
а) отдел „Опазване и регистрация на колекциите“;
б) отдел „Изследване и представяне на
чуждестранното изкуство“, включващ:
аа) секция „Европейско изкуство“;
бб) секция „Азия, Африка и Латинска
Америка“;
вв) сектор „Технически екип – колекции“;
в) отдел „Печатни издания“;
г) отдел „Научни архиви и библиотека“;
3. направление „Филиали. Организация
експозиции“ със следните звена:
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a) филиал „Крипта на Храм-паметник „Св.
Александър Невски“ – експозиция „Християнско изкуство“;
б) филиал „Двореца“;
в) филиал „Социалистическо изкуство“;
г) филиал за съвременно изкуство „Софийски арсенал“;
д) къщи-музеи: „Вера Недкова“, „Никола
Танев“, „Иван Лазаров“;
е) графичен кабинет, включващ:
аа ) секция „Опазване и регистрация на
колекциите“;
бб) секция „Изследване и представяне на
колекциите“;
ж) отдел „Дизайн, техническа подготовка
и организация на експозиции“;
з) отдел „Информация и обслужване на
публиката“.
(4) Общата администрация на музея е
обособена в направление „Администрация и
финанси“ със следните звена:
1. отдел „Стопански дейности и финанси“
със следните звена:
а) сектор „Бюджет и финансово-счетоводна
дейност“;
б) сектор „Стопанска дейност“;
2. отдел „Административен“ със следните
звена:
а) сектор „Юридически“;
б) сектор „Управление и поддръжка на
собствеността“;
в) сектор „Обща администрация“.
Чл. 12. Музеят участва чрез свои представители в националните експертни и обществени
съвети и комисии.
Чл. 13. (1) Към музея функционират:
1. Комисия за износ на произведения на
изобразителното изкуство;
2. Комисия за идентификация на движими
културни ценности.
(2) Съставът и задачите на комисиите се
определят със заповед на директора и съобразно действащите нормативни актове.
(3) Със заповед на директора могат да бъдат създавани и други комисии, когато това
е предвидено в нормативен акт, както и при
необходимост.
Чл. 14. (1) Към музея функционират като
съвещателни органи:
1. Дирекционен съвет с функции да подпомага директора в неговата административноорганизационна дейност; в състава на съвета
участват заместник-директорите и ръководителят на направление „Администрация и
финанси“, като при необходимост се включват
и други служители на музея;
2. Музеен съвет с функции да обсъжда основните насоки в творческата дейност на музея и
перспективите на неговото развитие; в състава
на съвета участват членовете на Дирекционния съвет и служители от специализираните
направления, както и изтъкнати обществени,
културни и научни дейци, изявени художници
и представители на деловите кръгове.
(2) Съставът и задачите на съветите по
ал. 1 се определят със заповед на директора.
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Раздел IV
Финансиране
от:

Чл. 15. Музеят се финансира със средства

1. реализирани собствени приходи от продажба на услуги, държавни такси, свързани с
предмета на дейност на музея, наеми, спонсорство, дарения, завещания от български
и чуждестранни физически и юридически
лица и др.;
2. субсидия от държавния бюджет чрез
бюджета на Министерство на културата;
3. средства от реализирани международни
и национални културни програми и проекти.
Раздел V
Организация на работата
Чл. 16. (1) Музеят осигурява дни и часове
за посещение, съобразени със свободното
време на различните видове и категории посетители, и ги обявява на подходящи места
и на интернет страницата си.
(2) Музеят осигурява подходящи условия за
достъп до експозициите на хора с увреждания.
Чл. 17. (1) За индивидуално или групово
посещение на експозиция се заплащат входни
билети.
(2) Цените на входните билети се определят
със заповед на директора, съгласувана с Министерството на културата. Отделни категории
посетители могат да бъдат освобождавани от
заплащане на входни билети.
(3) Безплатен вход за посещение на експозициите се осигурява един ден седмично със
заповед на директора.
Чл. 18. Работното време на служителите в
музея се определя със заповед на директора.
Заключителни разпоредби
§ 1. Този правилник се издава на основание чл. 29, ал. 1, т. 1 от Закона за културното
наследство.
§ 2. Правилникът влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър:
Вежди Рашидов
510

МИНИСТЕРСТВО
НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
НАРЕДБА № 2
от 23 януари 2015 г.

за максимално допустимите количества на
остатъци от пестициди във или върху храни
Г л а в а
п ъ р в а
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С тази наредба се уреждат:
1. максимално допустимите количества
(МДК) на остатъци от пестициди във или
върху храни;
2. условията и редът за вземане на проби,
прилагани при провеждането на официалния
контрол върху съдържанието на остатъци от
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пестициди във или върху храни от растителен
и животински произход.
Чл. 2. (1) Тази наредба се прилага за продукти, предназначени за човешка консумация,
посочени в приложение І на Регламент (ЕО)
№ 396/2005 на Европейския парламент и на
Съвета от 23 февруари 2005 г. относно максимално допустимите граници на остатъчни
вещества от пестициди във и върху храни
или фуражи от растителен или животински
произход и за изменение на Директива 91/414/
ЕИО на Съвета (специално българско издание,
2007 г., глава 03, том 63), наричан по-нататък
„Регламент (ЕО) № 396/2005“.
(2) Наредбата не се прилага за продукти, за
които е установено, че са предназначени за:
1. производство на продукти, които не са
храни;
2. засяване или засаждане.
Чл. 3. За осигуряване на безопасността
на храните всички физически и юридически
лица, които произвеждат, внасят, търгуват
или предлагат храни, са длъжни да спазват
нормите за МДК на остатъци от пестициди
като замърсители във или върху храни.
Г л а в а

в т о р а

МАКСИМАЛНО ДОПУСТИМИ КОЛИЧЕСТВА НА ОСТАТЪЦИ ОТ ПЕСТИЦИДИ
ВЪВ ИЛИ ВЪРХУ ХРАНИ
Чл. 4. Максимално допустимите количества
на остатъци от пестициди във или върху храни
са определени в приложение ІІ на Регламент
(ЕО) № 396/2005.
Чл. 5. Допуска се наличието на по-високи
количества на остатъци от пестициди във или
върху храни, при условие че тези храни не са
предназначени за незабавна консумация и се
осигури провеждане на официален контрол
за съответствието им с изискванията на тази
наредба преди предлагането им на крайния
потребител.
Чл. 6. Съответствието на храните с МДК
на остатъци от пестициди във или върху храни се установява въз основа на получените
резултати от лабораторните изпитвания.
Чл. 7. Количествата на остатъците от пестициди се определят по стандартизирани или
валидирани методи за лабораторен анализ
с граница на откриване, която отговаря на
стойностите на МДК на остатъци от пестициди
във или върху храни, посочени в приложение
ІІ на Регламент (ЕО) № 396/2005.
Г л а в а

т р е т а

УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ВЗЕМАНЕ НА ПРОБИ
ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ СЪДЪРЖАНИЕТО НА
ОСТАТЪЦИ ОТ ПЕСТИЦИДИ ВЪВ ИЛИ
ВЪРХУ ХРАНИ ПРИ ПРОВЕЖДАНЕ НА
ОФИЦИАЛНИЯ КОНТРОЛ
Раздел I
Вземане на проби
Чл. 8. (1) Вземането на проби от храни
за целите на официалния контрол за съдържанието на остатъци от пестициди, както и
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всички дейности, които включват или имат
като резултат вземането на проби от храни,
опаковането на пробите, изпращането им
до лабораторията за анализ и подготовката
на пълната документация, придружаваща
пробите, се извършват от представителя на
компетентния орган на официалния контрол
съгласно Закона за храните.
(2) Лицето по ал. 1 е длъжно да спазва
установения в тази наредба ред за вземане
на проби и да съдейства на лабораториите
за целите на анализа.
Чл. 9. Пробите, взети за официален контрол
на съдържанието на остатъци от пестициди
във или върху храни, трябва да бъдат представителни за партидите.
Чл. 10. При вземането на първичните
(точковите) проби и формиране на общата
(съставната) и лабораторната проба се предприемат мерки за недопускане на замърсяване
или настъпване на развала на пробите, които
могат да окажат влияние върху резултатите
от изпитването за определяне съдържанието
на остатъците от пестициди.
Чл. 11. (1) Проби се вземат поотделно от
всяка партида храни, която е обект на анализ.
(2) Преди вземане на пробите лицето по
чл. 8, а л. 1 установява еднородност та на
партидата.
(3) Когато една пратка се състои от няколко партиди храна, които могат да бъдат
определени, че са от различни производители,
търговци на едро и др., всяка от партидите
се счита за отделна партида.
(4) Когато е невъзможно да се определи големината и/или количествата на една партида,
всяко използвано за доставката є транспортно
средство, като вагон, камион, кораб и друго,
се разглежда като отделна партида.
(5) Една партида може да бъде смесена,
например в резултат на сортиране или по
време на производствения процес.
Чл. 12. Методите на вземане на проби,
посочени в тази наредба, се прилагат за
всички различни форми, под които храните
се предлагат на пазара (в насипно състояние,
в транспортни контейнери или в индивидуални опаковки – торби, чували, опаковки за
търговия на дребно и др.).
Чл. 13. Последователно се вземат първични
(точкови) проби и обща (съставна) проба, от
която се формира лабораторна проба.
Чл. 14. (1) Първични (точкови) проби се
приготвят от единици на партидата изследвана храна.
(2) Единиците се определят, както следва
за партиди:
1. пресни плодове и зеленчуци – всеки цял
плод, зеленчук или естествена група от тях
(като чепка, китка, грозд и други) формират
една единица, освен в случаите, когато те
са с малки размери; единици от пакетирани
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продукти с малки размери могат да бъдат
определени съгласно посоченото в т. 4; когато
може да се използва инструмент за вземане на
проби, без да се уврежда продуктът, единици
могат да се образуват чрез такива инструменти; не се допуска разрязване на пресни
плодове и зеленчуци или чупене на яйца за
определяне на единици;
2. месо от едри животни, части от тях или
техни органи – част от кланичен труп или
част от орган формират една единица; части
от трупа или органите на тези животни могат
да бъдат отрязани, за да образуват единици;
3. месо от малки животни, части от тях или
техни органи – цял кланичен труп или част от
него или орган формират една единица; когато
тези продукти са пакетирани, единиците се
определят съгласно посоченото в т. 4; когато
се използва инструмент за вземане на проби,
без това да окаже влияние върху съдържанието
на остатъците от пестициди, единиците могат
да бъдат създавани по този начин;
4. пакетирани храни – най-малките по
размер опаковки в партидата формират една
единица; когато най-малките опаковки са
с размери, по-големи от необходимото за
образуване на първична (точкова) проба, се
вземат проби както при насипно състояние
съгласно посоченото в т. 5; когато най-малките опаковки са много малки, една партида
от опаковки може да образува една единица;
5. храни в насипно състояние и големи
опаковки (като бидони, пити кашкавал или
сирене и т. н.), които сами по себе си са твърде
големи за образуване на първична (точкова)
проба – единиците се образуват с инструмент
за вземане на проби.
Чл. 15. (1) Първични (точкови) проби се
вземат от произволно избрани места на партидата. Когато това е практически невъзможно, пробите се вземат от различни места от
достъпната част на партидата, като това се
отбелязва в документа за вземане на проби.
(2) Броят единици, необходим за определяне на първична (точкова) проба, трябва да
се определя от минималния размер и брой
на лабораторните проби.
(3) Минималният брой първични (точкови) проби, които трябва да се вземат от една
партида, е посочен в приложение № 1.
(4) Минималният брой първични (точкови)
проби, които трябва да се вземат от съмнителна
партида от месо или птиче месо, е посочен
в приложение № 2.
(5) За растителни, яйчни и млечни продукти,
при които се взема повече от една първична
(точкова) проба от партида, всички първични
(точкови) проби трябва да са с приблизително
еднакъв пропорционален дял при формирането
на общата (съставната) проба.
(6) Когато първичните (точковите) проби
се вземат в различни интервали от време при
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процеса на товарене или разтоварване на партидата, се счита, че първичните (точковите)
проби са взети от произволно избрани места
на партидата.
(7) Не се допуска при вземане на първични (точкови) проби единиците на партидата
да се разделят на части чрез разрязване или
разчупване освен в случаите, посочени в
приложение № 3.
Чл. 16. (1) Общата (съставната) проба се
приготвя чрез обединяване и смесване на
първичните (точковите) проби.
(2) Общата (съставната) проба от партида
месо, птиче месо или продукти от тях се образува от първичната (точкова) проба, взета
съгласно изискванията, посочени в приложение № 3. За тези храни всяка първична
(точкова) проба се счита за отделна обща
(съставна) проба.
(3) Обща (съставна) проба от партида растителни продукти, яйца или млечни продукти
се образува от първични (точкови) проби,
взети съгласно изискванията, посочени в
приложения № 4 и 5. Първичните (точковите) проби от тези храни трябва добре да се
смесят и разбъркат, когато това практически
е възможно, за да се образува общата (съставната) проба.
(4) Допуска се в процеса на вземане на
първични (точкови) проби да се изготвят лабораторни проби чрез произволно събиране
на единици на партидата. Тази процедура се
прилага по изключение, когато за образуване на
общата (съставната) проба смесването на първичните (точковите) проби е неподходящо или
практически невъзможно в следните случаи:
1. смесването или разделянето на общата
(съставната) проба може да доведе до увреждане на единиците, което може да окаже
влияние върху съдържанието на остатъците
от пестициди;
2. единици са с големи размери и не могат
да бъдат смесени по начин, който да осигури
равномерното разпределяне на остатъците от
пестициди.
(5) За случаите по ал. 4 като обща (съставна)
проба се приема сумата на всички лабораторни проби, а резултатът от анализа им, който
определя съдържанието на остатъци от пестициди в партидата, се изчислява като средна
стойност на валидните резултати, получени
при анализа на всички лабораторни проби.
Чл. 17. (1) Лабораторната проба се приготвя от цялата обща (съставна) проба или
от част от нея.
(2) Когато общата (съставната) проба е
в количество, по-голямо от необходимото
за образуване на лабораторна проба, тя се
намалява чрез разделяне, за да се получи
представителна част. За целта може да се
използва инструмент за вземане на проби,
разделяне на равни четвъртини или други
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подходящи методи за намаляване на размера
на пробата. Не се допуска разрязване или
разчупване на единици на пресни растителни
продукти или яйца.
(3) Могат да бъдат приготвени повторни
лабораторни проби.
(4) Количеството на лабораторната проба
не може да бъде по-малко от посоченото за
съответния вид храна в приложения № 3, 4 и 5.
Раздел II
Опаковане и транспортиране на пробите
Чл. 18. (1) Лабораторната проба се поставя
в чиста, инертна опаковка, която предоставя
сигурна защита от замърсяване, повреда или
изтичане, запечатва се и се етикетира.
(2) Информацията върху етикета съдържа
следните данни:
1. наименование на органа на официален
контрол;
2. наименование и количество на пробата;
3. дата, час и място на вземане на пробата;
4. име и подпис на заинтересованото лице
или неговия представител, присъствал при
вземането на пробата;
5. име и подпис на лицето, взело пробата
(или на лицето по чл. 8, ал. 1 от наредбата).
(3) По време на транспортирането пробите се
придружават от документ за вземане на проби.
(4) В документа по ал. 3 се вписва и следната информация:
1. естеството и произхода на партидата;
производител/дистрибутор/вносител; дата,
час и място на вземане на пробата;
2. всяка друга информация, която има
отношение към вземането на пробите и е от
значение за целите на анализа;
3. всяко отклонение от прилагания метод
за вземане на проби.
(5) Документът по ал. 3, подписан от лицето,
взело пробата, и от присъствалото заинтересовано лице или неговия представител, се
изготвя в три екземпляра. Първият екземпляр
се представя заедно с пробата в лабораторията,
която ще извършва изследванията, а другите
два са съответно за лицето, взело пробата, и
за заинтересованото лице.
Чл. 19. Когато за идентификация на пробите
се използва баркод, в документа за вземане
на проби се отразява информация за използваните букви и цифри.
Чл. 20. (1) Лабораторната проба се доставя в
лабораторията във възможно най-кратък срок.
(2) При транспортирането на пробите се
вземат мерки за недопускане на настъпване на
промени в тях, като пробите от пресни храни
се съхраняват охладени, а замразените трябва
да останат замразени. Пробите от месо или
птиче месо се замразяват преди изпращането
им в лабораторията освен в случаите, когато
е възможно да се транспортират до лабораторията преди настъпване на промени в тях.
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Раздел III
Подготовка на пробите за изпитване и оценка
на резултатите от изпитването
Чл. 21. (1) След получаване в лабораторията на лабораторната проба във възможно
най-кратки срокове от нея се изготвя аналитичната проба.
(2) При изготвянето на аналитичната проба
се включват частите на изследваната храна,
за които се прилагат МДК на остатъци от
пестициди, включително и тези части, които
обикновено не се консумират, съгласно посоченото в колона 6 на таблицата на приложение
№ 1 на Регламент (ЕО) № 396/2005.
(3) Когато съдържанието на остатъци от
пестициди се изчислява по начин, който включва части на храната, които не подлежат на
анализ, теглото на тези части се документира.
Чл. 22. (1) Когато е подходящо, аналитичната проба се приготвя чрез раздробяване,
смилане и смесване на лабораторната проба
по начин, който осигурява отделянето на
представителни аналитични части, без да
се оказва влияние върху съдържанието на
остатъците от пестициди в аналитичната
проба. Методите за раздробяване, смилане и
смесване се документират.
(2) Когато е подходящо, аналитичната
проба се обработва при специални условия
(като температура под 0 °С), за да се намалят
неблагоприятните ефекти върху пробата.
(3) За определяне на съдържанието на
остатъци от пестициди във или върху храни
от аналитичната проба се отделят аналитични части.
(4) Количеството на аналитичните части
се определя в зависимост от използвания
метод за анализ, степента на смесване и за
контролна експертиза.
(5) Когато обработването на аналитичната
проба може да доведе до повлияване на съдържанието на остатъци от пестициди и не
съществуват други практически възможности
за обработка, може да се получи аналитична
част, която да се състои от цели единици или
части, отделени от целите единици. В случай
че аналитична част се състои от малък брой
единици или техни части, се анализират достатъчен брой повторни аналитични части, за
да се определи променливостта на средната
стойност на съдържание на остатъци от пестициди в пробата.
(6) Когато се налага аналитичните части
да бъдат съхранявани преди извършване на
анализите, се прилагат методи и срокове на
съхранение, които не оказват влияние върху
съдържанието на остатъците от пестициди в тях.
(7) Когато е необходимо да се извършат
повторни или потвърждаващи анализи, се
вземат допълнителните аналитични части.
(8) В случай на контролна експертиза се
взема определената аналитична част по aл. 4.
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(9) За отделянето на аналитичните части
могат да се използват инструменти за вземане
на проби.
Чл. 23. (1) Оспорване на резултатите от
лабораторните анализи се извършва на основание чл. 31, ал. 2, т. 2 от Закона за храните.
(2) Контролната експертиза се извършва
след писмено заявление на заинтересованото
лице до ръководителя на компетентния орган на централно ниво чрез ръководителя на
компетентния орган на съответната областна
структура, а при внос – до ръководителя на
компетентния орган на централно ниво чрез
ръководител я на компетентни я орган на
съответната областна структура, на чиято
територия е взета пробата.
(3) Ръководителят на компетентния орган
на централно ниво разрешава извършването
на контролна експертиза в национална референтна лаборатория по чл. 32, ал. 4 от Закона
за храните или в друга национална референтна лаборатория в Европейския съюз, или в
друга акредитирана лаборатория, различна от
лабораторията, извършила първоначалното
изследване.
(4) Резултатите от контролната експертиза
са окончателни и не подлежат на оспорване.
Раздел IV
Тълкуване на резултатите от изпитването на
храни за съдържание на остатъци от пестициди. Критерии за установяване на съответствие
Чл. 24. (1) Максимално допустимите количества на остатъци от пестициди във или
върху храни се прилагат към общата (съставната) проба.
(2) Максимално допустимите количества на
остатъци от пестициди за растителни, яйчни
или млечни продукти се прилагат към обща
(съставна) проба, образувана от една до десет
първични (точкови) проби.
(3) Максимално допустимите количества на
остатъци от пестициди за месо или птиче месо
се прилагат към обща (съставна) проба, която
е образувана от една първична (точкова) проба.
Чл. 25. Съответствието на изследваните
храни с МДК на остатъци от пестициди се
определя при спазване на следните изисквания:
1. аналитичните резултати трябва да са
получени от една или повече лабораторни
проби, взети от партидата и получени в лабораторията в състояние, което позволява
извършването на лабораторните анализи;
2. резултатите от анализите трябва да бъдат
съпроводени с данни за одобрен контрол на
качеството;
3. когато се констатира, че остатък от
пестициди превишава МДК на остатъци от
пестициди във или върху храни, неговата
идентичност трябва да се потвърди и съдържанието му да се установи чрез анализ на една
или повече допълнителни аналитични части,
приготвени от същите лабораторни проби.
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Чл. 26. (1) Партидата съответства с МДК на
остатъци от пестициди във или върху храни,
когато стойностите на аналитичните резултати
не надвишават определените в приложение ІІ
на Регламент (ЕО) № 396/2005.
(2) Когато стойностите на резултатите
за общата (съставната) проба надвишават
определените МДК на остатъци от пестициди във или върху храни, при издаване на
заключение за несъответствие на партидата
се вземат предвид:
1. стойностите на резултатите, получени
от анализа на една или повече лабораторни
проби, според приложението им;
2. точността и прецизността на прилаганите методи за анализ съгласно наличните
данни за въведени процедури за контрол на
качеството при определяне на остатъци от
пестициди.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. „Аналитична проба“ е количеството
материал, приготвено за анализ от лабораторната проба чрез отделяне на частта от
продукта, която ще се анализира и след това
смесва, стрива и фино раздробява и др., с цел
отделяне на аналитичните части.
2. „Аналитична част“ е представително
количество материал, отделено от аналитичната проба, в количество, необходимо за
извършване на определянето на съдържанието
на остатъци от пестициди.
3. „Вземане на проби“ е дейността по събиране и приготвяне на пробите.
4. „Единица“ е най-малката частица в
една партида, която трябва да се отдели, за
да се образува цяла или част от първична
(точкова) проба.
5. „Инструмент за вземане на проби“ е:
а) инструмент, като лопатка, черпак, сонда,
нож или вилица, използвани за вземане на една
единица от партида храна в насипно състояние
или в големи опаковки (като бидони, пити и
др.), или на единици месо или птиче месо, които са с размери, по-големи от необходимото
за образуване на първична (точкова) проба;
б) инструмент, като съд за разбъркване,
който се използва за приготвяне на лабораторна проба от общата (съставната) проба
или за приготвяне на аналитична част от
аналитичната проба;
в) специфични инструменти, описани в ISO
и IDF стандарти;
г) по отношение на някои храни в насипно състояние като инструмент за вземане на
проби се приемат ръцете на длъжностното
лице, което взема проби.
6. „Лабораторна проба“ е представително
количество от изследваната храна, отделено
от общата (съставната) проба и изпратено в
лабораторията за анализ.
7. „Обща (съставна) проба“ е количеството от изследваната храна, с изключение на
месо и птиче месо, получено чрез събиране и
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добро размесване на първичните (точковите)
проби, взети от партидата. За месо и птиче
месо първичните (точковите) проби се считат
за обща (съставна) проба.
8. „Партида“ е определено по маса (брой)
количество от храна, доставена по едно и също
време, за която представителят на компетентния орган на официалния контрол съгласно
Закона за храните е установил наличие на
едни и същи характеристики за произход,
вид, опаковка, маркировка, производител,
пакетиращо предприятие, доставчик и др.
9. „Проба“ е една или повече единици на
изследвания продукт, подбрани от една партида, или част от изследвания продукт, избрана
от едно по-голямо количество от продукта.
Тя следва да бъде представителна за партидата, общата (съставната) проба, животното
и други по отношение на съдържанието на
остатъци от пестициди и не непременно и за
други показатели за контрол.
10. „Първична (точкова) проба“ е една или
повече единици на изследваната храна, взети
еднократно от избрани места на партидата.
11. „Размер на пробата“ е броят на единиците или количеството храна, от което се
състои пробата.
12. „Съмнителна партида“ е партида, за
която има причина да се предполага, че съдържа остатъци от пестициди в количества
над максимално допустимите.
§ 2. За целите на тази наредба се прилагат
и дефинициите, определени в Регламент (ЕО)
№ 396/2005.
§ 3. С тази наредба се въвеждат изискванията на Директива 2002/63/ЕО на Комисията
от 11 юли 2002 г. за определяне на методи на
Общността за вземане на проби за официалния контрол на остатъци от пестициди във и
върху продукти от растителен и животински
произход и за отмяна на Директива 79/700/
ЕИО (специално българско издание, глава
03, том 43).
§ 4. С наредбата се осигурява прилагането
на Регламент (ЕО) № 396/2005.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 5. Тази наредба се издава на основание
чл. 5, ал. 1 от Закона за храните и е съгласувана с министъра на земеделието и храните.
§ 6. Контролът по изпълнението на наредбата се осъществява от органите на официалния
контрол съгласно Закона за храните.
§ 7. Наредбата отменя Наредба № 31 от
2003 г. за норми за максимално допустимите
количества на остатъци от пестициди в храните
(обн., ДВ, бр. 14 от 2004 г.; изм., бр. 8 от 2007 г.,
бр. 44 и 69 от 2007 г., бр. 8 и 29 от 2008 г.).
§ 8. Наредбата влиза в сила в деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Петър Москов
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Приложение № 1
към чл. 15, ал. 3
Минимален брой първични (точкови) проби, които трябва да се вземат от една партида
Минимален брой първични (точкови) проби, които
трябва да се вземат от една партида
1. Месо и птиче месо
Партида, за която няма съмнения
Съмнителна партида
2. Други продукти
2.1. Продукти, опаковани или в насипно състояние, за които може да се предположи, че са добре
смесени или са хомогенни
2.2. Продукти, опаковани или в насипно състояние,
които може да не са добре смесени или хомогенни

или:
Тегло на партида, kg
< 50
50 – 500
> 500
или:
Брой кутии, кашони или други контейнери в партидата
1 – 25
26 – 100
> 100

1
Определя се съгласно приложение № 2
1 (Една партида може да бъде смесена, например
в резултат на сортиране или по време на производствения процес)
За продукти, съставени от големи единици, представляващи първични хранителни стоки само от
растителен произход, минималният брой от първични проби трябва да съответства на минималния
брой единици, изисквани за лабораторната проба
(виж приложение № 4)

3
5
10

1
5
10

Приложение № 2
към чл. 15, ал. 4
Брой от произволно избрани първични (точкови) проби, изисквани за определяне на вероятност
от откриване на поне една несъответстваща проба в партида от месо или птиче месо, за определен
случай на несъответстващи остатъци в партидата
Случай на несъответстващи
остатъци в партидата
%
90
80
70
60
50
40
35
30
25
20
15
10
5
1
0,5
0,1

Минимален брой проби (n 0), изисквани за откриване на несъответстващ остатък с вероятност:
90 %
95 %
99 %
1
—
2
—
2
3
2
3
4
3
4
5
4
5
7
5
6
9
6
7
11
7
9
13
9
11
17
11
14
21
15
19
29
22
29
44
45
59
90
231
299
459
460
598
919
2301
2995
4603
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Забележки:
1. Приложение № 2 предполага произволно вземане на проби.
2. Когато броят първични проби, посочен в приложение № 2, е повече от около 10 % oт единиците
в цялата партида, броят на взетите първични (точкови) проби може да бъде по-малък и трябва да бъде
изчислен, както следва:
n = n 0/((1 + (n 0 – 1))/N),
където:
n е минималният брой от първични (точкови) проби, които трябва да се вземат;
n 0 – броят на първичните (точковите) проби, посочен в приложение № 2;
N – броят единици, които могат да дадат първична (точкова) проба, в една партида.
3. Когато се вземе една-единствена първична (точкова) проба, възможността за откриване на несъответствие е подобна на случая на несъответстващи остатъци.
4. За точни или алтернативни възможности, или за различен случай на несъответствие, броят проби,
който трябва да се вземе, може да се изчисли от:
1 – p = (1-i)n ,
където:
p е възможността;
i – случаят на несъответстващи остатъци в партидата (и двете изразени като деления, не проценти);
n – броят на пробите.

Приложение № 3
към чл. 15, ал. 7, чл. 16, ал. 2
и чл. 17, ал. 4
Meсо и птиче месо: описание на първичните (точковите) проби и минимално количество на лабораторните проби
Класификация на
продуктите (1)

Примери

Естество на първичните (точМинимално
ковите) проби, които трябва количество на
да се вземат
всяка лабораторна проба

I.

Първични хранителни продукти от животински произход:

1.

Месо от бозайници
Забележка: За прилагане на МДК за мастноразтворими пестициди
трябва да се вземат проби в съответствие с част 2.

1.1.

Големи бозайници, цял или Говеда, овце, пра- Цялата или част от диафрагмаполови на к ла н и чен т ру п, сета
та, допълнена от шиен мускул, 0,5 kg
обикновено ≤ 10 kg
ако е необходимо

1.2.

Малки бозайници, цял кла- Зайци
ничен труп

1.3.

Части от месо на бозайници, Четвъртини, кот- Цяла единица(и) или част от 0 , 5 k g с л е д
пресни, охладени, замразени, л е т и , п ъ р ж о л и , една голяма единица
премахване на
пакетирани или в друг вид плешки
костите

1.4.

Части от месо на бозайни- Четвъртини, кот- или замразена част, взета в 0 , 5 k g с л е д
ц и, за м ра зен и в наси п но лети
съд, или цялото (или части) премахване на
състояние
парче месо
костите

2.

Мазнини от бозайници, включително мазнина от кланични трупове
Забележка: Проби от мазнина, взети както е описано в части 2.1, 2.2 и 2.3, могат да бъдат използвани за определяне на съответствието на мазнината, или целия продукт, със съответните МДК.

2.1.

Големи бозайници, за клане, Говеда, овце, пра- Бъбрек, коремни или подкож- 0,5 kg
цял или половина кланичен сета
ни мазнини, отрязани от едно
труп, обикновено ≤ 10 kg
животно

2.2.

Малки бозайници, за клане,
цял или половин кланичен
труп, < 10 kg

2.3.

Части от месо на бозайници К ра к а , ко тле т и, или видима мазнина, изрязана 0,5 kg
пържоли
от единица(и)

Цял кланичен труп или задни 0,5 kg след пречетвъртини
махване на кожата и костите

Коремни или подкожни мазни- 0,5 kg
ни от едно или повече животни

или цяла единица(и) или части 2 kg
от цяла единица(и), когато мазнината не може да се изреже
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Естество на първичните (точ- Минимално
ковите) проби, които трябва количество на
да се вземат
всяка лабораторна проба

2.4.

Мастна тъкан в насипно състояние от бозайници

Единици, взети с инструмент 0,5 kg
за вземане на проби, от поне
три позиции

3.

Вътрешности от бозайници

3.1.

Черен дроб от бозайници,
пресен, охладен, замразен

Цял черен дроб(ове), или част 0,4 kg
от черен дроб

3.2.

Бъбрек от бозайници, пресен,
охладен, замразен

Един или двата бъбрека, от 0,2 kg
едно или две животни

3.3.

Сърце от бозайници, прясно,
охладено, замразено

Цяло сърце(а) или само каме- 0,4 kg
рата, ако е голяма

3.4.

Други вътрешности от бозайници, пресни, охладени,
замразени

Част или цяла единица от едно 0,5 kg
или повече животни, или напречен разрез, взет от замразен
продукт в насипно състояние

4.

Птиче месо
Забележка: За прилагане на МДК за мастноразтворими пестициди проби трябва да се вземат в
съответствие с част 5.

4.1.

Птици, големи трупове > 2 kg Пуйки, гъски, пе- Бутчета, крака и друго тъмно 0,5 kg след претли, угоени петли месо
махване на кои патици
жата и костите

4.2.

Птици, средни на големина Кокошки, гвиней- Бутчета, крака и друго тъмно 0,5 kg след прекланични трупове 500 g – 2 kg ски кокошки, мла- месо от поне три птици
махване на коди пилета
жата и костите

4.3.

Птици, малки трупове < 500 Пъ д п ъ д ъ ц и , г ъ - К ла н и ч н и т ру пове о т поне 0,2 kg от мусg кланичен труп
лъби
шест птици
кулната тъкан

4.4.

Части от птици, пресни, охла- Крака, четвърти- Пакетирани единици или ин- 0 , 5 k g с л е д
дени, замразени, пакетирани ни, гърди и крила дивидуални единици
премахване
за продажба на дребно или
на кожата или
едро
костите

5.

Мазнина от птици, включително мазнина от кланичен труп
Забележка: Проби от мазнина, взети както е описано в части 5.1 и 5.2, могат да бъдат използвани
за определяне на съответствието на мазнината, или на целия продукт, със съответстващите МДК

5.1.

Птици за клане, цял или част Пилета, пуйки
от кланичен труп

5.2.

Части от птиче месо

Единици от коремна мазнина 0,5 kg
от поне 3 птици

Крака, гръден мус- или видима мазнина, изрязана 0,5 kg
кул
от единица(и)
или цяла единица(и) или части 2 kg
от цяла единица(и), когато мазнината не може да се изреже

5.3.

Мастна тъкан от птици в
насипно сътояние

Единици, взети с инструмент 0,5 kg
за вземане на проби от поне
три места

6.

Вътрешности от птици

6.1.

Ядивни вътрешности от птици, с изключение на гъши и
патешки угоен черен дроб и
подобни продукти с висока
икономическа стойност

Единици от поне шест птици 0,2 kg
или напречен разрез от контейнер

6.2.

Гъши и патешки угоен черен
дроб и подобни продукти с висока икономическа стойност

Единица от една птица или 0,05 kg
контейнер

С Т Р.
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Примери

БРОЙ 9

Естество на първичните (точ- Минимално
ковите) проби, които трябва количество на
да се вземат
всяка лабораторна проба

II.

Преработени храни от животински произход:

7.

Вторични хранителни продукти от животински произход, изсушени меса
Извлечени ядивни продукти от животински произход, преработени животински мазнини,
включително топени или екстрахирани мазнини
Произведена храна (от една съставка) oт животински произход, със или без опаковка, средни
или малки съставки, като ароматизатори, подправки и овкусители, и която нормално е предварително опакована и готова за консумация, със или без готвене
Произведена храна (от много съставки) oт животински произход, храна с много съставки, състояща се от съставки както от животински, така и от растителен произход, ще бъде включена
тук, ако съставката(ите) oт животински произход преобладава(т).

7.1.

Бозайници или птици, раздробени на части, сготвени,
консервирани, изсушени, топени или преработени продукти по друг начин, включително продукти с много
съставки

Шунка, колбаси,
мл яно говеж до
месо, п и леш к а
паста

Пакетирани единици, или представителен напречен разрез
от кон тейнер, и ли единици
(включително сокове, ако има
такива), взети с инструмент за
вземане на проби

0,5 kg или 2 kg,
ако съдържанието на мазнина е < 5 %

Класификация на EО на храните: приложение I към Директива 86/362/ЕИО и приложение I към
Директива 86/363/ЕИО, и двете изменени с Директива 93/57/EО (специално българско издание 2007 г.,
глава 03, том 13) и приложение I към Директива 90/642/ЕИО, изменена с Директива 95/38/EО (специално
българско издание 2007 г., глава 03, том 17).
(1)

Приложение № 4
към чл. 16, ал. 3
и чл. 17, ал. 4
Paстителни продукти: описание на първични проби и минимално количество на лабораторните
проби
Класификация на
продуктите (1)

Примери

Естество на първичните
проби, които трябва да се
вземат

Минимално
количество на
всяка лабораторна проба

I.

Първични хранителни продукти от растителен произход:

1.

Всички пресни зеленчуци
Всички пресни зеленчуци, включително картофи и захарно цвекло, с изключение на билки

1.1.

Малки единици от пресни Дребн и п лодове, Цели единици или пакети,
продукти, обикновено < 25 kg грах, маслини
или единици, взети с инстру- 1 kg
мент за вземане на проби

1.2.

Средни на големина пресни Ябълки, портокали Цели единици
продукти, единици обикновено 25 до 250 g

1 kg (най-малко
10 единици)

1.3.

Големи пресни проду кти, Зеле, краставици, Цяла единица(и)
единици обикновено > 250 g грозде (чепки)

2 kg (най-малко
5 единици)

2.

Варива

Боб, сух;
Грах, сух

1 kg

Зърнени храни

Ориз, пшеница

1 kg

Черупкови плодове от дър- с изк лючение на
вета
кокосови орехи
Маслодайни семена

1 kg

Кокосови орехи

5 единици

Фъстъци

0,5 kg

Зърна на напитки и сладкар- Кафени зърна
ски изделия

0,5 kg

БРОЙ 9
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Класификация на
продуктите (1)

3.

Билки

ВЕСТНИК

Примери

Пресен магданоз
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Естество на първичните
проби, които трябва да се
вземат
Цели единици

Минимално
количество на
всяка лабораторна проба
0,5 kg

Други пресни

0,5 kg

(за изсушени подправки виж част 4)
Подправки

Изсушени

Цели единици или взети с ин- 0,1 kg
струмент за вземане на проби

II.

Преработени храни от растителен произход:

4.

Вторични хранителни продукти от растителен произход, изсушени плодове, зеленчуци, билки,
хмел, смлени зърнени продукти
Продукти, получени от растителен произход, чайове, билкови чайове, растителни мазнини,
сокове и различни продукти, напр. преработени маслини и цитрусова меласа
Преработени храни (от една съставка) oт растителен произход, със или без опаковка, средни
или малки съставки, като ароматизатори, подправки и овкусители, и които обикновено са
предварително опаковани и готови за консумация със или без готвене
Преработени храни (от много съставки) oт растителен произход, включително продукти със
съставки от животински произход, когато съставката(ите) oт растителен произход преобладава(т),
хлябове и други готвени зърнени продукти

4.1.

Продукти с висока единична
цена

4.2.

Твърди продукти с ниска Хмел, чай, билков Опаковани единици или еди- 0,2
плътност в насипно състо- чай
ници, взети с инструмент за
яние
вземане на проби

4.3.

Други твърди продукти

Хляб, брашно, из- Пакети или други цели еди- 0,5 l
сушени плодове
ници, или единици, взети с
инструмент за вземане на
проби

4.4.

Течни продукти

Растителни масла, Опаковани единици или еди- 0,5 l или 0,5 kg
сокове
ници, взети с инструмент за
вземане на проби

Пакети или единици, взети 0,1 kg(2)
с инструмент за вземане на
проби

(1)

Класификация на EО на храните: приложение I към Директива 86/362/ЕИО и приложение I към
Директива 86/363/ЕИО, и двете изменени с Директива 93/57/EО (специално българско издание 2007 г.,
глава 03, том 13) и приложение I към Директива 90/642/ЕИО, изменена с Директива 95/38/EО (специално
българско издание 2007 г., глава 03, том 17).
(2)
По-малка лабораторна проба може да се вземе от продукт с изключително висока икономическа стойност, но причината това да се направи трябва да бъде отбелязана в дневника за проби.

Приложение № 5
към чл. 16, ал. 3
и чл. 17, ал. 4
Яйца и млечни продукти: описание на първичните (точковите) проби и минимално количество на
лабораторните проби
Класификация на
продуктите (1)

Примери

Естество на първичните
(точковите) проби, които
трябва да се вземат

I.

Първични хранителни продукти от животински произход

1.

Яйца от птици

1.1.

Яйца, с изключение на пъдпъдъчи яйца и подобни

Цели яйца

Минимално
количество на
всяка лабораторна проба

12 цели яйца от
птици, 6 цели
г ъши или патешки яйца

С Т Р.
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количество на
всяка лабораторна проба

1.2.

Яйца, пъдпъдъчи яйца и
подобни

Цели яйца

24 цели яйца

2.

Млека

Цели единици или едини- 0,5 l
ци, взети с инструмент за
вземане на проби

II.

Преработени храни от животински произход

3.

Вторични хранителни продукти от животински произход, вторични млечни продукти, като
обезмаслени млека, кондензирани млека и мляко на прах
Производни ядивни продукти от животински произход, млечни мазнини, производни млечни
продукти, като масла, млечни мазнини, сметани, сметана на прах, казеини и т.н.
Произведени храни (от една съставка) oт животински произход, произведени млечни продукти, като кисело мляко, сирена
Произведени храни (от много съставки) oт животински произход, произведени млечни продукти (включително продукти със съставки от растителен произход, където съставката(те)
oт животински произход преобладава(т), като преработени продукти от сирене, заготовки
на сирене, ароматизирано кисело мляко, подсладено кондензирано мляко

3.1.

Течни млека, мляко на прах,
кон дензирани млека или
сметани, млечни сладоледи,
сметани, кисели млека

Пакетирани единици или 0,5 l (течни) или
единица(и), взета с инстру- 0,5 kg (твърди)
мент за вземане на проби

3.1.1. Кондензирани млека и кондензирани сметани в насипно състояние трябва да бъдат смесени напълно, преди да се вземе проба, с изстъргване на прилежащия материал от страните
и дъното на контейнерите и разбъркани добре. Около 2 – 3 l трябва да бъдат отстранени и
отново разбъркани добре преди вземане на лабораторната проба.
3.1.2. Мляко на прах в насипно състояние трябва да се изследва при асептични условия,
като суха сонда минава през праха на равни интервали.
3.1.3. Сметани в насипно състояние се смесват изцяло с черпак, но трябва да се избягва
образуването на пяна, каймак и избиване.
3.2.

Масло и млечни мазнини

3.3.

Cирена, включително преработени сирена
Ед и н и ц и 0,3 kg и л и по големи
Единици < 0,3 kg

Масло, суроватка,
нискомаслени маргарини, съдържащи
мазнини от масло,
обезводнена млечна мазнина

Цели или части от паке- 0,2 kg или 0,2 l
т и р а н а ед и н и ц а (и) и л и
единица(и), взети с инструмент за вземане на проби

Ц я л а е д и н и ц а (и) и л и 0,5 kg
единица(и), отрязана с инс т ру мен т за взема не на
0,3 kg
проби

Забележка: Проба от cирена с кръгла основа се взема чрез извършване на два разреза от центъра навън. Проба от cирена с правоъгълна основа се взема чрез извършване на два разреза,
успоредни на страните.

3.4.

(1)

Течни, замразени или изсушени яйчни продукти

Единица(и), взета(и) асеп- 0,5 kg
тично с инструмент за вземане на проби

Класификация на EО на храните: приложение I към Директива 86/362/ЕИО и приложение I към
Директива 86/363/ЕИО, и двете изменени с Директива 93/57/EО (специално българско издание 2007 г.,
глава 03, том 13), и приложение I към Директива 90/642/ЕИО, изменена с Директива 95/38/EО (специално
българско издание 2007 г., глава 03, том 17).
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МИНИСТЕРСТВО
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ 49 от 2006 г. за здравните изисквания към
някои животни, сперма, яйцеклетки и ембриони при обмен между Република България и
държавите – членки на Европейския съюз, и
при внасянето им от трети страни (обн., ДВ,
бр. 44 от 2006 г.; изм., бр. 84 от 2008 г., бр. 9
и бр. 60 от 2010 г.)
§ 1. Член 1 се изменя така:
„Чл. 1. С тази наредба се уреждат здравните изисквания при обмен в Европейския
съюз (ЕС) и при внасяне от трети страни на
животни, сперма, яйцеклетки и ембриони,
които не са уредени в приложение № 1 към
чл. 1, ал. 2 от Наредба № 34 от 2006 г. за
изискванията за извършване на проверки на
животни, зародишни продукти, странични
животински продукти и продукти, получени
от тях, при обмен между Република България
и държавите – членки на Европейския съюз
(ДВ, бр. 30 от 2006 г.).“
§ 2. В чл. 3, ал. 1, т. 3 се правят следните
изменения:
1. В основния текст думите „по чл. 1, т. 3
и 4 и чл. 3, т. 2“ се заличават.
2. В буква „б“ думите „– Директива на
Съвета 90/425/ЕИО от 26 юни 1990 г. за ветеринарните и зоотехническите проверки,
прилагани в обмена вътре в Общността с
някои живи животни и продукти с оглед изграждането на вътрешния пазар“ се заличават.
3. В буква „д“ думите „чл. 10, т. 2“ се заменят с „чл. 10, т. 3“.
§ 3. В чл. 4, ал. 1 т. 2 се изменя така:
„2. се придружават от здравен сертификат
съгласно приложение № 2, част 3, декларацията
в който е попълнена от официалния ветеринарен лекар, контролиращ обектите по т. 1.“
§ 4. В чл. 5 се правят следните изменения:
1. В ал. 1:
а) основният текст се изменя така:
„(1) Копитните животни, различни от посочените в Наредба № 45 от 2006 г. за здравните
изисквания при придвижване на еднокопитни животни между Република България и
държавите – членки на Европейския съюз,
и внасянето от трети страни (ДВ, бр. 43 от
2006 г.), Наредба № 4 от 2010 г. за здравните
изисквания към говеда и свине при транспортирането им между Република България и
другите държавите – членки на Европейския
съюз, и за определяне на здравния статус на
районите и обектите, от които произхождат
тези животни (ДВ, бр. 23 от 2010 г.) и Наредба
№ 52 от 2006 г. за здравните изисквания към
овце и кози при придвижването или транспортирането им между Република България
и държавите – членки на Европейския съюз,

ВЕСТНИК

С Т Р. 2 7

за определяне на здравния статус на обектите, от които произхождат, и допълнителните
гаранции за здравния статус на тези обекти
(ДВ, бр. 52 от 2006 г.), когато:“;
б) в т. 1 думите „наредбата по чл. 70 ЗВД“
се заменят с „чл. 3, ал. 1, т. 3 от Наредба № 34
от 2006 г. за изискванията за извършване на
проверки на животни, зародишни продукти,
странични животински продукти и продукти,
получени от тях, при обмен между Република
България и държавите – членки на Европейския съюз“;
в) точка 3 се изменя така:
„3. не са ваксинирани срещу болестта шап
и отговарят на изискванията на Наредба № 17
от 2006 г. за мерките за профилактика, ограничаване и ликвидиране на болестта шап по
двукопитните животни и за условията и реда
за прилагането им (ДВ, бр. 29 от 2006 г.) и
Наредба № 4 от 2010 г. за здравните изисквания към говеда и свине при транспортирането им между Република България и другите
държави – членки на Европейския съюз, и за
определяне на здравния статус на районите и
обектите, от които произхождат тези животни;“
г) в т. 6 думите „съответстващ на“ се заменят със „съгласно“.
2. В ал. 2 т. 1 се изменя така:
„1. да идват от обект, официално свободен
от туберкулоза и бруцелоза, съгласно Наредба
№ 4 от 2010 г. за здравните изисквания към
говеда и свине при транспортирането им между
Република България и другите държави – членки на Европейския съюз, и за определяне на
здравния статус на районите и обектите, от
които произхождат тези животни и Наредба
№ 52 от 2006 г. за здравните изисквания към
овце и кози при придвижването или транспортирането им между Република България
и държавите – членки на Европейския съюз,
за определяне на здравния статус на обектите, от които произхождат, и допълнителните
гаранции за здравния статус на тези обекти;“.
3. В ал. 3 т. 1, 2 и 3 се изменят така:
„1. идват от район, който не е предмет
на забрани или ограничения, свързани с
африканска чума по свинете, в съответствие
с изискванията на Наредба № 4 от 2010 г. за
здравните изисквания към говеда и свине
при транспортирането им между Република
България и другите държави – членки на
Европейския съюз, и за определяне на здравния статус на районите и обектите, от които
произхождат тези животни;
2. идват от обект, който не е предмет на
забрани или ограничения, свързани с класическата чума по свинете, в съответствие с Наредба
№ 4 от 2007 г. за профилактика, ограничаване
и ликвидиране на болестта класическа чума
по свинете (ДВ, бр. 21 от 2007 г.);
3. идват от обект, който е свободен от
бруцелоза по свинете, и отговарят на ветеринарно-санитарните изисквания в съответствие
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с изискванията на Наредба № 4 от 2010 г. за
здравните изисквания към говеда и свине
при транспортирането им между Република
България и другите държави – членки на
Европейския съюз, и за определяне на здравния статус на районите и обектите, от които
произхождат тези животни.“
§ 5. В чл. 6 се правят следните изменения:
1. В ал. 1:
а) в основния текст думите „– Директива
на Съвета 91/67/ЕИО от 28.01.1991 г., отнасяща се до условията за здравето на животните, обуславящи предлагането на пазара на
аквакултурни животни и продукти от тях, са
обект на обмен“ се заличават;
б) в т. 3 думите „ако са внесени от трета
страна, са преминали на“ се заменят със „са
внесени от трета страна и са преминали“, а
думите „– Директива на Съвета 97/78/ЕО от
18 декември 1997 г. относно определяне на
принципите, които регулират организацията на
ветеринарните проверки на продуктите, внасяни
в Общността от трети страни“ се заличават.
2. В ал. 2, т. 3 думите „– Директива на
Съвета 90/425/ЕИО от 26 юни 1990 г. за ветеринарните и зоотехническите проверки, прилагани в обмена вътре в Общността с някои
животни и продукти с оглед изграждането на
вътрешния пазар“ се заличават.
§ 6. В чл. 7, ал. 1, т. 3 думите „изготвен
по образеца по“ се заменят със „съгласно“.
§ 7. В чл. 8, ал. 2, т. 2 думите „в съответствие с образеца в“ се заменят със „съгласно“.
§ 8. Член 10 се изменя така:
„Чл. 10. Кучетата, котките и поровете са
обект на обмен, когато:
1. отговарят на условията, посочени в чл. 6
или 7 (когато се касае за млади кучета, котки
и порове, които не са ваксинирани против
бяс или са били ваксинирани, но все още
не са изградили защитен имунитет срещу
болестта) от Регламент (ЕС) № 576/2013 на
Европейския парламент и на Съвета от 12 юни
2013 г. относно движението с нетърговска цел
на домашни любимци и за отмяна на Регламент (ЕО) № 998/2003 (ОВ L 178, 28.6.2013 г.)
(Регламент (ЕС) № 576/2013);
2. в рамките на 48 часа преди изпращането
им са преминали клиничен преглед, извършен от ветеринарен лекар, упълномощен от
компетентния орган, и
3. по време на транспортирането им до
тяхното местоназначение се придружават от
здравен сертификат съгласно приложение № 2,
подписан от официален ветеринарен лекар,
който потвърждава, че ветеринарният лекар,
упълномощен от компетентния орган, е документирал в съответния раздел на идентификационния документ, във формата по чл. 21,
§ 1 от Регламент (ЕС) № 576/2013, клиничния
преглед, извършен в съответствие с т. 2, който показва, че към момента на клиничния
преглед животните са годни за предвиденото
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пътуване в съответствие с Регламент (EО)
№ 1/2005 на Съвета от 22 декември 2004 г.
относно защитата на животните по време на
транспортиране и свързаните с това операции
и за изменение на директиви 64/432/ЕИО и
93/119/ЕО и Регламент (ЕО) № 1255/97 (OB
L 3, 5.1.2005 г.) (Регламент (ЕО) № 1/2005).“
§ 9. В чл. 11, ал. 2 се правят следните
изменения:
1. В т. 1 думите „– Директива на Съвета
91/68/ЕИО от 28 януари 1991 г. относно изискванията за здравните условия за животните,
регулиращи търговията с дребен рогат добитък
в рамките на Общността“ се заличават.
2. В т. 4 думите „в съответствие с образеца
в приложение № 3, част 3“ се заменят със
„съгласно приложение № 2, част 3“.
§ 10. В чл. 12, ал. 1, т. 4 думите „изготвен в
съответствие с образеца в приложение № 3“ се
заменят със „съгласно приложение № 2, част 3“.
§ 11. В чл. 12б, ал. 1 думите „– Директива
на Съвета 90/425/ЕИО от 26 юни 1990 г. за
ветеринарните и зоотехническите проверки,
прилагани в обмена вътре в Общността с
някои живи животни и продукти с оглед изграждането на вътрешния пазар“ се заличават.
§ 12. В чл. 13, ал. 1 думите „по образеца
в“ се заменят със „съгласно“.
§ 13. В чл. 14, ал. 1 думите „приложение
№ 5“ се заменят с „приложение № 1“.
§ 14. В чл. 16 се правят следните изменения:
1. В т. 2 буква „в“ се заличава.
2. В т. 9 думите „по т. 7“ се заменят с „по
т. 8“.
§ 15. В чл. 17, ал. 3, т. 1 думите „– приложение № 4“ се заличават.
§ 16. В чл. 18, ал. 3 думите „по т. 1 и 2“
се заменят с „по ал. 1 и 2“.
§ 17. В чл. 22, ал. 1 т. 2 се изменя така:
„2. отговарят на изискванията на Наредба
№ 52 от 2006 г. за здравните изисквания към
овце и кози при придвижването или транспортирането им между Република България
и държавите – членки на Европейския съюз,
за определяне на здравния статус на обектите, от които произхождат, и допълнителните
гаранции за здравния статус на тези обекти;“.
§ 18. Член 24 се изменя така:
„Чл. 24. (1) Ембрионите и яйцеклетките се
получават от животни, които отговарят на
изисквания: уредени в Наредба № 4 от 2010 г.
за здравните изисквания към говеда и свине
при транспортирането им между Република
България и другите държави – членки на
Европейския съюз, и за определяне на здравния статус на районите и обектите, от които
произхождат тези животни, когато се касае
за свине; Наредба № 52 от 2006 г. за здравните изисквания към овце и кози при придвижването или транспортирането им между
Република България и държавите – членки на
Европейския съюз, за определяне на здравния
статус на обектите, от които произхождат, и
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допълнителните гаранции за здравния статус
на тези обекти, когато се касае за овце и
кози, и Наредба № 45 от 2006 г. за здравните
изисквания при придвижване на еднокопитни животни между Република България и
държавите – членки на Европейския съюз, и
внасянето от трети страни, когато се касае
за еднокопитни животни.
(2) Еднокопитните животни преди получаване на ембрионите и яйцеклетките:
1. са били в обект, свободен от заразен
метрит по еднокопитните животни, най-малко
60 дни;
2. най-малко 30 дни не са заплождани
естествено.“
§ 19. В чл. 25 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 в основния текст запетаята след
„чл. 1“ и думите „т. 1 и 2“ се заличават.
2. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Кучетата, котките и поровете подлежат
на внасяне, ако:
1. отговарят най-малко на изискванията,
предвидени в член 10, параграф 1, букви
а) – г) и член 12, буква а) от Регламент (ЕС)
№ 576/2013;
2. се придружават от здравен сертификат
по време на транспортирането им до тяхното
местоназначение, попълнен и подписан от официален ветеринарен лекар, който потвърждава,
че в рамките на 48 часа преди изпращането им
животните са преминали клиничен преглед,
извършен от упълномощен от компетентния
орган ветеринарен лекар, който при клиничния
преглед е потвърдил, че животните са годни
за предвиденото пътуване.“
3. В ал. 4 се правят следните изменения:
а) в т. 2 думите „Наредба № 13 от 2006 г. за
условията и реда за провеждане на граничен
ветеринарномедицински контрол при внасяне,
изнасяне и транзитно преминаване на животни
(ДВ, бр. 17 от 2006 г.)“ се заменят с „Наредба
№ 5 от 2007 г. за организацията на граничния
ветеринарномедицински контрол при внасяне и транзитно преминаване на животни от
трети страни (ДВ, бр. 22 от 2007 г.)“, а думите „– Директива на Съвета 91/496 от 15 юли
1991 г. относно определяне на принципите на
организация на ветеринарните проверки на
животни, внасяни в Общността от трети страни, и относно изменение на директиви 89/662/
ЕИО, 90/425/ЕИО и 90/675/ЕИО“ се заличават;
б) в т. 3 думите „по Наредба № 26 от 2006 г.
за условията за защита и хуманно отношение
към животните по време на транспортирането им (ДВ, бр. 23 от 2006 г.) – Директива
на Съвета 91/628/ЕИО от 19 ноември 1991 г.
относно защитата на животните по време
на транспорт и за изменение на директиви
90/425/ЕИО и 91/496/ЕИО“ се заменят с „на
Регламент (ЕО) № 1/2005“.
4. В ал. 5 запетаята след „чл. 1“ и думите
„т. 1 и 2“ се заличават, а думите „по ал. 3“
се заменят с „по ал. 4, т. 1“.
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§ 20. В допълнителните разпоредби се
правят следните изменения и допълнения:
1. В § 1 се правят следните изменения:
а) в т. 1 след думите „посочени в чл. 1“ се
поставя точка и думите „т. 1“ се заличават;
б) в т. 2 думите „– Директива на Съвета
90/425/ЕИО от 26 юни 1990 г. за ветеринарните и зоотехническите проверки, прилагани
в обмена вътре в Общността с някои живи
животни и продукти с оглед изграждането на
вътрешния пазар“ се заличават;
в) в т. 4 думите „приложение № 1“ се заменят с „приложение № 5“.
2. Параграф 1а се изменя така:
„§ 1а. Наредбата въвежда изискванията
на Директива 92/65/ЕИО на Съвета от 13
юли 1992 г. за определяне на ветеринарносанитарните изисквания относно търговията
и вноса в Общността на животни, сперма,
яйцеклетки и ембриони, които не са предмет на ветеринарно-санитарните изисквани я, оп ределени в спец иа лни те п рави ла
на Общността, посочени в приложение А,
раздел I към Директива 90/425/ЕИО (ОВ L
268, 14.9.1992 г.), изискванията на чл. 15 от
Директива 2008/73/ЕО на Съвета от 15 юли
2008 г. за опростяване на процедурите по
вписване и публикуване на информация във
ветеринарната и зоотехническата област и за
изменение на директиви 64/432/ЕИО, 77/504/
ЕИО, 88/407/ЕИО, 88/661/ЕИО, 89/361/ЕИО,
89/556/ЕИО, 90/426/ЕИО, 90/427/ЕИО, 90/428/
ЕИО, 90/429/ЕИО, 90/539/ЕИО, 91/68/ЕИО,
91/496/ЕИО, 92/35/ЕИО, 92/65/ЕИО, 92/66/
ЕИО, 92/119/ЕИО, 94/28/EO, 2000/75/EO,
Решение 2000/258/ЕО и директиви 2001/89/
EO, 2002/60/ЕО и 2005/94/EO (ОВ L 219,
14.8.2008 г.) и изискванията на Директива
2013/31/ЕС на Европейския парламент и на
Съвета от 12 юни 2013 г. за изменение на
Директива 92/65/ЕИО на Съвета по отношение на ветеринарно-санитарните изисквания,
уреждащи търговията и вноса в Съюза на
кучета, котки и порове (ОВ L 178, 28.6.2013 г.)
и осигурява прилагането на Решение 2013/518/
ЕС за изпълнение на Комисията от 21 октомври 2013 г. за изменение на част 1 от
приложение Д към Директива 92/65/ЕИО
на Съвета по отношение на образеца на
здравен сертификат за животни с произход
от стопанства (ОВ L 281, 23.10.2013 г.).“
§ 21. В § 4 от заключителните разпоредби
думата „генералния“ се заменя с „изпълнителния“.
§ 22. В наименованието на приложение
№ 1 думите „т. 3, буква „б“, чл. 16, ал. 1,
т. 7 и чл. 18, ал. 2“ се заменят с „ал. 1, т. 3,
буква „в“.
§ 23. Приложение № 2 към чл. 4, ал. 1, т. 2,
чл. 5, ал. 1, т. 6, чл. 6, ал. 2, т. 4, чл. 7, ал. 1,
т. 3, чл. 8, ал. 2, т. 2, чл. 11, т. 3, чл. 12, ал. 1,
т. 4 и чл. 13, т. 1 се изменя така:
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„Приложение № 2
към чл. 4, ал. 1, т. 2, чл. 5, ал. 1, т. 6, чл. 6,
ал. 1, т. 4 и ал. 2, т. 4, чл. 7, ал. 1, т. 3, чл. 8,
ал. 2, т. 2, чл. 11, ал. 2, т. 4, чл. 12, ал. 1,
т. 4 и чл. 13, ал. 1
Част 1 – Здравен сертификат за търговия с животни от стопанства (копитни животни, птици, ваксинирани срещу инфлуенца по птиците, животни от разред зайцевидни, кучета, котки и порове) 92/65/ЕИО
Част 1а – Здравен сертификат за търговия с животни от стопанства (копитни животни, птици, ваксинирани срещу инфлуенца по птиците, животни от разред зайцевидни, кучета, котки и порове) 92/65/ЕИО
(Прилага се до 29.12.2014 г.)
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Част 1б – Здравен сертификат за търговия с животни с произход от стопанства (копитни животни, птици, ваксинирани срещу инфлуенца по птиците, животни от разред зайцевидни, кучета,
котки и порове) 92/65/EИО
(Прилага се от 29.12.2014 г.)
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Част 2 – Здравен сертификат за търговия с пчели и земни пчели (92/65/ЕИО)
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Част 3 – Здравен сертификат за търговия с животни, сперма, яйцеклетки и ембриони с произход от
одобрени органи, институти или центрове (92/65/ЕИО)
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§ 24. Навсякъде в наредбата се правят
следните изменения:
1. Думите „Националната ветеринарномедицинска служба (НВМС)“, „Националната
ветеринарномедицинска служба“ и абревиатурите „НВМС“ и „РВМС“ се заменят съответно
с „Българската агенция по безопасност на
храните (БАБХ)“, „Българската агенция по безопасност на храните“, „БАБХ“ и „съответната
областна дирекция по безопасност на храните“.
2. Думите „Европейската общност (ЕО)“,
„Европейската общност“ и абревиатурите „ЕО“
се заменят съответно с „Европейския съюз
(ЕС)“, „Европейския съюз“ и „ЕС“.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 25. Здравният сертификат съгласно приложение № 2, част 1а се използва при търговия
с кучета, котки и порове от стопанства до 29
април 2015 г., при условие че е издаден не
по-късно от 28 декември 2014 г.
§ 26. Тази наредба отменя:
1. Наредба № 18 от 10 февруари 2006 г. за
здравните изисквания към животни компаньони при придвижването и транспортирането
им с нетърговска цел (ДВ, бр. 18 от 2006 г.);
2. Наредба № 20 от 10 февруари 2006 г. за
изискванията към дейностите, извършвани на
всички етапи от събирането до обезвреждането на странични животински продукти и на
продукти, получени от тях, както и тяхната
употреба, пускане на пазара и транзитно
преминаване (ДВ, бр. 18 от 2006 г.);
3. Наредба № 28 от 16 декември 2005 г.
за мерките за профилактика, ограничаване и ликвидиране на някои трансмисивни
спонгиформни енцефалопатии по животните
и условията и реда за прилагането им (ДВ,
бр. 7 от 2006 г.).
§ 27. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
За министър:
Васил Грудев
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МИНИСТЕРСТВО
НА ОТБРАНАТА
Наредба за допълнение на Наредба № Н-12 от
2014 г. за условията и реда за предоставяне
на финансова или материална помощ и за
предоставяне на помещения във военните
клубове или в сгради в управление на Министерството на отбраната или структурите на
пряко подчинение на министъра на отбраната
(ДВ, бр. 61 от 2014 г.)
§ 1. В преходните и заключителните разпоредби се създава нов § 3а:
„§ 3а. (1) За 2015 г. лицата по чл. 2 могат
да кандидатстват за финансова помощ в дву
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дневен срок от влизане в сила на наредбата,
като подадат в деловодството на Министерството на отбраната мотивирано искане на
хартиен или на електронен носител ведно с
документите по чл. 10.
(2) Лицата по ал. 2, които са подали мотивирано искане и изискуемите документи
по чл. 10 в срока по § 3 през 2014 г., подават
само мотивирано искане в срока по ал. 1.
(3) Комисията разглежда мотивираните
искания до два дни след изтичане на срока
по ал. 1 и изготвя по реда на чл. 12 и 13 проект на годишен план на Министерството на
отбраната за 2015 г.
(4) Проектът на годишния план на Министерството на отбраната за 2015 г. се представя от директора на дирекция „Социална
политика“ на министъра на отбраната за
утвърждаване в 14-дневен срок от влизането
в сила на наредбата.“
Заключителна разпоредба
§ 2. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Николай Ненчев
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МИНИСТЕРСТВО
НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
ИНСТРУКЦИЯ № 8121з-78
от 24 януари 2015 г.

за реда за осъществяване на задържане, оборудването на помещенията за настаняване на
задържани лица и реда в тях в Министерството на вътрешните работи
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С тази инструкция се урежда редът
за осъществяване на задържане, оборудването
на помещенията за настаняване на задържани лица и реда в тях в Министерството на
вътрешните работи (МВР).
Чл. 2. При изпълнение на служебните си
задължения полицейските органи зачитат
правата на задържаните лица, регламентирани
в Конституцията на Република България, законите и Европейската конвенция за правата
на човека и основните свободи.
Чл. 3. Полицейските органи могат да задържат лица в случаите, определени в Закона
за Министерството на вътрешните работи
(ЗМВР).
Чл. 4. „Задържани лица“ по смисъла на
тази инструкция са тези, на които е ограничено правото на свободно придвижване при
условията и по реда на ЗМВР.
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Чл. 5. (1) В структурите на МВР се обособяват помещения за настаняване на задържани
лица, които включват:
1. помещения за задържане;
2. специални помещения за задържане на
непълнолетни лица;
3. обслужващи помещения:
а) помещения за водене на разпит;
б) помещения за сви ж дане и срещи с
адвокат;
в) санитарно-хигиенни помещения;
г) помещения за приемане на лица и обработка на документацията по задържане.
(2) Броят на помещенията за водене на разпит се определя в зависимост от служебната
необходимост и наличната материална база.
(3) Полицейските органи от структури на
МВР, в които няма обособени помещения за
настаняване на задържани лица, отговарящи
на изискванията по ал. 1, настаняват задържаните от тях лица в най-близката структура
на МВР, в която има обособени помещения
за настаняване на задържани лица.
Чл. 6. Помещенията за настаняване на
задържани лица се определят със заповед на
директорите на структурите на МВР.
Чл. 7. В помещенията за настаняване на
задържани лица се води регламентираната с
тази инструкция документация.
Г л а в а

в т о р а

ЗАДЪРЖАНЕ НА ЛИЦА В СТРУКТУРИТЕ НА МВР
Раздел I
Ред за задържане на лица
Чл. 8. Полицейските органи не допускат
използването на физическа сила, помощни
средства или оръжие спрямо задържаните
лица освен в изрично предвидените от ЗМВР
случаи.
Чл. 9. Действията на полицейските органи
изключват извършване, провокиране или толериране на какъвто и да било акт на изтезание,
нечовешко или унизително отношение или
наказание, както и прояви на дискриминация
спрямо задържаните лица.
Чл. 10. Полицейски орган, който е станал свидетел на неправомерна употреба на
физическа сила, извършване, провокиране
или толериране на какъвто и да било акт
на изтезание, нечовешко или унизително
о т ношен ие сп ря мо за д ърж а н и т е л и ца, е
длъжен да се намеси с цел да го предотврати или спре, за което незабавно уведомява
ръководителя си.
Чл. 11. (1) За всяко задържано лице се
издава заповед за задържане на лице от
полицейския орган, ограничил правото на
свободно придвижване на лицето.
(2) Заповедта за задържане се подписва от
полицейския орган и от задържаното лице.
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Отказът или невъзможността на задържаното
лице да подпише заповедта се удостоверява
с подписа на един свидетел.
(3) Заповедта за задържане се издава в 3
екземпляра, като един се прилага към препис
ката, един се архивира в съответната структура
на МВР и един се връчва на задържаното
лице непосредствено след нейното издаване.
(4) Заповедта за задържане се вписва в специален регистър за завеждане на заповедите за
задържане (приложение № 9) на съответната
структура на МВР.
(5) Номерът на заповедта се вписва в книгата за задържани лица.
(6) Заповед за задържане не се издава на
лица, за които е постановено принудително
довеждане или са задържани по реда на Наказателно-процесуалния кодекс (НПК), като:
1. лица, за които е постановено принудително довеждане, се записват в книгата за
пропускателния режим, като се отбелязват
номерът и датата на постановлението, с което
е разпоредено принудителното довеждане,
органът, който го е постановил, кой служител
ще работи с лицето, както и точният час на
влизане и напускане на лицето на структурата
на МВР; същите се настаняват в помещения,
различни от помещенията за задържане, и им се
осигурява непрекъснат контрол и набл юдение;
2. задържаните лица се записват в книгата
за задържани лица, като се отбелязват номерът
на постановлението за задържане, кой го е
издал, както и началният и крайният час на
задържането.
(7) Когато за призовано или доброволно
явило се лице по конкретен повод се издаде заповед за задържане, лицата веднага се
вписват в книгата за задържани лица, като
същевременно в книгата за пропускателния
режим се отбелязва, че лицето е задържано,
а за начален час на задържането се отбелязва
моментът, от който на лицето е ограничено
правото на свободно придвижване.
(8) При невъзмож ност да се установи
самоличността на задържаното лице в заповедта за задържане на мястото, определено
за вписване на данните, индивидуализиращи
задържаното лице, се отразяват полът, видимата възраст, телосложението, характерните
белези и други, като:
1. след установяване на самоличността на
задържаното лице се изготвя нова заповед за
задържане, която се прилага към предходната;
в новата заповед за начален час на задържането се отразява часът от предходната заповед;
2. при невъзможност да се установи самоличността на задържаното лице до изтичане
на 24 часа от задържането му се уведомява
компетентната прокуратура и се изпълняват
нейните указания.
(9) Заповедта за задържане се архивира
след освобождаване на задържаното лице.
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Чл. 12. (1) При задържане на лица в структура на МВР, в която не са обособени места
за настаняване на задържани лица и същата
е отдалечена от структурата, в която има
обособени такива:
1. заповедта за задържане се издава в 4
екземпляра, като четвъртият екземпляр се
предава на структурата, в която се настанява
задържаното лице;
2. при необходимост от прин удителен
престой на задържаното лице в рамките на
24 часа служителят, работещ с него, е длъжен
да създаде организация за конвоиране;
3. полицейският орган, задържал лицето,
изисква по телефона от оперативния дежурен
в оперативна дежурна част (ОДЧ) пореден
номер на заповед за задържане, след което
му докладва необходимата информация, касаеща задържането, с оглед отразяването є
в съответния специален регистър и книгата
за задържани лица;
4. ръководителите на структурите на МВР,
където се води документация по задържането,
създават необходимата организация за наличност в ОДЧ на поредни номера от деловодния
специален регистър извън работно време, в
празнични или почивни дни;
5. полицейският орган, издал заповедта
за задържане на лицето, е длъжен в първия
работен ден чрез ръководителя на структурата
на МВР да представи в съответното деловодство екземпляр от заповедта с приложените
документи.
(2) Полицейски органи на структури на
МВР, в които няма обособени места за настаняване на задържани лица, задържат лица,
като изискат пореден номер на заповед за
задържане по реда на ал. 1, т. 3. При спазване
на реда за вътрешна кореспонденция в МВР
четвъртият екземпляр от заповедта за задържане се предава на съответното длъжностно
лице по чл. 25, ал. 1 от структурата на МВР, в
която има обособено място за настаняване на
задържани лица и в която ще бъде настанено
задържаното лице.
(3) Четвъртият екземпляр от заповедта за
задържане се вписва и в специалния регистър
на структурата на МВР, в която се настанява
задържаното лице, като в книгата за задържани лица в графа 17 „Забележка“ се вписват
данните на задържалия лицето служител от
другата структура на МВР.
Чл. 13. Срокът за задържане на лица по
реда на ЗМВР започва да тече от момента, в
който е ограничено правото им на свободно
придвижване, като точният час се отбелязва в
заповедта за задържане независимо от времето
на нейното фактическо издаване.
Чл. 14. При преместване на задържаното
лице от една структура на МВР в друга се
отчита общото време на принудителен престой
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на лицето в структурите на МВР, като се спазва
24-часовият срок за полицейско задържане.
Чл. 15. (1) Незабавно след задържането
задържаното лице се запознава с основанията за задържането, предвидената в закона
отговорност, както и с правата му по ЗМВР,
включително с правото му:
1. да обжалва пред съда законността на
задържането;
2. на адвокатска защита от момента на
задържането;
3. на медицинска помощ;
4. на телефонно обаждане, с което да съобщи за своето задържане;
5. да се свърже с консулските власти на
съответната държава, в случай че не е български гражданин;
6. да ползва преводач, в случай че не разбира български език.
(2) Задържаното лице попълва декларация
в два екземпляра, че е запознато с правата си,
както и за намерението си да упражни или
да не упражни правата си по ал. 1, т. 2 – 6
(приложение № 1), като първият екземпляр
се връчва на задържаното лице, а вторият се
прилага към заповедта за задържане. Отказът
на задържаното лице да попълни декларация
се удостоверява с подписа на един свидетел.
(3) Когато задържаното лице е неграмотно
или не е в състояние само да попълни дек
ларацията, тя се попълва от служител, като
волеизявленията се диктуват от самото лице в
присъствието на свидетел, който удостоверява
тяхната истинност с подписа си.
(4) Възможността на задържаното лице да
упражни правото си да обжалва пред съда
законността на задържането се осъществява
по реда на Административнопроцесуалния
кодекс (АПК).
(5) На задържаното лице се предоставя
възможност да ползва адвокатска защита от
момента на задържането му. При декларирано
изрично желание тя се осъществява от:
1. защитник, посочен от задържаното лице,
като разходите са за негова сметка;
2. защитник по реда на Закона за правната
помощ извън случаите по т. 1.
(6) На явно място в помещенията за настаняване на задържани лица се поставя актуален
списък на дежурните адвокати, поддържан и
предоставен от адвокатския съвет, както и
телефони на Националното бюро за правна
помощ и на представител на местния адвокатски съвет, който отговаря за определяне
на адвокат по Закона за правната помощ.
(7) При декларирано изрично желание от
задържаното лице за назначаване на защитник
по реда на Закона за правната помощ дежурният
в ОДЧ/Оперативния дежурен център (ОДЦ)
незабавно уведомява по телефона избрания
защитник или представителя на адвокатския
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съвет за направеното искане за правна помощ,
данните на задържаното лице, основанието за
задържането му и неговото състояние.
(8) Точният час на уведомяване на защитника (дежурен адвокат или платен от
задържания адвокат), посочен от лицето или
представителя на адвокатския съвет по реда
на Закона за правната помощ, се отразява в
декларацията по ал. 2. В книгата за проведени
свиждания и получени вещи и хранителни
продукти (приложение № 8) се отбелязва
точният час на явяването на защитника в
съответната структура на МВР.
(9) За задържането дежурният в ОДЦ/
ОДЧ е длъжен незабавно да уведоми лице,
посочено от задържания.
Чл. 16. (1) Задържано лице, което не разбира български език или е глухонямо, глухо,
нямо или сляпо, се запознава с основанията
за задържането му и предвидената в закона
отговорност и се разясняват правата му, включително посочените в чл. 15, ал. 1, и редът
за действие по чл. 19 на разбираем за него
език с помощта на преводач или тълковник.
(2) В случаите на ал. 1 полицейският орган,
задържал лицето, или оперативният дежурен в
ОДЧ/ОДЦ осигурява преводач или тълковник.
(3) За изпълнение на извършената услуга
преводачът/тълковникът има право да получи
възнаграждение по ред, определен с отделна
заповед на министъра на вътрешните работи.
Чл. 17. В ОДЦ/ОДЧ на структурата на МВР,
където е задържано лицето, се води книга за
задържани лица (приложение № 2).
Чл. 18. (1) Задържаното лице се охранява
непрекъснато.
(2) Охраната на задържаното лице извън
помещенията за задържане се осъществява по
утвърден писмен ред от длъжностното лице,
което отговаря за организацията на охраната
на задържаните лица.
Чл. 19. Всички действия по приемане, настаняване, служебно придвижване, свиждане,
медицинско обслужване и освобождаване на
задържаните лица се отразяват в документацията, която се води в помещенията за
настаняване на задържани лица и се явява
приложение към инструкцията.
Чл. 20. (1) Преди настаняване в помещението за задържане на задържаното лице
се извършва обиск от длъжностно лице от
същия пол.
(2) Обискът по ал. 1 се извършва в присъствието на свидетел от същия пол, от който
е задържаното лице.
(3) Всички вещи, намерени при обиска на
задържания, се изземват и съхраняват. Изключение се допуска единствено за следните вещи:
1. религиозна и художествена литература;
2. медицински документи;
3. снимки на близки или членове на семейството;
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4. бележници с телефони за контакти за
правна помощ и близки;
5. законови текстове;
6. документи, издадени по повод на задържането;
7. лични записки, когато те не представляват веществени доказателства за извършено
престъпление, които задържаният може да
повреди или унищожи.
(4) За извършения обиск се съставя протокол, в който се описват всички иззети вещи.
(5) Протоколът се подписва от задържаното лице, служителя, извършил обиска, и
свидетеля.
(6) Иззетите с протокола по ал. 4 вещи при
освобождаване се връщат на задържаното лице
срещу разписка (приложение № 3), с изключение на тези, които са иззети като веществени
доказателства по реда, предвиден в НПК.
(7) Иззетите вещи се съхраняват в метален
шкаф, оборудван със секретно заключваща се
брава, разположен в обслужващите помещения, а до тяхното изграждане – в ОДЦ/ОДЧ.
Чл. 21. (1) На задържаното лице се извършва
медицински преглед по негово искане или когато здравословното му състояние налага това.
(2) Искане за извършване на медицински
преглед може да бъде отправено от родител,
настойник, попечител, юридически защитник
и представител на дипломатическа мисия на
държавата, чийто гражданин е лицето.
(3) За всеки медицински преглед се издава
документ от лекаря, който го е извършил. Копие от медицинския документ се предоставя
на задържаното лице или на упълномощен от
него защитник. Резултатите и евентуалните
медицински предписания се вписват от полицейския служител в книгата за медицински
прегледи (приложение № 4) и се подписват
от лекаря.
(4) При наличие на декларирано желание
на задържаното лице му се предоставя възможност за медицински преглед от лекар по
негов избор и за негова сметка.
(5) Присъствие на служител по време на
медицински преглед се допуска само по искане на медицинското лице, като този факт
се отбелязва в медицинския документ и в
книгата за медицински прегледи. Служителят,
присъстващ на прегледа, трябва да е от същия
пол, от който е задържаното лице.
(6) Ако при медицинския преглед има
основателни съмнения за неправомерно използване на физическа сила, помощни средства или оръжие спрямо задържаното лице,
служителят, придружавал лицето по време на
прегледа, писмено докладва на ръководителя
на структурата на МВР.
(7) При извършване на преглед или медицински процедури в случаите, когато лекарят е поискал присъствието на полицейски
служител, се вземат необходимите мерки за
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охрана с цел предотвратяване на бягство,
нападение или придобиване на предмети,
които впоследствие могат да послужат за
това. Когато не е поискано да присъства на
прегледа, полицейският служител охранява
пред вратата, готов е за съдействие и след
излизане на задържаното лице го проверява
за придобити предмети.
(8) На задържано лице, на което е извършен
медицински преглед и е изписано вземането на
медикаменти, свързани с негов здравословен
проблем, лекарствените средства се раздават
под контрола на длъжностните лица, отговарящи за неговата охрана.
(9) В случаите, когато здравословното състояние на задържаното лице налага извършване на медицински преглед или когато то
е отправило искане за извършване на такъв,
но впоследствие отказва да му бъде извършен, то писмено декларира пред лекаря своя
отказ, като удостоверява това с подпис върху
медицинския документ. При нежелание на
задържания да удостовери с подпис своя отказ
да бъде прегледан медицинският документ се
подписва от свидетел.
Чл. 22. (1) Когато задържаното лице не е
български гражданин, оперативният дежурен
на структурата на МВР, чийто служител е
издал заповедта за задържане, незабавно уведомява оперативния дежурен в ОДЦ на МВР.
(2) Оперативният дежурен в ОДЦ на МВР
незабавно уведомява дежурния на Министерството на външните работи (МВнР) за
задържането на лице, което не е български
гражданин, с оглед предаване на съобщението
в дипломатическата мисия на съответната
държава или тази, която я представлява в
Република България.
(3) Ако задържаното лице не е български
гражданин и пожелае само да извърши уведомяването по ал. 1, оперативният дежурен
предварително уточнява телефонния номер
на съответната дипломатическа мисия или
тази мисия, която я представлява, и в присъствието на преводач предоставя възможност
на задържаното лице да съобщи за своето
задържане, като контролира възможността
чрез разговора да се попречи на действията
на полицейските органи.
(4) Уведомяването на дежурния на МВнР
по реда на ал. 1 и 2 се осъществява и в случаите, когато задържаното лице не е български
гражданин и сам е извършил уведомяването
по реда на ал. 3.
(5) В случай че задържаното лице е бежанец
или лице, за което е открито производство за
предоставяне на статут на бежанец, вместо
консулството на държавата, чийто гражданин е, се уведомява Държавната агенция за
бежанците.
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Чл. 23. (1) Разговорите и беседите със
задържани малолетни лица се провеждат в
присъствието на педагог или психолог и в
присъствието на родителя или настойника.
(2) Разговорите и беседите със задържани
непълнолетни лица се провеждат в присъствието на педагог или психолог, а когато полицейският орган намери това за необходимо – и
в присъствието на родителя или попечителя.
Чл. 24. Преди настаняване в помещенията
за задържане съответното длъжностно лице:
1. поставя личните вещи на задържаното
лице на определеното за целта място;
2. придружава задържания до санитарнохигиенните помещения;
3. запознава задържания с правилника за
вътрешния ред и правата и задълженията му.
Чл. 25. (1) Задържаните лица се настаняват
в определените помещения за задържане след
разпореждане от съответното длъжностно
лице, отговарящо за тази дейност в структурата на МВР, и/или от оперативния дежурен
след работно време. Действията по настаняването на задържаното лице задължително се
съгласуват със служителя, който ще работи с
лицето, съгласно повода на задържането му.
(2) Задържаните лица се настаняват в помещенията за задържане, както следва:
1. лица от различен пол в различни помещения;
2. непълнолетни отделно от пълнолетни в
специални помещения, обзаведени съгласно
чл. 73;
3. служители на МВР, на Министерството
на отбраната (МО) и на Държавна агенция
„Национална сигурност“ (ДАНС) отделно от
други категории задържани лица;
4. изпаднали в криза, психично болни,
заразно болни, буйстващи, рецидивисти и
лица, за които има данни, че са извършители на тежко престъпление, отделно от други
задържани лица.
(3) Преместване на задържано лице от едно
помещение за задържане в друго може да се
извършва само с разрешение на служителя,
работещ с него по повода за задържането, и от
оперативния дежурен на структурата на МВР.
Чл. 26. По изключение в местата за настаняване на задържани лица могат да се нас
таняват лица, задържани по реда на НПК, в
рамките на досъдебно производство, водено
от разследващ полицай, за срок до 24 часа с
постановление на прокурора, със знанието на
оперативния дежурен на структурата на МВР.
Чл. 27. (1) Задържаните лица незабавно се
освобождават след отпадане на основанието
за задържане, но не по-късно от изтичането
на 24-часовия срок.
(2) Задържаните лица се освобождават
непосредствено преди привличане в качество
на обвиняем по реда на НПК.
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Чл. 28. Когато служител или гражданин
осъществи контакт със задържано лице без
знанието и писменото съгласие на предварително определените за работа със задържаното
лице служители, те незабавно се уведомяват
от служителя, установил това.
Чл. 29. (1) Всяко задържано лице по всяко
време има право на свиждане с адвокат и
представител на дипломатическата мисия,
гражданин на която страна е лицето.
(2) Свиждане по ал. 1 се осъществява свое
временно след уведомяване на оперативния
дежурен на структурата на МВР и служителя, пряко работещ с лицето, когато такъв е
определен.
Чл. 30. (1) Задържаното лице може да
бъде предадено на друга структура на МВР
и в рамките на срока за задържане да бъде
върнато. Това се отразява в документацията
за задържани лица.
(2) Когато задържано лице бъде предадено на друга структура на МВР, иззетите при
обиска вещи се предават по служебен ред и
се предоставят данни за последното хранене, приема на медикаменти и лечението на
лицето, като това се отразява в заповедта за
конвоиране на лицето.
(3) В случаите по ал. 2 се издава нова
заповед за задържане в структурата на МВР,
която приема задържаното лице. В новата
заповед за начален час се отбелязва часът на
задържане по предходната заповед, вписва се
нейният номер и от коя структура на МВР
е издадена. Часът на издаване на новата заповед се вписва като час на освобождаване
в старата заповед.
Раздел II
Организация на охраната на задържаните
лица
Чл. 31. (1) Охраната на задържаните лица
в структурите на МВР се организира съгласно реда за изпълнение на патрулно-постова
дейност в МВР.
(2) Ръководителят, а в негово отсъствие
оперативният дежурен на структурата на МВР
пряко отговарят за организацията на охраната.
(3) Полицейските служители, работещи със
задържаните лица, се ръководят от принципите
на законност, спазване на човешките права и
нормите на професионалната етика.
Чл. 32. За всички длъжностни лица, които
непосредствено организират и осъществяват
дейността, свързана със задържаните лица в
помещенията за настаняване на задържани
лица, се изготвят подробни указания с общи,
особени задължения и действия при кризи.
Чл. 33. За осигуряване охраната на задържаното лице при придвижването му в района на структурата на МВР се вземат всички
необходими мерки за недопускане на бягство
на лицето.
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Чл. 34. За решаване на конкретни задачи
по охраната на задържани лица могат да се
включват служители, неопределени за тази дейност или временно отклонени от други задачи,
след даване на конкретни разпореждания от
оперативния дежурен на структурата на МВР.
Чл. 35. (1) За охраната на задържано лице,
настанено в лечебно заведение, се изготвят
указания, които се съгласуват с административното ръководство на това заведение.
(2) При охрана на задържано лице в лечебно
заведение се извършва следното:
1. уточняват се служители на лечебното
заведение, които ще имат достъп до лицето;
2. установява се система за връзка за уведомяване на охраната, началника и админис
тративния директор на лечебното заведение;
3. уведомява се съответното районно управление (РУ) и се установява системата за
връзка и контрол;
4. извършва се охранителна оценка на помещението и се набелязват конкретни мерки
за организиране на охраната;
5. при необходимост се въвеждат режимни
мероприятия в района около помещението и
в непосредствена близост в сградата до мястото, където е настанено задържаното лице;
6. задължително е през нощта служителят
от охраната да е от същия пол, от който е
задържаното лице, в случай че престоява в
едно и също помещение с него;
7. контролът на поста се осъществява непрекъснато за всяка смяна.
Чл. 36. (1) Смяна на нарядите, изпълняващи задачи по охраната на задържани лица,
се извършва със знанието и по възможност
в присъствието на оперативния дежурен на
структурата на МВР или непосредствения им
ръководител.
(2) Извеждането на задържани лица от
помещенията за задържане до обслужващите
помещения се извършва поотделно най-малко
от двама служители.
Чл. 37. (1) В помещени ята, където се
настаняват задържани лица, в структурите
на МВР се изгражда система за физическа
защита с цел своевременно предотвратяване
на всеки опит за нападение, самонараняване,
безконтролно отклонение по време на престой или придвижване, както и други случаи
на осуетяване на изпълнението на служебни
задължения от длъжностни лица, пряко или
косвено свързани със задържаното лице.
(2) Лицата, настанени в помещенията за
задържане, се наблюдават постоянно – непосредствено или чрез система за видеонаблюдение, за което предварително се информират
съгласно правилника за вътрешния ред в
помещенията за задържане.
(3) Системата за физическа защита на помещенията за задържане, както и местата, през
които преминават и пребивават задържани
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лица, задължително се анализират всяка година, както и след всяко възникнало бягство,
нападение, самоубийство и други инциденти,
свързани с действия по задържането на лица
в съответната структура на МВР.
Чл. 38. (1) Анализът на системите за физическа защита се документира с протокол за обследване и оценка надеждността на системата.
(2) Организацията и документирането на
реда и действията, свързани със задържани
лица, подлежи на ежегоден контрол и анализ
от ръководителя на структурата на МВР, в
която се задържат лица.
Чл. 39. В структурата на МВР, където
пребивават задържани лица и/или имат отношение към тази дейност, на ръководния и
изпълнителския състав се възлагат функционални задължения и задачи по създаване
организация, изпълнение и контрол.
Раздел III
Режим на лицата
Чл. 40. (1) На всяко задържано лице в
структура на МВР се указват:
1. ограничителният режим;
2. мястото за пребиваване;
3. правата му;
4. задълженията му.
(2) Ръководителят на структурата на МВР
утвърждава Правилник за вътрешния ред в
помещенията за настаняване на задържани
лица, който се поставя на видно място в помещенията за настаняване на задържани лица.
Чл. 41. (1) Режимните мероприятия се определят от длъжностното лице, отговарящо за
тази дейност, по реда, определен в законите
и подзаконовите нормативни актове.
(2) Режимните мероприятия се преценяват с оглед личността на задържаното лице,
наличието на съответни заболявания или
необходимостта от спазване на режим по
медицинско предписание или диета.
Чл. 42. (1) На всяко задържано лице се
осигурява храна съгласно норматив, определен
с акт на министъра на вътрешните работи.
Храната се раздава в общоприетото време за
закуска, обяд и вечеря съгласно определеното в
Правилника за вътрешния ред в помещенията
за настаняване на задържани лица.
(2) При осигуряване на храна се следи да
не се увреди здравето на задържаното лице
поради нарушаване на диета и други медицински предписания.
(3) Осигурената храна не бива да е в противоречие с личните предпочитания на лицето, свързани със спазването на определени
религиозни норми.
(4) За всяко предоставяне на храна, донесена от външни лица или предоставена по
установения за МВР ред, задържаното лице се
подписва в книгата за проведени свиждания
и получени вещи и хранителни продукти.
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Чл. 43. (1) Задържаното лице не може да
бъде ограничавано от възможностите за ползване на тоалетна, получаване на лични вещи
за хигиенни нужди, лична храна, закупена
от него или получена от негови близки, като
времето, честотата и целесъобразността на
тези действия се определят и контролират от
длъжностното лице, отговарящо за вътрешния
ред в помещенията за задържане.
(2) Свиждане с близки и получаване на храна,
дрехи и вещи от тях се извършва в присъствие
и под контрол на служител от охраната след
писмено разрешение на длъжностното лице,
отговарящо за тази дейност, и/или служителя,
който работи с него по повода, за който лицето
пребивава в структурата на МВР.
Чл. 44. За лица, осъдени на „лишаване от
свобода“, режимът, определен съгласно Закона
за изпълнение на наказанията и задържането
под стража, не се изпълнява, когато те са
настанени в структурите на МВР или при
конвоиране.
Чл. 45. За задържани служители на МВР,
МО и ДАНС незабавно се уведомява ОДЧ на
структурата на МВР, чиито служители са, или
съответните служби на МО и ДАНС.
Раздел IV
Освобождаване на задържано лице
Чл. 46. (1) Задържаното лице се освобождава незабавно след отпадане на основанието
за задържане или след изтичане на определения в закона срок, което се контролира от
длъжностните лица по чл. 25, ал. 1.
(2) В заповедта за задържане и в книгата
за задържани лица се записва точният час на
освобождаване на задържаното лице.
(3) При освобождаване на задържаното лице
в книгата за задържани лица се отбелязва
видимото му здравословно състояние, като
при необходимост или по искане на лицето
се извършва и медицински преглед по реда
на чл. 21.
Раздел V
Действия при криза
Чл. 47. Съобразно архитектурния план на
сградата в указанията на постовете и маршрутите на служителите по охрана на помещенията за настаняване на задържани лица се
вписват правила за действия при криза, които
се отнасят за усложнения, предизвикани от
задържани лица (нападение, опит за бягство,
самонаранявания и др.), природни бедствия,
пожари, крупни промишлени аварии и др.
Чл. 48. Действията при криза в случай на
външно нападение на местата за настаняване
на задържани лица се планират и в ОДЧ на
структурата на МВР.
Чл. 49. За задържани лица, настанени в
лечебни заведения, действията при криза се
планират и съгласуват с ръководството на
лечебното заведение.
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Чл. 50. Служителите, осъществяващи охраната на задържани лица, не допускат нарушаването на системата за физическа защита
на задържаните лица, придобиването от тях
на вещи и осъществяването на нерегламентирани контакти, които са предпоставка за
възникване на кризисни ситуации.
Раздел VI
Ред за достъп до помещенията за настаняване на задържани лица и предоставяне на
информация за задържаните лица
Чл. 51. За извършване на служебна проверка по заповед относно действия на задържано лице и/или на служители на МВР се
предоставя за ползване цялата информация,
свързана с неговото задържане и пребиваване
в структурата на МВР.
Чл. 52. При необходимост от осигуряване
на допълнителна информация за задържаното
лице за нуждите на органи на съдебната власт
могат да се изготвят справки или предоставят
копия от служебната документация, водена в
структурите на МВР.
Чл. 53. (1) Право на достъп и осъществяване на контрол за спазване на човешките
права, реда и режима в помещенията за настаняване на задържани лица в структурите на
МВР имат представители на международни
и неправителствени организации, свързани
с тази дейност и упълномощени съгласно
международните ангажименти на Република
България или от съответните компетентни
национални институции.
(2) Достъпът до помещенията за настаняване на задържани лица в структурите на
МВР се осигурява на международни експерти,
които могат да ги посещават по силата на
международни договори и конвенции, ратифицирани от Република България. В тези случаи
се спазват изискванията на съответния акт.
(3) Достъп без предизвестие по всяко време
до помещенията за настаняване на задържани
лица в структурите на МВР се осигурява на
омбудсмана във връзка с изпълнение на правомощията му като Национален превантивен
механизъм по Закона за омбудсмана.
(4) Режимът на достъп на представители
на неправителствени организации и други
органи и институции, осъществяващи граждански контрол върху дейността на МВР, с
изключение на достъпа по ал. 3, е предварителноуведомителен по реда за пропускателния
режим в МВР.
(5) Посещения и проверки, извършени
по ал. 1, 2, 3 и 4, се отразяват в книгата за
инспекции (приложение № 5).
Чл. 54. (1) Директорите на Главна дирек ц и я „Кри м и на л на пол и ц и я“ (ГДК П),
Главна дирекция „Охранителна полиция“
(ГДОП), Главна дирекция „Гранична поли-
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ция“ (ГДГП), областни дирекции на Министерството на вътрешните работи (ОДМВР)
и дирекция „Сигурност на Министерството
на вътрешните работи“ (ДСМВР) уреждат
условията за осъществяване на гражданско
наблюдение над помещенията за настаняване
на задържани лица на определена територия
от независими граждански наблюдатели.
(2) Условията за извършване на гражданско
наблюдение се уреждат чрез споразумение
между ГДКП, ГДОП, ГДГП, ОДМВР, ДСМВР
и съответната организация с нестопанска
цел, която осигурява администрирането на
наблюдението и обобщаването на резултатите.
(3) Споразумението задължително урежда
процедури за осигуряване на:
1. системност на наблюдението;
2. подбор на доброволци;
3. независимост на доброволците;
4. минимална предварителна подготовка
на доброволците.
Чл. 55. Гражданските наблюдатели могат
да бъдат лица, които отговарят на следните
изисквания:
1. да са български граждани, навършили
18 години, които не са поставени под пълно
или ограничено запрещение;
2. да са уважавани членове на местната
общност;
3. да не са свързани лица по смисъла на
§ 1 от Търговския закон с администратора на
проекта или с друг граждански наблюдател;
4. да не са осъждани за престъпление от
общ характер и срещу тях да не е образувано
наказателно производство;
5. да не страдат от психически заболявания;
6. да не са служители на МВР.
Чл. 56. Информацията за задържаните
лица в структурите на МВР се предоставя
на средствата за масово осведомяване след
съгласуване с длъжностното лице, което пряко работи или ръководи работата с лицето,
като не се възпрепятства разследването и се
спазват изискванията за правата на задържаното лице, НПК, Законът за защита на
класифицираната информация и Законът за
защита на личните данни.
Чл. 57. (1) Във връзка с работата по конкретен случай могат да бъдат въвеждани
ограничения по отношение на кръга от служители, които ще разполагат с информация
за задържаното лице, или да не се подава
информация в средствата за масово осведомяване по преценка на длъжностното лице,
което ръководи работата със задържания.
(2) В изключителни случаи, при които
е необходимо да се осигури анонимността
на задържаното лице при придвижване на
публично място, му се поставя временно
маска или друго средство за гарантиране на
анонимност.
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ОБОРУДВАНЕ НА ПОМЕЩЕНИЯТА ЗА
НАСТАНЯВАНЕ НА ЗАДЪРЖАНИ ЛИЦА
Раздел I
Изисквания и оборудване на помещенията
за задържане
Чл. 58. (1) Помещенията за задържане
в МВР са с минимална квадратура 7 кв. м
за самостоятелно помещение и 4 кв. м на
човек в помещение за повече от едно лице
и се оборудват по подходящ за категорията
лица начин.
(2) В помещенията за задържане се осигурява място за почивка – нар или легло.
(3) На задържаните лица за времето на
почивка през тъмната част на денонощието
се осигурява завивка.
(4) В помещенията за задържане не се допуска поставянето на белезници на задържаното
лице освен в случаите, когато има опасност
да нарани друго задържано лице или себе си.
Чл. 59. В съответните лечебни заведения
на МВР се оборудват стаи за лечение на задържани от полицейските органи лица.
Чл. 60. Помещенията за задържане се разполагат така, че да обезпечават удобна, къса и
изолирана връзка с обслужващите помещения,
при което да се изключи контакт с външни
лица и по възможност – с други задържани.
Чл. 61. Помещенията за задържане се
разполагат и устройват по начин, който не
създава условия за увреждане здравето на
задържаните лица и охраната.
Чл. 62. При преминаването на задържани
лица през помещенията за задържане не се
допуска съхраняването на предмети, които
могат да бъдат използвани за нападение срещу
охраната или като средство за взломяване на
прегради.
Чл. 63. След извършване на анализ на
системата за физическа защита в помещенията за настаняване на задържани лица и по
маршрута на придвижване на задържаните
лица, както и на входовете се монтират камери за наблюдение и задължителен запис,
сигнално-охранителна техника (СОТ), телефон
за диспечерска връзка, охранително и аварийно осветление и други технически средства.
Чл. 64. Подовата настилка на помещенията за настаняване на задържани лица е от
материал, позволяващ лесно почистване и
дезинфекция.
Чл. 65. Не се допускат остри ръбове и детайли на конструкциите, инсталациите или
обзавеждането, които биха дали възможност
за умишлено самонараняване.
Чл. 66. Помещенията за задържане се оборудват с врати, надеждни срещу взломяване.
Чл. 67. За личните вещи на задържаните
лица се обособяват места извън помещенията
за задържане.
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Чл. 68. В помещенията за задържане се
осигурява постоянна вентилация и достъп до
естествена светлина.
Чл. 69. В помещенията за задържане се
осигурява изкуствено осветление и слабо
осветление (охранително) за наблюдаване на
помещенията през времето, когато задържаните лица спят, като:
1. не се допуска наличието на контакти
или друг вид силнотокови инсталации в помещенията за задържане;
2. електрическото осветление е обезопасено и се включва от самостоятелен електрически ключ, изнесен извън помещенията за
задържане;
3. осветителните тела са защитени и монтирани в ниши.
Чл. 70. В помещенията за настаняване на
задържани лица през отопляемия сезон се
осигурява минималната температура 18° по
Целзий. При липса на централно отопление
в сградата се допуска и друг вид безопасно
отопление, което се обслужва извън помещенията за настаняване на задържани лица.
Чл. 71. Постовият, охраняващ помещенията за настаняване на задържани лица,
изпълнява служебните си задължения без
оръжие, като му се осигурява телефонна
диспечерска връзка с оперативния дежурен
на структурата на МВР.
Чл. 72. (1) В помещенията за настаняване
на задържани лица се осъществява постоянен
контрол, който може да бъде непосредствен
или да се реализира с помощта на съответните
технически средства.
(2) Апаратурата, осигуряваща работата на
техническите средства за наблюдение (аудио- и
видеоапаратура) и електрическото захранване,
се монтира в отделно помещение, което няма
пряка връзка с помещенията за настаняване
на задържани лица.
(3) За задържане на лица с особено агресивно поведение едно или н яколко от
помещенията за задържане могат да бъдат
с повишена звукоизолация и оборудвани по
начин, непозволяващ на задържаното лице
да се самонарани.
Чл. 73. Специалните помещения за задържане на непълнолетни лица отговарят на
следните допълнителни условия:
1. вътрешността е с приветлив и подходящ
за възрастта вид;
2. има обособени легла, окомплектовани
с постелъчен инвентар (чаршафи, калъфки,
одеяла, възглавници), маса, два стола, шкаф
за лични вещи, сапун и кърпи;
3. осигурено е постоянно наблюдение от
страна на ОДЧ – директно или чрез видеокамера на монитор;
4. има монтирани сигнални бу тони за
реагиране от страна на задържаните при
необходимост;
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5. стъклата на прозорците са обезопасени от вътрешната страна с метална мрежа,
така че непълнолетните да не могат да ги
достигнат;
6. не се допуска наличието на открити
електроизточници, остри, режещи, запалителни и други предмети, които биха застрашили
здравето и живота на задържаните.
Чл. 74. (1) Лицата, на които е предоставена
полицейска закрила, не могат да бъдат третирани като задържани лица, поради което
помещенията, предвидени за тях, следва да
са отделни.
(2) В структурите на МВР, където няма
техническа възможност за изграждане на
отделни помещения, не се допуска настаняването в едно и също помещение, по едно и
също време, на задържани непълнолетни лица
по ЗМВР и такива, на които е предоставена
полицейска закрила по Закона за закрила
на детето.
Раздел II
Изисквания и оборудване на обслужващите
помещения
Чл. 75. (1) Помещенията за водене на разпит са звукоизолирани и разполагат с гарантирано основно и аварийно осветление, като
същевременно отговарят на следните условия:
1. нямат застрашителен вид – да не са изцяло декорирани в черно и да не са оборудвани
с прожектори, насочени към стола, използван
от лицето, подложено на разпит;
2. почистени, проветрени, затоплени и
позволяват на всички участващи в процеса
на разпит да са седнали на столове от един
и същ тип и стандарт, осигуряващи сходен
комфорт;
3. столът и масата на разпитвания са неподвижно закрепени за пода и/или стените;
4. има апаратура за осъществяване на
пълен електронен аудио- и видеозапис на
водения разпит, която задължително се използва, за контрол по спазването на реда по
пребиваване на задържаното лице и зачитане
на правата му;
5. няма предмети, като дървени палки,
дръжки от метли, бухалки, метални прътове,
парчета от плътен електрически кабел, имитация на огнестрелни оръжия или ножове и
др., които могат да бъдат използвани с цел
насилие или да създадат впечатление за заплаха спрямо задържаните лица.
(2) Направените аудио-видеозаписи на
проведения разпит се съхраняват в структурното звено за срок 30 дни от неговото
осъществяване.
(3) За осъществяване на наблюдение и
скрито разпознаване в помещенията за водене
на разпит се допуска монтажът на „оперативно
огледало“.
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Чл. 76. Помещенията за свиждане и среща
с адвокат се звукоизолират и осигуряват с
гарантирано основно и аварийно осветление,
като същевременно отговарят на следните
условия:
1. столовете, масите и други предмети в
тях са неподвижно закрепени за пода и/или
стените;
2. осигуряват конфиденциалност на разговора, като същевременно съществува възможност за визуален контрол от охраната
през остъклена част на вратата или по друг
подходящ начин.
Чл. 77. (1) В санитарно-хигиенните помещения не се допуска да има открити ел. инсталации, а тоалетните и мивките са изработени
от нечуплив материал. Ако има бойлер, той
се монтира така, че до него да нямат достъп
задържаните лица.
(2) В частта от сградите, където са помещенията за задържане, се осигурява тоалетна
и по възможност баня, която се ползва само
от задържаните лица.
Чл. 78. (1) Помещени ята за приемане
на лица и обработка на документацията по
задържане са самостоятелни помещения за
временен престой на лица, подлежащи на
задържане, които са с мярка „задържане под
стража“, лишени от свобода и принудително
доведени.
(2) В помещенията за приемане на лица и
обработка на документацията по задържане
лицата по ал. 1 престояват само в рамките
на процедурата по обработка на документите
за решаване на въпроса на тяхното пребиваване в структурата на МВР, освобождаване
или предаване на органите на правосъдието.
(3) В помещенията за приемане на лица и
обработка на документацията по задържане,
както и в местата за настаняване на задържани лица не се допуска наличието на метални
тръби (релси) за закопчаване с белезници. В
тях се монтират неподвижно закрепени за
пода места за сядане (пейки) с възможност
за закопчаване с белезници към тях.
(4) В помещенията за приемане на лица и
обработка на документацията по задържане
се оборудва работно място с необходимата
техника и документация за обработката и
задържането на лица.
Чл. 79. В зависимост от капацитета и
служебната натовареност на помещенията
за настаняване на задържани лица може да
има и други спомагателни помещения, като
складове, медицински кабинет, лаборатории,
помещения за приготвяне и/или подготовка
на храна и др.
Чл. 80. (1) За задържани лица в лечебни
заведения могат да се обособят специализирани помещения за задържане, отчитащи
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спецификата на лечебното заведение и създаващи условия за нормално протичане на
лечението.
(2) Помещенията за приемане на лица и
обработка на документацията по задържане
създават възможност за пряко наблюдение
от охраната на поведението на задържаните
лица и ограничаване безконтролното влизане
и излизане от стаята.
Чл. 81. Местата извън помещенията за
настаняване на задържани лица, през които преминават или пребивават задържани
лица – коридори, тоалетни, гаражи и други,
се обезопасяват със средства за физическа
защита.
Г л а в а

ч е т в ъ р т а

КОНТРОЛ И ОТЧЕТНОСТ
Раздел I
Контрол
Чл. 82. В кръга на своята компетентност
прокуратурата осъществява надзор и контрол
върху дейността на МВР, свързана със спазване
на законността и правата на човека, в т. ч. и
спрямо лица, задържани в структурите на МВР.
Чл. 83. Омбудсманът във връзка с изпълнение на правомощията му като Национален
превантивен механизъм осъществява контрол
с цел защитата на задържаните лица от изтезания и други форми на жестоко, нечовешко
или унизително отнасяне или наказание.
Чл. 84. Вътрешен контрол върху дейността
по задържане на лица в структурите на МВР
се извършва след издаване на писмена заповед.
Чл. 85. Ръководител ят на ст ру кт у рата
на МВР, чийто изпълнителски състав осъществява дейност, свързана със задържаните
лица, системно кон т роли ра и ана лизи ра
тази дейност, като предприема своевременни мерки за отстраняване на слабостите и
предпоставките за нарушения на правата
на задържаните лица, както и процедурите,
свързани с пребиваването им в помещенията
за настаняване на задържаните лица.
Чл. 86. (1) Контролът по дейността със
задържаните лица, организацията на охраната на задържаните лица и процедурите по
тяхното пребиваване в структурите на МВР
се извършва по направления на дейности.
(2) Директорите на ГДКП, ГДОП, ГДГП,
РДГП, ОДМВР и ДСМВР организират контролни проверки най-малко един път на
шестмесечие или при конкретен повод.
(3) Началниците на РУ и гранично полицейско управление (ГП У) контролират
дейностите със задържаните лица ежедневно.
(4) При установяване на нарушения незабавно се предприемат мерки за тяхното
отстраняване.
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Раздел II
Отчетност
Чл. 87. (1) В структурите на МВР, където
са обособени помещения за настаняване на
задържани лица, се издава и води следната
документация:
1. заповед за задържане (съгласно ЗМВР);
2. протокол за личен обиск (съгласно ЗМВР);
3. декларация (приложение № 1);
4. книга за задържани лица (приложение
№ 2);
5. разписка за върнати вещи и пари на
задържаните лица (приложение № 3);
6. книга за медицински прегледи (приложение № 4);
7. книга за инспекции (приложение № 5);
8. книга за извеждане на задържано лице
извън местата за задържане (приложение № 6);
9. книга за иззетите, получените и разходваните суми от/за задържаните лица (приложение № 7);
10. книга за проведените свиждания и
получените вещи и хранителни продукти
(приложение № 8);
11. книга за констатации от проверките
на непосредственото изпълнение на ППД
(съгласно Инструкция за патрулно-постова
дейност на МВР);
12. специален регистър за завеждане на
заповедите за задържане (приложение № 9).
(2) Водената документация по ал. 1, т. 1 – 11
се съхранява до архивирането є в ОДЦ (ОДЧ)
на структурите на МВР, а по ал. 1, т. 12 – в
деловодството на структурата на МВР.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ
РАЗПОРЕДБИ
§ 1. Тази инструкция се издава на основание
чл. 72, ал. 9 от Закона за Министерството
на вътрешните работи.
§ 2. Тази инструкция отменя Инструкция
№ Із-1711 от 2009 г. за оборудването на помещенията за настаняване на задържани лица
в структурите на МВР и реда в тях (обн., ДВ,
бр. 78 от 2009 г.; изм., бр.40 от 2010 г.; изм. и
доп., бр. 33 от 2012 г.).
§ 3. Несъответствията с изискванията по
глава трета се отстраняват по график, утвърден
от министъра на вътрешните работи.
§ 4. Изпълнението на инструкцията се
възлага на директорите на Главна дирекция
„Криминална полиция“, Главна дирекция
„Охранителна полиция“, Главна дирекция
„Гранична полиция“, областните дирекции
на МВР, дирекция „Сигурност на Министерството на вътрешните работи“ и командира на
Специализирания отряд за борба с тероризма.
§ 5. Контролът по изпълнение на инструкцията се възлага на главния секретар на МВР.
Министър:
Веселин Вучков
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Приложение № 1
към чл. 15, ал. 2
ДЕКЛАРАЦИЯ
Днес, ……… 20…….г., в .…ч., подписаният ......
..................................................................................
(име, презиме, фамилия на задържаното лице)
удостоверявам, че при задържането ми съм
запознат със следните права, и декларирам, че:
1. ......................... адвокатска защита по мой
желая/не желая
избор и за моя сметка.
ПОДПИС:
(задържано лице)
2. ............ ... адвокатска защита от служебен
желая/не желая
адвокат по реда на Закона за правната помощ.
ПОДПИС:
(задържано лице)
3. .................... здравословни проблеми, изразяимам/нямам
ващи се в ...............................................................
...........................................................................................
(задържаното лице описва вида на заболяването или
симптомите, които налагат консултация с лекар)
ПОДПИС:
(задържано лице)
4. ................... медицински преглед от лекар по
желая/не желая
мой избор и за моя сметка.
ПОДПИС:
(задържано лице)
5. ................. .. медицински преглед от лекар.
желая/не желая
ПОДПИС:
(задържано лице)
6. ..................... член от семейството ми или
желая/не желая
друго заинтересовано лице да бъде уведомено
за моето задържане.
ПОДПИС:
(задържано лице)
7. .......................................... за правото ми на
уведомен съм/не съм уведомен
свиждания, да получавам колети и храна.
ПОДПИС:
(задържано лице)
8. .............. нужда от специална хранителна
имам/нямам
диета. Диетата ми изисква: ................................
........................................................................ ...........
(описват се хранителните продукти, които могат
да бъдат консумирани, и честота на хранене)
ПОДПИС:
(задържано лице)
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9. Веднага при задържането ми устно бях
запознат с правата си по чл. 72, 73 и 74 ЗМВР.
ПОДПИС:
(задържано лице)
10. ....................... да се свържа с консулските
желая/не желая
власти и да ги уведомя за моето задържане.
ПОДПИС:
(задържано лице)
Декларацията попълних с помощта на преводача/тълковника ................................................
........................................................................ ...........
(име, презиме и фамилия, ЕГН (ЛНЧ), номер на
документ за самоличност и постоянен адрес)
ПОДПИС:
(задържано лице)
ПОДПИС:
(преводач/тълковник)
За задържани лица, които са неграмотни
или не са в състояние сами да попълнят декларацията, същата се попълва от служител, като
волеизявленията се правят от самото лице в
присъствието на свидетел, който удостоверява
тяхната истинност с подписа си.
Служител: .........................................................
..................................................................................
..................................................................................
(име, презиме, фамилия, длъжност и структура на
МВР, в която работи)
ПОДПИС:
(служител)
Свидетел: ..........................................................
..................................................................................
(собствено, бащино, фамилно име, ЕГН и постоянен
адрес)

ПОДПИС:
(свидетел)
Отказът на лицето да подпише декларацията се
удостоверява с подпис на свидетеля: .................
..................................................................................
(име, презиме и фамилия, ЕГН и постоянен адрес)
ПОДПИС:
(свидетел)
Точният час на уведомяване на защитника
(дежурен адвокат или платен от задържания
адвокат) е ...............................................................

ПОДПИС:
(служител
по чл. 15, ал. 7)
Забележка. Декларацията се попълва в два екземпляра, като един се прилага към екземпляра
на заповедта за задържане, който се прилага към
дело, и един се дава на задържаното лице. В декларацията т. 10 се попълва само когато задържаното
лице не е български гражданин.
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Приложение № 2
към чл. 17
КНИГА
за задържани лица
№
по
ред

Дата и час на
№, дата и час
приемане в
на заповедта за
помещението задържане (№ на
за настанява- постановление за
не на задързадържане)
жани лица

1.

2.

Основание за
задържането

3.

Име, презиме, фами- Постоянен и настолия на задържаното ящ адрес на задърлице, ЕГН, местожаното лице
рождение

4.

5.

Здравословно В кое помещение
Длъжност,
Кой работи
състояние на
е настанен/преиме и фамис лицето
лицето при за- местен, дата, час лия на служидържане
теля, задържал
лицето
7.

8.

9.

6.

№ и дата на
№ на заповедта за
постановлени- конвоиране и къде
ето за промя- е изпратено лицето
на мярката за
неотклонение

10.

11.

Причини за ос- Дата, час, мину- Име, фамилия и подпис Здравословно състовобождаване и ти на освобожда- на служителя, изпълнил яние на лицето при
по чие нареж- ване или препра- разпореждането за освоосвобождаване
дане
щане
бождаване (препращане)
на лицето
13.

14.

15.

16.

РАЗПИСКА
за върнати вещи и пари на задържано лице

12.
Забележка

17.

Приложение № 3
към чл. 20, ал. 6

Подписаният .................................................................................................................................................
(име, презиме, фамилия)
удостоверявам, че получих обратно:
1. Следните вещи: ........................................................................................................................................
2. Сума пари ............................ словом ................................................................................................. лв.
от служителя .................................................................................................................................................
(име, презиме, фамилия, длъжност)
Предал: ...........................................
Получил:................................................
(подпис на служителя)
(подпис на задържаното лице)
............. 20 ... г.
................. 20 ... г.
гр. .......................
гр. ...........................

КНИГА
за медицински прегледи
№
по
ред

Име, пре- Номер на Точен час
Резултат от
зиме, фа- заповедта
на измедицинския
милия на за задър- вършване
преглед при
задържаножане
на презадържане или
то лице
гледа
по време на
пребиваването
на лицето в
структурата на
МВР

Медицинско
лице, извършило прегледа, от /в
кое здравно
заведение

Приложение № 4
към чл. 21, ал. 3

Служител, при- Отказ на
състващ на
лицето
прегледа при заот предържане или по
глед
време на пребиваването на лицето
в структурата на
МВР
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Приложение № 5
към чл. 53, ал. 5

КНИГА
за инспекции
№
по
ред

Дата и час на
инспекцията

По силата на какъв документ е
инспекцията

Име, презиме и фамилия
на инспектиращия и от
коя организация е

Констатации и
препоръки

Забележка

Приложение № 6
към чл. 87, ал. 1, т. 8
КНИГА
за извеждане на задържано лице извън помещенията за задържане
№
по
ред

Дата,
час на
извеждане на
лицето

Име, презиме
и фамилия на
задържаното
лице

Цел на
извеждането

Дата,
Длъжност,
час и
име, фамилия и подпис минути
на извежда- на връщия (конщане на
воиращия)
лицето
служител

Служител,
предал
лицето

Длъжност,
фамилия и
подпис на
приемащия
служител

Забележка

Приложение № 7
към чл. 87, ал. 1, т. 9

КНИГА
за иззетите, получените и разходваните суми от/за задържаните лица
№
по
ред

Име, пре- Постъпи- Разходва- Остатък. ОбясИме и подпис
Име и подпис
зиме, фа- ли суми ни суми нения за извър- на служителя за на задържания
милия и
шените разходи постъпили суми за постъпилите
ЕГН на заи извършените суми и извърдържаното
разходи
шените разходи
лице

Забележка

Приложение № 8
към чл. 15, ал. 8

КНИГА
за проведените свиждания и получените вещи и хранителни продукти
№ Дата Кой е разрешил Име, презиИме,
Предадени
Предоставени
по
и
свиждането,
ме, фамипрезиме,
вещи и
вещи и храниред час
получаването
лия, ЕГН, фамилия хранител- телни продукти
на пари, вещи
връзка на на задърни прона задържаното
и хранителни
посетителя
жаното
дукти за
лице, донесени
продукти, на
със задърлице
ползване от външни лица,
какво основажаното
от задъри предоставена
ние. Подпис на лице и цел
жаното
храна по ред,
разрешилия
на посещелице
установен за
нието
МВР

СПЕЦИАЛЕН РЕГИСТЪР
за завеждане на заповедите за задържане
№ № и дата
по на запоред ведта за
задържане

622

Час на
задържане

Вх. №, кога- Основание
то заповедта за задъре издадена
жане
от полицейски орган
от друга
структура
на МВР

Име, презиме, фамилия на задържаното
лице

ЕГН

Подпис на задържаното лице
за всяко ползване на вещ или
хранителни продукти, донесени
от външни лица,
и предоставена
храна по ред, установен за МВР

Приложение № 9
към чл. 11, ал. 4

Име, фами- Забележка
лия и длъжност на
служителя,
задържал
лицето
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО
НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУК АТА
ЗАПОВЕД № РД-14-7
от 26 януари 2015 г.
На основание чл. 11, ал. 3 ЗНП във връзка
с чл. 18, ал. 2, т. 1 ППЗНП и чл. 17 от Наредба
№ 7 от 2001 г. за откриване, преобразуване,
промени и закриване на частни детски градини
и училища разрешавам на „Алегрия“ – ЕООД,
представлявано от Снежана Велчева Казакова,
ЕИК 201668271, седалище и адрес на управление – Варна 9010, р-н „Приморски“, ул. Роза 20,
вх. А, ет. 3, ап. 29, да открие Частна целодневна
детска градина „Чебурашка“ – Варна.
1. Възпитанието и обучението в детската
градина се организират и провеждат по утвърдена програма в съответствие с държавното
образоват ел но изиск ва не за п ред у ч и л и щ но
възпитание и подготовка.
2. Детската градина има право да издава удостоверение за завършена подготвителна група.
3. Официалният адрес на Частна целодневна
детска градина „Чебурашка“ – Варна, е: гр. Варна, ул. Георги С. Раковски 28.
4. Възпитанието и обучението на децата се
провеждат на адрес – Варна ул. Г. С. Раковски 28.
5. Детската градина се управлява и представлява от Анета Петкова Стойчева.
Министър:
Т. Танев
664
ЗАПОВЕД № РД-14-8
от 26 януари 2015 г.
На основание чл. 62, ал. 2 АПК във връзка
с чл. 11, ал. 3 ЗНП поради допусната очевидна
фактическа грешка и във връзка с молба от
лицето, получило разрешение за откриване на
Частен професионален колеж „Богоя“ – Варна,
изменям Заповед № РД-14-97 от 26.11.2014 г.
(ДВ, бр. 104 от 2014 г.), както следва:
Думите: „Богоя – М“ – ЕООД“ се заменят
със: „Богоя М“ – ООД“.
Министър:
Т. Танев
665
ЗАПОВЕД № РД-14-9
от 26 януари 2015 г.
На основание чл. 11, ал. 3 ЗНП и чл. 28, ал. 2,
т. 1 във връзка с чл. 20, т. 6 от Наредба № 7 от
2001 г. за откриване, преобразуване, промени и
закриване на частни детски градини и учили-

ща и във връзка с молба от лицето, получило
разрешение за откриване на Частна целодневна
детска градина „Еко Дара“ – София, изменям
Заповед № РД-14-11 от 31.01.2012 г. (ДВ, бр. 13
от 2012 г.), както следва:
В точки 3 и 4 думите: „ул. Първа 24, УПИ
Х І V-701, к в. 2 , м. Герена“ се за мен я т с ъс:
„ул. Любаш 2, УПИ VІІ-1276, кв. 6а, местност
ІІб, р-н „Панчарево“.
Министър:
Т. Танев
666

СТОЛИЧНА ОБЩИНА
РЕШЕНИЕ № 822
от 18 декември 2014 г.
В Н а п р а в лен ие „ А рх и т ек т у р а и г р а до устройство“ на Столична община е постъпило
за явление вх. № Г Р-70 - 0 0 -34 о т 27.01.2014 г.
от Юлияна Веселинова Илчева-Петрова, Божидар Димитров Илчев и Диана Божидарова
Илчева с искане за издаване на разрешение
за изработване на проект за подробен устройствен план (ПУП) – изменение на план за регулация и застрояване (ИПРЗ) за УПИ IV-555
от кв. 208, м. Гърдова глава, район „Витоша“,
за разделянето му на два нови УПИ IV-555 и
XV-555.
Към заявлението са приложени: нотариален
акт № 68, том XVII, дело № 2641 от 29.06.1981 г.;
нотариален акт № 101, том V, peг. № 8752, дело
№ 800 от 31.08.2012 г., нотариален акт № 53, том
XLVI, дело № 9113 от 10.05.1996 г.; нотариален
акт № 7, том VI, дело № 974 от 3.05.1952 г.;
у дос т оверен и я за наслед н и ц и на Пе т ра н к а
Мавродинова Илчева, Димитър Георгиев Илчев, Веселин Димитров Илчев; предварителен
договор за доброволна делба на съсобствени
недвижими имоти, придру жен от скица, по
силата на който Бож идар Димит ров Илчев
получава дял и става изключителен собственик
на дял 2 от приложената скица-проект – част
от имот с идентификатор 68134.1937.555, както
и сгради с идентификатор 68134.1937.555.3, 4,
5 и 6, а Юлияна Веселинова Илчева получава  
дял и става изключителен собственик на дял 1
от приложената скица-проект – част от имот с
идентификатор 68134.1937.555, заедно със сграда
с идентификатор 68134.1937.555.1; пълномощно; скица № 65915 от 6.11.2013 г. от СГКК за
поземлен имот с идентификатор 68134.1937.555
(номер по предходен план: 555, кв. 2078, парцел
IV); комбинирана скица по чл. 16, ал. 3 ЗКИР;
извадка от действащ ПУП, одобрен със Заповед № РД-09-50-264 от 27.05.1997 г.; задание за
проектиране; мотивирано предложение.
Със Заповед № РД-09-50-293 от 17.04.2014 г. на
главния архитект на СО е разрешено изработване на проект за ПУП – ИПРЗ за УПИ IV-555
от кв. 208, м. Гърдова глава.
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С писмо изх. № ГР-70-00-34 от 29.04.2014 г.
заповедта е изпратена за сведение и изпълнение
до район „Витоша“ и до заявителите.
С ъ с з а я в л е н и е в х . № Г Р -7 0 - 0 0 - 3 4 о т
29.08.2014 г. е внесен проект за ПУП – ИПРЗ
с обяснителна записка. Приложени са: удостоверение за пълна проектантска правоспособност
на арх. Георги Кирков и инж. Тодор Гаров;
извадка от действащ план, одобрен със Заповед
№ РД-09-50-264 от 25.07.1997 г.; допълнителни
документи за собственост; удостоверения за
наследници; ск ица за У ПИ I V-555 от район
„Витоша“; комбинирана скица по чл. 16, ал. 3
ЗКИР; скици от СГКК – София, за имоти с
идентификатори 68134.1937.1438, 68134.1937.1439
и 68134.1937.1440; съгласуван проект с „ЧЕЗ
Разпределение България“ – АД, от 19.06.2014 г.;
съгласуван проект със „Софийска вода“ – АД, и
изходни данни от м. 07.2014 г.; дендрологично
заснемане и експертна оценка на съществуващата растителност, заверени от Дирекция „Зелена
система“ при СО на 27.06.2014 г.; предварителен
договор за доброволна делба от 20.12.2013 г. с
нотариална заверка на подписите.
С писмо изх. № ГР-70-00-34 от 16.09.2014 г.
проектът е изпратен в район „Витоша“ за съобщаване на заинтересованите лица по реда на
чл. 128, ал. 3 ЗУТ.
С писмо изх. № 6602-153(2) от 9.10.2014 г. на
главния архитект на район „Витоша“ проектът е върнат с удостоверяване, че е проведена
процедурата по съобщаване и не са постъпили
възражения.
Проектът е съгласуван от отделите на НАГ
при СО. Разгледан е и приет от ОЕСУТ с протокол № ЕС-Г-82 от 4.11.2014 г., т. 10, с решение
да се изпрати в СОС за одобряване на основание
чл. 21, ал. 7 ЗОС.
С оглед на горната фактическа обстановка
се установява от правна страна следното:
Искането за одобряване на проект за ПУП е
направено от заинтересовани лица по смисъла
на чл. 131, ал. 1 и ал. 2, т. 1 ЗУТ – собственици
на УПИ IV-555 в кв. 208, нанесен в кадастралната карта като поземлен имот с идентификатор 68134.1973.555, а след нейното изменение
като имоти с идентификатори 68134.1937.1438,
68134.1937.1439 и 68134.1937.1440 – предмет на
плана, съгласно представените документи за
собственост и скици.
Дейс т ва щ и я т ПРЗ за к в. 208, м. Гърдова
глава, е одобрен със Заповед № РД-09-50-264 от
27.05.1997 г. и Заповед № РД-50-29 от 13.02.2001 г.
Кадастралната карта за територията е одобрена със Заповед № РД-18-68 от 2.12.2010 г. на
изпълнителния директор на АГКК.
С проекта се изменя планът за регулация
на У ПИ I V-555 за създаването на два нови
УПИ IV-1438 и XV-1439 по границите на имотите в кадастралната карта и задънена улица от
о.т. 528а до о.т. 528б за обслужване на бъдещия
УПИ XV-1439 по границите на имот с идентификатор 68134.1937.1440 в кадастралната карта.
За делбата е представен предварителен договор
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с нотариална заверка на подписите между съделителите – заявители в административното
производство.
Предвид горното е на лице основание за
одобряване на проекта за ИПР по чл. 15, ал. 1,
изр. 2 и ал. 3 във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 2
и 6 ЗУТ.
Конкретното предназначение – за жилищно
строителство, не се изменя.
Предложеното изменение съответства на
допустимото в устройствена зона „Жм2“ съгласно т. 6 от приложението към чл. 3, ал. 2
ЗУЗСО и на чл. 17, ал. 2, т. 5 от Наредба № 7
от 22.12.20 03 г. за правила и нормативи за
устройство на отделните видове територии и
устройствени зони.
Лицето (изход) към улица на нов УПИ IV-1438
се осигурява по действащата улична регулация
на ул. Дъбова гора и по новоп редви дената
задънена улица, а на нов УПИ XV-1439 по новопредвидената задънена улица.
Предвиждането на задънена улица от о.т. 528а
до о.т. 528б е съобразено с нормата на чл. 81,
ал. 1 и 3 ЗУТ.
С горното е спазено изискването на чл. 14,
ал. 3, т. 1 и ал. 4 ЗУТ.
Проектът за ИПЗ предвиж да изграж дане
на две нови свободностоящи сгради с жилищна функция във всеки от новообразуваните
УПИ IV-1438 и XV-1439 на по 3 етажа с Н=10.
Проектът е изработен при спазване изискванията за разстояния по чл. 31, ал. 1, 4, 5 и
чл. 32 ЗУТ и чл. 619, ал. 5 от Наредба № Iз-1971
от 29.10.2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност
при пожар.
Предвид горното с одобряване на ПЗ не се
допускат намалени разстояния към съседни
имоти и/или сгради, включително през улица.
За одобряване на проекта за ПУП – ИПЗ е
налице основание по чл. 134, ал. 2, т. 6 ЗУТ – съгласие на собствениците на УПИ IV-555 – имоти
с идентификатори 68134.1937.1438, 68134.1937.1439
и 68134.1937.1440 – предмет на плана.
Проектът е изработен при спазване изискванията на Наредба № 8 от 2001 г. за обема
и съдържанието на устройствените планове.
Изпълнени са изиск вани ята в мотивираното предписание за съгласуване на проекта
с експлоатационните дружества – „Софийска
вода“ – А Д , и „Ч Е З Ра зп р еде лен ие Бъ л г ария“ – АД.
С п а з ено е и зиск ва не т о н а ч л. 19, а л. 4
ЗУЗСО, което се установява от представените
дендрологично заснемане и експертна оценка
на съществуващата растителност, заверени от
Дирекция „Зелена система“ при СО.
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, разрешено е изработването на проект
за ИПРЗ от компетентния за това орган, внесен е проект и са изпълнени предписанията в
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разрешението, проектът е съобщен на всички
заинтересовани лица, разгледан е и е приет от
ОЕСУТ.
Предложеният проект за изменение на плана
за регулация и застрояване е в съответствие
с изискванията на материалноправните разпоредби на ЗУЗСО, ЗУТ и актовете по прилагането му и е спазена процедурата по разрешаване,
обявяване и одобряването му.
Проектното решение е целесъобразно и отговаря на изискванията на чл. 108, ал. 5 ЗУТ.
С ИПР по отношение на уличната регулация
се предвижда отчуждаване на имот  – частна
собственост, поради което и на основание чл. 21,
ал. 7 във връзка с ал. 1 ЗОС компетентен да
одобри ПУП е Столичният общински съвет.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 21, ал. 1 и 7 ЗОС, чл. 110, ал. 1, т. 1, чл. 135,
ал. 3 във връзка с чл. 15, ал. 1, изр. 2 и ал. 3 и
чл. 134, ал. 2, т. 2 и 6, чл. 31, ал. 1, 4, 5 и чл. 32,
чл. 81, ал. 1 и 3 и чл. 14, ал. 3, т. 1 и ал. 4 ЗУТ,
чл. 19, ал. 4 ЗУЗСО, устройствена категория
по т. 6 („Жм2“) от приложението към чл. 3,
ал. 2 ЗУЗСО и протокол на ОЕСУТ № ЕС-Г82 от 4.11.2014 г., т. 10, Столичният общински
съвет реши:
1. Одобрява проект за изменение на план за
регулация на м. Гърдова глава, кв. 208, УПИ IV555 за създаване на нови УПИ IV-1438 и XV-1439
и нова задънена улица от о.т. 528а до о.т. 528б, по
зелените линии, цифри, зачертавания и щрихи,
съгласно приложения проект.
2. Одобрява проект за изменение на план за
застрояване на м. Гърдова глава, кв. 208, предвиждане на ново застрояване в нови УПИ IV-1438
и XV-1439 съгласно приложения проект и без
допускане на намалени разстояния към съседни
имоти и/или сгради, включително през улица.
Въз основа на одобрения план за застрояване
не може да се издава виза за проектиране, да се
одобрява (съгласува) инвестиционен проект или
да се издава разрешение за строеж с допускане
на намалени разстояния към съседни имоти и/
или сгради, включително през улица.
Решението и одобреният проект на подробен
устройствен план да се публикуват на интернет
страницата на 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 А дминистративния
съд – София-град, в 30-дневен срок от съобщаването.
Жалбите се подават в район „Витоша“ и
се изпращат в А дминистративния съд – София-град, от отдел „Правен“ на Направление
„Архитектура и градоустройство“ на Столична
община.
Председател:
Е. Герджиков
529
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РЕШЕНИЕ № 825
от 18 декември 2014 г.
В Направление „Архитектура и градоустройство“ на Столична община е постъпило заявление
вх. № ГР-94-С-52 от 2012 г. от Станислав Маринов Василев – собственик на ПИ 78 от кв. 24,
м. Левски – Зона Г, с искане за разрешаване
изработване на проект за изменение на действащ
подробен устройствен план – изменение на плана
за регулация и застрояване за УПИ VIII – „за
жил. стр.“, кв. 24, м. Левски – Зона Г, район
„Подуяне“. Представени са: скица за имота,
издадена от район „Подуяне“, документ за собственост, пълномощно, мотивирано предложение
за изменение на действащия ПУП.
Със Заповед № РД-09-50-384 от 13.06.2013 г.
на главния архитект на Столична община е
било допуснато да се изработи изменението на
действащия ПУП в обхвата на УПИ VIII – „за
жил. стр.“, кв. 24, м. Левски – Зона Г.
С писмо изх. № ГР-94-С-52/2012 от 14.06.2013 г.
заповедта е била изпратена за сведение и изпълнение в район „Подуяне“ и до заявителя.
Със заявление вх. № ГР-94-С-52/2012 г. от
31.07.2013 г. е внесен проект за изменение на
плана за регулация и застрояване (ИПРЗ) на
м. Левски – Зона Г, кв. 24, УПИ VIII – „за жил.
стр.“ и УПИ IX-6, 7, 8, 78 с обяснителна записка.
Със заявление вх. № ГР-94-С-52/2012 г. от
10.09.2013 г. са представени съгласувателни писма със „Софийска вода“ – АД, от месец 08.2013 г.,
с ЧЕ З „Разп ределен ие Бъ л гари я“ – А Д, о т
8.08.2013 г. С писмо № ГР-94-С-52/2012 г. от
11.02.2014 г. е внесена декларация за наличие на
съществуваща дървесна растителност във връзка
с чл. 19, ал. 4 ЗУЗСО, заверена от Дирекция
„Зелена система“ при СО под № ЗC-94-C-3 от
31.01.2014 г. и 10.02.2014 г.
Проектът е изпратен в район „Подуяне“ с
писмо изх. № ГР-94-С-52/2012 от 17.01.2014 г.
за съобщаване по реда на чл. 128, ал. 3 ЗУТ.
С писмо peг. № 6602-69-[2] от 12.02.2014 г.
кмета на район „Подуяне“ информира, че е
прик лючила процеду рата по съобщаване на
проекта по реда на чл. 128, ал. 3 ЗУТ и в законоустановения срок не са постъпили възражения. Приложени са разписен лист, протокол
на РЕСУТ, от които е видно, че проектът е
надлежно съобщен.
Със заявление вх. № ГР-94-С-52/2012 г. от
2.04.2014 г. е представен предварителен договор
по чл. 15, ал. 5 ЗУТ.
Проектът е разгледан с решение на ОЕСУТ
по протокол № ЕС-Г-51 от 8.07.2014 г., т. 13, като
са направени служебни предложения, които са
изпълнени. Представени са съгласувано писмо от
„Топлофикация София“ – ЕАД, от 23.07.2014 г. и
нотариално заверена декларация от Станислав
Маринов Василев – заявител, от 17.07.2014 г. за
прилагане на чл. 73 ЗУТ.
С писмо № ГР-94-С-52/2012 г. от 23.07.2014 г.
проек т ът е изпратен в район „Под уяне“ за
дообявяване по реда на ч л. 128, а л. 3 ЗУ Т
на собствениците на ПИ № 5 и № 12. След

С Т Р.

58

ДЪРЖАВЕН

дообявяване на проекта районът го връща с
писмо № 6602-69-[5] от 2013 г. от 24.09.2014 г. с
информация, че в законоустановения срок не са
получени възражения. Приложени са разписен
лист, съобщение, обратна разписка.
С писмо № 6602-69-(7)/2013 г. от 30.10.2014 г.
район „Подуяне“ уведомява, че след дообявяването на проекта на собствениците на ПИ
пл. № 5 и на ПИ пл. № 12, след изтичане на
законоустановения срок е получено възражение
№ 6602-69-(6)/2013 г. от 26.09.2014 г. от Петранка
Славчева Чонева, която се представя за собственик на ПИ пл. № 5, но липсват документи,
удостоверяващи това. Същата не се легитимира
като собственик на ПИ пл. № 5, поради което
няма качеството на заинтересовано лице в производството по одобряване на ПУП, съгласно
разпоредбата на чл. 131, ал. 1 и 2 ЗУТ.
Видно от приложения разписен списък и
п редставени те от района ск ица № 9940 0 -37
от 18.01.2013 г. и нотариален акт № 39/2012 г.
собственик на ПИ пл. № 5 е Венцислав Илиев
Илиев, който е редовно уведомен и няма постъпило възражение от него.
Проектът е разгледан и приет на заседание
на ОЕСУТ с протокол № ЕС-Г-75 от 14.10.2014 г.,
т. 3. Взето е решение по възражението. Направено е предложение проектът да се изпрати за
одобряване в СОС на основание чл. 21, ал. 7 ЗОС.
При горната фактическа обстановка се установява от правна страна следното:
Искането за изменение на ПУП е направено
от всички заинтересовани лица по чл. 131, ал. 1
във връзка с ал. 2, т. 1 ЗУТ.
Предвид горното, е доказано основанието
за одобряване на ИПРЗ по чл. 134, ал. 2, т. 6
ЗУТ – съгласие на всички собственици на имоти
по чл. 131, ал. 2, т. 1 ЗУТ.
Съгласно извадката от действащия ЗРП за
УПИ VIII – „за жил. стр.“, действащият план за
застрояване е одобрен с Решение № 4 на СОС,
т. 3, по протокол № 23 от 9.03.2001 г. и Заповед
№ РД-09-85 от 5.03.2003 г.
С приемане на изменението в действащия
ОУП на СО с Решение № 960 от 16.12.2009 г.
на Министерския съвет е създадена „Смесена
многофункционална зона със занижени параметри“ (Смф1), в която попада УПИ VIII – „за
жил. стр.“.
Предвид горното, налице е промяна в устройствените условия, при които е бил съставен
действащият ПУП – основание за изменение
по чл. 134, ал. 2 във връзка с ал. 1, т. 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.
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Имотът – предмет на плана, попада в устройствена категория „Смф1“, в която съгласно
приложение към чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО, т. 13, е
допустимо предвиденото застрояване.
Показателите в матрицата върху графичната
част на плана отговарят на устройствените правила и норми за зоната съгласно ОУП на СО.
С горното е спазено изискването на чл. 103,
ал. 4 и чл. 104, ал. 1, изр. 2 ЗУТ.
С проекта за изменение на действащия план
за регулация се образува нов УПИ IХ-6, 7, 8,
78, като автоматично се променят границите
на УПИ VIII – „за жил. стр.“.
Лицето (изходът) към улица на новообразуваните УПИ се осигурява по действащата улична
регулация, с което е спазен чл. 14, ал. 4 ЗУТ.
Проектът е изработен при спазване изискванията на Наредба № 8 от 2001 г. на МРРБ
за обема и съдържанието на устройствените
схеми и планове.
С плана за регулация се предвижда отчуждаване на имот – частна собственост, поради
което и на основание чл. 21, ал. 7 от Закона за
общинска собственост компетентен да одобри
проекта за плана за регулация е Столичният
общински съвет.
Изменението на действащия план за застрояване цели осигуряване на законосъобразно и
целесъобразно застрояване в съответствие с
максимално допустимите показатели и допустими функции съгласно предвиж данията на
ОУП на СО.
Видно от проекта и приложената към него
обясн и т ел на за п иска, в У ПИ V III и I X се
предвижда ново свободно стоящо застрояване с
височина до 15 м като характер на застрояване
и при спазване на нормативите на застрояване
до странична граница и граница към дъно на
урегулираните поземлени имоти в съответствие
с чл. 31, ал. 2 ЗУТ.
Предвид горното, с проекта за изменение на
плана за застрояване не се допускат намалени
разстояния към вътрешно регулационни граници, съседни имоти и сгради, включително
през улица.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 21, ал. 7 ЗОС, чл. 134, ал. 1, т. 1 във връзка
с ал. 2, чл. 134, ал. 2, т. 2 и чл. 31 ЗУТ, т. 13 от
приложението към чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО и протоколи на ОЕСУТ № ЕС-Г-51 от 8.07.2014 г., т. 13,
и № ЕС-Г-75 от 14.10.2014 г., т. 3, Столичният
общински съвет реши:
1. Одобрява проект за изменение на плана
за регулация на м. Левски – Зона Г, кв. 24, като
от УПИ VIII – „за жил. стр.“ се образуват нови
УПИ VIII – „за жил. стр.“, и УПИ IX-6, 7, 8, 78
по кафявите линии, цифри, текст, зачертавания
и защриховки съгласно приложения проект.
2. Одобрява проект за изменение на плана
за застрояване на м. Левски – Зона Г, кв. 24,
УПИ VIII – „за жил. стр.“, и УПИ IX-6, 7, 8,
78 съгласно приложения проект.
Въз основа на одобрения план за застрояване не може да се издава виза за проектиране,
да се одобрява или съгласува инвестиционен
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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 А дминистративния
съд – София-град, в 30-дневен срок от съобщаването.
Жалбите се подават в район „Подуяне“ и
се изпращат в А дминистративния съд – София-град, от отдел „Правен“ на Направление
„Архитектура и градоустройство“ на Столична
община.
Председател:
Е. Герджиков
528
РЕШЕНИЕ № 828
от 18 декември 2014 г.
В Н а п р а в л ен ие „ А рх и т ек т у р а и г р а до устройство“ е постъпило заявление за допускане
на устройствена процедура № ГР-94-00-54 от
29.03.10 г. от собственици на поземлени имоти
(ПИ) № 196006 и 196005 по КВС в землището м. Волуяк, район „Връбница“. Заявлението е
придружено от документи за собственост, скици,
издадени от Общинската служба по земеделие,
задание и мотивирано предложение за ПУП.
Със заповед № РД-09-50-1238 от 21.07.2010 г.
на главния архитект на СО е одобрено задание.
Със заповед № РД-09-50-1411 от 9.09.2010 г. на
главния архитект на СО е допуснато изработване на ПУП – план за регулация и застрояване
по реда на чл. 16 ЗУТ при обхват, определен с
протокол на ОЕСУТ № ЕС-Г-65 от 29.06.10 г.
т. 10, коя т о с писмо изх. № Г Р-94- 0 0 -54 о т
10.09.2010 г. е изпратена в район „Връбница“
за сведение и изпълнение.
Със заявление № ГР-94-00-54 от 23.11.2010 г.
е вне с ен п р о ек т, из раб о т ен върх у К ВС, и
план-схеми на техническата инфраструктура,
заснемане по чл. 19, ал. 4 ЗУЗСО, съгласувано
с Дирекция „Зелена система“ при СО.
С проекта се предвижда изменение на улична регулация по о.т. 379г-о.т.-379е-о.т. 145г; по
о.т. 145а-о.т. 145б; задънена улица по о.т. 379ео.т. 379-ж. Обособяване на нови УПИ VІ-196001,
V ІІ-1960 02, I X-1960 03, V ІІІ-1960 04, V-1960 05,
IV-196006 за съответните поземлени имоти при
условията на чл. 16 ЗУТ. В новообразуваните
УПИ се ситуират сгради за малкоетажно застрояване на пълни отстояния от регулационните
граници в съответствие със зоната по ОУП.
С писмо № ГР-94-00-54 от 2.12.2010 г. проектът и план-схемите на техническата инфраструктура са изпратени в район „Връбница“ за
обявяване по реда на чл. 128, ал. 3 ЗУТ.
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С писмо № А Г-6602-160/14 от 6.06.2011 г.
район „Връбница“ връща проекта в НАГ за
продължаване на процедурата по одобряване с
информацията, че е постъпило едно възражение.
Възражение № АГ-6602-160/12 от 31.01.2011 г.
от собственик на ПИ 196004 е изтеглено изцяло
и безусловно на 12.12.2011 г.
Проектът е съгласуван от отделите на Направление „Архитектура и градоустройство“ – СО.
Меж д у времен но с ъс за повед № РД-18- 40
от 20.07.2011 г. на изпълнителни я дирек тор
на А Г К К е одо бр ена к а дас т ра л нат а к ар т а
на м. Волуяк.
С писмо № ГР-94-00-54/2010 от 19.09.2011 г.
собствениците са уведомени за необходимостта
проектът да се преработи върху кадастралната
карта, да се представят скици от АГКК и скица
по чл. 16, ал. 3 ЗКИР.
С ъ с з а я в л е н и е № Г Р - 9 4 - 0 0 -5 4/ 2 010 о т
2.11.2011 г. е внесен преработен проект върху
кадастрална карта, с който отреж дането на
новообразуваните УПИ е съобразено с идентификационните номера на имотите: УПИ IV2746.6, V-2746.5, VІ-2746.1, VІІ-2746.2, VІІІ-2746.4,
ІХ-2746.3.
Допълнително е представена декларация от
25.01.2012 г. от собствениците на имотите, попадащи в обхвата на разработката, за съгласие
с различния коефициент на редукция.
В изпълнение на становище на отдел „Правен“ от 19.11.2012 г. са предоставени оценки на
поземлените имоти по реда на чл. 16, ал. 4 ЗУТ.
Изработването на оценките е възложено от
Направление „Архитектура и градоустройство“
на СО. Оценките са изработени от „Консултантска къща Амрита“ – ООД, – инж. Веселина
Ганева и инж. Венцислав Попов, Сертификат за
оценителска правоспособност рег. № 100100986
от 14.12.2009 г. на Камарата на независимите
оценители в България.
С решение по т. 1 от протокол № ЕС-О-007
от 8.06.2012 г. на Комисията за определяне на
пазарни оценки на поземлени имоти по реда на
чл. 16, ал.4 ЗУТ, назначена със заповед № РД09-09-15 от 15.02.2011 г. на главния архитект на
СО, изменена със заповед № РД-09-09-105 от
7.10.2011 г., са приети представените пазарни
оценки на поземлените имоти преди и след
урегулирането им с проекта за ПУП, с което се
доказва спазването на чл. 16, ал. 4, изречение
трето ЗУТ.
Оценките са изпратени с писмо № ГР-9400-54/2010 от 26.06.2012 г. в район „Връбница“
за съобщаване на заинтересуваните лица по
реда на чл. 210, ал. 3 ЗУТ. С писмо № АГ-6602169/27 от 11.09.2012 г. район „Връбница“ връща
обявените оценки в уверение, че постъпили
възражения няма.
Представените план-схеми на инженерната инфраструктура са съгласувани: част ВиК – писмо
№ ТУ-124 от 5.01.2013 г.; ел. схема от 18.04.2013 г.
Със заявление № ГР-94-00-54/2010 от 20.06.2013 г.
са внесени: заснемане по чл. 19, ал. 4 ЗУЗСО в
обхвата на разработката, съгласувано с дирекция „Зелена система“ при СО на 20.03.2013 г.,
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писмо на РИОСВ № 94-00-1616 от 17.06.2013 г.,
съгласно което не е необходимо провеждане на
процедури по наредбата за ОС.
С писмо № 99-73935-22-10-18 от 2.01.2014 г.
А ГК К приема представените материали във
връзка с чл. 60, ал. 4 и 5 от Наредба № 3 от
28.04.2005 г. за съдържанието, създаването и
поддържането на КККР.
Проектът е разгледан на заседание на ОЕСУТ
и приет с протокол № ЕС-Г-18 от 11.03.2014 г.,
т. 22.
При горната фактическа обстановка се установи от правна страна следното:
Производството е по реда на § 124
ПЗРЗИДЗУТ.
Спазени са материалноправните разпоредби
на ЗУЗСО, ЗУТ и актовете по прилагането им.
Изпълнено е изискването на чл. 108, ал. 2
ЗУТ – изработени са план-схеми на техническата инфраструктура заедно с проекта за ПУП,
които в съответствие с чл. 128, ал. 6 ЗУТ са
съгласувани с експлоатационните дружества.
С па зена е ра зпоредбата на ч л. 19, а л. 4
ЗУЗСО – справка и геодезическо заснемане
на картотекираната растителност, заверена от
компетентните органи, както и към проекта е
направена преценка за липса от извършване на
екологична оценка по реда на чл. 125, ал. 7 ЗУТ.
Проектът е изработен върху влязла в сила
кадастрална карта, одобрена по реда на ЗКИР
в съответствие с разпоредбата на чл. 16, ал. 2
ЗУТ във връзка с чл. 115, ал. 1 и 2 ЗУТ.
По действащия ОУП на СО имотите попадат
в устройствена зона „Жилищна зона с преобладаващо малкоетажно застрояване“ (Жм).
Конкретното предназначение на УПИ съответства на допустимото за съответната устройствена зона. Показателите върху матрицата
върх у г рафи чната част на п лана о т говаря т
на нормите в приложението към чл. 3, ал. 3
ЗУЗСО, т. 4.
С горното е спазено изискването на чл. 103,
ал. 4 и чл. 104, ал. 1, изр. 2 ЗУТ.
С плана за застрояване са спазени изискванията за разстояния, като не се допускат
намалени такива към съседни имоти и/или
сгради, включително през улица.
С ПРЗ за всички имоти в обхвата на плана са
образувани УПИ с конкретно предназначение,
характер и начин на застрояване. Новообразуваните УПИ са съобразени с местоположението
на имотите в местността, но не и с точните
им кадастрални граници. Новообразуваните
УПИ попадат в същата устройствена зона, в
която са попадали имотите, за които са отредени.
Обв ър зва не т о на у л и ч нат а р ег у ла ц и я в
обхвата на чл. 16 ЗУТ с действащата улична
регулация се осъществява чрез изменение на
действащата улична регулация по о.т. 379г-о.т.379е-о.т. 145г; по о.т. 145а-о.т. 145б и откриване
на нова задънена улица по о.т. 379е-о.т. 379-ж.
Изменението цели синхронизиране на габарита
и профила на улиците.
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Основание за изменението е нормата на
чл. 134, ал. 1, т. 1 във връзка с ал. 2 ЗУТ – промяна в устройствените условия, при които е
одобрен предходният план.
С прокарване на новопроектираната улична
регулация е спазена нормата на чл. 14, ал. 3,
т. 1 и ал. 4 ЗУТ.
С решение на комисията по чл. 210 ЗУТ е
доказана равностойност та меж ду имотите и
определените за тях УПИ. Отнетите части от
имоти за обекти на публичната инфраструктура
не надвишават определените в закона 25 на сто.
Проектното решение е целесъобразно и отговаря на изискванията на чл. 108, ал. 5 ЗУТ.
С оглед на предвиждането на плана за изгра ж дане на обекти, публична собственост,
и в съответствие с изричната разпоредба на
чл. 21, ал. 7 ЗОС компетентен да одобри ПРЗ
е Столичният общински съвет.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
§ 124 ПЗРЗИДЗУТ, чл. 21, ал. 7 ЗОС, чл. 16,
чл. 110, ал. 1, т. 1, чл. 31, ал. 1, чл. 108, ал. 2 и
5, чл. 115, ал. 1 и 2, чл. 134, ал. 1, т. 1 във връзка
с ал. 2 ЗУТ, т. 4 от приложението към чл. 3,
ал. 2 ЗУЗСО и протокол на ОЕСУТ № ЕС-Г-18
от 11.03.2014 г., т. 22, Столичният общински
съвет реши:
1. Одобрява проект за план за изменение на
улична регулация по о.т. 379г-о.т.-379е-о.т. 145г;
по о.т. 145а-о.т. 145б; задънена улица по о.т. 379ео.т. 379-ж по кафяви и зелени линии, букви и
зачертавания съгласно приложения проект.
2. Одобрява проект за план за регулация
на м. Волуяк, кв. 70-а, обособяване на нови
УПИ ІV-2746.6, V-2746.5, VІ-2746.1, VІІ-2746.2,
VIII-2746.4, ІХ-2746.3 по сините линии съгласно
приложения проект.
3. Одобрява проект за план за застрояване
на м. Волуяк, кв. 70-а, УПИ ІV-2746.6, V-2746.5,
VI-2746.1, VII-2746.2, VIII-2746.4, ІХ-2746.3 съгласно приложения проект.
4. Одобрява проект за план-схема за водоснабдяване и канализация, план за вертикално
планиране и план-схема за електроснабдяване
в обхвата на проекта за план за регулация и
застрояване.
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.
Разрешени ята за строеж се издават след
провеждане на процедури по ЗОЗЗ.
На основание чл. 16, ал. 5, изр. 1 и 2 ЗУТ
собствениците на поземлени имоти в обхвата
на ПРЗ по чл. 16 ЗУТ придобиват собствеността
върху новообразуваните с плана урегулирани
поземлени имоти, а общината придобива собствеността върху отстъпените є части по ал. 1
от датата на влизане в сила на плана. За придобиването на собствеността на всеки отделен
урегулиран поземлен имот кметът на общината
или упълномощено от него лице издава заповед
с точно индивидуализиране на имота.
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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 А дминистративния
съд – София-град, в 30-дневен срок от съобщаването.
Жалбите се подават в район „Връбница“ и
се изпращат в А дминистративния съд – София-град, от отдел „Правен“ на направление
„Архитектура и градоустройство“ на Столична
община.
Председател:
Е. Герджиков
615
РЕШЕНИЕ № 833
от 18 декември 2014 г.
С Решение № 160 от 27.03.2014 г. Столичният
общински съвет разреши да се изработи проект
за изменение на общия устройствен план на
Столична община – част „Кому никационнотранспортна система – масов градски релсов
транспорт“, за обект „Трети метродиаметър на
Софийски метрополитен“ и одобрява задание
за изработването му.
С писмо изх. № СО-0420-7 от 17.04.2014 г.
кметът на Столична община е поискал в рамките
на предоставена от закона компетентност министъра на инвестиционното проектиране да
разреши изработването на проект за изменение на подробните устройствени планове за
реализацията на обект „Трети метродиаметър
на Софийски метрополитен“ едновременно с
изработването на проект за изменение на общия
устройствен план на Столична община.
Със Заповед № РД-01-126 от 4.06.2014 г. министърът на инвестиционното проектиране е разрешил да се изработи проект на специализиран
подробен устройствен план за трасето на „Трети метродиаметър на Софийски метрополитен“
с обхват: депо „Ботевградско шосе“ – бул. Владимир Вазов – ЦГЧ – ж.к. Овча купел, попадащо в административните граници на райони
„Слатина“, „Подуяне“, „Оборище“, „Средец“,
„Триа дица“, „Красно село“ и „Овча к у пел“
на Столична община, и проект на подробен
устройствен план – изменение на план за регулация (ПУП – ИПР) на действащите подробни
устройствени планове, засегнати от обхвата на
трасето. В т. 2 от издадената заповед с оглед
по-оперативно извършване на производството
по изработване, одобряване и процедиране на
проектите се допуска въвеждане на етапност
при изработването им. Първият етап обхваща:
участъка от депо на територията на Летище
София до бул. Ген. Данаил Николаев в границите на административните райони „Слатина“
и „Подуяне“.
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Вт ори я т е та п с е о т нася за у час т ък а о т
бул. Ген. Данаил Николаев до края на тунелен участък след МС 14, включително и терен
за депо, разположен в УПИ III, кв. 2 от ЗРП
на м. Славия, в административните граници
на райони „Оборище“, „Средец“ и „Триадица“.
Третият етап обхваща: участъка от предвидения
терен за депо, разположен в УПИ III, кв. 2 от
ЗРП на м. Славия до края, попадащ в административните граници на райони „Красно село“
и „Овча купел“. Министърът на околната среда
и водите с решение № 10-ПР от 2013 г. изразява
становище да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционното
предложение за разширението на метрото в
С о ф и я – „ И з г р а ж д а н е н а I I I м е т р од и а м е тър“ – Депо Ботевградско шосе – бул. Владимир
Вазов – ЦГЧ – ж.к. Овча купел, което н яма
вероятност да окаже значително отрицателно
въздействие върх у природни местообитания,
популации и местообитания на видове, предмет
на опазване в защитени територии. С писмо
изх. № V-12-1811 от 6.06.2014 г. министърът на
инвестиционното проектиране е изпратил Заповед № РД-01-126 от 4.06.2014 г. на кмета на
Столична община за сведение и изпълнение,
което е изпратено на главния архитект на Столична община. С писмо изх. № ГР-04-00-4/2014
от 23.06.2014 г. на главния архитект на Столична община до кметовете на райони „Слатина“,
„Подуяне“, „Оборище“, „Средец“, „Триадица“,
„Красно село“, „Овча купел“ издадената заповед
е изпратена за сведение и изпълнение. С писмо
изх. № 66 02-116-/1 от 21.07.2014 г. на главния
архитект на район „Слатина“ с приложение
копие на съобщение във вестник „Новинар“
удостоверява, че заповедта на министъра на
инвестиционното проектиране е разгласена в
брой 153 от 2.07.2014 г. на националния всекидневник, както и е публикувана в сайта на
Столична община.
С писмо изх. № 2268 от 30.06.2014 г. изпълнителният директор на „Метрополитен“ – ЕАД,
приложено изпраща проекти за ПУП, засегнати
от обхвата на трасето на „Трети метродиаметър
на Софийски метрополитен“ с придружаващите
ги план-схеми на мрежите и съоръженията на
техническата инфраструктура.
П л а н- с хем и т е с а с ъ гл ас у в а н и с ъ с „С о фийска вода“ – А Д, с писмо изх. № Т У-3238
о т 16.09.2013 г. и писмо изх. № Т У- 4130 о т
29.11.2013 г. на директора на „Инженерни и
с т р о и т е л н и д е й н о с т и “ – А Д ; „То п л о ф и к а ция – София“ – АД, с писмо изх. № СГ-157 от
29.01.2014 г. на изпълнителния директор.
Към проекта е представена справка за картотекираната растителност и геодезическо заснемане, заверена от дирекция „Зелена система“ на
Столична община под peг. № СЗ-7000-46/2/14 от
24.01.2014 г. С писмо изх. № ГР-04-00-4/2014 от
25.06.2014 г. главният архитект на СО изпраща
до директора на „Държавен вестник“ обявление
за изработения проект с оглед изпълнение на
чл. 128, ал. 1 ЗУТ. Обявлението е обнародвано в
бр. 54 от 1.07.2014 г. на ДВ. С писмо изх. № ГР-
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04-00-4/2014 от 1.07.2014 г. на главния архитект
на Столична община до кметовете на районните
администрации е изпратен проектът за ПУП.
С писмо изх. № АБ 6602-117/25 от 3.07.2014 г.
кметът на район „Овча купел“ с приложена своя
Заповед № РД-09-115 от 2.07.2014 г. уведомява,
че ще се проведе представяне на проекта за
ПУП, за частта на територията на район „Овча
купел“, на 9.07.2014 г., писмените становища
по същия ще се подават до 23.07.2014 г., определя дата за приключване на обществените
обсъждания за 1.08.2014 г. С писмо изх. № 66
02-120/1 от 17.07.2014 г. кметът на район „Слатина“ с приложена своя Заповед № РД-09-215
от 17.07.2014 г. уведомява, че ще се проведе
представяне на проекта за ПУП, за частта на
територията на район „Слатина“, на 1.08.2014 г.,
писмените становища по същия ще се подават
в 14-дневен срок от датата на представяне на
проекта, определя срок до 15.08.2014 г. постъпилите възражения да бъдат разгледани и систематизирани, определя дата за провеждане на
обществена дискусия за 12.09.2014 г. С писмо
изх. № УТ 6602-65/25 от 17.07.2014 г. кметът на
район „Красно село“ с приложена своя Заповед
№ РД-2400-260 от 15.07.2014 г. уведомява, че ще
се проведе представяне на проекта за ПУП, за
частта на територията на район „Красно село“,
на 23.07.2014 г., писмените становища по същия ще се подават в 14-дневен срок от датата
на представяне на проекта, определя срок до
9.09.2014 г. постъпилите възражения да бъдат
разгледани и систематизирани, определя дата
за приключване на обществените обсъждания
за 10.09.2014 г.
С писмо изх. № 6602-94-4 от 16.07.2014 г.
кметът на район „Подуяне“ с приложена своя
Заповед № РД-09-63 от 15.07.2014 г. уведомява, че
ще се проведе представяне на проекта за ПУП,
за частта на територията на район „Подуяне“,
на 29.07.2014 г., писмените становища по същия
ще се подават до 12.08.2014 г., определя срок до
9.09.2014 г. постъпилите възражения да бъдат
разгледани и систематизирани, определя дата
за приключване на обществените обсъждания
за 11.09.2014 г.
С писмо изх. № 6602-210-2 от 10.07.2014 г. кметът на район „Средец“ с приложена своя Заповед
№ РД-09-01-194 от 9.07.2014 г. уведомява, че ще
се проведе представяне на проекта за ПУП, за
частта на територията на район „Триадица“, на
23.07.2014 г., писмените становища по същия ще
се подават в 14-дневен срок от датата на представяне на проекта, определя срок до 9.09.2014 г.
постъпилите възражения да бъдат разгледани и
систематизирани, определя дата за приключване
на обществените обсъждания за 10.09.2014 г. С
писмо изх. № СА-6602-712 от 10.07.2014 г. кметът
на район „Оборище“ с приложена своя Заповед
№ РД-09-110 от 9.07.2014 г. уведомява, че ще се
проведе представяне на проекта за ПУП, за
частта на територията на район „Триадица“,
на 23.07.2014 г., писмените становища по същия ще се подават в 14-дневен срок от датата
на представяне на проекта, определя срок до
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9.09.2014 г. постъпилите възражения да бъдат
разгледани и систематизирани, определя дата
за приключване на обществените обсъждания
за 10.09.2014 г.
Обществените обсъждания по проекта за специализиран подробен устройствен план за трасето
на „Трети метродиаметър на Софийското метро“,
с обхват: депо „Ботевградско шосе“ – бул. Владимир Вазов – ЦГЧ – ж.к. Овча купел, попадащо в административните граници на райони
„Слатина“, „Подуяне“, „Оборище“, „Средец“,
„Триа дица“, „Красно село“ и „Овча к у пел“
на Столична община и проект на подробен
устройствен план – изменение на план за регулация (ПУП – ИПР) на действащите подробни
устройствени планове, засегнати от обхвата на
трасето, са проведени във всички райони на
Столична община.
Постъпилите възражения във връзка със
съобщаването на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ,
предложенията и становища във връзка с проведените обществени обсъждания са разгледани
от Общинския експертен съвет по устройство
на територията (ОЕСУТ) с протокол № ЕС-Г75 от 14.10.2014 г., т. 20, и проектът е приет с
предложение да се продължи процедурата по
одобряване.
Със становище изх. № ОМ-1033 от 1.12.2014 г.
на директора на Главна дирекция „Пожарна
безопасност и защита на населението“ към
Министерството на вътрешните работи е съгласуван ПУП.
С оглед на изложената фактическа обстановка
от правна страна се налагат следните изводи:
Производството е по реда на § 52, а л. 3
ПЗРЗИДЗУТ (ДВ, бр. 98 от 2014 г.).
А дминистративното производство по одобряване на проекта за специализиран подробен
уст ройствен план за т расето на „Трети мет родиамет ър на Софийск и мет рополитен“ с
обхват: депо „Ботевградско шосе“ – бул. Владимир Вазов – ЦГЧ – ж.к. Овча купел, попадащо в административните граници на райони
„Слатина“, „Подуяне“, „Оборище“, „Средец“,
„Триа дица“, „Красно село“ и „Овча к у пел“
на Столична община, и проект на подробен
устройствен план – изменение на план за регулация (ПУП – ИПР) на действащите подробни
устройствени планове, засегнати от обхвата
на трасето, започва слу жебно по възлагане
на министъра на инвестиционното проектиране, който към момента на издаване на Заповед
№ РД-01-126 от 4.06.2014 г. е в компетентност
на основание чл. 124а, ал. 4, т. 2, буква „б“ ЗУТ
да разреши изработването му. От приложения
проект се установява, че се предвижда трасето
на „Трети метродиаметър“ да е съчетание между
надземен и подземен начин на преминаване,
което следва да се обезпечи регулационно. За
частите от територията, където се предвижда
подземно строителство на „Трети метродиаметър на Софийски метрополитен“, е необходимо
да се изработи специализиран подробен устройствен план по реда на чл. 189 ЗУТ.
В останалата си част проектът следва да се
изработи като изменение на план за регулация.
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Изграждането и разширението на Столичното метро е мероприятие, което е от първостепенна важност за развитието и благоустрояването на Столична община. Като обект на
транспортната система на София, удобствата
и бързината, която осигурява на гражданите
при използването му, го превръща в общински
обект за трайно задоволяване на обществени
потребности от местно значение. С оглед на гореизложеното са налице основанията по чл. 134,
ал. 2 във връзка с ал. 1, т. 2 ЗУТ за изменение
на действащите подробни устройствени планове
в обхвата на трасето на „Трети метродиаметър
на Софийски метрополитен“.
Изработеният проект е съобщен по реда на
чл. 128, ал. 1 ЗУТ чрез обнародване в бр. 54 от
1.07.2014 г. на ДВ. Постъпилите възражения,
предложения и искания са разгледани и уважени
при разглеждането от ОЕСУТ.
Изпълнено е изискването на чл. 108, ал. 2
ЗУ Т – изработени са схеми на техническата
инфрас т ру к т у ра заедно с п роек та за П У П,
които в съответствие с чл. 128, ал. 6 ЗУТ са
съгласувани с експлоатационните дружества.
С па зена е ра зпоредбата на ч л. 19, а л. 4
ЗУЗСО – справка и геодезическо заснемане
на картотекираната растителност, заверена от
компетентните органи, както и към проекта е
направена преценка за липсата от извършване на
екологична оценка по реда на чл. 125, ал. 6 ЗУТ.
Спазени са материалноправните разпоредби
на ЗУЗСО, ЗУТ и актовете по прилагането му.
Проектът за ИПР съответства на общия устройствен план, което е удостоверено от отдел
„Общ устройствен план“ на НАГ. С горното е
спазено изискването на чл. 103, ал. 4 и чл. 104,
ал. 1, изр. 2 ЗУТ.
Проектната разработка е целесъобразна и
отговаря на изискванията на чл. 108, ал. 5 ЗУТ.
Предвид нормата на § 52, ал. 3 ПЗРЗИДЗУТ
във връ зка с ч л. 21, а л. 1, т. 11 ЗМСМ А и
ч л. 129, а л. 1 ЗУ Т ком пе т ен т ен да одо бри
проекта за проект за специализиран подробен
уст ройствен план за т расето на „Трети мет родиамет ър на Софийск и мет рополитен“ с
обхват: депо „Ботевградско шосе“ – бул. Владимир Вазов – ЦГЧ – ж.к. Овча купел, попадащо в административните граници на райони
„Слатина“, „Подуяне“, „Оборище“, „Средец“,
„Триа дица“, „Красно село“ и „Овча к у пел“
на Столична община, и проект на подробен
устройствен план – изменение на план за регулация (ПУП – ИПР) на действащите подробни
устройствени планове, засегнати от обхвата на
трасето, е Столичният общински съвет.
На основание § 52, ал. 3 ПЗРЗИДЗУТ във
връзка с чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и чл. 129,
ал. 1, чл. 189, чл. 134, ал. 2 във връзка с ал. 1,
т. 2, чл. 103, ал. 4 и чл. 104, ал. 1, изр. 2 ЗУТ,
протокол на ОЕСУТ № ЕС-Г-75 от 14.10.2014 г.,
т. 20, Столичният общински съвет реши:
1. Одобрява проект за специализиран подробен устройствен план за изграждане на мет ропол и т ен с мет рос та н ц и и за обек т „Тре-
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ти метродиаметър на Софийски метрополитен“
и свързаното с него изменение на плана за
регулация на:
1.1. м. Летищен комплекс – Софи я, к в. 2,
У ПИ Х III – „За обсл у ж ване на самолет и и
ППО“, улица по о.т. 22а-22б;
1.2 . м. Б о т евг ра дско шо с е, к вар т а л и:
403 (част), 403а, 403б, 403в, 403г и 403д, кв. 403д,
УПИ VII – „За озеленяване и комуникации“,
УПИ ХIII – „За метрополитен“;
1.3. м. Ботевградско шосе – рамка, кв. 400,
У ПИ III – „За автогара“, V – „За метростанция“, VI – „За автогара“;
1.4. м. Левски – Зона В, кв. 101, УПИ I – „За
гараж“, II – „За озеленяване“, кв. 25, УПИ II –
„За озеленяване и спорт“,УПИ III-14, УПИ IV13, УПИ V-12, УПИ VI-11, УПИ VII-10, кв. 33,
УПИ II-708, УПИ III-86, IV – „за ЖС“; кв. 25а
(нов), У ПИ I-95 – „За бензиностанция, газос т а н ц и я и КО О“, I I – „З а м е т р о п о л и т ен “,
III – „За метрополитен“, IV – „За озеленяване
и спорт“, улица от о.т. 500 до о.т. 21, улици по
о.т. 20а-20б-20г-20е, по о.т. 74а-72а-72б, от о.т. 21
до о.т. 23, к в. 9, У ПИ II – „За озелен яване“,
III – „За гараж, обществено обслужване и трафопост“, промяна профила на бул. Владимир
Вазов от ул. Станислав Доспевски (о.т. 23) до
ул. Черковна (о.т. 17в);
1.5. м. Левски – Зона Г, кв. 17, УПИ I – „За
озелен яване и ин женерна инфраст ру к т ура“, кв. 24, УПИ Х – „За озеленяване“;
1.6. м. Суха река, кв. 148, УПИ I – „За закрити спортни съоръжения“, V – „За стадион
„Левски“, закрити спортни съоръжения, спортни
площадки, паркинги и озеленяване“, VI – „За
закрити спортни съоръжения“, ХIV – „За закрити спортни съоръжения“, вход-изход към
паркинг от бул. Владимир Вазов;
1.7. м. Ж.к. Хаджи Димитър, кв. 15а, „Озелен я ва не“, к в. 15б, У П И I Х – „За оз е лен яване“; к в. 15, У ПИ II – „За бензиностанци я,
автосалон, сервиз и администрация“; кв. 5а,
УПИ III – „За жилищно строителство и трафопост“, кв. 5б, УПИ VII – „За ЖС, магазин и
обществено обслужване“, кв. 36, УПИ V – „За
ЖС и магазини“;
1.8. м. Североизточен град – комплекс Ботевградско шосе, кв. 28а, УПИ V- 60, общ. – „За
хотел, автосервиз, магазин, ресторант, склад,
офиси и т рафопост“; к в. 8, У ПИ I – „За магазин“;
1.9. м . Н П З „ Х а д ж и Д и м и т ъ р – М а л а шевци“ (м. Суха река-запад), кв. 12, кв. 12а, к
в. 36, кв. 36а, кв. 39, кв. 43, УПИ IV – „За озеленяване и инженерна инфраструктура“, терен
на жп ареал до о.т. 1а (бул. Данаил Николаев),
промяна профила на улица от о.т. 20 (ул. Черковна) до о.т. 316а (мост „Чавдар“); улици по
о.т. 20-19-18-13-12-11-10, по о.т. 11-21-24-25-26-27,
по о.т. 300а-316в-312а-311а-311б-309а-309б-308, по
о.т. 316-316а-316б-316в-316г-303;
1.10 . м . Под у я н е – ц е н т ъ р, к в. 1 29 а ,
У ПИ I – „За гараж, бензиностанция и газостанция“, и II – „За озеленяване“, за създаване
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на УПИ XIV – „За озеленяване“, от нов кв. 131а
и изменение на плана за улична регулация на
улица от о.т. 96 през о.т. 93 и 92 до о.т. 58;
1.11. м. Зона Г-13-юг от зони „Главен градски център“ – кв. 582, УПИ IV – „За парк и
КОО“, за промяна на предназначението му в
УПИ IV – „За парк и метростанция“, и изменение на плана за улична регулация на ул. Проф.
Милко Бичев от бул. Мадрид до бул. Данаил
Николаев между квартали 582 и 584 от м. Зона
Г-13-юг от зони „Главен градски център“ и 129а
и 131 от м. Подуяне – център;
1.12. м. Зона Г-12 от зони „Главен градски
център“ – изменение на плана за улична регулация на улици: от о.т. 68 до о.т. 70, от о.т. 70
до о.т. 108=63 и от о.т. 108=63 до о.т. 110=68;
1.13. м. Зона Г-8-10 от зони „Главен градски
център“, кв. 420, УПИ Х – „За Министерството
на правосъдието, нотариат и ТП“, изменение на
плана за улична регулация на улица от о.т. 50
до о.т. 90;
1.14. м. Зона Г- 6 о т зон и „Гла вен г ра дск и цент ър“, к в. 334а, У ПИ II – „За градска
баня“; кв. 356, УПИ I – „За църква, озелеленяване и помпена станция“, и изменение на плана
за улична регулация на улици: от о.т. 13=116 до
о.т. 15, от о.т. 36 до о.т. 35, от о.т. 35 до о.т. 100
и от о.т. 13=116 до о.т. 117б;
1.15. м. Ж.к. Крива река, кв. 22, УПИ IX-228
и изменение на плана за улична регулация на
улици: от о.т. 23 до о.т. 41 и от о.т. 12 до о.т. 13;
1.16. м. Бул. България, кв. 387, УПИ I – „За
болничен комплекс“, и III – „За озеленяване“,
и изменение на плана за улична регулация на
улица от о.т. 23 до о.т. 13=116;
1.17. м. Ж.к. Красно село – Стрелбище – урбанист и чен блок 29, к в. 18, за от па дане на
УПИ VII – „За озелеленяване ,магазини и ТП“;
1.18. м. Х и под ру ма, к в. 6, У П И I V – „За
ЖС, ТП, ПГ и паркинг“, и изменение на плана за
улична регулация на улица от о.т. 39 до о.т. 875;
1.19. м. С ла ви я, к в. 2 , У П И III – „За а втостопанство“, за създаване на УПИ III – „За
автостопанство, депо и трасе на метрополитен“,
I V – „За озелен я ва не и п р о т и во св лач и щ на
дейност“, V – „За ЖС, ПГ и ТП“, за създаване
на УПИ V – „За озеленяване и метрополитен“,
X – „За общежитие и паркинг“, и XII-1375 – „За
КОО, склад и озеленяване“, за създаване на
УПИ XII-1375 – „За КОО, склад и озеленяване“, и XIV – „За трасе на метрополитен“; кв. 3,
УПИ I – „За озеленяване“, за промяна на предназначението му на УПИ I – „За озеленяване
и метрополитен“; к в. 13, У ПИ II – „За ЖС“;
кв. 14, УПИ I – „За К ЖС, паркинг и озел. за
промяна на предназначението му в УПИ I – „За
К ЖС, паркинг и озеленяване“ и метростанция; кв. 15, УПИ I – „За река и озеленяване“,
и кв. 16, УПИ I – „За река и озеленяване“, за
създаване на УПИ I – „За река и озеленяване“,
II – „За трасе на метрополитен“, и III – „За река
и озеленяване“ от нов кв. 16 и изменение на
плана за улична регулация на улици: от о.т. 54 до
о.т. 61, от о.т. 61 до о.т. 62 и от о.т. 61 до о.т. 79;
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1.20. м. Овча к у пел – ак т уа лизаци я, а лея
източно от кв. 9д, създава се трасе на метрополитен; в кв. 9д от УПИ I – „За парк, КОО и
трафопост“, се създават нови УПИ I – „За парк,
КОО и трафопост“, V – „За трасе на метрополитен“, и VI – „За парк, КОО и трафопост“, улична
регулация от о.т. 473г до о.т. 476б, създава се
трасе на метрополитен;
1.21. м. Ж.к. Овча к у пел – стар к в. 12а и
част от кв. 23, от кв. 225, У ПИ V I-1269, IX1269, Х-1269, XI-1269, се създават нови: кв. 225,
УПИ VI-2015, IX-1269, кв. 225а, УПИ I-2009 и
трасе на метрополитен;
1.22. м. Овча купел – актуализация, улична
регулация от о.т. 32, нова о.т. 28а до о.т. 476б;
1.23. м. Ж.к. Овча к у пел – стар к в. 12а и
част от кв. 23, улична регулация от о.т. 481а
до о.т. 45, създава се трасе на метрополитен
в кв. 224, УПИ XII-1620, XI-1400, IX-443, 444, се
създават нови: УПИ XII-1620, XI-1400, IX-2006
и трасе на метрополитен;
1.24. м. Овча купел – актуализация, улична
регулация от о.т. 32, нова о.т. 28а до нова о.т 27а,
създава се трасе на метрополитен, в кв. 12а от
УПИ I – общ., се създава нов УПИ I-370, улична
регулация от нова о.т. 27а до о.т. 528б-о.т. 527б,
създава се трасе на метрополитен;
1.25. м. Ж.к. Овча к у пел – стар к в. 12а и
част от кв. 23, в кв. 219, от УПИ II – за ел. подстанция, и I – за стрелбище, се създават нови
УПИ II – за ел. подстанция, и I – за стрелбище,
в кв. 213 от УПИ III – за озеленяване, се създава нов УПИ III – за озеленяване, в кв. 201 от
УПИ II-282, общ., за търговия, се създава нов
УПИ II-282, общ., за търговия, от УПИ I – за
търговия, се създава нов УПИ I – за търговия;
1.26. м. Овча купел – актуализация, в кв. 119
от У ПИ XI-16 се създава нов У ПИ XI-1137,
в кв. 3в, от УПИ I – за ЖС, КОО и трафопост, се
създава нов УПИ I – за ЖС, КОО и трафопост;
1.27. м. Ж .к. Овча к у пел 1 в к в. 117, о т
У ПИ I – за обществено ж илищно строителство, търговия и озеленяване, се създава нов
У ПИ I – за обществено ж илищно строителство, търговия и озеленяване, в кв. 116б, от
УПИ III – общ., за озеленяване, трафопост и
КОО, и II-198, 209а, се създават нови УПИ III9367, за озеленяване, трафопост и КОО и II-9367,
в кв. 116а от УПИ II – общ., за озеленяване, и
III-231, 232, се създават нови УПИ II – за озеленяване, и III-231, 232, в кв. 116 от УПИ I – за Ж.С.
и озеленяване, се създава нов УПИ I – за Ж.С.
и озеленяване, от кв. 114, УПИ III – за гараж,
УПИ IV – за спорт и озеленяване, и от кв. 115
се създават нови кв. 115а, УПИ II-2013, 9363,
9281, за жилищно строителство и обществено
обслужване, III-9363, 9281, 1503, за жилищно
строителство и обществено обслужване, V – за
спорт и озеленяване, улична регулация от нови
о.т. 528б-о.т. 527б до нови о.т. 217г-о.т. 217д,
създава се трасе на метрополитен, улична регулация от нови о.т. 217г-о.т. 217д до о.т. 535,
в кв. 114 от УПИ I – за обществено жилищно
строителство, IV – за спорт и озеленяване, се
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създават нови УПИ I – за обществено жилищно
строителство, III – за трасе на метрополитен,
IV – за спорт и озеленяване, Х – за озеленяване,
улична регулация от о.т. 535а до нова о.т. 8а,
изменя се и се създава трасе на метрополитен,
улична регулация от о.т. 217а до о.т. 213, от
о.т. 217д до УПИ III – за трасе на метрополитен
в кв. 114, създава се трасе на метрополитен,
от о.т. 10а до западната граница на нов кв. 115
отпада уличната регулация;
1.28. м. Овча купел – актуализация, улична
регулация от о.т. 8а до нова о.т. 1а, създава
се трасе на метрополитен, в кв. 5 се създава
УПИ IX – за озеленяване, в кв. 4 от УПИ I – за
озеленяване, се създава нов УПИ I – за озеленяване, в кв. 57 от УПИ I – за озеленяване, се
създава нов УПИ I – за озеленяване, в кв. 62
от УПИ I – за озеленяване и КОО, се създава
нов УПИ I – за озеленяване и КОО;
1.29. м. Ж .к. Овча к у пел 1 в к в. 114, о т
УПИ V – за училище, се създава нов УПИ V – за
училище, от УПИ VII – за обществено жилищно строителство, се създава нов УПИ VII – за
обществено жилищно строителство, уличната
регулация от нова о.т. 1б до о.т. 2, в кв. 101б от
УПИ I – за жилищно строителство, се създава
нов УПИ I – за жилищно строителство, улична
регулация от о.т. 8а до нова о.т. 1а, създава се
трасе на метрополитен;
1.30. м. Овча купел кв. 50 улична регулация
от нова о.т. 1а до нова о.т. 3б, създава се трасе
на метрополитен, уличната регулация от нова
о.т. 3а до о.т. 74;
1.31. м. Ж.к. Овча купел 2 улична регулация от нова о.т. 3а до о.т. 67а, създава се трасе
на мет рополи тен, в к в. 12 се създава т расе
на метрополитен, улична регулация от о.т. 47
до о.т. 48, създава се трасе на метрополитен,
в кв. 10 от УПИ I-237, за жилищно строителство, магазин и тп се създава нов УПИ I-237,
за жилищно строителство, магазин и тп и трасе
на метрополитен, улична регулация от о.т. 46б до
о.т. 7, създава се трасе на метрополитен, отпада
уличната регулация от о.т. 7 до о.т. 25, в кв. 20а
от УПИ I – за озеленяване, УПИ IV-1222, се
създават нови УПИ I – за озеленяване, УПИ IV1222 и от о.т. 7 до нова о.т. 25а се създава трасе
на метрополитен, в кв. 21 от УПИ I – за озеленяване и гараж, се създават нови УПИ I – за
озеленяване и гараж, и УПИ VII – за буферен
паркинг и автогара, улична регулация от о.т. 55
до о.т. 52, създава се трасе на метрополитен;
1.32. м. Горна баня в кв. 103 от УПИ IV-389,
XII-412, XIII-759, XI-413, V- 388, VII-417, VIII-416,
IX-415 се създават нови УПИ XII-412, VII-417,
VIII-416, IX-415 и трасе на метрополитен, улична
регулация от о.т. 139а до о.т. 139б, създава се
трасе на метрополитен, в кв. 63 от УПИ LI – за
озеленяване, се създава нов УПИ LI – за озеленяване, по кафявите и зелените линии, цифри,
текст, зачертавания и защриховки с корекциите
в оранжев и виолетов цвят, съгласно приложения проект.
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2. Одобрява проект за план-схеми на мрежите
и съоръженията на техническата инфраструктура
в обхвата на разработката по т. 1.
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 райони „Слатина“,
„Подуяне“, „Оборище“, „Средец“, „Триадица“,
„Красно село“ и „Овча купел“ и се изпращат в
Административния съд – София-град, от отдел
„Правен“ на Направление „Архитектура и градоустройство“ на Столична община.
Председател:
Е. Герджиков
561

СТОЛИЧНА ОБЩИНСК А АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ
РЕШЕНИЕ № 1561
от 5 декември 2014 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4
и чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за
търговете и конкурсите и Решение № 595 от
22.11.2012 г. на Столи чни я общинск и съвет
Надзорни ят съвет на Столичната общинска
агенция за приватизация реши:
1. На 11.03.2015 г. в 11 ч. в Столичната общинска агенция за приватизация, пл. Славейков 6, ет. 1, да се проведе публичен търг с явно
наддаване за продажбата на поземлен имот с
пл. № 99 (обект „Двата шопа“), с. Долни Пасарел, срещу яз. Пасарел, ул. Самоковско шосе,
общински нежилищен имот, стопанисван от
район „Панчарево“.
2. Начална тръжна цена – 105 000 лв. (Сделката се облага с 20 % ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 5000 лв.
4. Депозитът за участие – 10 500 лв., се внася
по банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска
банка“ – АД, клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG 49 SOMB 9130 33 26474601,
BIC – SOMBBGSF). Краен срок за внасяне на
депозитите – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 9.03.2015 г. вкл. в приемното време
на СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.
Цената на тръжната документация – 360 лв.
(с вкл. ДДС), е платима в брой в сградата на
СОАП, пл. Славейков 6, ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия в търга – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга, в приемното време

С Т Р.

66

ДЪРЖАВЕН

на СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.,
в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на документация.
Председател на Надзорния съвет:
В. Чилова
623
РЕШЕНИЕ № 1562
от 5 декември 2014 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4
и чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за
търговете и конкурсите и Решение № 248 от
28.04.2014 г. на Столи чни я общинск и съвет
Надзорни ят съвет на Столичната общинска
агенция за приватизация реши:
1. На 11.03.2015 г. в 14 ч. в Столичната общинска агенция за приватизация, пл. Славейков 6,
ет. 1, да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажбата на УПИ I, кв. 23, м. Хиподрума, ул. Сотир Андонов и ул. Феликс Каниц,
София, общински нежилищен имот, стопанисван
от район „Красно село“.
2. Начална тръжна цена – 540 000 лв. (Сделката се облага с 20 % ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 20 000 лв.
4. Депозитът за участие – 54 000 лв., се внася
по банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска
банка“ – АД, клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG 49 SOMB 9130 33 26474601,
BIC – SOMBBGSF). Краен срок за внасяне на
депозитите – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 9.03.2015 г. вкл. в приемното време
на СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.
Цената на тръжната документация – 600 лв.
(с вкл. ДДС), е платима в брой в сградата на
СОАП, пл. Славейков 6, ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия в търга – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга, в приемното време
на СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.,
в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на документация.
Председател на Надзорния съвет:
В. Чилова
624
РЕШЕНИЕ № 1563
от 5 декември 2014 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4
и чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за
търговете и конкурсите и Решение № 273 от
28.04.2011 г. на Столи чни я общинск и съвет
Надзорни ят съвет на Столичната общинска
агенция за приватизация реши:
1. На 12.03.2015 г. в 11 ч. в Столичната общинска агенция за приватизация, пл. Славейков 6,
ет. 1, да се проведе публичен търг с явно надда-
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ване за продажбата на УПИ I, кв. 18, м. Обеля,
общински нежилищен имот, стопанисван от
район „Връбница“, ведно със сграда – Битов
комбинат, София, кв. Обеля, ул. 3-та, обособена част от капитала на общинско дружество
„Лозана“ – ЕАД.
2. Начална тръжна цена – 132 000 лв. (46,83 %
от достигнатата на търга цена се облага с 20 %
ДДС).
3. Стъпка на наддаване – 5000 лв.
4. Депозитът за участие – 13 200 лв., се внася
по банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска
банка“ – АД, клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG 49 SOMB 9130 33 26474601,
BIC – SOMBBGSF). Краен срок за внасяне на
депозитите – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 10.03.2015 г. вкл. в приемното време
на СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.
Цената на тръжната документация – 600 лв.
(с вкл. ДДС), е платима в брой в сградата на
СОАП, пл. Славейков 6, ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия в търга – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга, в приемното време
на СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.,
в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на документация.
Председател на Надзорния съвет:
В. Чилова
625

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ
НА ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД
ЗАПОВЕД № ОА-РР-18
от 21 януари 2015 г.
На основание чл. 32, ал. 1 ЗА, § 4к, ал. 6
ПЗРЗСПЗЗ във връзка с чл. 28б, ал. 8 ППЗСПЗ
одобрявам плановете на новообразуваните имоти в М 1:1000 и регистрите към тях в графичен и
цифров вид на земеделските земи, предоставени
за ползване на граждани въз основа на актове
по § 4 ПЗРЗСПЗЗ, в землището на с. Стара
Кресна, община Кресна, област Благоевград.
Жалби срещу одобрените планове на новообразуваните имоти могат да се подават от
заинтересуваните лица чрез областния управител на област с административен център Благоевград пред Районния съд – гр. Сандански, в
14-дневен срок от обнародването на заповедта
в „Държавен вестник“.
Областен управител:
Б. Михайлов
645
ЗАПОВЕД № ОА-РР-19
от 21 януари 2015 г.
На основание чл. 32, ал. 1 ЗА, § 4к, ал. 6
ПЗРЗСПЗЗ във връзка с чл. 28б, ал. 8 ППЗСПЗ
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одобрявам плановете на новообразуваните имоти в М 1:1000 и регистрите към тях в графичен и
цифров вид на земеделските земи, предоставени
за ползване на граждани въз основа на актове
по § 4 ПЗРЗСПЗЗ, в землището на с. Горна
Брезница, община Кресна, област Благоевград.
Жалби срещу одобрените планове на новообразуваните имоти могат да се подават от
заинтересуваните лица чрез областния управител на област с административен център Благоевград пред Районния съд – гр. Сандански, в
14-дневен срок от обнародването на заповедта
в „Държавен вестник“.
Областен управител:
Б. Михайлов
646
ЗАПОВЕД № ОА-РР-20
от 21 януари 2015 г.
На основание чл. 32, ал. 1 ЗА, § 4к, ал. 6
ПЗРЗСПЗЗ във връзка с чл. 28б, ал. 8 ППЗСПЗ
одобрявам плановете на новообразуваните имоти в М 1:1000 и регистрите към тях в графичен и
цифров вид на земеделските земи, предоставени
за ползване на граждани въз основа на актове
по § 4 ПЗРЗСПЗЗ, в землището на с. Влахи,
община Кресна, област Благоевград.
Жалби срещу одобрените планове на новообразуваните имоти могат да се подават от
заинтересуваните лица чрез областния управител на област с административен център Благоевград пред Районния съд – гр. Сандански, в
14-дневен срок от обнародването на заповедта
в „Държавен вестник“.
Областен управител:
Б. Михайлов
647
ЗАПОВЕД № ОА-РР-21
от 21 януари 2015 г.
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ЗАПОВЕД № ОА-РР-22
от 21 януари 2015 г.
На основание чл. 32, ал. 1 ЗА, § 4к, ал. 6
ПЗРЗСПЗЗ във връзка с чл. 28б, ал. 8 ППЗСПЗ
одобрявам плановете на новообразуваните имоти в М 1:1000 и регистрите към тях в графичен и
цифров вид на земеделските земи, предоставени
за ползване на граждани въз основа на актове
по § 4 ПЗРЗСПЗЗ, в землището на с. Ощава,
община Кресна, област Благоевград.
Жалби срещу одобрените планове на новообразуваните имоти могат да се подават от
заинтересуваните лица чрез областния управител на област с административен център Благоевград пред Районния съд – гр. Сандански, в
14-дневен срок от обнародването на заповедта
в „Държавен вестник“.
Областен управител:
Б. Михайлов
649
ЗАПОВЕД № ОА-РР-23
от 21 януари 2015 г.
На основание чл. 32, ал. 1 ЗА, § 4к, ал. 6
ПЗРЗСПЗЗ във връзка с чл. 28б, ал. 8 ППЗСПЗ
одобрявам плановете на новообразуваните имоти в М 1:1000 и регистрите към тях в графичен и
цифров вид на земеделските земи, предоставени
за ползване на граждани въз основа на актове
по § 4 ПЗРЗСПЗЗ, в землището на гр. Кресна,
община Кресна, област Благоевград.
Жалби срещу одобрените планове на новообразуваните имоти могат да се подават от
заинтересуваните лица чрез областния управител на област с административен център Благоевград пред Районния съд – гр. Сандански, в
14-дневен срок от обнародването на заповедта
в „Държавен вестник“.
Областен управител:
Б. Михайлов
650

На основание чл. 32, ал. 1 ЗА, § 4к, ал. 6
ПЗРЗСПЗЗ във връзка с чл. 28б, ал. 8 ППЗСПЗ
одобрявам плановете на новообразуваните имоти в М 1:1000 и регистрите към тях в графичен
и цифров вид на земеделските земи, предоставени за ползване на граждани въз основа
на актове по § 4 ПЗРЗСПЗЗ, в землището на
с. Долна Градешница, община Кресна, област
Благоевград.
Жалби срещу одобрените планове на новообразуваните имоти могат да се подават от
заинтересуваните лица чрез областния управител на област с административен център Благоевград пред Районния съд – гр. Сандански, в
14-дневен срок от обнародването на заповедта
в „Държавен вестник“.

РЕШЕНИЕ № 45-11
от 16 декември 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 127, ал. 1, 3 и 6 във връзка с чл. 134, ал. 1,
т. 1 и 2, чл. 135, ал. 5 и чл. 136, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Бургас, реши:
Одобрява проект за изменение на ОУП на
гр. Бургас в обхват на ж.к. Изгрев в съответствие
с проекта за „Актуализацията на ПУП – ПРЗ
на ж.к. Изгрев, гр. Бургас“.
Заинтересуваните лица могат да обжалват
решението в 30-дневен срок от обнародването
му в „Държавен вестник“ чрез Община Бургас
пред Административния съд – Бургас.

Областен управител:
Б. Михайлов

Председател:
К. Луков

648

ОБЩИНА БУРГАС
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РЕШЕНИЕ № 45-12
от 16 декември 2014 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
ч л. 129, а л. 1 ЗУ Т Общ и нск и я т с ъве т – г р.
Бургас, реши:
Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за трасе на пътна връзка за осигуряване на транспортен достъп от общински
път с идентификатор 07079.831.40 по К К на
гр. Бургас до ПИ с идентификатор 07079.10.1004
по КК на гр. Бургас, в местност Рибарското
пристанище (бивша м. Ченгене скеле), землище
Крайморие, попадащо в обхвата на устройствена
зона 07079/84, по одобрения ОУП на гр. Бургас.
Заинтересуваните лица могат да обжалват
решението в 30-дневен срок от обнародването
му в „Държавен вестник“ чрез Община Бургас,
пред А дминистративния съд – Бургас.
Председател:
К. Луков
681
РЕШЕНИЕ № 45-13
от 16 декември 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Бургас, одобрява подробен устройствен план:
1. План за застрояване за изграждане на
Стрелкови комплекс в ПИ № 012080 и № 012081,
м. Каваците, землище с. Извор, община Бургас,
с предвидено застрояване, показано с ограничителни линии на застрояване на нормативни
отстояния до имотните граници, с градоустройствени показатели, както следва: плътност – до
30 %, Кинт. – до 1,2, озеленяване – мин. 60 %,
и височина – до 3 ет. (10 м), съгласно приложения проект.
2. Парцеларен план за трасе на електропровод
от съществуваща ВЛ 20 kV „Крушевец“ до нов
ТП в ПИ с пл. № 012080, землище с. Извор,
община Бургас, преминаващо през ПИ с пл.
№ 012053, № 012054, № 012055 по КВС, извън
рег улаци ята на населеното м ясто, съгласно
представения проект.
Заинтересуваните лица могат да обжалват
решението в 30-дневен срок от обнародването
му в „Държавен вестник“ чрез Община Бургас,
пред А дминистративния съд – Бургас.
Председател:
К. Луков
682

ОБЩИНА ИВАЙЛОВГРАД
РЕШЕНИЕ № 115
от 22 октомври 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 16 ЗМСМА във
връзка с чл. 31, ал. 1 и 2, чл. 14, 15 и чл. 17,
ал. 1, т. 3 ЗАТУРБ Общинският съвет – Ивайловград, реши:
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І. Извършва промяна на границите на кметство Свирачи, състояща се в присъединяване на
с. Орешино към границите на кметство Свирачи.
ІІ. Определя с. Свирачи за административен
център на кметство Свирачи.
Председател:
Д. Кисьова-Зафирова
536

ОБЩИНА САПАРЕВА БАНЯ
РЕШЕНИЕ № 11
от 19 декември 2014 г.
На основание чл. 44, ал. 1, т. 1, чл. 21, ал. 1,
т. 11 ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският
съвет – гр. Сапарева баня, реши:
Одобрява проект за подробен устройствен
план (ПУП) – парцеларен план (ПП) със следния териториален обхват – поземлени имоти
с идентификатори 65365.35.52 и 65365.35.95 по
кадастралната карта на гр. Сапарева баня, третиращ изграждане на елементи на техническата
инфраструктура извън границите на урбанизираната територия – водопроводно отклонение за
захранване с вода за питейно-битови и противопожарни нужди, канализационно отклонение
за отвеждане на отпадъчните и дъждовните
води и външно електрозахранване – ниско напрежение, на обект „Три малкоетажни къщи за
настаняване на туристи“, предвиден с проект
за подробен устройствен план (ПУП) – план
за регулация (ПР) и план за застрояване (ПЗ),
по ч л. 9, а л. 2 от Закона за уст ройст во на
тери тори я та, за п ром яна п редназначението
на земеделска земя за неземеделски нужди в
обхвата на неурегулиран поземлен имот с идентификатор 65365.35.52, местност Челяковото,
по кадастралната карта на гр. Сапарева баня,
одобрена със Заповед № РД-18-15 от 19.02.2008 г.
на изпълнителния директор на АГКК, съгласно графичната част на приложения към това
решение проект за подробен устройствен план
(ПУП) – парцеларен план (ПП), с възложители
Еленка Василева Йорданова и Йордан Кирилов
Здравков.
Председател:
П. Чучуганов
534
РЕШЕНИЕ № 12
от 19 декември 2014 г.
На основание чл. 44, ал. 1, т. 1, чл. 21, ал. 1,
т. 11 ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският
съвет – гр. Сапарева баня, реши:
Одобрява проект за подробен устройствен
план (ПУП) – парцеларен план (ПП) със следния териториален обхват – поземлени имоти
с идентификатори 65365.25.354, 65365.25.372,
65365.25.67, 65365.25.232, 65365.25.371, 65365.25.165,
65365.25.168, 65365.25.169, 65365.25.159, 65365.25.183,
65365.25.203, 65365.25.380 и 65365.25.297 по кадастралната карта на гр. Сапарева баня, третиращ
изграждане на елементи на техническата инфра-
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структура извън границите на урбанизираната
територия – водопроводно отклонение за захранване с вода за питейно-битови и противопожарни нужди, канализационно отклонение
за отвеждане на отпадъчните и дъждовните
води и външно елек т роза х ранване – средно
напрежение, на обект „Две малкоетажни жилищни сгради“, предвиден с проект за подробен
устройствен план (ПУП) – план за регулация
(ПР) и план за застрояване (ПЗ), по чл. 9, ал. 2
от Закона за устройство на територията, за
промяна предназначението на земеделска земя
за собствени неземеделски нужди в обхват на
неурегулиран поземлен имот с идентификатор
65365.2 5. 354, ме с т но с т Та ш т ар л а , с ъгл ас но
графичната част на приложения към това решение проект за подробен устройствен план
(ПУП) – парцеларен план (ПП), с възложител
Вергил Георгиев Кацов.
Председател:
П. Чучуганов
535

ОБЩИНА СМОЛЯН
РЕШЕНИЕ № 867
от 18 декември 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 и чл. 134, ал. 2, т. 6 ЗУТ
Общинският съвет – гр. Смолян, реши:
Одобрява изменение на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване
на поземлен имот с идентификатор 69345.6.223
в землището на с. Стойките, УПИ VІ-223 – курортна дейност, в кв. 1 в курортно-туристическо
ядро „Малина“, курортен комплекс Пампорово,
община Смолян, с устройствени параметри – устройствена зона Ок, височина на застрояване
до 12 метра (4 етажа), плътност на застрояване
до 30 %, Кинт. до 1,5, озеленяване – мин. 60 %.
Изменението обхваща и промяна на улична
регулация от осова точка 20 до осова точка 23.
Председател:
Ф. Топов
639
2 . – М и н и с т ър ът н а р е г и о н а л н о т о р а з витие и благоустройството съобщава, че на
основание § 52, ал. 7 ПЗРЗИДЗУ Т (ДВ, бр. 98
от 2014 г.), § 52, ал. 5 ПЗРЗИДЗУ Т (ДВ, бр. 66
от 2013 г.), чл. 154, ал. 5 във връзка с ал. 2,
т. 5 и чл. 145, ал. 2 ЗУ Т е издадена Заповед
№ РС-2 от 20.01.2015 г. за допълване на разрешение за ст роеж № РС-36 от 25.07.2011 г.
за обект: АМ „Марица“ – Лот 2 у частък „Димитровград – Харманли“ от км 36+400 до км
70+620 – основно трасе, в обхвата на действащия подробен устройствен план – парцеларен
п лан, одобрен със Заповед № РД- 02-14-1536
о т 18.07.2011 г., с ъс след ната забележ к а за
„Изграж дане на армонасип по пътна връзка
„Хасково – Капитан А ндреево“ от к м 0+166
до км 0+340, на п.в. „Димитровград“ при км
38+800“, с допуснато предварително изпълнение
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по реда на чл. 60, ал. 1 АПК. На основание
чл. 149, ал. 4 ЗУ Т издадената заповед за допълване на разрешение за строеж подлежи на
обжалване пред Върховния административен
съд в 14-дневен срок след обнародването є в
„Държавен вестник“ чрез Министерството на
регионалното развитие и благоустройството, а
по отношение на чл. 60 АПК – в 3-дневен срок
от съобщаването є.
610
43. – Министърът на регионалното развитие
и благоустройството на основание чл. 149, ал. 4
ЗУ Т съобщава, че на „АЕЦ Козлодуй“ – ЕА Д,
е и зда дено Ра з р ешен ие з а с т р о еж № РС-1
от 8.01.2015 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството за строеж
„Вът решно преуст ройство на съществу ващи
помещения в Блок мръсна работилница (БМР)
на Спецкорпус-3 за нуж дите на цех „Оборудване I контур“ на АЕЦ „Козлодуй“, Етап I:
помещения М138, М132, М114/1, М135, М315 и
М316; Етап II: помещения М126, М127 и М128;
Етап III: помещения М136, М137, М129, М220,
М220А, М221, М222, М202, М301А, М312, М313,
М313А и М314, с местонахож дение: Площадка
на АЕЦ „Козлодуй“, Електропроизводство-2,
СК-3, в поземлен имот № 000218 по картата
на възстановената собственост на с. Хърлец,
община Козлодуй, област Враца. На основание чл. 149, ал. 4 ЗУ Т разрешението за строеж
подлежи на обжалване от заинтересованите
лица пред Върховния административен съд в
14-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ чрез МРРБ.
533
1. – А генци я „Пътна инфрас тру кт у ра“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Марица“, „Оризово – Капитан
Андреево“ от км 5+000 до км 71+011.31, подобект: Селскостопански пътища и напоителни
полета“, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона
за държавната собственост съобщава на Валентин Добрев Иванов, наследник на Добри
Петков Иванов, собственик на имот № 036010,
намиращ се в землището на с. Добри дол,
общ и на Първома й, облас т П ловд и в, кой т о
не e намерен на адрес, за постановяването
на Решение № 648 на Министерския съвет от
18.09.2014 г., с което е отчуж дена част от имот
№ 036010, намиращ се в землището на с. Добри
дол, община Първомай, област Пловдив. Решението на Министерския съвет може да бъде
обжалвано пред Върховния административен
съд в 14-дневен срок от обнародването на това
обявление в „Държавен вестник“.
565
2. – А генци я „Пътна инфрастру кт у ра“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Марица“, „Оризово – Капитан
Андреево“ от км 5+000 до км 71+011.31, подобект: Селскостопански пътища и напоителни
полета“, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на
Трайка Петрова Зайкова, собственик на имот
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№ 035003, намиращ се в землището на с. Добри
дол, община Първомай, област Пловдив, която
не e намерена на адрес, за постановяването
на Решение № 648 на Министерския съвет от
18.09.2014 г., с което е отчуж дена част от имот
№ 035003, намиращ се в землището на с. Добри
дол, община Първомай, област Пловдив. Решението на Министерския съвет може да бъде
обжалвано пред Върховния административен
съд в 14-дневен срок от обнародването на това
обявление в „Държавен вестник“.
566
3. – А генци я „Пътна инфрас тру кт у ра“ в
качеството си на инвеститор на обект: „А втомагистрала „Марица“, „Оризово – Капитан
Андреево“ от км 5+000 до км 71+011.31, подобект: Селскостопански пътища и напоителни
полета“, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона
за държавната собственост съобщава на Шина
Иванова Танева, наследница на А нгел Колев
Марков, собственик на имот № 037097, намиращ
се в землището на с. Градина, община Първомай, област Пловдив, която не e намерена на
адрес, за постановяването на Решение № 648 на
Министерския съвет от 18.09.2014 г., с което е
отчуж дена част от имот № 037097, намиращ се
в землището на с. Градина, община Първомай,
област Пловдив. Решението на Министерския
съвет може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от
обнародването на това обявление в „Държавен
вестник“.
567
4. – А генци я „Пътна инфрас тру кт у ра“ в
качеството си на инвеститор на обект: „А втомагистрала „Марица“, „Оризово – Капитан
Андреево“ от км 5+000 до км 71+011.31, подобект: Селскостопански пътища и напоителни
полета“, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона
за държавната собственост съобщава на Денка Иванова Грушевска, наследница на А нгел
Колев Марков, собственик на имот № 037097,
намиращ се в землището на с. Градина, община
Първомай, област Пловдив, която не e намерена на адрес, за постановяването на Решение
№ 648 на Министерския съвет от 18.09.2014 г.,
с което е отчуж дена част от имот № 037097,
намиращ се в землището на с. Градина, община Първомай, област Пловдив. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването на това обявление
в „Държавен вестник“.
568
5. – А генци я „Пътна инфрас тру кт у ра“ в
качеството си на инвеститор на обект: „А втомагистрала „Марица“, „Оризово – Капитан
Андреево“ от км 5+000 до км 71+011.31, подобект: Селскостопански пътища и напоителни
полета“, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона
за държавната собственост съобщава на Ганка
Славчева Спасова, наследница на А нгел Колев
Марков, собственик на имот № 037097, намиращ
се в землището на с. Градина, община Първо-
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май, област Пловдив, която не e намерена на
адрес, за постановяването на Решение № 648 на
Министерския съвет от 18.09.2014 г., с което е
отчуж дена част от имот № 037097, намиращ се
в землището на с. Градина, община Първомай,
област Пловдив. Решението на Министерския
съвет може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от
обнародването на това обявление в „Държавен
вестник“.
569
6. – А генци я „Пътна инфрастру кт у ра“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Марица“, „Оризово – Капитан
Андреево“ от км 5+000 до км 71+011.31, подобект: Селскостопански пътища и напоителни
полета“, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона
за държавната собственост съобщава на Недка
Генова Танева, наследница на А нгел Колев
Марков, собственик на имот № 037097, намиращ
се в землището на с. Градина, община Първомай, област Пловдив, която не e намерена на
адрес, за постановяването на Решение № 648 на
Министерския съвет от 18.09.2014 г., с което е
отчуж дена част от имот № 037097, намиращ се
в землището на с. Градина, община Първомай,
област Пловдив. Решението на Министерския
съвет може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от
обнародването на това обявление в „Държавен
вестник“.
570
7. – А генци я „Пътна инфрас тру кт у ра“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Марица“, „Оризово – Капитан
Андреево“ от км 5+000 до км 71+011.31, подобект: Селскостопански пътища и напоителни
полета“, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона
за държавната собственост съобщава на Николинка Димова Младина, наследница на Ангел
Колев Марков, собственик на имот № 037097,
намиращ се в землището на с. Градина, община
Първомай, област Пловдив, която не e намерена на адрес, за постановяването на Решение
№ 648 на Министерския съвет от 18.09.2014 г.,
с което е отчуж дена част от имот № 037097,
намиращ се в землището на с. Градина, община Първомай, област Пловдив. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването на това обявление
в „Държавен вестник“.
571
8. – А генци я „Пътна инфрастру кт у ра“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Марица“, „Оризово – Капитан
Андреево“ от км 5+000 до км 71+011.31, подобект: Селскостопански пътища и напоителни
полета“, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона
за държавната собственост съобщава на Димо
Николов Димов, наследник на Ангел Колев
Марков, собственик на имот № 037097, намиращ
се в землището на с. Градина, община Първомай, област Пловдив, който не e намерен на
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адрес, за постановяването на Решение № 648 на
Министерския съвет от 18.09.2014 г., с което е
отчуж дена част от имот № 037097, намиращ се
в землището на с. Градина, община Първомай,
област Пловдив. Решението на Министерския
съвет може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от
обнародването на това обявление в „Държавен
вестник“.
572
9. – А г енци я „Пътна инфрас тру кт у ра“ в
качеството си на инвеститор на обект: „А втомагистрала „Марица“, „Оризово – Капитан
Андреево“ от км 5+000 до км 71+011.31, подобект: Селскостопански пътища и напоителни
полета“, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона
за държавната собственост съобщава на Мариана Атанасова Атанасова, наследница на Ангел
Колев Марков, собственик на имот № 037097,
намиращ се в землището на с. Градина, община
Първомай, област Пловдив, която не e намерена на адрес, за постановяването на Решение
№ 648 на Министерския съвет от 18.09.2014 г.,
с което е отчуж дена част от имот № 037097,
намиращ се в землището на с. Градина, община Първомай, област Пловдив. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването на това обявление
в „Държавен вестник“.
573
10. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „А втомагистрала „Марица“, „Оризово – Капитан
Андреево“ от км 5+000 до км 71+011.31, подобект: Селскостопански пътища и напоителни
полета“, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона
за държавната собственост съобщава на Николай Въчев Димитров, наследник на А нгел
Колев Марков, собственик на имот № 037097,
намиращ се в землището на с. Градина, община
Първомай, област Пловдив, който не e намерен на адрес, за постановяването на Решение
№ 648 на Министерския съвет от 18.09.2014 г.,
с което е отчуж дена част от имот № 037097,
намиращ се в землището на с. Градина, община Първомай, област Пловдив. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването на това обявление
в „Държавен вестник“.
574
11. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „А втомагистрала „Марица“, „Оризово – Капитан
Андреево“ от км 5+000 до км 71+011.31, подобект: Селскостопански пътища и напоителни
полета“, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона
за държавната собственост съобщава на Мария
Въчева Минчева, наследница на А нгел Колев
Марков, собственик на имот № 037097, намиращ
се в землището на с. Градина, община Първомай, област Пловдив, която не e намерена на
адрес, за постановяването на Решение № 648 на
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Министерския съвет от 18.09.2014 г., с което е
отчуж дена част от имот № 037097, намиращ се
в землището на с. Градина, община Първомай,
област Пловдив. Решението на Министерския
съвет може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от
обнародването на това обявление в „Държавен
вестник“.
575
12. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Марица“, „Оризово – Капитан
Андреево“ от км 5+000 до км 71+011.31, подобект: Селскостопански пътища и напоителни
полета“, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона
за държавната собственост съобщава на А лбена Петрова Петрова, наследница на Мария
Петрова Маркова, собственик на имот № 037098,
намиращ се в землището на с. Градина, община
Първомай, област Пловдив, която не e намерена на адрес, за постановяването на Решение
№ 648 на Министерския съвет от 18.09.2014 г.,
с което е отчуж дена част от имот № 037098,
намиращ се в землището на с. Градина, община Първомай, област Пловдив. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването на това обявление
в „Държавен вестник“.
576
13. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Марица“, „Оризово – Капитан
Андреево“ от км 5+000 до км 71+011.31, подобект: Селскостопански пътища и напоителни
полета“, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на
Гинка Петрова Стоянова, собственик на имот
№ 037292, намиращ се в землището на с. Градина, община Първомай, област Пловдив, която
не e намерена на адрес, за постановяването
на Решение № 648 на Министерск и я съвет
от 18.09.2014 г., с което е отчуж дена част от
имот № 037292, намиращ се в землището на
с. Градина, община Първомай, област Пловдив.
Решението на Министерския съвет може да бъде
обжалвано пред Върховния административен
съд в 14-дневен срок от обнародването на това
обявление в „Държавен вестник“.
577
14. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Марица“, „Оризово – Капитан
Андреево“ от км 5+000 до км 71+011.31, подобект: Селскостопански пътища и напоителни полета“, на основа ние ч л. 34б, а л. 3 о т
Закона за държавната собственост съобщава
на наследниците на Христоз Бялков Стоянов,
собственик на имот № 004004, намиращ се в
землището на с. Крушево, община Първомай,
о б л ас т П ловд и в, кои т о не мог ат да б ъ дат
установени, за постановяването на Решение
№ 648 на Министерския съвет от 18.09.2014 г.,
с което е отчуж дена част от имот № 004004,
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намиращ се в землището на с. Крушево, община Първомай, област Пловдив. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването на това обявление
в „Държавен вестник“.
578
15. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „А втомагистрала „Марица“, „Оризово – Капитан
Андреево“ от км 5+000 до км 71+011.31, подобект: Селскостопански пътища и напоителни
полета“, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за
държавната собственост съобщава на Недялка
Димитрова Вълчева, наследница на Димо Димитров Ангелов, собственик на имот № 001075,
намиращ се в землището на с. Зетьово, община
Чирпан, област Стара Загора, която не e намерена на адрес, за постановяването на Решение
№ 648 на Министерския съвет от 18.09.2014 г.,
с което е отчуж дена част от имот № 001075,
намиращ се в землището на с. Зетьово, община
Чирпан, област Стара Загора. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването на това обявление
в „Държавен вестник“.
579
16. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „А втомагистрала „Марица“, „Оризово – Капитан
Андреево“ от км 5+000 до км 71+011.31, подобект: Селскостопански пътища и напоителни
полета“, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за
държавната собственост съобщава на Димитър
Димчев Димитров, наследник на Димо Димитров А нгелов, собственик на имот № 001075,
намиращ се в землището на с. Зетьово, община
Чирпан, област Стара Загора, който не e намерен на адрес, за постановяването на Решение
№ 648 на Министерския съвет от 18.09.2014 г.,
с което е отчуж дена част от имот № 001075,
намиращ се в землището на с. Зетьово, община
Чирпан, област Стара Загора. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването на това обявление
в „Държавен вестник“.
580
17. – Агенция „Пътна инфраструкту ра“ в
качеството си на инвеститор на обект: „А втомагистрала „Марица“, „Оризово – Капитан
Андреево“ от км 5+000 до км 71+011.31, подобект: Селскостопански пътища и напоителни
полета“, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на
наследниците на Христо Димитров Русавков,
собственик на имот № 0 01038, намиращ се
в землището на с. Зетьово, община Чирпан,
област Стара Загора, които не могат да бъдат
установени, за постановяването на Решение
№ 648 на Министерския съвет от 18.09.2014 г.,
с което е отчуж дена част от имот № 001038,
намиращ се в землището на с. Зетьово, община
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Чирпан, област Стара Загора. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването на това обявление
в „Държавен вестник“.
581
18. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Марица“, „Оризово – Капитан Андреево“ от км 5+000 до км 71+011.31, подобект:
Селскостопански пътища и напоителни полета“,
на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на собственика
на имот № 205047, намиращ се в землището на
с. Зетьово, община Чирпан, област Стара Загора, който не е установен, за постановяването
на Решение № 648 на Министерския съвет от
18.09.2014 г., с което е отчуж дена част от имот
№ 205047, намиращ се в землището на с. Зетьово, община Чирпан, област Стара Загора.
Решението на Министерския съвет може да бъде
обжалвано пред Върховния административен
съд в 14-дневен срок от обнародването на това
обявление в „Държавен вестник“.
582
19. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Марица“, „Оризово – Капитан
Андреево“ от км 5+000 до км 71+011.31, подобект: Селскостопански пътища и напоителни
полета“, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона
за държавната собственост съобщава на наследниците на Трою Петков Иванов, собственик
на имот № 205048, намиращ се в землището
на с. Зетьово, община Чирпан, област Стара
Загора, които не могат да бъдат установени,
з а по с т а новя ва не т о на Решен ие № 6 4 8 на
Министерския съвет от 18.09.2014 г., с което
е отчуж дена част от имот № 205048, намиращ
се в землището на с. Зетьово, община Чирпан,
област Стара Загора. Решението на Министерския съвет може да бъде обжалвано пред
Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на това обявление в
„Държавен вестник“.
583
20. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Марица“, „Оризово – Капитан
Андреево“ от км 5+000 до км 71+011.31, подобект: Селскостопански пътища и напоителни
полета“, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на
собственика на имот № 205053, намиращ се
в землището на с. Зетьово, община Чирпан,
област Стара Загора, който не може да бъде
идентифициран, за постановяването на Решение
№ 648 на Министерския съвет от 18.09.2014 г.,
с което е отчуж дена част от имот № 205053,
намиращ се в землището на с. Зетьово, община
Чирпан, област Стара Загора. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дне-
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вен срок от обнародването на това обявление
в „Държавен вестник“.
584
21. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „А втомагистрала „Марица“, „Оризово – Капитан
Андреево“ от км 5+000 до км 71+011.31, подобект: Селскостопански пътища и напоителни
полета“, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона
за държавната собственост съобщава на Руска
Пенева Татарова, наследница на Иван Пенев
Мухов (Иванов), собственик на имоти № 205162
и 205163, намиращи се в землището на с. Зетьово, община Чирпан, област Стара Загора,
която не е намерена на адрес, за постановяването на Решение № 648 на Министерския
съвет от 18.09.2014 г., с което са отчуж дени
части от имоти № 205162 и 205163, намиращи
се в землището на с. Зетьово, община Чирпан,
област Стара Загора. Решението на Министерския съвет може да бъде обжалвано пред
Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на това обявление в
„Държавен вестник“.
585
22. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „А втомагистрала „Марица“, „Оризово – Капитан
Андреево“ от км 5+000 до км 71+011.31, подобект: Селскостопански пътища и напоителни
полета“, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона
за държавната собственост съобщава на Добри
Иванов Панев, наследник на Иван Пенев Мухов (Иванов), собственик на имоти № 205162 и
205163, намиращи се в землището на с. Зетьово,
община Чирпан, област Стара Загора, който
не е намерен на адрес, за постановяването
на Решение № 648 на Министерския съвет от
18.09.2014 г., с което са отчуж дени части от
имоти № 205162 и 205163, намиращи се в землището на с. Зетьово, община Чирпан, област
Стара Загора. Решението на Министерск и я
съвет може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от
обнародването на това обявление в „Държавен
вестник“.
586
23. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „А втомагистрала „Марица“, „Оризово – Капитан
Андреево“ от км 5+000 до км 71+011.31, подобект: Селскостопански пътища и напоителни
полета“, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона
за държавната собственост съобщава на Теодора Димчева Ку шева-Филбрандт, наследница
на Таньо Иванов Мишов, собственик на имот
№ 080027, намиращ се в землището на гр. Чирпан, община Чирпан, област Стара Загора, която
не е намерена на адрес, за постановяването
на Решение № 648 на Министерския съвет от
18.09.2014 г., с което е отчуж дена част от имот
№ 080027, намиращ се в землището на гр. Чирпан, община Чирпан, област Стара Загора. Решението на Министерския съвет може да бъде
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обжалвано пред Върховния административен
съд в 14-дневен срок от обнародването на това
обявление в „Държавен вестник“.
587
24. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Марица“, „Оризово – Капитан
Андреево“ от км 5+000 до км 71+011.31, подобект: Селскостопански пътища и напоителни
полета“, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона
за държавната собственост съобщава на Христо
Бойчев Колев, наследник на Бойчо Колев Боев,
собственик на имот № 113032, намиращ се в
землището на с. Крепост, община Димитровград, област Хасково, който не е намерен на
адрес, за постановяването на Решение № 648
на Министерския съвет от 18.09.2014 г., с което
е отчуж дена част от имот № 113032, намиращ
се в землището на с. Крепост, община Димит ровг ра д, област Хасково. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването на това обявление
в „Държавен вестник“.
588
25. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Марица“, „Оризово – Капитан
Андреево“ от км 5+000 до км 71+011.31, подобект: Селскостопански пътища и напоителни
полета“, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона
за държавната собственост съобщава на А лбена Василева Тодорова, наследница на Тодю
Георгиев Янев, собственик на имот № 012001,
намиращ се в землището на с. Воден, община
Димитровград, област Хасково, която не е намерена на адрес, за постановяването на Решение
№ 648 на Министерския съвет от 18.09.2014 г.,
с което е отчуж дена част от имот № 012001,
намиращ се в землището на с. Воден, община
Димитровград, област Хасково. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването на това обявление
в „Държавен вестник“.
589
26. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Марица“, „Оризово – Капитан
Андреево“ от км 5+000 до км 71+011.31, подобект: Селскостопански пътища и напоителни
полета“, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона
за държавната собственост съобщава на Пенка
Лавчева Канева, наследница на Лавчо Георгиев
Янев, собственик на имот № 012001, намиращ
се в землището на с. Воден, община Димитровград, област Хасково, която не е намерена на адрес, за постановяването на Решение
№ 648 на Министерския съвет от 18.09.2014 г.,
с което е отчуж дена част от имот № 012001,
намиращ се в землището на с. Воден, община
Димитровград, област Хасково. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
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пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването на това обявление
в „Държавен вестник“.
590
27. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „А втомагистрала „Марица“, „Оризово – Капитан
Андреево“ от км 5+000 до км 71+011.31, подобект: Селскостопански пътища и напоителни
полета“, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона
за държавната собственост съобщава на Минко
Делчев Лавчев, наследник на Лавчо Георгиев
Янев, собственик на имот № 012001, намиращ
се в землището на с. Воден, община Димитровград, област Хасково, който не е намерен
на а д р е с, з а по с т а новя ва не т о на Решен ие
№ 648 на Министерския съвет от 18.09.2014 г.,
с което е отчуж дена част от имот № 012001,
намиращ се в землището на с. Воден, община
Димитровград, област Хасково. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването на това обявление
в „Държавен вестник“.
591
28. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „А втомагистрала „Марица“, „Оризово – Капитан
Андреево“ от км 5+000 до км 71+011.31, подобект: Селскостопански пътища и напоителни
полета“, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона
за държавната собственост съобщава на Георги
Делчев Лавчев, наследник на Лавчо Георгиев
Янев, собственик на имот № 012001, намиращ
се в землището на с. Воден, община Димитровград, област Хасково, който не е намерен
на а д р е с, з а по с т а новя ва не т о на Решен ие
№ 648 на Министерския съвет от 18.09.2014 г.,
с което е отчуж дена част от имот № 012001,
намиращ се в землището на с. Воден, община
Димитровград, област Хасково. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването на това обявление
в „Държавен вестник“.
592
29. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „А втомагистрала „Марица“, „Оризово – Капитан
Андреево“ от км 5+000 до км 71+011.31, подобект: Селскостопански пътища и напоителни
полета“, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона
за държавната собственост съобщава на Любомир Славчев Лавчев, наследник на Лавчо
Георгиев Янев, собственик на имот № 012001,
намиращ се в землището на с. Воден, община
Димитровград, област Хасково, който не е намерен на адрес, за постановяването на Решение
№ 648 на Министерския съвет от 18.09.2014 г.,
с което е отчуж дена част от имот № 012001,
намиращ се в землището на с. Воден, община
Димитровград, област Хасково. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
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пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването на това обявление
в „Държавен вестник“.
593
30. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Марица“, „Оризово – Капитан
Андреево“ от км 5+000 до км 71+011.31, подобект: Селскостопански пътища и напоителни
полета“, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона
за държавната собственост съобщава на Димитър Петров Сотиров, наследник на Ганчо
Иванов Харбов, собственик на имот № 035016,
намиращ се в землището на с. Воден, община
Димитровград, област Хасково, който не е намерен на адрес, за постановяването на Решение
№ 648 на Министерския съвет от 18.09.2014 г.,
с което е отчуж дена част от имот № 035016,
намиращ се в землището на с. Воден, община
Димитровград, област Хасково. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването на това обявление
в „Държавен вестник“.
594
31. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Марица“, „Оризово – Капитан
Андреево“ от км 5+000 до км 71+011.31, подобект: Селскостопански пътища и напоителни полета“, на основа ние ч л. 34б, а л. 3 о т
Закона за държавната собственост съобщава
на Слави Генчев Иванов, наследник на Ганчо
Иванов Харбов, собственик на имот № 035016,
намиращ се в землището на с. Воден, община
Димитровград, област Хасково, който не е намерен на адрес, за постановяването на Решение
№ 648 на Министерския съвет от 18.09.2014 г.,
с което е отчуж дена част от имот № 035016,
намиращ се в землището на с. Воден, община
Димитровград, област Хасково. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването на това обявление
в „Държавен вестник“.
595
32. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Марица“, „Оризово – Капитан
Андреево“ от км 5+000 до км 71+011.31, подобект: Селскостопански пътища и напоителни
полета“, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на
Николай Генчев Иванов, наследник на Ганчо
Иванов Харбов, собственик на имот № 035016,
намиращ се в землището на с. Воден, община
Димитровград, област Хасково, който не е намерен на адрес, за постановяването на Решение
№ 648 на Министерския съвет от 18.09.2014 г.,
с което е отчуж дена част от имот № 035016,
намиращ се в землището на с. Воден, община
Димитровград, област Хасково. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
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пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването на това обявление
в „Държавен вестник“.
596
33. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „А втомагистрала „Марица“, „Оризово – Капитан
Андреево“ от км 5+000 до км 71+011.31, подобект: Селскостопански пътища и напоителни
полета“, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на
Ка линка Петкова Ка линова, наследница на
Петко Калинов Петков, собственик на имот
№ 035024, намиращ се в землището на с. Воден,
община Димитровград, област Хасково, която
не е намерена на адрес, за постановяването
на Решение № 648 на Министерския съвет от
18.09.2014 г., с което е отчуж дена част от имот
№ 035024, намиращ се в землището на с. Воден,
община Димитровград, област Хасково. Решението на Министерския съвет може да бъде
обжалвано пред Върховния административен
съд в 14-дневен срок от обнародването на това
обявление в „Държавен вестник“.
597
34. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „А втомагистрала „Марица“, „Оризово – Капитан
Андреево“ от км 5+000 до км 71+011.31, подобект: Селскостопански пътища и напоителни
полета“, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на
Господин Тончев Тонев, наследник на Петко
Калинов Петков, собственик на имот № 035024,
намиращ се в землището на с. Воден, община
Димитровград, област Хасково, който не е намерен на адрес, за постановяването на Решение
№ 648 на Министерския съвет от 18.09.2014 г.,
с което е отчуж дена част от имот № 035024,
намиращ се в землището на с. Воден, община
Димитровград, област Хасково. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването на това обявление
в „Държавен вестник“.
598
35. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „А втомагистрала „Марица“, „Оризово – Капитан
Андреево“ от км 5+000 до км 71+011.31, подобект: Селскостопански пътища и напоителни
полета“, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона
за държавната собственост съобщава на Димитър Петров Сотиров, наследник на Тенчо
Ганчев Иванов, собственик на имот № 035107,
намиращ се в землището на с. Воден, община
Димитровград, област Хасково, който не е намерен на адрес, за постановяването на Решение
№ 648 на Министерския съвет от 18.09.2014 г.,
с което е отчуж дена част от имот № 035107,
намиращ се в землището на с. Воден, община
Димитровград, област Хасково. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
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пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването на това обявление
в „Държавен вестник“.
599
36. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Марица“, „Оризово – Капитан
Андреево“ от км 5+000 до км 71+011.31, подобект: Селскостопански пътища и напоителни
полета“, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за
държавната собственост съобщава на Миленка
А лександрова Геренска, собственик на имот
№ 035094, намиращ се в землището на с. Воден,
община Димитровград, област Хасково, която
не е намерена на адрес, за постановяването
на Решение № 648 на Министерския съвет от
18.09.2014 г., с което е отчуж дена част от имот
№ 035094, намиращ се в землището на с. Воден,
община Димитровград, област Хасково. Решението на Министерския съвет може да бъде
обжалвано пред Върховния административен
съд в 14-дневен срок от обнародването на това
обявление в „Държавен вестник“.
600
37. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Марица“, „Оризово – Капитан
Андреево“ от км 5+000 до км 71+011.31, подобект: Селскостопански пътища и напоителни
полета“, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона
за държавната собственост съобщава на Кети
Илчева Димова, наследница на Илчо Делчев
Панев, собственик на имот № 040003, намиращ
се в землището на с. Ябълково, община Димитровград, област Хасково, която не е намерена
на адрес, за постановяването на Решение № 648
на Министерския съвет от 18.09.2014 г., с което
е отчуж дена част от имот № 040003, намиращ
се в землището на с. Ябълково, община Димит ровг ра д, област Хасково. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването на това обявление
в „Държавен вестник“.
601
38. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Марица“, „Оризово – Капитан
Андреево“ от км 5+000 до км 71+011.31, подобект: Селскостопански пътища и напоителни
полета“, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона
за държавната собственост съобщава на Костадин Димитров Вълев, наследник на Димитър
Вълев Вълев, собственик на имот № 037053,
намиращ се в землището на с. Ябълково, община Димитровград, област Хасково, който
не е намерен на адрес, за постановяването
на Решение № 648 на Министерския съвет от
18.09.2014 г., с което е отчуж дена част от имот
№ 037053, намиращ се в землището на с. Ябълково, община Димитровград, област Хасково.
Решението на Министерския съвет може да бъде
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обжалвано пред Върховния административен
съд в 14-дневен срок от обнародването на това
обявление в „Държавен вестник“.
602
39. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „А втомагистрала „Марица“, „Оризово – Капитан
Андреево“ от км 5+000 до км 71+011.31, подобект: Селскостопански пътища и напоителни
полета“, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона
за държавната собственост съобщава на Лъчезар
Атанасов Тенев, собственик на имот № 038053,
намиращ се в землището на с. Ябълково, община Димитровград, област Хасково, който
не е намерен на адрес, за постановяването
на Решение № 648 на Министерския съвет от
18.09.2014 г., с което е отчуж дена част от имот
№ 038053, намиращ се в землището на с. Ябълково, община Димитровград, област Хасково.
Решението на Министерския съвет може да бъде
обжалвано пред Върховния административен
съд в 14-дневен срок от обнародването на това
обявление в „Държавен вестник“.
603
40. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „А втомагистрала „Марица“, „Оризово – Капитан
Андреево“ от км 5+000 до км 71+011.31, подобект: Селскостопански пътища и напоителни
полета“, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона
за държавната собственост съобщава на наследниците на Делчо Кирев Велчев, собственик
на имот № 056002, намиращ се в землището
на с. А лександрово, община Хасково, област
Хасково, които не са установени, за постановяването на Решение № 648 на Министерския
съвет от 18.09.2014 г., с което е отчуж дена част
от имот № 056002, намиращ се в землището на
с. А лександрово, община Хасково, област Хасково. Решението на Министерския съвет може
да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването
на това обявление в „Държавен вестник“.
604
41. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „А втомагистрала „Марица“, „Оризово – Капитан
Андреево“ от км 5+000 до км 71+011.31, подобект: Селскостопански пътища и напоителни
полета“, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона
за държавната собственост съобщава на наследниците на Атанас Тодоров Митев, собственик
на имот № 039007, намиращ се в землището
на с. А лександрово, община Хасково, област
Хасково, които не са установени, за постановяването на Решение № 648 на Министерския
съвет от 18.09.2014 г., с което е отчуж дена част
от имот № 039007, намиращ се в землището на
с. А лександрово, община Хасково, област Хасково. Решението на Министерския съвет може
да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването
на това обявление в „Държавен вестник“.
605
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42. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Марица“, „Оризово – Капитан
Андреево“ от км 5+000 до км 71+011.31, подобект: Селскостопански пътища и напоителни
полета“, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона
за държавната собственост съобщава на наследниците на Латю Вълчанов Латев, собственик
на имот № 117010, намиращ се в землището
на с. А лександрово, община Хасково, област
Хасково, които не са установени, за постановяването на Решение № 648 на Министерския
съвет от 18.09.2014 г., с което е отчуж дена част
от имот № 117010, намиращ се в землището на
с. А лександрово, община Хасково, област Хасково. Решението на Министерския съвет може
да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването
на това обявление в „Държавен вестник“.
606
43. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Марица“, „Оризово – Капитан
Андреево“ от км 5+000 до км 71+011.31, подобект: Селскостопански пътища и напоителни
полета“, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за
държавната собственост съобщава на Тихомир
Райчев Корудов, собственик на имот № 015040,
намиращ се в землището на с. Узунджово, община Хасково, област Хасково, за който не е
намерен адрес, за постановяването на Решение
№ 648 на Министерския съвет от 18.09.2014 г.,
с което е отчуж дена част от имот № 015040,
намиращ се в землището на с. Узунджово, община Хасково, област Хасково. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването на това обявление
в „Държавен вестник“.
607
44. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Марица“, „Оризово – Капитан
Андреево“ от км 5+000 до км 71+011.31, подобект: Селскостопански пътища и напоителни
полета“, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона
за държавната собственост съобщава на Тодор
К ирев Георгиев, собственик на имот № 019002,
намиращ се в землището на с. Узунджово, община Хасково, област Хасково, за който не е
намерен адрес, за постановяването на Решение
№ 648 на Министерския съвет от 18.09.2014 г.,
с което е отчуж дена част от имот № 019002,
намиращ се в землището на с. Узунджово, община Хасково, област Хасково. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването на това обявление
в „Държавен вестник“.
608
45. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Път І-7
„Силистра – Шумен“ от км 1+773 до км 55+535,
подобекти: Кръстовище втори тип при пресича-
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не на път І-7 с път ІІ-71 на км 6+600 и Кръгово
кръстовище на път І-7 при пресичане с път ІІ-21
и път ІІІ-213 на км 9+200“, на основание чл. 34б,
а л. 3 от Закона за държавната собственост
съобщава на Златко Божев Енчев – наследник
на Енчо Божев Пенев, който не е намерен на
адрес, за постановяването на Решение № 689
на Министерския съвет от 3.10.2014 г., с което
са отчуж дени части от имот с № 66425.11.2,
нами ращ се в зем лищет о на г р. Си лист ра,
общ ина Си лист ра, област Си лист ра. Решението на Министерския съвет може да бъде
обжалвано пред Върховния административен
съд в 14-дневен срок от обнародването на това
обявление в „Държавен вестник“.
609
345. – Лесотехническият университет – София, обявява конку рс за доцент към катедра
„Патология на растенията и химия“ в област
на висше образова н ие 6. А г рарн и нау к и и
ве т ери нарна мед и ц и на, п рофесиона л но нап ра в лен ие 6. 5. Гор ско с т оп а нс т во, н ау ч н а
спец и а л но с т „ Ле с омериора ц и и , з а щ и т а н а
г ори т е и спец иа л н и ползва н и я на г ори т е“,
по дисциплината „Горска ентомологи я“ със
срок 2 месеца от обнародването на обявата в
„Държавен вестник“. Документи за конку рса
се приемат всеки работен ден от 9 до 12 ч. и
от 13 до 16 ч. в общата канцелария на ЛТ У,
стая № 6, партер, бул. К лимент Охридски 10,
София, тел. 02/91-907.
662
286. – Медицинският университет – Факултет по дентална медицина, София, на основаниe
решение на АС от 16.09.2014 г. обявява конкурс в
област на висше образование 7. Здравеопазване
и спорт, професионално направление 7.2. Стоматология, за заемане на академичната длъжност
професор по нау чната специалност „Терапевтична стоматология“ за нуж дите на катедра
„Консервативно зъболечение“. Задължително
изискване e кандидатите да имат придобита
специалност по „Терапевтична стоматология“
или „Оперативно зъболечение и ендодонтия“.
Конкурсът е със срок 2 месеца от обнародването
в „Държавен вестник“. Справки и документи – в
деканата на Факултета по дентална медицина,
ул. Св. Георги Софийски 1, стая 202, от 9 до
12 ч. и от 13 до 14 ч., тел. 02/952-22-10.
663
82. – Медицинск ият у ниверситет – Пловдив, обявява конку рси за академични длъжности в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт за: доцент по 7.3. Фармация: Фармакогнозия – за нуж дите на катедра
„Фарма ког нози я и фарма цевт и ч на х и м и я“;
професори по: 7.1. Медицина: Дерматология
и венерология – за нуж дите на катедра „Дерматологи я и венерологи я“ – един; 7.2. Стомат олог и я: Л и цево -чел юс т на х и ру рг и я – за
нуж дите на катедра „Лицево-челюстна хиру ргия“ – един; Терапевтична стоматология – за
нуж дите на катедра „Оперативно зъболечение

ВЕСТНИК

С Т Р. 7 7   

и ендодонтия“ – един; всички със срок 2 месеца от обнародването на обявата в „Държавен
вестник“. Справки и документи – в ректората,
Научен отдел, бул. Васил Априлов 15а, 4002
Пловдив, тел. (032) 602-224; e-mail: nauchen.
otdel@gmail.com.
543
36. – Висшето строително училище „Любен
Каравелов“, София, обявява конкурси за заемане на академичните длъжности: професор в
професионално направление 5.7. Архитектура,
строителство и геодезия, научна специалност
Териториално и ландшафтно устройство и градоустройство – един; доцент в професионално
направление 5.7. Архитект у ра, строителство
и геодезия, научна специалност Архитектура
на сградите, конструкции, съоръжения и детайли – двама, всички със срок 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Справки и документи – в училището, София 1373,
ул. Су ходолска 175, тел. 80 29 190.
619
47. – Институтът по биология и имунология
на размножаването „Акад. К. Братанов“ при
БАН – София, обявява конкурс за академична длъжност „доцент“ по научна специалност
01.06.23 Имунология, професионално направление 4.3. Биологически науки, област на висше
образование 4. Природни науки, математика
и информатика, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Справки и
документи – в канцеларията на института: 1113
София, бул. Цариградско шосе 73, тел. 872 00 18.
685
6. – Институтът за изследване на изкуствата
при БАН – София, обявява конкурс за заемане
на академичната длъжност главен асистент по
05.08.02. Музикознание и музикално изкуство
(направление м узика лен теат ър), област на
висше образова н ие 8. Изк ус т ва, п рофесио нално направление 8.3. Музикално и танцово
изкуство, за нуж дите на сектор „Музика“ със
срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Документи – в институ та, ул. Кракра 21; справки на тел. 02/944 24 14.
631
55. – И нс т и т у т ът по ж и во т новъд н и н ау к и – Кос т и нброд, към Се лскос т опа нск ат а
академия – София, обявява конкурс за академичната длъжност доцент по професионално
направление 3.8. Икономика, нау чна специа л но с т „И коном и к а и у п ра в лен ие (с е лско
с т опа нс т во – ж и во т новъдс т во)“, с ъс срок 2
месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в институ та, Костинброд,
2232, сп. Почивка, тел. 0721/68940.
651
2. – Националният военноисторически музей (НВИМ) обявява конкурс за заемане на
академичната длъжност „главен асистент“ в
професионално направление 2.2. Истори я и
археология, научна специалност 05.03.06 История на България с профил „Най-нова българска
история“ със срок 2 месеца от обнародването в
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„Държавен вестник“. Необходими документи:
заявление; автобиография; диплома за висше
о б ра з ов а н ие и п ри ложен ие т о к ъм нея – в
оригинал и по едно копие от тях; диплома за
образователната и нау чна степен „доктор“ – в
оригинал и едно копие; медицинско свидетелство; свидетелство за съдимост; удостоверение
за трудов стаж по специалността, ако има такъв;
списък на публикации; други документи по
преценка на кандидата. Документи се подават в
сградата на НВИМ – София 1505, ул. Черковна
92, ет. 2, стая № 17, тел. (02) 944-32-61.
684
2. – Службата по геодезия, картография и
кадастър – Благоевград, на основание  чл. 46,
ал. 1 и 2 ЗК ИР съобщава, че са приети кадастралната карта и кадастралният регистър
на нед ви ж и м и т е и мо т и на т ери т ори я та на
с. Еленово и на махала Ревалска в землището
на с. Еленово, община Благоевград, област
Благоевград, които са в службата по геодезия,
картография и кадастър. В 30-дневен срок от
обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени
искания и възражения по тях пред Службата
по геодезия, картография и кадастър – Благоевград.
686
5. – Столичната община на основание
чл. 128, ал. 1 във връзка с чл. 128, ал. 10 ЗУ Т
с ъ о бща ва за п р ераб о т ен п р о ек т за П РЗ и
план-схеми на техническата инфраструкту ра
на м. Прилежащи к варта ли на ул. Железни
врата в граници: от север – бул. Ботевградско
шосе; улица по о.т. 106-109а, ул. Георги Стоев,
ул. Момина клисура, ул. Самуилец, ул. Батуня;
от изток – ул. Витиня; от юг – жп ареал, който
е изложен в район „Подуяне“. Заинтересованите
лица могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта на основание чл. 128, ал. 5 ЗУ Т в едномесечен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ чрез
район „Подуяне“.
450
42 . – Ст о л и ч н ат а о бщ и н а на о снова н ие
чл. 128, ал. 1 ЗУТ във връзка с § 124 ПЗРЗИДЗУТ
съобщава, че е изработен проект за подробен
устройствен план – план за регулация, план за
застрояване, план-схеми на мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура, план за
вертикално планиране с надлъжни профили на
новопроектираната улична мрежа на квартали
40, 55, 56, 57, 58, 59, 60 и 61, м. Изгрев Изток,
който е изложен в район ,,Банк я“, заедно с протокол № ЕС-О-017 от 12.12.2014 г. на комисията
по чл. 210 ЗУТ. Проектът е изработен по реда
на чл. 16 ЗУТ. 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 „Банк я“. Проектът за подробен устройствен план подлежи на
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обществено обсъждане по реда на чл. 121, ал. 1
(отм.) във връзка с § 124 ПЗРЗИДЗУТ преди
внасянето му в Общинския експертен съвет по
устройство на територията.
501
48 . – Ст о л и ч н ат а общ и н а на о снова н ие
чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен
п роек т за под робен уст ройст вен п лан – изменение на план за рег улация на улица от
о.т. 604а до о.т. 604г, между квартали 121 и 111
и изменение на план за регулация за създаване
на: УПИ ХV – „за лесопарк“, УПИ ХVI-1532 и
УПИ ХVII – „за лесопарк“, кв. 111, гр. Банк я,
район „Банк я“. Проектът е изложен в район
„Банк я“. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУ Т 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 „Банк я“.
617
51. – С т о л и ч н ат а о бщ и н а на о снова н ие
чл. 128, ал. 1 и 2 ЗУ Т съобщава, че е изработен проект за изменение на плана за регулация на м. Манастирски ливади-изток, кв. 19,
У ПИ ХІІ-123, У ПИ Х Х-125; к в. 28, У ПИ ХІ127; к в. 4 0, У П И І І- 811 – „за а пар та мен т ен
хотел, търговски и спортни комплекс“, кв. 41а,
УПИ – „за корекция на река“; улица по о.т. 213
– о.т. 212 – о.т. 211 – о.т. 405а, който е изложен
в район „Триадица“. Заинтересованите могат
да направят писмени възражения и искания
по проекта на основание чл. 128, ал. 5 ЗУ Т в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез район „Триадица“.
530
53. – Ст о л и ч н ат а общ и н а на о снова н ие
чл. 128, ал. 1 ЗУ Т съобщава, че е изработен
проект на подробен уст ройствен план – изменение на план за регулация и застрояване
на местности НПЗ „Илиянци запад“ и Илиянци“ в обхвата на бул. Рожен от жп линия
Биримирци – Волуяк до „Северна скоростна
тангента“, с придружаващите го материали и
схеми в граници: северната и западната граница на кв. 31, северните граници на кв. 5 и 34,
ул. от о.т. 181-о.т. 180 до о.т. 179, УПИ V-11, 22,
24 – „за база на градски транспорт“ от кв. 7,
УПИ VII-2089 – „за ОО и трафопост“ от кв. 8,
ул. от о.т. 87г до о.т. 181, У ПИ: I-2021 – „за
п роизводс т во, ск ла дове и Т П“, II- 622 – „за
п роизводст во, ск ла дове и ТП“, III-751 – „за
производство и ск ладове и ТП“, IV-868 – „за
производство и ск ладове“, Х-858 – „за производство и ск ладове“ от кв. 32, ул. от о.т. 166
до о.т. 116, УПИ: Х Х – „за специален терен“,
V II – „за производство и ск ла дове“, I X-752,
839 – „за производство и ск ладове“ от кв. 9,
ул. от о.т. 127 до о.т. 160 – о.т. 161 и от о.т. 161
п рез о.т. 183 – о.т. 14 0 – о.т. 163 – о.т. 10 6 –
о.т. 41 – о.т. 15 до о.т. 7. Проектът е изложен в
район „Надеж да“. На основание чл. 128, ал. 5
ЗУ Т заинтересованите лица могат да направят
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писмени възражения по проекта в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
чрез район „Надеж да“ – Столична община.
653
20. – Община Благоевгра д на основание
ч л. 128, а л. 1 ЗУ Т с ъобща ва, че е израбо т ен п р о ек т з а под р о б ен ус т р ойс т вен п ла н
(ПУП) – парцеларен план (ПП) за трасе на водопроводно отклонение до имот с идентификатор
04279.21.10, местността Под Грамада – Ш.13 по
кадастралната карта на Благоевград, с предназначение „За складова база за нехранителни
стоки“, минаващо през имоти с идентификатори
04279.21.22 (полски път – общинска публична
собственост), 04279.21.24 (полски път – общинска публична собственост), 04279.24.16 (полски път – общинска публична собственост) и
04279.25.40 (полски път – общинска публична
собственост) по КК на Благоевград, със сервитут,
ограничаващ ползването на имоти с идентификатори 04279.18.27 (полски път – общинска публична собственост) и 04279.20.49 (друг вид водно
течение, водна площ, съоръжение – общинска
публична собственост) по КК на Благоевград.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по
проекта до общинската администрация Благоевград. Проектът се намира в отдел „Архитектура
и проектиране“ при Община Благоевград.
544
7. – Община Бургас на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересуваните собственици по смисъла на чл. 131 ЗУТ, че е изготвен
проект за подробен устройствен план – план за
улична регулация за обособяване на локална
обслужваща улица за обслужване на поземлени
имоти в местност Под Шосето (бивша местност
Шосе бою), землище кв. Ветрен, в разширението на строителните граници на кв. Ветрен, в
устройствена зона 3/Смф по одобрения ОУП на
гр. Бургас. Проектът е изложен за разглеждане
в дирекция „ЦАУ Освобождение“. На основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересуваните могат да
направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта до общинската администрация в едномесечен срок от обнародването
на обявлението в „Държавен вестник“.
683
2. – Община Велико Търново на основание
чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен
проект за частично изменение на подробен
ус т р о й с т в е н п л а н – п л а н з а р е г у л а ц и я з а
УПИ ІІ-195 от кв. 23 по плана на гр. Дебелец,
община Велико Търново (частично закриване
на улица с ОК 103-102 и създаване на улицитупик съответно с ОК 95-9501 и ОК 102-10201,
заличаване на кв. 23 и обединяване на квартали
18 и 23 в един нов квартал № 18; промяна на
дворищнорегулационните линии на УПИ ІІ-195
от бивш кв. 23 по съществуващите имотни граници спрямо УПИ ІV-170 от кв. 18, УПИ VІ-196
от кв. 18, УПИ ІІІ-197 от бивш кв. 23, УПИ ІХ192 от бивш кв. 23 и УПИ І-193 от бивш кв. 23 и
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обособяване на пешеходен достъп в югоизточна
посока за сметка на част от ПИ № 195; разделяне на УПИ ІІ-195 от бивш кв. 23 на два нови
УПИ с отреждане: УПИ ХІІІ-195 и УПИ ХІV195 от к в. 18; преномериране на осем броя
УПИ от бивш кв. 23, както следва: УПИ І-193
в УПИ ХІ-193 кв. 18; УПИ ІІІ-197 в УПИ ХV197 кв. 18; УПИ ІV-198 в УПИ ХVІ-198 кв. 18;
УПИ V-188 в УПИ ХVІІ-188 кв. 18; УПИ VІ-159 в
УПИ ХVІІІ-159 кв. 18; УПИ VІІ-190 в УПИ ХІХ190 кв. 18; УПИ VІІІ-191 в УПИ ХХ-191 кв. 18;
УПИ ІХ-192 в УПИ ХІІ-192 кв. 18). Проектът
се намира в кметство гр. Дебелец, стая 8. На
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересованите
лица могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта до кмета на
общината в 30-дневен срок от обнародването в
„Държавен вестник“.
408
7. – Община Габрово на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен окончателен
проект на подробен устройствен план – план
з а р ег у л а ц и я и з ас т р оя в а не (П У П – П РЗ)
на кв. Борово – Велчевци, в цифров и графичен
вид в мащаб 1:1000 (актуализиран). На основание чл. 128, ал. 5 ЗУ Т в едномесечен срок от
обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да се запознаят с проекта в дирекция „Устройство на територията“
и да направят писмени искания, предложения
и възражения по него до кмета на общината.
643
37. – Община Елин Пелин на основание
чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен
проект за ИПРЗ за преотреждане на УПИ І – „За
парк“, к в. 29, с. Лесново, община Елин Пелин, Софийска област. Проектът предвижда:
създаване на улица с ос. т. 16а-16б-16в-16г с
ширина 8 м (5 м платно и 2х1,50 м тротоар),
която разделя кв. 29 на два нови квартала – 29
и 29а; образуване в кв. 29а на 1 бр. УПИ – „За
озеленяване и техническа инфраструктура“, и
7 бр. УПИ с № от І – общ, до VІІ – общ, със
следните показатели: устройствена зона – Жм,
Н – до 10 м, Пзастр. – до 40 %, Кинт. – до 1,0,
Позел. – 40 %, начин на застрояване – е; образуване в кв. 29 на 5 бр. нови УПИ с № І – общ,
и от ІХ – общ, до ХІ – общ, със следните показатели: устройствена зона – Жм, Н – до 10 м,
Пзастр. – до 40 %, Кинт. – до 1,0, Позел. – 40 %,
начин на застрояване – е. Проектът и съпътстващата го документация се намират в отдел „УТ
и КС“ на Община Елин Пелин, ет. 1, стая № 3.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересуваните лица могат да се запознаят
с материалите по преписката и да направят
писмени възражения, предложения и искания
по проекта за ИПРЗ до кмета на общината.
392
38. – Община Елин Пелин на основание
чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен
проект за ИПРЗ на улици с ос. т. 338-342-388 и
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389-390 и прилежащи УПИ по плана на гр. Елин
Пелин, община Елин Пелин, Софийска област.
Проект ът предвиж да: закриване на улица с
ос. т. 389-390, унищожаване на УПИ ХІV – комуникации, в кв. 44 и създаване на нова улица
с. ос. т. 390а-342а; закриване на част от улица
с ос. т. 338-342-388 в участъка ос. т. 342-342а;
унищожаване на УПИ ІІІ – За КОО, и ИПРЗ
на УПИ ІV – общ, V – общ, VІ – общ, VІІ – „За
озеленяване и спорт“, VІІІ – „За ОЖС и КОО“,
и ІХ – „За озеленяване“ (всички в кв. 164), с цел
обособяване на паркинг към улица с ос. т. 338342а; обединяване на УПИ ІV – общ, V – общ,
и VІ – общ, в един общ УПИ ІV – общ, кв. 164,
гр. Елин Пелин. Проектът и съпътстващата го
документация се намират в отдел „УТ и КС“
на Община Елин Пелин, ет. 1, стая № 3. На
основание чл. 128, ал. 5 ЗУ Т в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересуваните лица могат да се запознаят
с материалите по преписката и да направят
писмени възражения, предложения и искания
по проекта до кмета на общината.
393
367. – Община Златарица съобщава, че на
основание чл. 128, ал. 1 във връзка с чл. 134,
ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 6 и чл. 208 при прилагане
разпоредбите на § 8 ЗУТ и заповед за допускане
№ 763 от 23.09.2014 г., становище № 18-ЧИ-ПУППР-2014 от 23.09.2014 г. е изработен проект за
частично изменение на действащия подробен
устройствен план – ПР, ПЗ на гр. Златарица,
община Златарица, в обхват поземлени имоти
№ 955 и 956, за който е отреден УПИ І-956 в кв. 72
и 72А по действащия подробен устройствен план
на гр. Златарица, община Златарица. С внесения
проект-предложение е предвидено: закриване
на улица о.т. № 176-180 и ул. 177-176-173; откриване на нова улица о.т. № 173-180; промяна
уличната регулация на южната част от кв. 73
по съществуваща имотна граница; обединяване
на кв. 72 и кв. 72А в нов кв. 72; обединяване
на УПИ І-956 с ПИ 955 в един нов УПИ І-956,
955 при запазване на отреждането за жилищно
строителство; заличаване на УПИ ІІІ за хиг.
баня и ІV за КОО и общ. жил. строителство
от кв. 72 и обособяване на УПИ в границата на
съществуващите поземлени имоти, при запазване на установената зона Ж(м) за жилищните
имоти с пределно допустими показатели за
преобладаващо застрояване с малка височина
Нм (до 10 м); плътност на застрояване Пзастр.
от 20 % до 60 %; интензивност на застрояване
Кинт. от 0,5 до 1,2; необходима озеленена площ
от 40 % до 60 % и при спазване на действащата
нормативна уредба по устройство на територията
съгласно чл. 19 ЗУТ и Наредба № 7 от 2003 г.
за правила и норми за устройство на отделните видове територии и устройствени зони. На
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересованите
собственици на недвижимите имоти могат да
на п ра вя т мо т и ви ра н и п исмен и въ зра жен и я
до к мета на общината в 30 -дневен срок от
обнародването на обявлението в „Държавен
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вестник“. Проектът е на разположение в стая
№ 4 на Община Златарица.
481
1. – Община Казанлък на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУ Т съобщава, че е изработен проект за
подробен устройствен план – парцеларен план
на подземен електропровод за захранване на поземлен имот (ПИ) № 109021 – инд. застрояване,
собственост на Анна Атанасова, преминаващ
през ПИ: полски пътища с № 000030, 000057
и № 000494; път ІV к лас – № 000029, всички
в землището на с. Копринка, ЕК АТТЕ 38563,
община Казанлък, с обща дължина на ел. трасето 631,36 м и общ сервиту т 1264,77 кв. м. В
едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат
да разгледат проекта в ста я 11 на Община
Казанлък и да направят писмени възражения,
предложения и искания по него.
425
2. – Община Казанлък на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУ Т съобщава, че е изработен проект за
подробен устройствен план – парцеларен план
на подземен електропровод за захранване на
поземлен имот (ПИ) № 011020 – нива, собственост на Ана Божкова, преминаващ през
ПИ – полски пътища с № 000526057 и № 000040,
всички в местност А далъка, землище с. Копринка, ЕК АТТЕ 38563, община Казанлък, с обща
дължина на ел. трасето 50 м и общ сервиту т
99,89 кв. м. В едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните
лица могат да разгледат п роек та в ста я 11
на Община Казанлък и да направят писмени
възражения, предложения и искания по него.
424
5. – Община Казанлък на основане чл. 128,
ал. 1 ЗУ Т съобщава, че е изработен проект за
подробен устройствен план – парцеларен план
на водопровод за зах ранване на поземлени
имот и (ПИ) № 102051, № 102053, № 102055,
№ 102057, № 102059 и № 102061, преминаващ
п рез П И: полск и п ът, п у бл и ч на общ и нск а
собс т венос т с № 0 0 0 070; н и ви с № 1020 62 ,
№ 10 2 0 61 , № 10 2 0 6 0 , № 10 2 0 61 , № 10 2 0 6 0 ,
№ 10 2 0 59, № 10 2 0 5 8 , № 10 2 0 57, № 10 2 0 5 6 ,
№ 10 2 0 55, № 10 2 0 54 , № 10 0 53, № 10 2 0 52 и
№ 102051, всички в землището на с. Копринка,
ЕК АТТЕ 38563, община Казанлък, с обща дължина на ел. трасето 284,44 м и общ сервиту т
284,44 кв. м. В едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестик“ заинтересуваните
лица могат да разгледат проекта в стая 11 на
Общ и на К а за н л ък и да на п ра вя т п исмен и
възражения, предложения и искания по него.
521
7. – Община Казанлък на основане чл. 128,
ал. 1 ЗУ Т съобщава, че е изработен проект за
подробен устройствен план – парцеларен план
на подземен електропровод за захранване на
поземлени имоти (ПИ) № 102051, № 102053,
№ 102 055, № 102 057, № 102 059 и № 102 0 61,
преминаващ през ПИ: полски път, публична
общинска собственост с № 000486; ПИ – урба-
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низирана територия с № 102043, ниви: № 102062,
№ 10 2 0 61 , № 10 2 0 6 0 , № 10 2 0 61 , № 10 2 0 6 0 ,
№ 10 2 0 59, № 10 2 0 5 8 , № 10 2 0 57, № 10 2 0 5 6 ,
№ 10 2 0 55, № 10 2 0 54 , № 10 0 53, № 10 2 0 52 и
№ 102051, всички в землището на с. Копринка,
ЕК АТТЕ 38563, община Казанлък, с обща дължина на ел. трасето 348,89 м и общ сервиту т
687,5 кв. м. В едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестик“ заинтересуваните
лица могат да разгледат п роек та в ста я 11
на Община Казанлък и да направят писмени
възражения, предложения и искания по него.
522
1. – Община Камено на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересованите лица,
че е изработен проект за ПУП – парцеларен план
за обект: „Външен водопровод за захранване на
ПИ 007056 в местността Дере Арас, землище
гр. Камено, с дължина 264 м“. Имот 007056 се
намира в близост до пътя „Българово – Камено“
и пътната връзка за гара Българово. Трасето
на водоппровода започва от съществуващ водопровод – ∅ 400, близо до ПС „Българово“,
премиава в сервитута на общински път „Българово – Камено“, през пътната връзка за гара
Българово и по полски път (ПИ 007017) достига
до ПИ 007056. Трасето попада на територията
на поземлени имоти: № 000020 – общински път,
№ 000014 – общинско пасище, № 000013 – местен общински път, и № 007017 – полски път.
Проектът е изложен в сградата на дирекция
„УТСУОС“ (техническа служба) при Община
Камено всеки ден от 8,30 до 17 ч. На основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересованите лица могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта до дирекция „УТСУОС“
при община Камено в едномесечен срок от
обнародването на обявлението в „Държавен
вестник“.
525
5. – Община Кърджали на основание чл. 128,
ал. 1 и 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
изменение на ПУП – ПП (подробен устройствен
план – парцеларен план) към обект: „Водоснабдяване на с. Страхил войвода и с. Бяла поляна“,
община Кърджали. На основание чл. 128, ал. 5
ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по представения проект, отправени
до дирекция „АСУТ“ на общината.
524
1. – Община гр. Мездра, област Враца, на
основание чл. 128, ал. 1 ЗУ Т обявява, че са
изработени проекти за: 1. подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) за
външно ел. захранване на животновъден обект,
намиращ се в ПИ № 067020, местност Рудината в землището на с. Горна Кремена, в обхват
ПИ № 000263, 000178, 015126, 019107, 000214
и завършва в ПИ № 067020; 2. ПУП – ПП за
водоснабдяване на животновъден обект, намиращ се в ПИ № 067020, местност Рудината в
землището на с. Горна Кремена, в обхват ПИ
№ 067024, 000219 и завършва в ПИ № 067020 в
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землището на с. Горна Кремена, община Мездра.
Проектите са на разположение в сградата на
Община Мездра, стая 106. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните
лица могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проектите до общинската администрация.
480
2. – Община гр. Мездра, област Враца, на
основание чл. 128, ал. 1 ЗУ Т обявява, че са
изработени проекти за: 1. подробен устройствен
п ла н (П У П) за п ром я на п ред назначен иет о
на земеделски земи за „Кариера за добив на
подземни богатства – скалнооблицовъчни материали – варовици, от находище „Равнище“
в землището на с. Върбешница в обхват: ПИ
№ 011019, 011031, 011034, 011036, 011052, 011056,
011057, 011060, 011061, 011062, 011063, 011064,
новообразуван имот 019048 (част от 019013),
новообразуван имот 019050 (част от 019024),
019 025, 019 026, новообра зу ва н и мо т 019 038
(част от 019030), 019031, 019032, 019033, 019036,
019037, новообразу ван имот 019053 (част от
019046), 019047, 019051, 019054, новообразуван
имот 055008 (част от 055002), 056003, 056004,
056005, 223014 и 245001; 2. ПУП – парцеларен
план за кабелна линия 20 kV за захранване
на кариерата в обхват: ПИ № 021015, 000111,
000112 и 019031, в землището на с. Върбешница,
община Мездра. Проектите са на разположение
в сградата на Община Мездра, стая 106. На
основание чл. 128, ал. 5 ЗУ Т в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
за и н т ер е с у ва н и т е л и ца мог ат да на п ра вя т
писмени възражения, предложения и искания
по проектите до общинската администрация.
642
291. – Община Несебър на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересованите, че на
основание чл. 110, ал. 1, т. 5 ЗУТ е изработен
проект на парцеларен план на обект „Водоснабдяване и канализация на с. Гюльовца, община
Несебър“, подобект „ПУП – парцеларен план за
канализация от с. Гюльовца до с. Оризаре, община Несебър“, за елементи на техническата инфраструктура извън границите на населените места.
Трасето на новопроектираната канализаци я
преминава през ПИ 18469.31.38 – път от републиканската пътна мрежа – държавна частна
собст веност, и ПИ 18469.32.41 – земеделска
територия – общинска частна собственост, в
землището на с. Гюльовца. След това продължава през ПИ 53822.11.448 – път от републиканската пътна мрежа – държавна частна
собственост, и ПИ 53822.11.330 – земеделска
територия – общинска частна собственост, в
землището на с. Оризаре, община Несебър.
Определен е сервитут по 3 м от двете страни
на оста на проектната канализация, засягащ
следните имоти: в землището на с. Гюльовца,
ЕК АТТЕ 18469, 32.6; 32.7; 32.8; 32.9; 32.10; 32.12;
32.13; 32.40; 32.41; 32.45; 32.46; 32.47; 32.50; 32.53;
32.54; 501.464, в землището на с. Оризаре –
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ЕК АТТЕ 53822, 11.330; 11.417; 11.449; 11.679;
11.680; 11.681; 11.686 и 11.687. Общата дължина
на трасето на канализацията е 1159 м. Проектът е изложен в сградата на общинската администрация в стая 37, ет. 3, тел. 0554/2-93-42.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересованите могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация.
394
13. – Община Нова Загора на основание
чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за изменение на ПУП – план за регулация и
застрояване за УПИ І, кв. 181, и УПИ Х, кв. 148,
по действащия ПУП (ПИ с идентификатори
51809.504.4826 (УПИ І), 51809.504.5341 (УПИ Х),
51809.504.4830 (улица – север) и 51809.504.5341
(улица – юг) по К К К Р) на гр. Нова Загора.
Проектът е изложен за разглеждане в отдел
„КРВП“ на общината. На основание чл. 128, ал. 5
ЗУТ заинтересованите лица могат да направят
писмени възражения, предложения и искания
до общинската администрация в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“.
479
71. – Общ и н а П а в л и ке н и н а о с нов а н ие
чл. 128, ал. 1 ЗУ Т съобщава на пряко заинтересованите собственици, че е допуснат за
изготвяне проект за подробен устройствен план
(ПУП) – парцеларен план за трасе на „Външно
ел. захранване на новопроектиран трафопост в
ПИ № 166007“ по К ВС на гр. Павликени. Трафопостът ще се свърже с подземен кабел 20 kV
от метален стълб № 67 на ЕП „Павликени“.
Проектът се намира в дирекция „У ТС“ при
общината, стая № 103, и може да бъде разгледан
всеки присъствен ден. Пряко заинтересованите
собственици имат право на възражение пред
кмета на общината в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“.
405
9 9. – Общ и н а П а в л и ке н и н а о с нов а н ие
чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава на пряко заинтересуваните лица, че е изработен проект за обект:
частично изменение на подробен устройствен
план – план за улична и дворищна регулация
на централна градска част, гр. Бяла черква,
ЕК АТ ТЕ 07716, община Павликени, област
Велико Търново, с възложител Община Павликени, ЕИК 000133901, бул. Руски 4, гр. Павликени. Проектът се намира в дирекция УТС
при Община Павликени, стая № 103, и може
да бъде разгледан всеки присъствен ден. На
основание чл. 128, ал. 5 ЗУ Т в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по
проекта до общинската администрация.
616
1. – Община Пещера на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за елементи на техническата
инфраструктура – електропровод до поземлен
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имот № 121007 в местност Широките ливади
по КВС на гр. Пещера, като трасето на електропровода да се осъществи чрез разкъсване
на съществуващ кабел, преминаващ непосредствено по пътя за гр. Брацигово, да се прокара
през имот 000308 (полски път) и да достигне до
поземлен имот № 121007, местност Широките
ливади, по КВС на гр. Пещера. На основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересуваните лица могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта до общинската администрация в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“.
440
2. – Община Пещера на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен
план (ПП) за трасе на линейни обекти – водоснабдяване, канализация и електроснабдяване
на поземлен имот № 189001 в местността Горна
Махала по КВС на с. Радилово, област Пазарджик. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“.
441
3. – Община Пещера на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен
план (ПП) за трасе на линейни обекти – водоснабдяване, канализация и електроснабдяване
на поземлен имот № 189004 в местността Горна
Махала по КВС на с. Радилово, област Пазарджик. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“.
442
4. – Община Пещера на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен
план (ПП) за трасе на линеен обект – елект роснабд я ва не на позем лен и мо т № 125011
в местност та Широк ите ливади по К ВС на
гр. Пещера. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“.
443
5. – Община Пещера на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен
план (ПП) за определяне на трасе за водоснабдяване на поземлен имот № 125011 в местността
Широките ливади по КВС на гр. Пещера. На
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересуваните
лица могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта до общинската администрация в едномесечен срок от
обнародването в „Държавен вестник“.
444
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6. – Община Пещера на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за елементи на техническата
инфраструктура – водопровод и канализация до
поземлен имот № 121007 в местност Широките
ливади по КВС на гр. Пещера, като трасетата
започнат от края на регулацията на гр. Пещера
по ул. Петър Раков и се прокарват през поземлен имот № 121023 – полски път, и достигнат до
поземлен имот № 121007, местност Широките
ливади, по КВС на гр. Пещера. На основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересуваните лица могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта до общинската администрация в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“.
445
66. – Община Пловдив на основание чл. 25,
ал. 4 от Закона за общинската собственост съобщава на „СМАК“ – ЕООД, ЕИК 115865477, представлявано от управителя Костадин Георгиев
Костадинов, със седалище и адрес на управление
гр. Пловдив, бул. Васил Априлов 48, ненамерено
на настоящ и постоянен адрес, че е издадена
Заповед № 14ОА2778 от 23.10.2014 г. на кмета
на община Пловдив, с която се отчуж дава ПИ
с идентификатор 56784.521.1445 по кадастрална
карта и кадастрални регистри на гр. Пловдив,
с адрес на поземления имот бул. Васил А прилов 58, с площ от 15 кв. м съгласно влязъл в
сила ПУ П на кв. Освобож дение и Гео Милев,
одобрен с Решение № 172 от 17.05.2007 г. на
Общинския съвет – гр. Пловдив, попадащ в
улица. Определено е обезщетение в размер
945 лв. Заповедта подлежи на обжалване пред
А дминистративния съд – Пловдив, в 14-дневен срок от обнародването на обявлението в
„Държавен вестник“.
654
67. – Община Пловдив на основание чл. 25,
а л. 4 от Закона за общинската собственост
съобщава на Катерина Стефанова А л хабиб,
Селма Бадир Фау р и Ха лид Бадир А л Хабиб, тримата с адрес Пловдив, бул. К нягиня
Мария-Луиза 33, ет. 3, ап. 9, ненамерени на
наст оящ и пос т оянен а д рес, че е изда дена
Заповед № 14ОА2785 от 23.10.2014 г., изменена
със Заповед № 14ОА3013(1) от 20.11.2014 г., с
която се отчуж дават собствените им: 1/6 ид.ч.
от част с площ от 69 кв. м от ПИ с идентификатор 56784.521.1179, намиращ се в Пловдив,
бул. Васил А прилов 62, и самостоятелен обект
в сграда с идентиефикатор 56784.521.1179.1.2,
адрес на имота, ет. 2, ап. 2, намиращ се в
сграда № 1, разположена в ПИ с идентификатор
56784.521.1179, като за отчуж даването се определя обезщетение съобразно притежаваните
к воти: за 2/3 ид.ч. на Катерина Стефанова
А лхабиб – 16 995,40 лв., за 1/6 ид.ч. на Селма
Бадир Фау р – 4248,85 лв., за 1/6 ид.ч. на Халид
Бадир А л Хабиб – 4248,85 лв. Заповедите под-
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лежат на обжалване пред А дминистративния
съд – Пловдив, в 14-дневен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“.
655
16. – Община „Марица“, област Пловдив,
на основание чл. 128, ал. 1 ЗУ Т съобщава на
заинтересуваните, че във връзка със Заповед
№ ДС-12-5 от 13.12.2014 г. на областния управител на област Пловдив, издадена на основание чл. 124а, ал. 3 и чл. 124б, ал. 1 ЗУ Т, е
изработен проект на ПУП – парцеларен план
за обект: „Оптична кабелна линия „9311-25/
ТШ2-115-2421/ТШ2“, на територията на община
„Марица“, област Пловдив. Проектът се намира
в сградата на общинската администрация, стая
408, и може да се разгледа от заинтересуваните
лица, които в едномесечен срок от датата на
обнародването в „Държавен вестник“ могат да
направят писмени възражения, предложения и
искания по проекта до общинската администрация „Марица“, област Пловдив, на основание
чл. 128, ал. 5 ЗУ Т.
545
1. – Общ ина Р усе на основа н ие ч л. 128,
ал. 1 ЗУ Т съобщава, че е изработен проект
за ПУП – парцеларен план за техническа инфраструкт у ра – водопроводно отк лонение до
ПИ 000094 в местност Джевелия, землище на
с. Просена, община Русе. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите
лица могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта до общинската администрация.
540
5. – Община гр. Самоков, Софийска област,
на основание чл. 128, ал. 1 ЗУ Т обявява, че
е изработен проект на ПУП – ПП (подробен
устройствен план – парцеларен план), за: 1.
трасе на водопровод за водоснабдяване на ПИ
№ 040138, ПИ № 040139, ПИ № 040170 и ПИ
№ 040171 в м. Под селото, землище с. Продановци; 2. трасе на довеж дащ водопровод от извора
в ПИ № 040145 до „Цех за бу тилиране на вода“
в ПИ № 040171 в м. Под селото, землище с.
Продановци; 3. трасе на електропровод – кабел 20 kV през ПИ № 040169 до ПИ № 040171
в м. Под селото, землище с. Продановци. На
основание чл. 128, ал. 5 ЗУ Т в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
за и н т ер е с ова н и т е л и ца мог ат да на п ра вя т
писмени възражения, предложения и искания
по проекта за подробен устройствен план до
общинската администрация – гр. Самоков.
670
6. – Община Самоков на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУ Т съобщава на заинтересованите лица,
че е изработен проект на окончателен подробен устройствен план – парцеларен план, за
изменение на действащ ПУП – ПП, на обект:
ВЛ 110 kV „Марек“ – п/ст „Самоков“ (ВЛ 110 kV
„Белчин“) – разширение на сервитутната зона
в участъка от стълб № 65 до стълб № 114 в
землищата на с. Сапарево, община Сапарева
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баня, област К юстендил, и селата К лису ра и
Белчин, община Самоков, Софийска област.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУ Т в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по
проекта до общинската администрация.
671
3. – Община Сандански на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен подробен
устройствен план – парцеларен план за проектно
трасе на водопровод за УПИ № 011004, местността Зигвели, землище на с. Зорница, община
Сандански, област Благоевград. Трасето на водопровода започва от ПИ № 003005 – резервоар,
и преминава през поземлени имоти общинска
собственост: ПИ № 000041 – полски път, ПИ
№ 000042 – полски път, ПИ № 000050 – полски
път, и ПИ № 000053 – полски път, в землището
на с. Зорница, община Сандански. Планът е
изложен в сградата на общината, ет. 4, стая 405.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по
проекта до общинската администрация.
412
4. – Община Сандански на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен подробен
устройствен план – парцеларен план за проектно
трасе на кабел 20 kV за УПИ № 011004, местността Зигвели, землище на с. Зорница, община
Санданск и, област Благоевград. Трасето на
електропровода преминава през поземлени имоти общинска собственост: ПИ № 000042 – полск и път, ПИ № 0 0 0 050 – полск и път, и ПИ
№ 000053 – полски път, в землището на с. Зорница, община Сандански. Планът е изложен
в сградата на общината, ет. 4, стая 405. На
основание чл. 128, ал. 5 ЗУ Т в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по
проекта до общинската администрация.
413
60. – Община гр. Сапарева баня, област
Кюстендил, на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ
съобщава на заинтересованите страни, че е
изработен проeкт за подробен устройствен план
(ПУП) – парцеларен план (ПП) със следния
т ери т ориа лен о бх ват – поз ем лен и и мо т и с
идентификатори № 027018, № 027226 и № 000044
по картата на възстановената собственост, землището на с. Ресилово, третиращ изграждане
на елементи на техническата инфраструктура
извън границите на у рбанизираната територи я – в ъ н ш но е лек т р о з а х р а н в а не – с р ед но
напрежение, на обект „Малкоетажна жилищна сграда“, предвиден с проект за подробен
устройствен план (ПУП) – план за регулация
(ПР) и план за застрояване (ПЗ) по чл. 9, ал. 2
ЗУТ за промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди в обхвата на
неурегулиран поземлен имот с идентификатор
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№ 027018, местност Над селото, по картата на
възстановената собственост на землището на
с. Ресилово, община Сапарева баня. Проeктът
за подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП), е изложен в приемната на
дирекция „Архитектура, градоустройство и контрол по строителството“ при Община Сапарева
баня – гр. Сапарева баня, ул. Германея 1, ет. 3.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
за и н т ерес у ва н и т е л и ца могат да п регледат
проекта и ако имат основания, да направят
писмени възражения, предложения и искания
по проекта до кмета на общината.
406
61. – Община гр. Сапарева бан я, област
Кюстендил, на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ
съобщава на заинтересованите страни, че е
изработен проeкт за подробен устройствен план
(ПУП) – парцеларен план (ПП) със следния
т ери т ориа лен о бх ват – поз ем лен и и мо т и с
идентификатори № 65365.32.215, 65365.32.314,
65365.32.187 и 65365.32.356 по кадастралната карта на гр. Сапарева баня, третиращ изграждане
на елементи на техническата инфраструктура
извън границите на урбанизираната територия – водопроводно отклонение за захранване
с питейно-битови и противопожарни нужди и
външно електрозахранване – ниско напрежение, на обект „Запазване на съществуващата
сграда в имота и пристрояване, надстрояване
и преустройството є в къща за настаняване“
и изграждане на „Малкоетажна сграда за настан яване“, предвиден с проект за подробен
устройствен план (ПУП) – план за регулация
(ПР) и план за застрояване (ПЗ) по чл. 9, ал. 2
ЗУ Т за промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди в обхвата
322 кв. м/ид. ч. от поземлен имот с идентификатор № 65365.32.205, местност Света Богородица, по кадастралната карта на гр. Сапарева
баня, представляващ поземлен имот с проектен
идентификатор № 65365.32.1293 по кадастралната карта на гр. Сапарева баня. Проeктът за
подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен
план (ПП), е изложен в приемната на дирекция „Архитектура, градоустройство и контрол
по с т рои т елс т во т о“ п ри Общ и на С а парева
баня – гр. Сапарева баня, ул. Германея 1, ет. 3.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
за и н т ерес у ва н и т е л и ца могат да п регледат
проекта и ако имат основания, да направят
писмени възражения, предложения и искания
по проекта до кмета на общината.
407
101. – Община гр. Сапарева баня, област
Кюстендил, на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересованите страни, че е изработен
проeкт за изменение на действащ подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП),
за елементи на техническата инфраструктура
извън границите на урбанизираната територия – одобрен със Заповед № 93 от 4.03.2009 г.
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на областния управител на област Кюстендил,
и подробен устройствен план ПУП – парцеларен план (ПП), одобрен с Решение № 1112 от
протокол № 31 от 15.12.2005 г. на Общинския
съвет – гр. Самоков, за обект: ВЛ 110 kV п/
ст. „Марек“ – п/ст. „Самоков“ – разширение
на сервитутната зона в участък от стълб № 65
до стълб № 114 в землищата на с. Сапарево,
община Сапарева баня, област Кюстендил, и
селата К лисура и Белчин, община Самоков,
Софийска област, с обхват поземлени имоти с
идентификатори № 000009 и 062004, местност
Банско ливаге, по картата на възстановената
собственост на землището на с. Сапарево, община Сапарева баня, с възложител „Електроенергиен системен оператор“ – ЕАД. Проeктът
за изменение на подробния устройствен план
(ПУП) – парцеларен план (ПП), е изложен в
приемната на дирекция „Архитектура, градоустройство и контрол по строителството“ при
Община Сапарева баня – гр. Сапарева баня,
ул. Германея 1, ет. 3. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните
лица могат да прегледат проекта и ако имат
основания, да направят писмени възражения,
предложения и искания по него до кмета на
община Сапарева баня.
539
3. – Община Смолян на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ обявява на заинтересуваните лица, че
с Решение № 864 на Общинския съвет – гр. Смолян, взето на заседанието му, състояло се на
18.12.2014 г., п ротокол 44, се доп уска изработване и одобряване на задание за подробен
устройствен план (ПУ П) – парцеларен план за
обект: „Кабелна линия 20 kV меж ду стълб № 7
и стълб № 8 на 20 kV „Ливадица“, с. Стойките,
община Смолян, с трасе, преминаващо през
поземлен имот с идентификатор 69345.9.828 в
землището на с. Стойките. Проектът е изложен
в приемната на дирекция „Устройство на територията“, Община Смолян – Смолян, бул. България 12, и на основание чл. 128, ал. 5 ЗУ Т в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да
направят писмени възражения, предложения и
искания по проекта за подробен устройствен
план до общинската администрация.
618
65. – Община гр. Средец, област Бу ргас,
на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ обявява, че е
изработен подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) за трасе на външен
водопровод през поземлен имот 000182 – прокар
на Община Средец по КВС на с. Орлинци, община Средец, област Бургас, за водоснабдяване
на „животновъдна ферма и торохранилище“ в
поземлен имот № 000009 по КВС на с. Орлинци, област Бургас. На основание чл. 128, ал. 5
ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересованите могат
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да се запознаят с проекта (който се намира в
общината) и да направят писмени възражения
и искания по него, ако има такива.
526
264. – Общ ина г р. Т роян, облас т Ловеч,
отдел „ТСУ, кадастър и регулация“, съобщава
на основание чл. 128, ал. 1 ЗУ Т, че е изработен
проект на подробен устройствен план – план
за регулация и застрояване за частично изменение на застроителния и регулационен план
(ПРЗ за ЧИЗРП) на поземлен имот с идентификатор 53707.504.363 по кадастралната карта
на с. Орешак, община Троян, парцел ХІ – „За
завод „Метал“, кв. 26, и улица с ОТ 87-50 по
рег улационни я план на с. Орешак, община
Троян, като: за поземлен имот с идентификатор 53707.504.363 се обособяват урегулирани
поземлени имоти (УПИ) ІV-363, отреден „За
производство и ск ладове“, УПИ ХІІІ-363, отреден „За д ървообработ ващо п редп ри я т ие“,
У П И Х І V-363, о т реден „За п роизводс т во и
ск ладове“, У ПИ Х V-363, отреден „За трафопост“, У ПИ ХІ-363, отреден „За обществено
о б с л у ж в а н е“, У П И Х Х І І-3 6 3, о т р ед е н „З а
п роизводст во и ск ла дове“, У ПИ Х Х Х V-363,
отреден „За дървообработващо предприятие“,
УПИ Х Х Х VІ-363, отреден „За производство и
складове“, УПИ ХХХVІІ-363, отреден „За дървообработващо предприятие“, УПИ ХХХVІІІ-363,
отреден „За ск ладове“, УПИ Х Х ХІХ-363, отреден „За гаражи и ск ладове“, УПИ ХL-363,
от реден „За мебелен цех“; същест ву ващата
вътрешнозаводска алейна мрежа се обособява
като вът решни обсл у ж ващи ком у никационни алеи; за поземлен имот с идентификатор
53707.504.346 се обособява У ПИ Х ІІ-346 по
имотни граници, отреден „За жилищно застрояване“ с височина до 10 м; за поземлен имот
с идентификатор 53707.504.339 се обособява
УПИ ІІІ-339 по имотни граници, отреден „За
жилищно застрояване“ с височина до 10 м; за
поземлен имот с идентификатор 53707.504.340
се обособява УПИ V-340 по имотни граници,
отреден „За жилищно застрояване“ с височина
до 10 м за поземлен имот с идентификатор
53707.504.341 се обособява УПИ VІ-341 по имотни граници, отреден „За жилищно застрояване“ с височина до 10 м; за поземлен имот
с идентификатор 53707.504.342 се обособява
УПИ VІІ-342 по имотни граници, отреден „За
жилищно застрояване“ с височина до 10 м; за
поземлен имот с идентификатор 53707.504.343
се обособява УПИ VІІІ-343 по имотни граници,
отреден „За жилищно застрояване“ с височина
до 10 м; за поземлен имот с идентификатор
53707.50 4.34 4 с е о б о с о бя ва У П И І Х-34 4 по
имотни граници, отреден „За жилищно застрояване“ с височина до 10 м; за поземлен имот
с идентификатор 53707.504.345 се обособява
УПИ Х-345 по имотни граници, отреден „За
жилищно застрояване“ с височина до 10 м; за
поземлен имот с идентификатор 53707.504.347 се
обособява УПИ Х VІІ-347 по имотни граници,
отреден „За жилищно застрояване“ с височина
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до 10 м; за поземлен имот с идентификатор
53707.504.348 се обособява У ПИ Х V ІІІ-348 по
имотни граници, отреден „За жилищно застрояване“ с височина до 10 м; за поземлен имот
с идентификатор 53707.504.349 се обособява
УПИ ХІХ-349 по имотни граници, отреден „За
жилищно застрояване“ с височина до 10 м; за
поземлен имот с идентификатор 53707.504.350
се обособява У ПИ Х Х-350 по имотни граници,
отреден „За жилищно застрояване“ с височина
до 10 м; за поземлен имот с идентификатор
53707.504.351 се обособяват У ПИ Х Х І-351 и
У ПИ Х Х ІІ-351 по имот ни г раници, от реден и „За ж и л и щ но зас т р оя ва не“ с вис оч и на
до 10 м; за поземлен имот с идентификатор
53707.504.352 се обособяват У ПИ Х ХІІІ-352 и
Х ХІV-352 по имотни граници, отредени „За
жилищно застрояване“ с височина до 10 м;за
поземлен имот с идентификатор 53707.504.354
се обособяват У ПИ Х Х V-354, У ПИ Х Х V І-354
и УПИ Х Х V ІІ-354 по имотни граници, отредени „За жилищно застрояване“ с височина
до 10 м; за поземлен имот с идентификатор
53707.504.355 се обособява У ПИ Х Х V ІІІ-355 по
имотни граници, отреден „За жилищно застрояване“ с височина до 10 м;за поземлен имот
с идентификатор 53707.504.356 се обособява
УПИ ХХІХ-356 по имотни граници, отреден „За
жилищно застрояване“ с височина до 10 м;за
поземлен имот с идентификатор 53707.504.357 се
обособява У ПИ Х Х Х-357 по имотни граници,
отреден „За жилищно застрояване“ с височина
до 10 м; за поземлен имот с идентификатор
53707.504.358 се обособява улица-тупик с нови
о.т. 870-871; за поземлен имот с идентификатор 53707.504.359 се обособява У ПИ Х Х ХІ-359
по имо т ни г раниц и, о т реден „За ж и лищ но
застрояване“ с височина до 10 м; за поземлен
имот с идентификатор 53707.504.355 се обособява У ПИ Х Х V ІІІ-355 по имотни граници,
отреден „За жилищно застрояване“ с височина
до 10 м; за поземлени имоти с идентификатори 53707.504.360 и 53707.504.361 се обособява
УПИ Х Х ХІІІ-360, 361 по имотни граници, отреден „За жилищно застрояване“ с височина
до 10 м; за поземлен имот с идентификатор
53707.504.362 се обособява У ПИ Х Х Х І V-362
по имотни граници, отреден „За общежитие“;
променя се югозападната улична регулационна
линия на улица с о.т. 87-50, като минава по
имотната граница на поземлен имот с идентификатор 53707.504.363. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУ Т в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните
лица могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта до общинската администрация. Проектът е изложен в
сградата на Община Троян, ет. 2, стая № 31,
от 9 до 12 ч. всеки присъствен ден.
640
18. – Община Хисаря на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУ Т уведомява заинтересуваните, че е
изработен проект на ПУП – парцеларен план
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за елементите на техническата инфраструктура
извън границите на урбанизираната територия – трасе на оптична кабелна линия „931125/ТШ2-115-2421/ТШ2“, преминаваща през ПИ
№ 0.26, местност Османица, землище с. Михилци, община Хисаря, област Пловдив, с начин
на трайно ползване – вътрешни рек и – държавна частна собственост, и през ПИ № 0.205,
землище с. Михилци, община Хисаря, област
Пловдив, с начин на трайно ползване – пътища II клас – държавна публична собственост.
Проектът и съпътстващата го документация
се намират в сградата на общинската администрация – гр. Хисаря, бул. Генерал Гурко 14,
отдел „Строителство и кадастър“, ет. 2, и може
да се разгледат всеки вторник, сряда и петък
от месеца. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересованите лица могат да подадат писмени
възражения, предложения и искания по проекта
за ПУП – парцеларен план, до кмета на община
Хисаря в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“.
423
289. – Община с. Кирково, област Кърджали,
на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава на
заинтересуваните лица по смисъла на чл. 131
ЗУТ, че е изработен проект за изменение на
подробен уст ройствен план – план за улична регулация за нереализирана улица с ос.т.
158-210-209-208-211-201 и план за регулация за
урегулирани поземлени имоти (УПИ) от кв. 58
и 59 по плана на с. Чорбаджийско, община Кирково, област Кърджали, като: С изменението на
плана за улична регулация (ПУР) се заличават
участъци от нереализирана улична регулация с
ос.т. 211-208 и 210-158 и се образува нова улична
регулация с ос.т. 238-239-240-210-209-208. Трасето на новообразуваната улична регулация е
съобразено със съществуващ асфалтов път с
предвидени уширения от ос.т. 239 до 240 и при
ос.т. 208, осигуряващо обръщането на автомобили в обратна посока. Изменението на ПУР
води до изменение на плана за регулация за
УПИ от кв. 58 и кв. 59, като изменението е съобразено със съществуващите имотни граници
и документите за собственост. С изменението
на ПР се заличава квартал 59, като УПИ от
него преминават към кв. 58 и новообразуваните
УПИ стават: Х-128, кв. 58 с площ 615 кв. м; ХI127, кв. 58 с площ 1619 кв. м; XII-126, кв. 58 с
площ 765 кв. м с обособена задънена улица от
имота при ос.т. 156 за осигуряване достъп до него;
ХIII-125, кв. 58 с площ 330 кв. м; XIV-124, кв. 58
с площ 552 кв. м; XV-267, кв. 58 с площ 632 кв. м;
XVI-298, кв. 58 с площ 696 кв. м; XVII-123, кв. 58
с площ 1498 кв. м; X V III-287, кв. 58 с площ
804 кв. м; XIX-123, кв. 58 с площ 603 кв. м; XX122, кв. 58 с площ 927 кв. м; XXI-122, кв. 58 с
площ 1020 кв. м и XXII-308, 309, кв. 58 с площ
969 кв. м. Проектът за изменение на подробен
устройствен план – план за улична регулация
и план за регулация, е изложен в сградата на
Община Кирково, ул. Дружба 1, ет. 2, стая № 11,
и може да бъде разгледан всеки работен ден
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от 9 до 16 ч. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ
в едномесечен срок от обнародване на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересуваните
лица могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта за изменение
на ПУП – ПУР – ПР до общинската администрация на Община Кирково, ул. Дружба 1.
546
29 0. – Общ и на с. К и рково, облас т Кър джали, на основание чл. 128, ал. 1 във връзка
с ал. 2 и 12 ЗУ Т съобщава на заинтересуваните лица по смисъла на чл. 131 ЗУ Т, че е
израбо т ен п роек т за под робен ус т ройс т вен
план – парцеларен план, за изграж дането на
линеен обект на техническата инфраструкту ра
извън границите на населените места – фаза
окончателен проект за „Меж дусистемна газова
връзка Гърци я – Българи я“, вк лючващ парцеларен план за трасето на меж дусистемната
газова връзка Гърция – България – изменение
за участъци: от км 9+676,31 до км 9+947,48; от
км 16+302,22 до км 17+891,33; от км 18+557,11
до км 19+051,31, засягащи поземлени имоти в
землищата на с. К ирково, с. Домище, с. Първица, с. Островец, с. Хаджийско, с. Върбен и
с. Кърчовско на територията на Община К ирково. Проектната документация е изложена за
разглеж дане в сградата на община К ирково,
ул. Дружба 1, ет. II, стая № 11, и може да бъде
разгледан всеки работен ден от 9 ч. до 16 ч. На
основание чл. 128, ал. 5 ЗУ Т заинтересуваните
лица могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта за подробен
устройствен план до общинската администрация в едномесечен срок от обнародването на
съобщението в „Държавен вестник“.
641

С ЪД И Л И Щ А
Върховният административен съд на основание чл. 181, ал. 1 и 2 във връзка с чл. 188
А ПК с ъобща ва, че е пос т ъп и ло оспорва не
от „ВГ – 6“ – ЕООД, на Решение № ОУ-9 от
20.05.2013 г. на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, по което е образувано
адм.д. № 9742/2013 г. по описа на Върховния
административен съд.
634
Върховният административен съд на основание чл. 181, ал. 1 и 2 във връзка с чл. 188
АПК съобщава, че е допуснато до оспорване
от „Уинд форс БГ“ срещу Правила за търговия с електрическа енергия (ПТЕЕ), приети
с Протоколно решение № 110 от 18.07.2013 г.
от Държавната комисия за енергийно и водно
регулиране (ДК ЕВР) (ДВ, бр. 66 от 2013 г.),
с   искане за отмяна в цялост на основание
чл. 146, т. 3, 4 и 5 АПК, по което е образувано
адм.д. № 11171/2013 г. по описа на Върховния
административен съд, насрочено за 25.03.2015 г.
635
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Върховният административен съд на основание чл. 181, ал. 1 и 2 във връзка с чл. 188
АПК съобщава, че е допуснато оспорване от
„У П Бъ л гари я 4“ – ЕООД, с рещ у Решен ие
№ ОУ-9 от 20.05.2013 г., по което е образувано
адм. дело № 9734/2013 г., по описа на Върховния
административен съд, насрочено за 15.09.2015 г.
652
Административният съд – София-град, второ отделение, 38 състав, съобщава, че срещу
Заповед № РД 01/27 от 16.06.2014 г. на управителя на Фонд „Научни изследвания“, с която
се открива конкурс за финансиране на научни
изследвания в приоритетни области – 2014 г.,
и се определят критериите за допустимост и
недопустимост на проектните предложени я,
е образувано адм. д. № 8294/2014 г. по описа
на съда, насрочено за разглеж дане в открито
съдебно заседание на 11.02.2015 г. в 13,30 ч.
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 съгласно
изискванията на чл. 182, ал. 3 АПК.
701
А д м и н и с т р а т и в н и я т с ъ д – С о ф и я-г р а д ,
второ отделение, 41 състав, съобщава, че срещу Решение № 490 от 24.07.2014 г. на СОС, с
което са одобрени план за регулация и план за
застрояване на м. Ж.к. Красно село – Стрелбище, урб. бл. 32, при граници: бул. България,
бул. Петко Ю. Тодоров и бул. Гоце Делчев, в
част та относно ПИ 870, к в. 104, вк лючен в
УПИ ІV – за училище, кв. 104а, е образувано
адм. дело № 12453 от 2014 г. по описа на съда,
насрочено за разглеж дане в открито съдебно
заседание на 26.02.2015 г. в 13,30 ч. Заинтересованите лица могат да се конституират като
ответници по делото в едномесечен срок от
деня на обнародване на съобщението в „Държавен вестник“, като подадат писмена молба
със съдържание и приложени я, посочени в
чл. 218, ал. 5 и 6 ЗУ Т. Със заявлението е недопустимо да се правят искания за отмяна на
индивидуалния административен акт, както и
за присъединяване към подадени жалби.
636
Софи йск и я т а пе лат и вен с ъд, т ърг овско
отделение, 3 състав, на основание чл. 14, ал. 4
ЗЮЛНЦ обявява неплатежоспособност та на
длъж ника сдру жение „Гра ж данск и съвет за
Благоевг рад“, Благоевг рад, рег. по ф. д. №
1211/2003 г. по описа на Окръжния съд – Благоевград, със седалище и адрес на управление
Благоевград, пл. Георги Измирлиев 5, представлявано от Радослав Николаев Тасков, с
начална дата 1.11.2010 г.; открива производство
по несъстоятелност на длъжника сдружение
„Граж дански съвет за Благоевград“ – Благоевград; обявява длъжника СНЦ „Граж дански
съвет за Благоевград“ – Благоевград, в несъстоятелност; постановява прекратяване на дей-
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ността на длъжника и го лишава от правото да
управлява и да се разпореж да с имуществото
на сдружението; постановява обща възбрана и
запор върху имуществото на сдружението, както
и започване на осребряване на имуществото
му; задължава Окръжния съд – Благоевград,
като съд по несъстоятелността незабавно да
назначи временен синдик и да насрочи първо
събрание на кредиторите в срока по чл. 630,
ал. 1, т. 5 ТЗ.
702
Районният съд – гр. Бяла, област Русе, съгласно разпореж дане в З.З. от 22.01.2015 г. на
съдията ІІ гр. състав, по гр. д. № 1090/2014 г.
уведомява ответника Семир Синанович Синанович, роден на 26.04.1992 г., граж данин на
Сърбия и Черна гора, за образуваното гр. дело
с предявен иск по чл. 49 СК, като му указва,
че следва да се яви в Районния съд – гр. Бяла,
канцеларията на деловодството, в двуседмичен срок от обнародването на съобщението в
„Държавен вестник“, за да полу чи препис от
исковата молба и приложенията към нея, като
в противен слу чай делото ще бъде разгледано
при условията на чл. 48, ал. 2 ГПК.
626
Варненският районен съд, Х Х ХІХ състав,
призовава Армандо Гонзалес Мартинес А лварес, граж данин на Куба, роден на 25.11.1965 г.
в гр. Мансаниьо, община Грамма, Република
Куба, с неизвестен адрес в Република България,
като ответник по гр. д. № 14093/2014 г. по описа
на съда, заведено от Веселина Илчева Мартинес,
с правно основание на иска чл. 49, ал. 1 СК,
да се яви в канцеларията на деловодството на
Х Х ХІХ състав на Варненския районен съд в
срок до 16.03.2015 г., за да полу чи книжата по
делото: препис от исковата молба и приложенията към нея. При неявяване книжата ще се
смятат редовно връчени и на ответника ще бъде
назначен особен представител на основание
чл. 48, ал. 2 ГПК.
628
Дуловският районен съд уведомява Зюлябедин Идризов Исмаилов, граж данин на Република Ту рция, без регистриран постоянен и
настоящ адрес в Република България, че срещу
него е заведено гр. д. № 310/2014 г. по описа
на съда от Расим Рамис Исмаил, по чл. 79,
ал. 1 ЗС и че в деловодството на съда на адрес:
гр. Дулово, ул. Васил Левски 12, се намират
исковата молба и приложенията, които може да
получи в двуседмичен срок от обнародването
на уведомлението в „Държавен вестник“. При
неявяване на Зюлябедин Идризов Исмаилов
или упълномощено от него лице в указания
двуседмичен срок съдът ще му назначи особен
представител.
612
Разградският районен съд призовава Иззет
Акман, роден на 28.10.1948 г., граж данин на
Република Турция, с неизвестен адрес, да се яви
незабавно в стая № 106 на Районния съд – Разград, за полу чаване на книжа в качеството му
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на ответник по гр. д. № 1777/2014 г. по описа
на съда, заведено от Едие Реджебова Хакъева,
по чл. 87, ал. 3 ЗЗД. Ответникът да посочи
съдебен адрес в страната, в противен случай
делото ще се гледа при условията на чл. 48,
ал. 2 ГПК.
675
Русенският районен съд, V ІІI гр. състав,
с ъ о бща ва на Вя че с ла в Леон и дови ч С еков,
р оден на 2 8.07.1976 г., с неизвес т ен а д р ес,
че следва да се яви в съда като ответник по
гр. д. № 6749/2014 г., РРС, VІІІ гр. с., за иск
по чл. 127, ал. 2 ГПК, заведен от Фатмегюл
Джевдетова Камбешева, за да получи преписи
от исковата молба и приложенията. Съдът на
основание чл. 131 – 133 ГПК указва на ответника, че му се дава едномесечен срок от датата
на обнародването в „Държавен вестник“, в
който следва да подаде писмен отговор, който
задължително трябва да съдържа: посочване
на съда, номера на делото, името и адреса си,
както и на неговия законен представител или
пълномощник; становище по допустимост та
и о сноват ел но с т т а на иск а; с т а нови ще по
обстоятелствата, на които се основава искът;
възраженията срещу иска и обстоятелствата,
на които те се основават; възражение за неподсъдност; подпис на лицето, което подава
отговора. В отговора на исковата молба ответникът е длъжен да посочи доказателствата и
конкретните обстоятелства, които ще доказва
с тях, както и да представи всички писмени
доказателства, с които разполага. Към отговора
на исковата молба се представят: пълномощно,
когато отговорът се подава от пълномощник;
преписи от отговора и приложенията към него,
според броя на ищците. В случай че ответникът
не подаде писмен отговор в указания срок, не
вземе становище, не направи възражения, не
посочи и не представи писмени доказателства
или не предяви насрещен иск, той губи възможността да направи това по-късно, освен
ако пропускът се дължи на особени непредвидени обстоятелства. В случай че ответникът
не подаде писмен отговор в указания срок и
не се яви в първото заседание по делото, без
да е направил искане за разглеж дането му в
негово отсъствие, ищецът може да поиска постановяване на неприсъствено решение срещу
него. Съдът уведомява ответника, че съгласно
чл. 41 ГПК, ако отсъства повече от един месец
от адреса, който е съобщил по делото или на
който веднъж му е връчено съобщение, е длъжен
да уведоми съда за новия си адрес. Същото
задължение имат и законният представител,
попечителят и пълномощникът на страната.
При неизпълнение на  това задължение всички
съобщения се прилагат към делото и се смятат
за връчени. Уведомява ответника, че с писмена
молба   може да заяви желание да ползва правна
помощ, при необходимост и право за това по
реда на чл. 94 и сл. ГПК. Указва на ответника,
че следва да посочи адрес за призоваване, да се
яви в съда, за да получи преписи от исковата
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молба и приложенията или  да посочи съдебен
адрес, в противен слу чай делото ще се гледа
при условията на чл. 48, ал. 2 ГПК, като му
се назначи особен представител.
629
Софийският районен съд, 73 състав, призовава Руди Младенов Младенов с последен
известен, постоянен и настоящ адрес София,
бул. Петко Ю. Тодоров 2, вх. А, ет. 2, ап. 4,
да се яви в съда на 3.04.2015 г. в 11,30 ч. като
от вет ник по г р. д. № 1282/1991 г., заведено
от Филка Добренова Младенова. Ответникът
да посочи съдебен адрес, в противен слу чай
делото ще се гледа при условията на чл. 50,
ал. 2 ГПК (отм.).
630
Софийският районен съд, I ГО, 41 състав,
призовава Доротея Милчева Стаменова с постоянен и настоящ адрес София, ул. Хан Крум
3А, ет. 2, сега с неизвестен адрес, да се яви в
съда на 22.04.2015 г. в 10,30 ч. като ответница
по гр.д. № 1412/2005 г. по описа на СРС, ГО,
41 състав, по предявен иск за собственост. Ответницата да посочи съдебен адрес, в противен
случай делото ще се гледа при условията на
чл. 50, ал. 2 ГПК (отм.) във връзка с § 2, ал. 1
ПЗРГПК от 2007 г.
627
До б р и ч к и я т о к р ъ ж е н с ъ д , г р а ж д а н с ко
отделение, уведомява, че е образувано гр.д.
№ 505/2014 г. по мотивирано искане вх. № 4930
от 25.07.2014 г. на Комисията за отнемане на
незаконно придобито иму щество (КОНПИ),
срещ у Шенол К а д и р И л иев о т г р. Добри ч,
ж.к. Балик 40, вх. В, ет. 1, ап. 1, и А нгелинка
Романова Илиева от гр. Балчик, ул. Ропотамо
24А, за отнемане на движимо и недвижимо
им у щест во и пари чни су ми на обща стойност 191 402,55 лв. поради придобиването им
от п рест ъпна дейност по ч л. 3, а л. 1, т. 25
ЗОПДИППД (отм.).
Предявените искове са:
С правно основание чл. 4, ал. 1 във връзка с
чл. 10 ЗОПДИППД (отм.) срещу двамата ответници Шенол Кадир Илиев и Ангелинка Романова
Илиева за отнемане на:
недвижим имот – апартамент № 1, намиращ
се в гр. Добрич, ж.к. Балик, блок № 40, вх. В,
ет. 1, със застроена площ 88,51 кв. м, представляващ самостоятелен обект в сграда с кадаст ра лен идентификатор № 72624.618.274.3.40,
ведно с избено помещение № 1 с площ 4,17 кв. м,
к а к т о и 2 ,655 % и деа л н и час т и о т общ и т е
части на сг ра дата и от правото на ст роеж
върху мястото – поземлен имот с идентифик ат ор № 7262 4.618.274, п ри с ъ с ед н и са мостоятелни обекти: на същия етаж: недвижим
имо т с и ден т ификат ор № 72624.618.274.3.25,
под обекта: няма, над обекта: недвижим имот
с идентификатор № 72624.618.274.3.42, придобит
с нотариален акт № 4, том V III, рег. № 11687,
дело № 704 от 10.09.2008 г. на нотариус Веселин
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Томов – РС – гр. Добрич, вписан в регистъра
на Нотариалната камара под № 158, вписан
в Сл у жбата по вписвани ята – г р. Добрич, с
вх. рег. № 12824, акт № 173, том X XI, дело
№ 6773.
С правно основание чл. 4, ал. 1 във връзка с
чл. 9 и 10 ЗОПДИППД (отм.) срещу двамата
ответници Шенол Кадир Илиев и Ангелинка
Романова Илиева за отнемане на:
лек автомобил, марка „Рено“, модел „Туинго“,
рег. № ТХ 2251 ТХ, рама № VF1C0660517166694,
двигател № D7FB700F248111, дата на първа регистрация 3.11.1997 г.; автомобилът е закупен
от Ангелинка Романова Илиева (бивша съпруга) съгласно договор за покупко-продажба на
18.10.2007 г. за сумата 800 евро, или 1564,66 лв.
С правно основание чл. 4, ал. 1 ЗОПДИППД
(отм.) срещу Шенол Кадир Илиев за отнемане на:
сумата 5000 лв., представляваща паричната равностойност на дружествените дялове в
капитала на „Макс Баущеле“ – ЕООД, ЕИК
200118876, със седалище и адрес на управление:
гр. Добрич, община Добрич, област Добрич,
ж.к. Балик 40, вх. В, ет. 1, апартамент № 1,
представлявано от Шенол Кадир Илиев;
сумата 2137,14 лв., представляваща върнат
задатък по предварителен договор за продажба
на ограничено право на строеж от 21.05.2005 г.;
сумата 560 лв., внесена през 2008 г. от Шенол Кадир Илиев по разплащателна сметка
в левове с IBAN BG55 UBBS80021059386320 в
„ОББ“ – А Д, с титуляр Шенол Кадир Илиев;
сумата 50 лв., внесена през 2008 г. от Шенол
Кадир Илиев по разплащателна сметка в левове
BG32 CECB97905091313200 в „ЦК Б“ – А Д, с
титуляр Шенол Кадир Илиев;
сумата 50 лв., внесена през 2008 г. от Шенол
Кадир Илиев по разплащателна сметка в левове BG18 CECB97901091313200 в „ЦКБ“ – А Д,
с титуляр Шенол Кадир Илиев.
С правно основание чл. 4, ал. 1 във връзка с
чл. 9 ЗОПДИППД (отм.) срещу Шенол Кадир Илиев
и Ангелинка Романова Илиева за отнемане на:
с у м ат а 3911,6 6 л в. ( ра вно с т ой но с т т а н а
2000 евро), внесена през 2005 г. от Ангелинка
Романова Илиева по срочен депозит в евро
№ 10320988 в „Банка ДСК“ – ЕА Д, с титуляр
Ангелинка Романова Илиева;
сумата 586,75 лв. (равностойността на 300
ев р о), вне с ен а п р е з 2 0 05 г. о т А н г е л и н к а
Романова Илиева по срочен депозит в евро
№ 10372115 в „Банка ДСК“ – ЕА Д, с титуляр
Ангелинка Романова Илиева;
сумата 23 907 лв., внесена през 2005 г., 2007 г.
и 2009 г. от Ангелинка Романова Илиева по
спестовен влог в левове № 9179026 в „Банка
ДСК“ – ЕА Д, с титуляр Ангелинка Романова
Илиева;
сумата 7600 лв., внесена през 2007 г. от Ангелинка Романова Илиева по спестовен влог
в левове № 14519209 в „Банка ДСК“ – ЕА Д, с
титуляр Ангелинка Романова Илиева.
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С правно основание чл. 4, ал. 2 във връзка с
чл. 10 ЗОПДИППД (отм.) срещу Шенол Кадир Илиев и Ангелинка Романова Илиева за отнемане на:
сумата 96 600 лв., получена от продажбата на
недвижим имот, намиращ се в Добрич, ж.к. Балик – Йoвково, на ул. Каменица и представляващ: сграда с идентификатор № 72624.618.2424.4,
разположена в поземлен имот с идентификатор
№ 72624.618.2424, със застроена площ 161 кв. м
по скица, с предназначение – сграда за търговия, ведно с отстъпено право на строеж върху
170 кв. м от поземлен имот, състоящ се от следните самостоятелни обекти: 1. самостоятелен
обект с идентификатор № 72624.618.2424.4.1, с
предназначение – за т ърговска дейност, при
с ъ с ед н и с а мо с т оя т е л н и о б ек т и: н а с ъщ и я
ета ж самостоятелен обект с идентификатор
№ 72624.618.2424.4.4, самостоя телен обек т с
идентификатор № 72624.618.2424.4.2, под обекта – няма, над обекта – няма; 2. самостоятелен
обект с идентификатор № 72624.618.2424.4.2, с
предназначение – за т ърговска дейност, при
с ъ с ед н и с а мо с т оя т е л н и о б ек т и: н а с ъщ и я
етаж: самостоятелен обект с идентификатор
№ 72624.618.2424.4.1, под обекта – н яма, над
обекта – няма; 3. самостоятелен обект с идентификатор № 72624.618.2424.4.3, с предназначение – за търговска дейност, при съседни самостоятелни обекти: на същия етаж – няма, под обекта – няма, над обекта – няма; 4. самостоятелен
обект с идентификатор № 72624.618.2424.4.4, с
предназначение – за т ърговска дейност, при
с ъ с ед н и с а мо с т оя т е л н и о б ек т и: н а с ъщ и я
ета ж самостоятелен обект с идентификатор
№ 72624.618.2424.4.5 и самостоятелен обект с
идентификатор № 72624.618.2424.4.1, под обекта – няма, над обекта – няма; 5. самостоятелен
обект с идентификатор № №72624.618.2424.4.5,
с предназначение – за търговска дейност, при
с ъ с ед н и с а мо с т оя т е л н и о б ек т и: н а с ъщ и я
етаж: самостоятелен обект с идентификатор
№ 72624.618.2424.4.4, под обекта – н яма, над
обекта – няма, отчуж ден с нотариален акт за
покупко-продажба на недвижим имот № 180,
том III, рег. № 3769, дело № 383 от 27.05.2010 г.
н а но т ари ус Ра до с л а в Ге о рг иев – РС – г р.
Добрич, вписан в регистъра на Нотариалната камара под № 330, вписан в Службата по
вписвани ята – г р. Добрич, с вх. рег. № 4919
от 27.05.2010 г., акт № 58, том Х, дело № 1870.
Оп редел я ед номес ечен с рок сч и та но о т
обнародването в „Държавен вестник“ на обявлението по чл. 28, ал. 2 ЗОПДИППД (отм.) за
предявяване в рамките на това производство
от трети заинтересовани лица на претенции
спрямо имуществото, за чието отнемане се
настоява. Насрочва делото за 20.05.2015 г. в
14,30 ч.
388
До б р и ч к и я т о к р ъ ж е н с ъ д , г р а ж д а н с ко
отделение, уведомява, че е образувано гр.д.
№ 6 69/2 014 г. по ис ков а мо л б а в х . № 63 0 2
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о т 6.10.2014 г., у т очн яваща с вх. № 6785 о т
27.10.2014 г., подадена от Комисията за отнемане
на незаконно придобито имущество (КОНПИ),
с БУЛСТАТ 131463734, представлявана от председателя Пламен Георгиев Димитров, с която
срещу Деян Тодоров Дечков и Нели Петрова
Дечкова, двамата от г р. Каварна, ул. Освобож дение 25, са предявени искове по чл. 75
ал. 1 ЗОПДНПИ за отнемане на движимо и
недвижимо имущество и парични суми на обща
стойност 741 491,17 лв., поради придобиването
им от престъпна дейност по чл. 22, ал. 1, т. 20
ЗОПДНПИ.
Предявените искове са с правно основание
чл. 62 във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1, 2 и 4,
чл. 69 и 72 ЗОПДНПИ за отнемане:
От Деян Тодоров Дечков на основание чл. 62
във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1 и чл. 69 ЗОПДНПИ
1. Една стая от лятна кухня, построена върху
дворно място с площ 555 кв. м, съставляващо
У ПИ V-808 в к в. 21 по плана на гр. Каварна, област Добрич, при г раници на имота:
от север – улица, от изток – УПИ VI-809, от
юг – УПИ IX-OB, от запад – УПИ IV-807, придобит с нотариален акт за покупко-продажба
на жилищен имот № 40, том II, peг. № 1219,
дело № 210 от 8.03.2006 г. на нотариус Йордан
Павлов – PC – гр. Каварна, вписан в регистъра на Нотариалната камара под № 35, вписан
в Службата по вписванията – гр. Каварна, с
вх. peг. № 1441, акт № 17, том II, дело № 477,
на стойност 1707 лв. (т. 1 от петитума на ИМ).
2 . Лек а в т омо би л марк а „С и т р о ен“, мо д е л „ К с а н т и я “, p eг. № Т Х 8 567 С Х , д а т а
н а п ъ р в а р е г и с т р а ц и я 21. 0 8 .19 9 6 г., р а м а
VF7X18A00238A8054, двигател 10CUJ36016503,
придобит с договор на 25.11.2004 г., на стойност
1000 лв. (т. 7 от петитума на ИМ).
От Деян Тодоров Дечков и Нели Петрова
Дечкова на основание чл. 62 във връзка с чл. 63,
ал. 2, т. 2 и чл. 69 ЗОПДНПИ
3. Поземлен имот № 27108.15.4 по кадастралната карта на с. Езерец, община Шабла, област
Добри ч, с п лощ 4026 к в. м, п редставл яващ
земеделска нива, стар идентификатор 015004,
при граници и съседи: 27108.15.3, 27108.15.18,
27108.46.210, 27108.15.17, придобит с нотариален
акт за покупко-продажба на поземлен имот № 14,
том VII, peг. № 532, дело № 1133 от 22.08.2007 г.
на нотариус Йордан Павлов – PC – гр. Каварна,
вписан в регистъра на Нотариалната камара
под № 35, вписан в Службата по вписванията – гр. Каварна, с вх. peг. № 3807, акт № 166,
том VII, дело № 2379, с пазарна стойност към
настоящия момент 39 371 лв. (т. 2 от петитума
на ИМ).
4. Поземлен имот № 35064.501.3763 по кадас т ра л ната к ар та на г р. К а варна, общ и на
Каварна, област Добрич, с площ 961 к в. м,
с начин на т райно ползване ниско заст ро яване (до 10 м), стар идентификатор 501.3321
в кв. 190, парцел VI, при граници и съседи:
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35064.501.3699, 35064.501.3606, 35064.501.3762,
придобит с нотариален акт за покупко-продажба
на поземлен имот № 3, том I, peг. № 80, дело
№ 3 от 15.01.2009 г. на нотариус Петър Марковски – PC – гр. Каварна, вписан в регистъра
на Нотариалната камара под № 538, вписан
в Службата по вписванията – гр. Каварна, с
вх. peг. № 261, акт № 79, том I, дело № 5, на
стойност към настоящия момент – 80 820 лв.
(т. 3 от петитума на ИМ).
5. Нива с площ 33 203 кв. м, с идентификатор 35064.34.23 по кадастралната карта на
гр. Каварна, община Каварна, област Добрич,
номер по предходен план 34023, при граници
и съседи: 35064.34.12, 35064.34.13, 35064.34.48,
35064.34.81, 35064.34.75, 35064.34.78, 35064.34.40,
35064.34.22, придобита с нотариален акт за покупко-продажба на поземлен имот № 6, том I,
peг. № 51, дело № 4 от 13.01.2011 г. на нотариус
Петър Марковски – PC – гр. Каварна, вписан в
регистъра на Нотариалната камара под № 538,
вписан в Службата по вписванията – гр. Каварна, с вх. peг. № 34, акт № 19, том I, дело № 12,
с пазарна стойност к ъм настоящи я момен т
68 381 лв. (т. 4 от петитума на ИМ).
6. Нива с идентификатор 35064.34.152 с площ
16 835 кв. м в землището на гр. Каварна, община
Каварна, област Добрич, номер по предходен
план 34.20, при граници и съседи: 35064.34.151,
35064.34.41, 35064.34.9, 35064.34.40, придобита
с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 112, том I, peг. № 453, дело
№ 98 от 17.03.2011 г. на нотариус Софка А ндреева – PC – гр. Каварна, вписан в регистъра
на Нотариалната камара под № 91, вписан в
С л у жбат а по вп исва н и я т а – г р. К а варна , с
вх. peг. № 592, акт № 182, том II, дело № 303,
с пазарна стойност к ъм настоящи я момен т
34 672 лв. (т. 5 от петитума на ИМ).
7. А партамент № 4 в г р. Добрич, бул. 25
септември 60, вх. Б, ет. 2, а именно: жилище,
представляващ самостоятелен обект в сграда
с кадастрален идентификатор 72624.625.5649.1.8
по кадастралната карта на гр. Добрич, състоящ
се от две спални, дневна, ку хня, баня, к лозет,
две антрета, с изложение изток – запад, със
застроена площ 92,35 кв. м, с пазарна стойност към настоящия момент 77 306 лв. (т. 6
от петитума на ИМ).
8. Лек автомобил марка „Мерцедес“, модел
„МЛ 320“, peг. № ТХ 0099 К Х, дата на първа регистрация 4.05.2005 г., рама WDC1641221A035309,
двигател 64294040035546, придобит с нотариален
акт за замяна на поземлен имот срещу движима вещ № 171, том V III, peг. № 7899, дело
№ 1345 от 28.11.2008 г. на нотариус Йордан Павлов – PC – гр. Каварна, вписан в регист ъра
на Но тариа лната камара под № 35, вписан
в Службата по вписванията – гр. Каварна, с
вх. peг. № 4792, акт № 164, том X, дело № 3095,
с пазарна стойност к ъм настоящи я момен т
30 000 лв. (т. 8 от петитума на ИМ).
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9. Лек автомобил марка „Мерцедес“, модел „Ц Л К 270 Ц Д И“, peг. № Т Х 882 8 Х А ,
дата на първа регистрация 29.05.2003 г., рама
WDB2093161F059060, двигател 61296730250606,
придобит с договор на 5.02.2010 г., с пазарна
стойност към настоящия момент 5400 лв. (т. 9
от петитума на ИМ).
От Деян Тодоров Дечков и Нели Петрова Дечкова на основание чл. 62 във връзка с чл. 63, ал. 2,
т. 2, чл. 72 и чл. 69 ЗОПДНПИ
10. Су мата в размер 47 798 лв., представ л я ва щ а па з арнат а с т ой но с т, пол у чена о т
продажбата на недвижим имот, отчуж ден с
нотариален акт за покупко-продажба на идеална част от урегулиран поземлен имот и обект
в жилищна сграда № 41, том IV, peг. № 2778,
дело № 594 от 4.05.2007 г. на Нотариус Йордан
Павлов – PC – гр. Каварна, вписан в регистъра на Нотариалната камара под № 35, вписан
в Службата по вписванията – гр. Каварна, с
вх. peг. № 2238, акт № 103, том VI, дело № 1329
(т. 12 от петитума на ИМ).
11. Сумата в размер 31 622 лв., представляваща пазарната стойност, полу чена от продажбата на недвижим имот, отчуж ден с акт
№ 21, том 8, вх. peг. № 2076 от 16.07.2014 г. на
Службата по вписванията – гр. Каварна (т. 13
от петитума на ИМ).
12. Сумата в размер 85 379 лв., представляваща пазарната стойност, получена от продажбата
на недвижим имот, отчуж ден с нотариален акт
за покупко-продажба на поземлен имот № 54,
том V, peг. № 4117, дело № 738 от 7.12.2012 г. на
нотариус Йордан Павлов – PC – гр. Каварна,
вписан в регистъра на Нотариалната камара
под № 35, вписан в Службата по вписванията – гр. Каварна, с вх. peг. № 3427, акт № 65,
том XI, дело № 1760 (т. 14 от петитума на ИМ).
От Деян Тодоров Дечков на основание чл. 62
във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1 ЗОПДНПИ
13. Сумата в размер 9088,28 лв., преминала по спестовен влог в левове № BG89 BPBI
7938 4057 8184 01, о т к ри т на 2.07.20 09 г. в
„Юробанк Българи я“ – А Д, с тит ул яр Деян
Тодоров Дечков, представляваща извършени
вноск и по сме т к ата в размер 8887,60 л в. и
усвоени лихви в размер 200,68 лв. (т. 15 от
петитума на ИМ).
14. Сумата в размер 20 099,92 лв., преминала по разплащателна сметка в левове № BG30
BPBI 7938 1057 8184 01, открита на 2.12.2005 г.
и закрита на 12.02.2008 г. в „Юробанк България“ – А Д, с титуляр Деян Тодоров Дечков,
представляваща постъпили суми от трети лица
с недоказан произход на средствата за придобиването им в размер 20 000 лв. и усвоени лихви
в размер 99,92 лв. (т. 16 от петитума на ИМ).
15. Сумата в размер 161 646,88 лв., преминала по разплащателна сметка в евро № BG12
BPBI 7938 1457 8184 01, открита на 3.10.2005 г.
и закрита на 2.02.2009 г. в „Юробанк България“ – А Д, с титуляр Деян Тодоров Дечков,

С Т Р.

92

ДЪРЖАВЕН

представляваща постъпили по сметката суми от
трети лица с недоказан произход на средствата
за придобиването им в размер 161 551,56 лв. и
усвоени лихви в размер 95,32 лв. (т. 17 от петитума на ИМ).
16. Сумата в размер 293,37 лв., преминала по
разплащателна сметка в евро № BG37 IORT 8088
1402 0402 00, открита на 12.04.2013 г. и закрита на
12.04.2013 г. в „Инвестбанк“ – АД, с титуляр Деян
Тодоров Дечков, представляваща постъпили суми
от трети лица с недоказан произход на средствата
за придобиването им (т. 18 от петитума на ИМ).
17. Сумата в размер 1420 лв., преминала по
разплащателна сметка в левове № 7790740 (стар
№ 17140307033065), открита на 25.09.2003 г. и
закрита на 14.04.2010 г. в „Банка ДСК“ – ЕАД,
с титуляр Деян Тодоров Дечков, представляваща
извършени вноски (т. 19 от петитума на ИМ).
18. Сумата в размер 6250 лв., преминала по
разплащателна сметка в левове № 10473135, открита на 29.06.2005 г. и закрита на 14.04.2010 г.
в „Банка ДСК“ – ЕАД, с титуляр Деян Тодоров
Дечков, представляваща вноски в размер 1900 лв.
и постъпили суми от трети лица с недоказан
произход на средствата за придобиването им в
размер 4350 лв. (т. 20 от петитума на ИМ).
19. Сумата в размер 2055 лв., преминала по
разплащателна сметка в левове № 11890657, открита на 20.04.2006 г. и закрита на 7.07.2011 г.
в „Банка ДСК“ – ЕАД, с титуляр Деян Тодоров
Дечков, представляваща вноски по сметката
(т. 21 от петитума на ИМ).
20. Сумата в размер 74,26 лв., преминала
по спестовен влог в левове № 7797613 (стар
№ 17321307033000), открит на 1.12.1994 г. и закрит
на 10.02.2009 г. в „Банка ДСК“ – ЕАД, с титуляр
Деян Тодоров Дечков, представляваща усвоени
лихви (т. 22 от петитума на ИМ).
21. Сумата в размер 9960 лв., преминала
по сметка – кредит в левове № 8207198, усвоен на 23.06.2004 г. и погасен на 14.04.2011 г. в
„Банка ДСК“ – ЕАД, с титуляр Деян Тодоров
Дечков, представляваща усвоен кредит (т. 23 от
петитума на ИМ).
22. Сумата в размер 2000 лв., преминала по
банкова сметка в левове № BG80 UNCR 7000
1520 2006 72, открита на 1.08.2011 г. в „УниКредит Булбанк“ – А Д, с титуляр Деян Тодоров
Дечков, представляваща усвоен кредит (т. 24 от
петитума на ИМ).
23. Сумата в размер 6681,46 лв., преминала по
банкова сметка в левове № BG80 UNCR 7000 1509
2674 14, открита на 26.09.2008 г. в „УниКредит
Булбанк“ – АД, с титуляр Деян Тодоров Дечков,
представляваща вноски в размер 4681,46 лв.
и постъпили суми от трети лица с недоказан
произход на средствата за придобиването им в
размер 2000 лв. (т. 25 от петитума на ИМ).
24. Сумата в размер 996 лв., преминала по
банкова сметка в левове № BG72 UNCR 7000
4509 5107 32, открита на 2.10.2008 г. в „УниКредит
Булбанк“ – АД, с титуляр Деян Тодоров Дечков,
представляваща вноска по сметката (т. 26 от
петитума на ИМ).
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25. Сумата в размер 610 лв., преминала по
банкова сметка в евро № BG32 UNCR 7000
1509 2639 13, открита на 26.09.2008 г. и закрита
на 5.11.2012 г. в „УниКредит Булбанк“ – АД, с
титуляр Деян Тодоров Дечков, представляваща
вноски по сметката (т. 27 от петитума на ИМ).
От Нели Петрова Дечкова на основание чл. 62
във връзка с чл, 63, ал. 2, т. 4 ЗОПДНПИ
26. Сумата в размер 16 860 лв., преминала
по разплащателна сметка в левове № 7790682,
открита на 25.09.2003 г. в „Банка ДСК“ – ЕАД, с
титуляр Нели Петрова Дечкова, представляваща
вноски по сметката в размер 860 лв. и постъпили суми от трети лица с недоказан произход
на средствата за придобиването им в размер
16 000 лв. (т. 28 от петитума на ИМ).
Определя едномесечен срок считано от обнародването в „Държавен вестник“ на обявлението
по чл. 76, ал. 1 ЗОПДНПИ за предявяване в
рамките на настоящото производство от трети заинтересовани лица на претенции спрямо
имуществото, за чието отнемане се настоява.
Насрочва делото за 27.05.2015 г. в 14,30 ч.
614

ПОК А Н И И С ЪОБЩ ЕН И Я
1. – Управителният съвет на „К луб Фехтовка при НСА“, София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ и в изпълнение на решение на УС от
10.01.2015 г. свиква общото събрание на членовете
на клуба на 4.03.2015 г. в 14 ч. в София, район
„Студентски“, МФСЗ на Национална спортна
академия „Васил Левски“, зала „Фехтовка“, при
следния дневен ред: 1. представяне на отчет за
дейността на сдружението за периода септември
2013 г. – декември 2014 г.; 2. освобождаване на
председателя и управителния съвет на клуба;
3. избор на председател и управителен съвет на
клуба; 4. приемане на изискуемите от ЗЮЛНЦ
изменения в устава на сдружението с оглед на
неговото актуализиране; 5. доклад относно финансовото състояние на сдружението и очакваните бъдещи разходи с оглед  преобразуването;
6. приемане на нови членове на сдружението и
освобождаване на стари; 7. други. Писмените
материали относно дневния ред на свиканото
общо събрание, включително проектът за нов
устав, са достъпни за членовете на адреса на
управление на сдружението всеки работен ден от
9 до 17 ч. Канят се членовете на „Клуб Фехтовка
при НСА“ да присъстват на така насроченото
заседание.
658
11. – Управителният съвет на „Българско
научно дружество по военна медицина“, София,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 20 от устава
свиква редовно общо събрание на 9.03.2015 г. в
12,30 ч. в седалището на сдружението София,
бул. Свети Георги Софийски 3, зала „Аула“,
при следния дневен ред: 1. отчет на УС за дейността на сдружението през 2014 г.; проект за
решение – ОС приема отчета за дейността на
сдружението за 2014 г.; 2. вземане на решение за
промяна в дейността на дружеството; проект за
решение – ОС приема предложението на УС за
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промяна в дейността на дружеството, като към сега
действащата да се добави, че дружеството може да
извършва стопанска дейност по смисъла на чл. 3,
ал. 3 ЗЮЛНЦ, свързана с основната дейност на
организацията, като приходите ще се използват
за осъществяване на целите на сдружението; 3.
промени в устава; проект за решение – ОС приема
предложените от УС промени в устава; 4. освобождаване от отговорност на членовете на УС на
сдружението за дейността им през 2014 г.; проект
за решение: – ОС освобождава от отговорност
членовете на УС за дейността им през 2014 г.; 5.
вземане на решение за промени в състава на УС
на сдружението; проект за решение – ОС приема
предложените от УС промени в състава на УС;
6. разни. Поканват се всички членове или техни
представители да вземат участие в работата на
събранието. Регистрацията за участие започва
в 11,30 ч. в деня на събранието срещу документ
за самоличност или срещу представяне на изрично пълномощно. Писмените материали са
на разположение на членовете на сдружението
в офиса на същото от 9 до 16 ч. всеки работен
ден. Събранието е законно, ако присъстват повече
от половината от всички членове. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
се отлага с един час по-късно на същото място
и при същия дневен ред и може да се проведе
колкото и членове да се явят.
689
64. – Управителният съвет на Славянското
дружество в България – София, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо годишно отчетноизборно събрание на 11.03.2015 г. в 17,30 ч. в
салона на дружеството в София, ул. Славянска
6, при следния дневен ред: 1. отчетен доклад на
управителния съвет за дейността на дружеството
за периода 2011 – 2014 г.; 2. отчет на контролния
съвет на дружеството; 3. отчет за изпълнение на
бюджета за 2014 г. и приемане на бюджета за
2015 г.; 4. освобождаване на управителния съвет
от отговорност и избор на нов управителен съвет; 5. разни. При липса на кворум на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия
ден в 18,30 ч., на същото място и при същия
дневен ред с присъстващите членове.
621
1. – Управителят на сдружение „Клуб Сини
сърца“, София, на основание чл. 9, ал. 1 от устава на сдружението и чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на членовете на сдружението на
12.03.2015 г. в 18 ч. в седалището и адреса на
управление на сдружението в София, ул. Иларион
Драгостинов 28, при следния дневен ред: 1. отчет
на управителя за дейността на сдружението; 2.
освобождаване на управителя от отговорност за
дейността му като такъв; 3. освобождаване на
управителя от длъжност; 4. изменение и допълнение на устава на сдружението; 5. приемане на
нови членове; 6. избор на управителен съвет; 7.
разни. Поканват се всички членове или техни
писмено упълномощени представители да присъстват на събранието. При липса на кворум
на основание чл. 10 от устава на сдружението и
чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще бъде отложено с
един час и след това ще се проведе на същото
място, при същия дневен ред независимо от това
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колко членове ще се явят. Писмените материали,
свързани с провеждането на общото събрание,
са на разположение на адреса на управление на
сдружението.
656
1. – Уп ра ви те лни ят с ъве т на сд ру жение
„ Асоциаци я на лицензираните центрове за
професионално обучение“, София, на основание
чл. 30, ал. 1 от устава и чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
годишно общо събрание на 19.03.2015 г. в 13 ч. в
София, ул. Г. С. Раковски 108 (Дом на науката и
техниката), ет. 2, зала 2, при следния дневен ред:
1. отчет на управителния съвет за дейността на
сдружението през 2014 г.; 2. отчет за дейността
на контролния съвет на сдружението през 2014 г.;
3. освобождаване от отговорност членовете на
управителния съвет на сдружението за дейността
им до 31.12.2014 г.; 4. приемане на бюджет на
сдружението за 2015 г.; 5. приемане на промени в
състава на управителния съвет на сдружението;
6. приемане на промяна в наименованието на
сдружението; 7. приемане на промени в устава
на сдружението; 8. разни. При липса на кворум
на основание чл. 31 от устава и чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе от 14 ч. на същото
място и при същия дневен ред, ако са представени 1/3 от членовете на сдружението.
657
11. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Италианска търговска камара в България“, София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членовете
на сдружението на 25.03.2015 г. в 17 ч. в София,
хотел „Новотел София“, бул. Цариградско шосе
115, при следния дневен ред: 1. приемане на
отчет за дейността и годишен финансов отчет
за 2014 г.; 2. приемане на програма за дейността и проектобюджет за 2015 г.; 3. приемане на
доклад за дейността на управителния съвет за
2014 г.; 4. изключване на членове на сдружението поради неплащане на членски внос, както
и на такива членове, които не спазват устава
и вътрешните правила на камарата; приемане
на нови членове на сдружението; 5. приемане
на изменения и допълнения на устава; 6. изменения в броя и състава на УС; освобождаване
от длъжност и назначаване на нови членове на
УС; 7. промени в състава на контролния съвет,
освобождаване от длъжност и назначаване на
нови членове на КС; 8. разни. В съответствие с
чл. 12, т. 2 от устава на сдружението на общото
събрание са поканени да присъстват посланикът
на Италия в Република България Н. Пр. Марко
Контичели, както и заместник-ръководителят на
мисията и завеждащ търговско-икономически
отдел. Поканват се всички членове на сдружението да присъстват лично или чрез упълномощен
представител. 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 независимо от броя на явилите се членове.
Материалите във връзка със свикването и провеждането на общото събрание се предоставят
на всеки член при поискване от УС.
672
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1. – Управителният съвет на сдружение „Асоциация за приятелство България – Куба“, София,
на основание чл. 26, ал. 1 ЗЮЛНЦ свиква редовно
общо събрание на членовете на сдружението на
25.03.2015 г. в 16 ч. в София, район „Изгрев“,
ул. Константин Щъркелов 1, при следния дневен
ред: 1. отчет на управителния съвет за дейността
на сдружението през 2014 г.; 2. приемане на бюджета на сдружението; 3. насоки и програма за
дейността на сдружението през 2015 г. и проект за
бюджет; 4. промяна в членовете на управителния
съвет; 5. определяне дължимостта и размера на
членския внос; 6. промени в устава на сдружението; 7. организационни въпроси; 8. разни. На
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ при липса на кворум
общото събрание ще се проведе в 17 ч. същия
ден, на същото място и при същия дневен ред
независимо от броя на присъстващите членове.
698
707. – Управителният съвет на Българската
федерация по ветроходство (БФВ), София, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 24.1 от устава на
БФВ свиква отчетно-изборно общо събрание на
БФВ на 28.03.2015 г. от 12 ч. в София, бул. Васил
Левски 75, Министерство на младежта и спорта,
ет. 5, заседателната зала, при следния дневен
ред: 1. отчет за дейността на управителния съвет
за 2014 г.; 2. приемане на годишния финансов
отчет за 2014 г.; 3. доклад на контролния съвет
за дейността на управителния съвет през 2014 г.
и за контролната дейност, осъществена от контролния съвет; 4. приемане на доклада по чл. 40,
ал. 2 ЗЮЛНЦ; 5. освобождаване от отговорност
на членовете на управителния съвет и на контролния съвет за дейността им през 2014 г.; 6.
освобождаване от длъжност на членовете на
управителния съвет и на контролния съвет; 7.
избор на управителен съвет на БФВ; 8. избор
на председател на управителния съвет на БФВ;
9. избор на контролен съвет на БФВ; 10. избор
на председател на контролния съвет на БФВ;
11. приемане на проектобюджет на БФВ за
2015 г.; 12. промени в устава на БФВ; 13. разни.
На основание чл. 25 от устава и чл. 27 ЗЮЛНЦ
при липса на кворум събранието ще се проведе
същия ден в 13 ч., на същото място и при същия
дневен ред колкото и членове да се явят.
699
22. – Председателят на сдружение „Съюз
на т ра нспор т н и т е си н д и к ат и в Бъ л г ари я“
(СТСБ) – София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ,
протоколно решение от 10.12.2014 г. на управителния съвет и чл. 22, ал. 3 от действащия устав
на сдружението свиква съюзен съвет   (общо
събрание) на 31.03.2015 г. в 11 ч. в сградата на
СТСБ в София, бул. Княгиня Мария-Луиза 106,
при следния дневен ред: 1. отчет на дейността;
2. отчет на ФКК; 3. отчет на изпълнението на
бюджета за 2014 г.; 4. приемане на бюджета за
2015 г.; 5. освобождаване на членове на управителния съвет; 6. избор на нови членове на
управителния съвет; 7. разни. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ и чл. 22, ал. 4
от действащия устав на сдружението съюзният
съвет ще се проведе същия ден с един час покъсно на същото място, при същия дневен ред
независимо от броя на присъстващите членове.
700
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80. – Управителният съвет на Национален
съюз „Безопасност и охрана“, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ с решение от 27.01.2015 г.
свиква общо събрание на членовете на 31.03.2015 г.
в 17 ч. в София, бул. Джеймс Баучер 76, в зала
„София“ на Българския Червен кръст, при следния
дневен ред: 1. отчет за дейността на Национален
съюз „Безопасност и охрана“ за 2014 г.; 2. отчет
за финансовата дейност на НСБО за 2014 г.; 3.
освобождаване на председателя, УС и КС на
НСБО и освобождаването им от отговорност; 4.
избор на председател на НСБО; 5. избор на нов
управителен съвет и контролен съвет на НСБО;
6. приемане на план за дейността на УС на НСБО
през 2015 г. При липса на кворум на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието се отлага с един час
по-късно и се провежда на същото място и при
същия дневен ред колкото и членове да се явят.
687
3. – Управителният съвет на сдружение „Изследователски център Регионално и глобално развитие“ (ИЦ РЕГЛО), София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдружението
на 10.04.2015 г. в 14 ч. в София, ул. Люботрън 90,
ет. 3, ап. 5, при следния дневен ред: 1. избор на
нов председател на управителния съвет на ИЦ
РЕГЛО; 2. избор на нов управителен съвет на ИЦ
РЕГЛО; 3. обсъждане и приемане на предложения
за промяна в устава на ИЦ РЕГЛО.
688
1. – Уп ра ви т е л н и я т с ъве т н а сд ру жен ие
„Футболен клуб Аксаково 1948“, гр. Аксаково,
на основание чл. 26   ЗЮЛНЦ свиква  общо
с ъбра н ие на ч ленове т е на сд ру жен ие т о на
4.04.2015 г.   в 10 ч. в   гр. Аксаково, община
Варна, ж.к. Надежда 6, вх. 2, ет. 1, ап. 21, при
следния дневен ред: 1. обсъждане и приемане
на доклада на УС за дейността на сдружението
и на годишния финансов отчет на  сдружението
за 2014 г.; 2. обсъждане на постъпили молби за
членство в сдружението и прием на нови членове; 3. вземане на решение за преобразуване
на сдружението от сдружение, осъществяващо
дейност в частна полза, в сдружение, осъществяващо дейност в обществена полза; 4. приемане
на нов устав – отразяващ настъпилите промени;
5. други. Поканват се всички членове лично или
чрез упълномощени представители да присъстват
на общото събрание. При липса на кворум на
основание чл. 23 от устава и чл. 27 ЗЮЛНЦ
общото събрание ще се проведе същия ден, на
същото място и при същия дневен ред в 11 ч.
независимо от броя на членовете.
644
30. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Ложа Бургос“, Бургас, на основание чл. 21, ал. 3 от устава във връзка с чл. 26,
ал. 3 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдружението на 30.03.2015 г. в 10 ч. в Бургас, ул. Васил
Априлов 17, ет. 2, при следния дневен ред: 1.
изменяне и допълване на устава на сдружението,
както следва: 1.1. изменяне на реда и начина, по
който се избира председател на управителния
съвет на сдружението; 1.2. изменяне на реда и
начина, по който се свиква общо събрание на
сдружението; 1.3. задължаване членовете на
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сдружението да посочат свои пощенски и/или
електронни адреси, и/или факс, на които могат
да им бъдат изпращани покани за свиканите
общи събрания; 2. избор на членове на УС; 3.
разни. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ и чл. 27 от устава събранието ще се
проведе един час по-късно на същото място и
при същия дневен ред.
704
16. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Ловно-рибарско дружество“,
Варна, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на 20.03.2015 г. в 18 ч. в сградата на
хотел „Голден тюлип“ във Варна при следния
дневен ред: 1. отчет за дейността на сдружението за 2014 г.; 2. приемане на финансовия отчет за 2014 г.; 3. отчет на контролния съвет на
сдружението за 2014 г.; 4. приемане на план за
дейността на сдружението през 2015 г. Поканват
се всички избрани делегати на общите събрания
на ловно-рибарските дружини да вземат участие
в събранието. При липса на кворум в обявения
начален час на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе 1 час по-късно същия
ден, на същото място и при същия дневен ред.
705
Великотърновският окръжен съд обявява,
че с определение № 13 от 22.01.2015 г. по ф.д.
№ 664/2002 г. на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на сдружение „Училищно настоятелство при ЦДГ „Соня“ – Велико Търново, на
16.03.2015 г. в 13 ч. в седалището на сдружението
във Велико Търново, ул. Момина крепост 9, при
следния дневен ред: 1. отчет на управителния
съвет за дейността на настоятелството за периода
от учредяването му до датата на провеждане на
общото събрание; 2. приемане на ГФО на сдружението за 2013 г.; 3. разглеждане на молбите за
приемане на нови членове на настоятелството
и вземане на решение за приемането на нови
членове; 4. вземане решение за освобождаване
на членове от УС на настоятелството и избиране
на нови членове на УС на настоятелството; 5.
отмяна на устава на настоятелството и приемане
на нов устав на Училищно настоятелство при
ЦДГ „Соня“, Велико Търново; 6. други. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ и
чл. 21 от устава на сдружението събранието се
отлага с един час по-късно на същата дата, на
същото място и при същия дневен ред и може
да се проведе колкото и членове да се явят. Събранието се свиква от съда по инициатива на
заинтересувани членове на сдружението.
611
1. – Управителният съвет на сдружение ФК
„Вихър“, гр. Гулянци, област Плевен, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
сдружението на 27.03.2015 г. в 18 ч. в Гулянци,
пл. Свобода 4, при следния дневен ред: 1. отчет
за дейността и финансовото състояние на клуба за изминалия период; 2. освобождаване от
отговорност на управителния съвет; 3. избор на
нов управителен съвет, председател и контролен
съвет; 4. разни. Поканват се всички членове на
сдружението да присъстват. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
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проведе 1 час по късно на същото място и при
същия дневен ред.
706
1. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Европейски клуб“, Добрич,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 20 от устава
свиква общо събрание на 27.03.2015 г. в 11 ч. в
Добрич, ул. България 3, при следния дневен ред: 1.
прекратяване на СНЦ „Европейски клуб“ – Добрич, и обявяване в ликвидация; 2. определяне
на срок на ликвидационното производство; 3.
избор на ликвидатор; 4. приемане на начален
ликвидационен баланс; 5. възлагане на ликвидатора да обнародва в „Държавен вестник“ покана
до кредиторите на сдружението за предявяване
на техните вземания. При липса на кворум на
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в 12 ч., на същото място и при
същия дневен ред.
679
1. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел Училищно настоятелство при
ОУ „Христо Смирненски“, Добрич, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
30.03.2015 г. в 16 ч. в Добрич, ул. Отец Паисий
17, при следния дневен ред: 1. освобождаване
на п редседател я на у п рави телни я съвет на
сдружението и избиране на нов председател на
управителния съвет на сдружението; 2. освобождаване на председателя на контролния съвет
на сдружението и избиране на нов председател
и нов член; 3. заличаване на досегашния управляващ сдружението и вписване на новоизбран
представляващ на сдружението с нестопанска
цел Училищно настоятелство при ОУ „Христо
Смирненски“ – Добрич; 4. приемане на промени
в устава на сдружението. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 17 ч., на същото място и
при същия дневен ред.
632
1. – Управителният съвет на ФК „Бенковски“, Костенец, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на членовете на клуба на
2.04.2015 г. в 18 ч. на стадион „Бенковски“ – Костенец, при следния дневен ред: 1. приемане на
нови членове на клуба; 2. отчет за 2014 г.; 3.
приемане на нов устав на ФК „Бенковски“; 4.
избор на нов УС на ФК „Бенковски“ и избор на
председател. Писмените материали по дневния
ред по провеждане на общото събрание се намират в седалището на клуба.
620
1. – Управителният съвет на СНЦ „Тракиа“,
Пазарджик, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на сдружението на 17.03.2015 г.
в 18 ч. в Пазарджик, ул. Иван Вазов 5, ет. 2,
при следния дневен ред: 1. промени в състава
на управителния съвет на сдружението; избор
на нов състав на УС; 2. промяна в адреса на
управление на сдружението; 3. промени в устава
на сдружението; 4. други. Писмените материали
по дневния ред за общото събрание се намират
на адрес: Пазарджик, ул. Иван Вазов 5, и са на
разположение всеки работен ден от 14 до 16 ч.
Регистрацията на членовете на сдружението и на
упълномощените лица ще се извърши на датата
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на провеждане на общото събрание от 17,30 ч.
на мястото на провеждането му. 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 и се провежда
при кворум колкото членове се явят.
676
7. – Управителният съвет на Регионалната
лозаро-винарска камара „Мизия“, Плевен, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 19, ал. 1 от устава на РЛВК „Мизия“ свиква общо събрание
на камарата на 26.03.2015 г. в 11 ч. в залата на
РЛВК „Мизия“, Плевен, при следния дневен ред:
1. избор на членове за нов състав на РДК при
РЛВК „Мизия“; 2. избор на председател и зам.председател на РДК; 3. отчет за дейността на УС
на РЛВК „Мизия“ за периода от 1.02.2012 г. до
31.01.2015 г.; 4. отчет за дейността на контролния
съвет на РЛВК „Мизия“ за същия период; 5.
освобождаване от отговорност членовете на УС
и КС; 6. избор на нов УС на РЛВК „Мизия“; 7.
избор на нов КС на РЛВК „Мизия“; 8. избор на
председател на УС на РЛВК „Мизия“; 9. разни.
Регистрацията за събранието започва от 10 ч. в
деня на събранието в залата на РЛВК „Мизия“,
Плевен. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе в 12 ч. същия
ден, на същото място и при същия дневен ред.
613
1. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Мотоклуб Стари братя“, Радомир, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на 31.03.2015 г. в 10 ч. в Радомир, ул.
Генерал Кантарджиев 26, при следния дневен ред:
1. обсъждане и приемане на промени в устава;
2. освобождаване на председателя на управителния съвет; 3. освобождаване и избиране на
членове на управителния съвет; 4. избиране на
председател на управителния съвет; 5. разни. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 11 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
677
7. – Уп ра ви т е л н и я т с ъве т на сд ру жен ие
„Спортен клуб по фехтовка ФК – Русе“, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква първо редовно
заседание на общото събрание на сдружението
на 31.03.2015 г. в 17 ч. в Русе, ст. „Дунав“, в
залата по фехтовка, при следния дневен ред: 1.
приемане на Процедурен правилник за работата
на общото събрание; 2. избор на председател;
3. избор състава на управителния съвет; 4. приемане на отчет за дейността на „ФК – Русе“ за
2011 г. – 2014 г.
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1. – Управителният съвет на Ловно-рибарско
сдружение „Руй“, Трън, на основание чл. 26
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ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на пълномощниците на 27.03.2015 г. в 10 ч. в ресторант-гостилница на пл. Владо Тричков в гр. Трън при
следния дневен ред: 1. отчет за дейността на
УС на ЛРС „Руй“ за 2014 г.; 2. отчет на КК за
2014 г.; 3. приемане програма за работа на сдружението през 2015 г.; 4. финансов отчет за 2014 г.
и бюджет за 2015 г.; 5. утвърждаване на сумата
за членски внос за 2016 г.; 6. промяна в устава
на сдружението; 7. разни. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 11 ч., на същото място и
при същия дневен ред.
637
1. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност „Учи лищно настоятелство
„Пролетна дъга“ към Целодневна детска градина
№ 34 – гр. Шумен“ на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
с решение от 26.01.2015 г. свиква годишно отчетно събрание на сдружението на 26.03.2015 г.
в 18 ч. в Шумен, ул. Софийско шосе 2, при
следния дневен ред: 1. отчетен доклад на УС
на сдружението за 2014 г.; 2. финансов отчет за
2014 г.; 3. текущи въпроси. 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. Материалите за общото
събрание са на разположение в Шумен, ул. Софийско шосе 2.
678
1. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Съюз на зърнопроизводителите – област Ямбол“, Ямбол, на основание
чл. 26, ал. 1 ЗЮЛНЦ свиква редовно годишно
общо събрание на „Съюз на зърнопроизводителите – област Ямбол“ на 22.03.2015 г. в 10 ч. в
заседателната зала на хотел „Кабиле“, Ямбол,
при следния дневен ред: 1. отчет на дейността на
съюза; 2. отчет и приемане нов бюджет на съюза;
3. избор на нов управителен съвет и председател;
приемане на нови членове; 4. приемане на изменения в устава на сдружението относно начина
на свикване на общото събрание; 5. разглеждане новите постановки в директните плащания.
Поканват се всички членове на сдружението да
участват лично или чрез упълномощен представител с изрично писмено пълномощно. Участието
в общото събрание се извършва при спазване на
изискванията на действащото законодателство.
Материалите по дневния ред са на разположение
в седалището на сдружението всеки присъствен
ден от 10 до 16 ч. Регистрацията за събранието
ще се извършва от 9 до 9,45 ч. в сградата на
хотел „Кабиле“, Ямбол, в деня на събранието.
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