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ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Н А РОДНО СЪБРА НИЕ
РЕШЕНИЕ

за попълване ръководството на Комисията
по въпросите на децата, младежта и спорта
Народното събрание на основание чл. 79,
ал. 1 от Конституцията на Република България
и чл. 20, ал. 2 и 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание
РЕШИ:
Избира Вили Младенов Лилков за заместник-председател на Комисията по въпросите
на децата, младежта и спорта.
Решението е прието от 43-то Народно събрание на 11 февруари 2015 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
983

РЕШЕНИЕ

за допълнение на Правилника за организа
цията и дейността на Народното събрание
(обн., ДВ, бр. 97 от 2014 г.)
Народното събрание на основание чл. 86,
ал. 1 от Конституцията на Република България и § 1, ал. 1 от допълнителните разпоредби
на Правилника за организацията и дейността
на Народното събрание
РЕШИ:
Параграф единствен. В чл. 16, ал. 2 се
създава т. 23:
„23. Комисия по политиките за българите
в чужбина.“
Решението е прието от 43-то Народно събрание на 12 февруари 2015 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
1049

МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 22
ОТ 9 ФЕВРУАРИ 2015 Г.

за изменение и допълнение на Правилника
за прилагане на Закона за движението по
пътищата, приет с Постановление № 36 на
Министерския съвет от 1996 г. (обн., ДВ,
бр. 25 от 1996 г.; попр., бр. 72 от 1996 г.; изм. и
доп., бр. 32 от 2006 г., бр. 46 от 2007 г., бр. 34,
44 и 53 от 2008 г., бр. 45 от 2009 г., бр. 63 от
2011 г. и бр. 60 от 2012 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 30, ал. 2 т. 3 се изменя така:
„3. превозни средства от редовни линии за
обществен превоз на пътници;“.

§ 2. В чл. 34 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думата „трамваите“ се заменя
с „превозни средства от редовни линии за
обществен превоз на пътници“.
2. Алинеи 4 и 5 се изменят така:
„(4) Когато светофар за регулиране движението на превозни средства от редовни линии
за обществен превоз на пътници е поставен
заедно със светофар за регулиране движението
на пътните превозни средства на кръстовища,
пешеходни пътеки и стеснени участъци от
пътя, водачите на превозните средства от редовни линии за обществен превоз на пътници
спазват сигналите на светофара за регулиране
движението на превозни средства от редовни
линии за обществен превоз на пътници.
(5) Пътен светофар по ал. 1 се използва за
регулиране на движението на нерелсови превозни средства от редовни линии за обществен
превоз на пътници само в случаите, в които
за тях има специално обособена пътна лента
„BUS лента“.“
§ 3. В чл. 35 ал. 5 се изменя така:
„(5) За улесняване на незрящите пешеходци зелената светлина, която разрешава
преминаване през платното за движение на
пешеходците, се съпровожда от звуков сигнал.“
§ 4. В чл. 39 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Пътните знаци от групи „А“, „Б“, „В“,
„Г“, „Д“ и допълнителните средства за сигнализиране от група „С“, когато се поставят
на пътни участъци с концентрация на пътнотранспортни произшествия, могат да имат
допълнителен контур или правоъгълна основа
с жълтозелен флуоресцентен светлоотразителен фон. Когато пътни знаци от тези групи
се използват при временна организация и
безопасност на движението по пътя поради
строителство или ремонт, дейности по поддържане, аварийни ситуации и други подобни,
допълнителният контур или правоъгълната
основа могат да имат жълт флуоресцентен
светлоотразителен фон.“
2. Създава се нова ал. 5:
„(5) Пътните знаци от групи „Ж“ и „Т“,
използвани при временна организаци я и
безопасност на движението по пътя поради
строителство или ремонт, дейности по поддържане, аварийни ситуации и други подобни,
могат да имат жълт фон.“
3. Досегашните ал. 5, 6 и 7 стават съответно ал. 6, 7 и 8.
§ 5. В чл. 41 ал. 3 се изменя така:
„(3) Пътните знаци трябва да бъдат светлоотразяващи.“
§ 6. В чл. 42 се правят следните изменения
и допълнения:
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1. В ал. 1, изречение второ накрая се поставя запетая и се добавя „като знак А23 е с
жълт фон, а знак А40 – с жълтозелен флуоресцентен фон“.
2. В ал. 2 накрая се добавя пътен знак
„А40 „Внимание! Участък с концентрация на
пътнотранспортни произшествия“:

ВЕСТНИК
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в) след пътен знак Д8 „Край на автомобилния път“ се добавя пътен знак Д8а „Край на
скоростния път“ със следното изображение:

„

„

А40 Внимание! Участък с концентрация на пътнотранспортни произшествия“

§ 7. В чл. 44, ал. 3 след думите „или Б2“ се
поставя точка и текстът докрая се заличава.
§ 8. В чл. 46, ал. 4 изречение първо се
изменя така:
„Пътен знак Б3 в населени места се поставя
пред всяко кръстовище на улица с предимство.“
§ 9. В чл. 50, ал. 2, т. 3 след знак „В27“ се
поставя тире и се добавя „по отношение на
престоя“.
§ 10. В чл. 54 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Aлинея 2 се изменя така:
„(2) Фонът на пътни знаци:
1. Д1 и Д2 е:
а) зелен – за автомагистрали;
б) син – за пътища извън населените места;
в) бял – за пътища в населените места.
2. Д3 е:
а) син – за пътища извън населените места;
б) бял – за пътища в населените места.
3. Д9 и Д10 е зелен за автомагистрали и
син – за всички останали пътища.
4. Д5, Д6, Д7а и Д8а е зелен.
5. Д4, Д7, Д8, Д15, Д16, Д17, Д18, Д19, Д20,
Д21, Д22, Д23 и Д24 е син.
6. Д11, Д12, Д13 и Д14 е бял.“
2. В ал. 4 след знак „Д8“ се добавя „Д8а“
и се поставя запетая.
3. В ал. 5:
а) изображението на пътен знак Д2 „Допълнителна пътна лента за бавнодвижещи
се пътни превозни средства“ се изменя така:

Д8а „Край на скоростния път“;

г) наименованието на пътен знак Д21 „Инвалид“ се изменя така:
„Д21 „Място за паркиране на пътни превозни средства, обслужващи хора с увреждания“.
§ 11. В чл. 55, ал. 10 думата „инвалиди“
се заменя с „хора с увреждания“.
§ 12. В чл. 56 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 пътен знак „Е7.2“ и запетаята
след него се заличават.
2. В ал. 2:
а) изображението и наименованието на
пътен знак Е7.2 се заличават;
б) наименованието на пътен знак „Е7.1“
се изменя така:
„Е7 „Бензиностанция“;
в) изображението и наименованието на
пътен знак Е22 „Максимални скорости за
движение“ се изменят така:

„

Е22 „Допустими максимални скорости на движение“;

г) накрая се добавя пътен знак Е24 със
следното изображение:

„

Е24 „Контрол с автоматизирани технически
средства или системи“.

„

Д2 „Допълнителна пътна лента за бавнодвижещи
се пътни превозни средства“;

б) след пътен знак Д7 „Автомобилен път“
се добавя пътен знак Д7а „Скоростен път“
със следното изображение:

„

Д7а „Скоростен път“;

3. Алинея 5 се отменя.
4. В ал. 7 изречение трето се изменя така:
„В четирите правоъгълни бели полета,
разположени едно под друго, чрез изображения на пътни знаци и символи се указват
общите ограничения на скоростта, както
следва: в първото поле – по пътищата в населени места; във второто поле – по пътищата
извън населени места; в третото поле – по
скоростните пътища; в четвъртото поле – по
автомагистралите.“
5. Създава се ал. 9:
„(9) Пътен знак Е24 информира за място
или участък на пътя, на които се осъществява

С Т Р.

4

ДЪРЖАВЕН

контрол по спазване на правилата за движение
чрез стационарни или нестационарни автоматизирани технически средства или системи.“
§ 13. В чл. 57 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2, т. 4 пътен знак „Ж17“ се заличава.
2. В ал. 3 изображението и наименованието
на пътен знак Ж17 „Средна лента за изпреварване в указаната посока“ се заличават.
3. Създава се ал. 9:
„(9) Когато се използват за въвеж дане
на временна организация и безопасност на
движението, пътните знаци Ж3, Ж4, Ж5, Ж7,
Ж14, Ж15 и Ж16 са с жълт фон.“
§ 14. В чл. 59, ал. 1 се създава изречение
второ:
„Допълнителна табела Т17 е с жълт фон,
когато се използва за въвеждане на временна
организация и безопасност на движението.“
§ 15. В чл. 62 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „по друг ефикасен начин“ се заменят със „с материали за пътна
маркировка“.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Пътната маркировка върху платното
за движение има бял, жълт или оранжев
цвят, като:
1. пътната маркировка за обозначаване на
площи, забранени за престой и паркиране
на пътни превозни средства, и за очертаване
на специализирани ленти, предназначени за
движение на превозни средства от редовните
линии за обществен превоз на пътници, е с
жълт цвят;
2. пътната маркировка при въведена временна организация и безопасност на движението за
извършване на строителни и монтажни работи
по пътищата и улиците е с оранжев цвят.“
3. Създава се ал. 3:
„(3) Пътната маркировка на пътни съоръжения, разположени непосредствено до
платното за движение и на открити бордюри,
които ограничават острови върху платното за
движение, е с бял и черен цвят.“
§ 16. В чл. 63, ал. 2, т. 3 думите „границата на платното за движение“ се заменят с
„пътя с предимство в зоната на кръстовища
и пътни възли без шлюзове, траекторията на
пътните превозни средства при преминаване
през кръстовище или специализирана лента
за движение“.
§ 17. В чл. 64, т. 3, буква „б“ думата „кръстовища“ се заменя с „места с регулиране на
движението със светлинни сигнали“.
§ 18. В чл. 65 се създават т. 10 и 11:
„
L1

от 3,00 до 3,75m

ти п 1

L2
оптична зона

L1

от 3,00 до 3,75m

ти п 2

L2
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11. Напречна шумна маркировка М20 –
очертава се с 12 напречни линии, разположени
на еднакво разстояние.“
§ 19. В чл. 66 т. 5 се изменя така:
„

5. „Устройство за отчитане на времетраенето на светлинния сигнал“ – С5. Поставя
се на кръстовища с интензивно движение.
Има поле с формата на квадрат с черен фон.
Показва чрез цифрова матрица зелени или
червени цифри на число, различно от нула,
съответстващо на броя на секундите, оставащи до края на зеления и/или на червения
сигнал.“
Преходни и заключителни разпоредби
§ 20. Подмяната на пътните знаци със светлоотразяващи по чл. 41, ал. 3 и монтирането
на устройство за отчитане на времетраенето
на светлинния сигнал при кръстовища с интензивно движение по чл. 66, т. 5 се извършва
в срок до 1 май 2016 г.
§ 21. Изпълнението на постоянната маркировка по чл. 62, ал. 1 с материали, различни от
боя, за някои пътища, определени в Наредба
№ 2 от 2001 г. за сигнализация на пътищата с
пътна маркировка, издадена от министъра на
регионалното развитие и благоустройството
(обн., ДВ, бр. 13 от 2001 г.; изм. и доп., бр. 18
от 2004 г. и бр. 54 от 2009 г.), и маркирането
на пешеходна пътека М8.2 на места с регулиране на движението със светлинни сигнали
по чл. 64, т. 3, буква „б“ се извършва в срок
до 1 май 2017 г.
§ 22. Осигуряването на съпровод на зелената светлина със звуков сигнал на светофарите за улесняване на незрящите пешеходци
по чл. 35, ал. 5 се извършва в срок до 1 май
2020 г.
§ 23. Постановлението влиза в сила 3 месеца
след обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов

оптична зона

10. Напречна оптична маркировка М19.
Очертава се с квадрати пред хоризонтални
криви или с правоъгълници пред кръстовища.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 23
ОТ 9 ФЕВРУАРИ 2015 Г.

за приемане на Наредба за организацията
на Единната система за туристическа ин
формация
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТА НОВИ:
Член единствен. Приема Наредба за организацията на Единната система за туристическа информация.
Заключителна разпоредба
Параграф единствен. Отменя се Наредбата за организацията на Единната система
за туристическа информация, приета с Постановление № 53 на Министерския съвет
от 2007 г. (обн., ДВ, бр. 23 от 2007 г.; изм.,
бр. 93 от 2009 г.).
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков

НАРЕДБА

за организацията на Единната система за
туристическа информация
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С наредбата се уреждат организацията на Единната система за туристическа
информация (ЕСТИ), условията и редът за
вписване, подлежащите на вписване обстоятелства, поддържането, съхраняването и
достъпът до информацията в Националния
туристически регистър (НТР), както и събирането, обработването, съхраняването и
предоставянето на статистическите данни
за туризма в съответствие с изискванията
на статистическата служба на Европейския
съюз – ЕВРОСТАТ, и на Световната организация по туризъм, както и събирането и
съдържанието на туристическата информация.
Чл. 2. Единната система за туристическа
информация включва:
1. Националния туристически регистър
по чл. 166, ал. 1 от Закона за туризма (ЗТ);
2 . о б о бщен и с т ат ис т и че ск и да н н и з а
туризма в съответствие с изискванията на
с тат ист и ческата сл у жба на Европейск и я
съюз – ЕВРОСТАТ, и на Световната организация по туризъм;
3. туристическа информация.
Чл. 3. (1) Единната система за туристическа информация е електронна база данни,
съдържаща вписаните обстоятелства по чл. 8,
статистическите данни по чл. 11, ал. 1 и туристическата информация по чл. 16 от тази
наредба, и тази информация се управлява от
информационна система.
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(2) Електронната база данни се поддържа
по начин, който гарантира сигурността на
информацията и контролиран достъп за вписвания и преглеждане съгласно изискванията
на наредбата.
(3) Министерството на туризма в ролята
си на администратор на системата отговаря
за поддържането є и осъществява контрол
върху пълнотата, коректността, актуалността
и сроковете за въвеждане на информацията,
както и за гарантиране сигурността на информацията в НТР.
Г л а в а

в т о р а

НАЦИОНАЛЕН ТУРИСТИЧЕСКИ
РЕГИСТЪР
Раздел I
Вписвания
Чл. 4. (1) Вписването на обстоятелствата в
електронната база данни на НТР се извършва
от министъра на туризма, съответно от кмета
на общината или от оправомощени от тях
длъжностни лица. Вписването се извършва
служебно.
(2) Лицата, за които е настъпила промяна
в обстоятелствата, вписани в НТР, са длъжни
да я заявят писмено при условията и по реда
на чл. 68, ал. 4 и 5, чл. 142, ал. 8, чл. 147,
ал. 5, чл. 168, ал. 2 и чл. 169, ал. 1 и 2 ЗТ.
(3) При промяна на вписаните обстоятелства в НТР вписаното лице подава заявление по образец съгласно приложението до
министъра на туризма, съответно до кмета
на общината, за отразяване на промяната в
14-дневен срок от настъпването є.
(4) Към заявлението по ал. 3 се прилагат:
1. документи, удостоверяващи промяната;
2. документ за платена такса за вписване
на настъпили промени в обстоятелствата
съгласно тарифата по чл. 69, ал. 3 ЗТ.
(5) В НТР се вписва информация за всички лица, предприели действия за вписване в
регистъра, включително относно лицата, по
отношение на които е налице влязла в сила
заповед за отказ за вписване.
Чл. 5. (1) За всяко подлежащо на вписване
лице в електронната база данни се открива
партида с уникален индекс, в която се извършват предвидените в наредбата вписвания.
Към всяка партида има партидно дело, към
което се съхраняват приложените за вписване
документи.
(2) Всяка партида се състои от полета,
съответстващи на подлежащите на вписване
обстоятелства. Всеки тип поле има уникален
индекс, еднакъв за всички партиди.
(3) Вписването на обстоятелствата по делото на съответното лице се извършва въз
основа на данните, съдържащи се в представените документи, или на данните, които са
събрани служебно.
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(4) Последващите вписвания се извършват
така, че да не бъде засегната информацията,
съдържаща се в предходни вписвания.
(5) Когато се заличава вписване, в съответното поле се записва, че вписването
е заличено, и се посочва датата на заличаването и лицето, извършило вписването,
както и причината за това заличаване. Заличаването не може да води до унищожаване
или повреждане на информацията относно
заличеното вписване.
Чл. 6. (1) Национални ят т у ристическ и
регистър поддържа и съхранява архив на
заличените от регистъра лица.
(2) Информацията за заличените лица се
съхранява в НТР в срок 10 години от заличаването.
Чл. 7. (1) Министерството на туризма води
регистър на организациите за управление на
туристическите райони, на туристическите
сдружения, на туристическите информационни центрове, на туроператорите и туристическите агенти, на туристическите обекти
по чл. 127 ЗТ, на балнеолечебните (медикъл
СПА), СПА, уелнес и таласотерапевтичните
центрове, на правоспособните екскурзоводи,
на правоспособните планински водачи и на
правоспособните ски учители, като:
1. приема и обработва заявления за вписване в регистъра;
2. приема и обработва искания за справки
в регистъра;
3. осигурява нанасянето на информацията
в регистъра;
4. осигурява съхраняването и сигурността
на информацията в регистъра;
5. осигурява достъпа до информацията в
регистъра;
6. съхранява преписките по заявленията
за вписване на обстоятелства в регистъра;
7. организира поддръжката, съхраняването
и актуализацията на регистъра.
(2) Кметовете на общини водят регистър
на всички категоризирани от тях на територията на съответната община туристически
обекти по чл. 128 ЗТ, като:
1. приемат и обработват исканията за
вписване в регистъра;
2. приемат и обработват исканията за
справки в регистъра;
3. осигуряват нанасянето на информацията
в регистъра;
4. осигуряват съхраняването на информацията в регистъра;
5. предоставят информация за извършените
от тях вписвания по този регистър в Министерството на туризма по реда на чл. 167,
ал. 1 ЗТ.
(3) Регистърът по ал. 2 е неразделна част
от НТР.
Раздел II
Подлежащи на вписване обстоятелства
Чл. 8. (1) В НТР се вписват данните и
обстоятелствата, посочени в чл. 166, ал. 1
и 2 ЗТ.
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(2) В НТР се водят всички изменения на
вписаните данни и обстоятелства по ал. 1.
Чл. 9. В НТР в отделен раздел се вписват
лицата, подали заявления за регистрация, категоризация и за сертификация, и се описват
броят и видът на приложените документи.
Вписването се извършва по реда на подаване
на заявленията и се отбелязва движението
на преписката за вписване в регистъра и за
издаване на удостоверение/сертификат.
Чл. 10. (1) В общинския регистър за категоризираните от кмета на територията на
съответната община туристически обекти по
чл. 128 ЗТ се вписват данните и обстоятелствата по чл. 166, ал. 1, т. 2 ЗТ.
(2) Данните и обстоятелствата по ал. 1
се отразяват директно в електронната база
данни на НТР от оправомощено от кмета на
съответната община длъжностно лице.
(3) Отразяването на данните и обстоятелствата по ал. 1 се осъществява ежемесечно
чрез предоставяне на контролиран достъп
за вписванията, като кметът или оправомощеното от него длъжностно лице отговаря
за пълнотата и верността на информацията.
(4) При техническа невъзможност за директно отразяване кметовете на общини предоставят ежемесечно информация за данните
и обстоятелствата по ал. 1 на електронен
носител на Министерството на туризма при
условията на чл. 167, ал. 1 ЗТ.
Г л а в а

т р е т а

СТАТИСТИЧЕСКИ ДАННИ
ЗА ТУРИЗМА
Чл. 11. (1) За местата за настаняване се
събират и обобщават следните статистически данни:
1. материална база на туризма:
а) брой и видове места за настаняване:
аа) клас А – хотели, мотели, апартаментни туристически комплекси, вилни селища,
туристически селища и вили;
бб) к лас Б – семейни хотели, хостели,
пансиони, почивни станции, къщи за гости,
стаи за гости, апартаменти за гости, бунгала
и къмпинги;
б) категория;
в) брой стаи/апартаменти;
г) брой легла;
2. реализирани нощувки (брой) – общо,
както и от резиденти (българи) и нерезиденти
(чужденци), по гражданство;
3. пренощували лица (брой) – общо, както и от резиденти (българи) и нерезиденти
(чужденци), по гражданство;
4. легладенонощия;
5. приходи от нощувки – общо от българи
и чужденци.
(2) Статистическите данни по ал. 1 се събират и за туристическите хижи, туристическите
учебни центрове и туристическите спални.
(3) Статистическите данни по ал. 1 и 2
обобщават данните за страната и за отделни-
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те райони на планиране, области и общини
според Класификацията на териториалните
единици за статистиката (NUTS) в България
при спазване изиск вани ята на Закона за
статистиката.
(4) Статистическите данни по ал. 1, т. 1
са неразделна част от електронната база
данни на ЕСТИ.
Чл. 12. (1) Информацията по чл. 11, ал. 1,
т. 1 се събира от съответния категоризиращ
орган и се предоставя на Националния статистически институт (НСИ) чрез осигуряване на контролиран достъп до НТР или при
поискване от НСИ – в електронен вариант.
(2) Информацията по чл. 11, ал. 1, т. 2 – 5
се събира чрез формуляри и указания за тяхното попълване, утвърдени от председателя
на НСИ и публикувани на страницата на
НСИ в интернет.
(3) Формулярите и указанията по ал. 2 се
предоставят на лицата, извършващи хотелиерство в местата за настаняване и туристическите хижи, туристическите учебни центрове,
туристическите спални, от териториалните
статистически бюра към НСИ.
(4) Лицата по ал. 3 са длъжни да попълват
и да представят формулярите в териториалните статистически бюра към НСИ по
местоположение на туристическия обект.
Чл. 13. (1) Обобщените от изследването
данни по чл. 12 за страната и за отделните
райони на планиране и области според Класификацията на териториалните единици за
статистиката (NUTS) в България при спазване
изискванията на Закона за статистиката се
предоставят всеки месец на Министерството
на туризма и се нанасят в ЕСТИ.
(2) Нанасянето на данните се извършва
така, че да не се засяга информацията, съдържаща се в предходни вписвания.
Чл. 14. (1) Министърът на туризма или
оправомощено от него длъжностно лице изисква оперативна статистическа информация
за аналитични и прогнозни цели в туризма,
включително информацията по чл. 11, ал. 1,
от лицата, регистрирани за извършване на
туристически дейности, от лицата, упражняващи дейност в категоризирани и сертифицирани туристически обекти, от държавните
и общинските органи, от организациите за
управление на туристическите райони, от
туристическите информационни центрове и
от туристическите сдружения, която те са
длъжни да предоставят.
(2) При поискване от страна на лицата
по ал. 1 министърът на туризма или оправомощено от него длъжностно лице е длъжно
да им предостави аналитична туристическа
информация.
(3) Кметовете на общини по местоположение на съответното място за настаняване
или туристическа хижа, туристически учебен

ВЕСТНИК

С Т Р. 7

център или туристическа спалня въз основа на
представени от хотелиерите по места ежемесечни справки-декларации за реализираните
нощувки и за внесения туристически данък
предоставят обобщени данни за внесения
туристически данък ежемесечно за аналитични и прогнозни цели в Министерството
на туризма.
Г л а в а

ч е т в ъ р т а

ТУРИСТИЧЕСК А ИНФОРМАЦИЯ
Чл. 15. (1) Туристическата информация е
изградена от свързани информационни бази
данни за туристическия ресурс на територията на съответната община в Република
България.
(2) Туристическата информация е организирана в единна електронна система, която
поддържа национална база данни.
Чл. 16. (1) Туристическата информация е
структурирана в 3 раздела:
1. Раздел I „Обща информация за община“
съдържа следните информационни единици
и подраздели:
a) административни данни за административно-териториалната единица:
aa) географско положение;
бб) площ;
вв) население;
гг) селища в състава на административната единица;
б) икономическа информация;
в) демографска информация.
2. Раздел II „Туристически ресурси и атракции“ съдържа следните информационни
единици и подраздели:
а) природни ресурси:
аа) релеф;
бб) климат;
вв) води;
гг) биоразнообразие;
дд) защитени територии, в това число
защитените територии по Закона за защитените територии – в случай че са социализирани и предлагат условия за приемане и
обслужване на туристически посещения, и в
съответствие с режимите за опазването им
и с вътрешните правилници на лицата, на
които е предоставено правото на управление,
защитени зони по НАТУРА 2000, защитени
ландшафти, рекреационни – курортни гори и
местности, пещери, горски паркове и зелени
зони извън урбанизираните територии;
б) културни ресурси:
аа) материално културно наследство – движими и недвижими културни ценности съгласно Закона за културното наследство (ЗКН);
бб) културен ландшафт съгласно чл. 47,
т. 6 ЗКН;
вв) нематериално култ у рно наследство
съгласно ЗКН;
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гг) традиционни занаяти;
дд) фолклорно-обреден календар;
ее) к улт у рни организации и к ул т у рни
инстит у ти съгласно Закона за закрила и
развитие на културата;
жж) музеи и художествени галерии, обществени и частни колек ции с култ у рни
ценности, създадени при условията на ЗКН;
зз) училища по изкуства и по култура;
ии) читалища, посетителски центрове за
представяне и експониране на природното и
културното наследство и центрове за изкуства
и занаяти и центрове за временни изложения
с туристическа цел;
кк) фестивали, събори, панаири, базари
и други масови прояви на местно и национално ниво;
в) други ресурси:
аа) ски писти – ски писти за алпийски ски,
сноуборд и ски бягане, детските ски зони и
снежни паркове;
бб) плажове – плажове към естествени и
към изкуствени водни обекти;
вв) туристически пътища/пътеки и веломаршрути;
гг) обекти за катерене, парапланеризъм и
маршрутите тип „виа ферата“;
д д) конни бази за люби телска езда и
маршрути за конна езда;
ее) а к ва паркове, вод н и ат ра к ц ион и и
приключенски паркове;
жж) атракционни и тематични паркове;
зз) голф игрища;
ии) места за наблюдение на диви животни
и птици;
кк) ловни стопанства по Закона за лова
и опазване на дивеча;
лл) винарни изби.
3. Раздел III „Инфраструктура със значение
за туризма“ съдържа следните информационни подраздели:
а) техническа инфраструктура: ВиК, транспортна мрежа, енергийна мрежа, съобщителна мрежа;
б) комуникации;
в) здравно обслужване;
г) образователни учреждения;
д) всички спортни съоръжения и обекти
за масов спорт, спортни бази;
е) финансови услуги;
ж) пазарна инфраструктура;
з) обществен ред и сигурност.
(2) На базата на информацията по т. 1, 2
и 3 в Министерството на туризма се води и
поддържа Регистър на туристическите атракции, който е публичен и съдържа следната
информация:
1. община/област;
2. име на обекта;
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3. вид на обекта;
4. с о б с т вено с т (д ърж а вна , о бщ и нск а ,
частна);
5. статут;
6. достъпност на обекта за посещение;
7. местоположение (адрес и GPS – ако има);
8. транспортна достъпност на обекта и
връзки;
9. видимост и ориентация;
10. среда (кратко описание);
11. туристическа инфраструктура (места
за настаняване и заведения за хранене и развлечения – брой, видове, близост до обекта);
12. съпътстващи атракции и туристически
продукти в близост до обекта;
13. публични услуги в близост до обекта.
(3) Кметовете на общини се задължават да
предоставят актуална информация по ал. 2
на Министерството на туризма.
ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 1. По смисъла на наредбата:
1. „Статистически данни за туризма“ са
данни за местата за настаняване (клас А и
клас Б), туристически хижи, туристически
у чебни центрове и т у ристически спални,
както следва:
а) материална база на туризма;
б) реализирани нощувки (брой) – общо,
както и от резиденти (българи) и нерезиденти
(чужденци), по гражданство;
в) пренощували лица (брой) – общо, както и от резиденти (българи) и нерезиденти
(чужденци), по гражданство;
г) легладенонощия;
д) приходи от нощувки и допълнителни
услуги в местата за настаняване – общо, в
т.ч. от чужденци.
2. „Туристическа информация“ е информация, която включва освен данните, които
са вписани в НТР, и информация за:
а) общината (обща характеристика);
б) туристическите ресурси и атракции;
в) инфраструктурата със значение за туризма.
3. „Контролиран достъп“ е предоставяне
на възможност чрез потребителския интерфейс на системата (име, парола, електронен
подпис – при наличие на техническа възможност за това) на служители, отговорни
за извършване на вписвания, да въвеждат
данни от тяхна компетентност в системата.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 2. Наредбата се приема на основание
чл. 165, ал. 2 от Закона за туризма.
§ 3. Указания по прилагането на наредбата
дават министърът на туризма и председателят на Националния статистически институт
или оправомощени от тях длъжностни лица.
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Приложение
към чл. 4, ал. 3
1. Вх. № ......

ДО
МИНИСТЪРА НА ТУРИЗМА/КМЕТА НА ОБЩИНА ....
ЗАЯ В Л Е Н И Е
за промяна в обстоятелствата, вписани в Националния туристически регистър

2.1. От (име, презиме, фамилия – собственик, представител)
2.2. Упълномощено лице на (търговеца/юридическото лице, което има право
по силата на друг закон да извършва стопанска дейност)
2.5. Седалище и адрес на
управление (община)

2.6. (пощенски код)

2.8. (ж.к./кв.)
2.11. (блок)

2.3. БУЛСТАТ/единен
идентификационен код

2.7. (населено място)

2.9. (булевард/площад/улица)
2.12. (вход)

2.15. (телефон/и)

2.13. (етаж)

2.16. (факс)

2.10. №
2.14. (апартамент)

2.17. (електронна поща)

3. Адрес на туристическия обект (населено място, булевард, площад, улица, №, телефон)
4. Вид на туристическия обект:
5. № на издаденото удостоверение/сертификат/идентификационна карта:
6. Настъпила промяна в обстоятелствата относно (отбележете с „Х“ това, което се отнася за Вас)
РЕГИСТРИРАН ТУРОПЕРАТОР И/ИЛИ ТУРИСТИЧЕСКИ АГЕНТ
КАТЕГОРИЗИРАН ТУРИСТИЧЕСКИ ОБЕКТ по чл. 3, ал. 2, т. 1, 2 и 3 от Закона за туризма
ТУРИСТИЧЕСКО СДРУЖЕНИЕ
ТУРИСТИЧЕСКИ ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР
СЕРТИФИЦИРАН ЦЕНТЪР по чл. 138, ал. 2 от Закона за туризма
ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ТУРИСТИЧЕСКИ РАЙОН
ЕКСКУРЗОВОД
ПЛАНИНСКИ ВОДАЧ
СКИ УЧИТЕЛ
7. Променени данни или обстоятелства:
8. Приложени документи:
8.1.
8.2.
8.3.
8.4.
8.5.
9. Дата и място:
916

10. Подпис и печат:
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 24
ОТ 10 ФЕВРУАРИ 2015 Г.

за приемане на Национални правила относно
учредяване, регистрация и членство в Евро
пейски групи за териториално сътрудничество
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТА НОВИ:
Чл. 1. Република България и български юридически лица могат да членуват в Европейски
групи за териториално сътрудничество (ЕГТС)
при условията и по реда, предвидени във:
1. Регламент (ЕО) № 1082/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 5 юли
2006 г. относно Европейската група за териториално сътрудничество (ЕГТС) (ОВ, L
210, 31/10.2006 г.), изменен с Регламент (ЕС)
№ 1302/2013 на Европейския парламент и на
Съвета от 17 декември 2013 г. за изменение на
Регламент (ЕО) № 1082/2006 относно Европейската група за териториално сътрудничество
(ЕГТС) с цел по-голяма яснота, опростяване
и усъвършенстване на процеса на създаване
и функциониране на такива групи (ОВ, L 347,
20/12.2013 г.), наричан по-нататък „Регламент
(ЕС) № 1302/2013“;
2. прилож имото национално право по
местонахождение на седалището на ЕГТС;
3. това постановление.
Чл. 2. Европейската група за териториално
сътрудничество със седалище на територията
на Република България следва да има наймалко следните органи:
1. органите, предвидени в чл. 10, параграф
1 на Регламент (ЕО) № 1082/2006, изменен с
Регламент (ЕС) № 1302/2013 г., и
2. управителен съвет, който се състои
най-малко от три лица – представители на
членовете на ЕГТС.
Чл. 3. (1) Българско юридическо лице, което
съучредява или се присъединява към ЕГТС
със седалище на територията на Европейския
съюз, е длъжно да уведоми министъра на
регионалното развитие и благоустройството
за намерението си, като представи копие от
проекта на конвенцията и устава, както и
документи, удостоверяващи актуалното състояние на членовете на ЕГТС и кои от тях
са с ограничена имуществена отговорност.
Уведомлението се извършва чрез писмено
известие (нотификация) по образец, утвърден
от министъра на регионалното развитие и
благоустройството и съгласуван с министъра
на финансите.
(2) Когато учредители или членове на ЕГТС
са Република България, органи на национално
равнище и/или регионални органи или обединения, в които те участват, компетентните
министри и/или областни управители изготвят
проект на решение на Министерския съвет и
уведомяват министъра на регионалното раз-
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витие и благоустройството по реда на ал. 1,
като последният в едномесечен срок изготвя
становище до Министерския съвет за одобряване на членството в ЕГТС. Министерският
съвет приема решение за одобряване или
неодобряване на членството в ЕГТС в срок
до един месец от получаването на становище от министъра на регионалното развитие
и благоустройството. В случай че са налице
основанията за неодобряване на членството
в ЕГТС, предвидени в чл. 4, параграф 3 на
Регламент (ЕО) № 1082/2006, в решението на
Министерския съвет се посочват мотивите за
отказа, като по целесъобразност се предлагат
необходими изменения или допълнения в
конвенцията.
(3) Когато потенциални учредители и членове на ЕГТС са местни органи, публични
предприятия, публичноправни организации и
предприятия, посочени в чл. 3 на Регламент
(ЕО) № 1082/2006, министърът на регионалното развитие и благоустройството след съгласуване с министъра на финансите издава
заповед за одобрение на членството в ЕГТС
в срок до 2 месеца от датата на получаване
на писменото известие (нотификация) по
ал. 1. В случай че са налице основанията за
неодобряване на членството в ЕГТС, предвидени в чл. 4, параграф 3 на Регламент (ЕО)
№ 1082/2006, министърът на регионалното
развитие и благоуст ройството у ведом ява
българските юридически лица – потенциални учредители и членове на ЕГТС, като
посочва мотивите за отказа и предлага по
целесъобразност необходими изменения в
конвенцията.
(4) Всяко изменение и допълнение на конвенцията и на устава на ЕГТС се одобрява по
реда на чл. 4, параграф 6 на Регламент (ЕО)
№ 1082/2006 и ал. 1 – 3.
Чл. 4. (1) Европейските групи за териториално сътрудничество със седалище на
територията на Република България се регистрират като юридически лица с нестопанска
цел – сдружения, определени за извършване
на общественополезна дейност.
(2) Регистрацията се извършва по реда на
Закона за юридическите лица с нестопанска
цел и настоящото постановление.
(3) Европейската група за териториално
сътрудничество придобива статут на юридическо лице с нестопанска цел с вписването
є в регистъра за юридическите лица с нестопанска цел в района на окръжния съд по
нейното седалище.
(4) Европейската група за териториално
сът рудничество като юри дическо лице с
нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност се вписва в Централния регистър при Министерството на
правосъдието.
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(5) След вписването в Централния регистър
при Министерството на правосъдието лицето,
представляващо ЕГТС, подава заявление за
вписване в Регистъра на Европейските групи
за териториално сътрудничество със седалище
в Република България при Министерството на
регионалното развитие и благоустройството.
Заявлението се подава по образец, утвърден
от министъра на регионалното развитие и
благоустройството.
(6) Статутът на ЕГТС се придобива от датата
на вписване в Регистъра на Европейските групи
за териториално сътрудничество със седалище
в Република България при Министерството на
регионалното развитие и благоустройството.
Чл. 5. (1) Министерството на регионалното
развитие и благоустройството поддържа и
съхранява:
1. Регистър на Европейските групи за териториално сътрудничество със седалище в
Република България;
2. Регистър на българските юридически
лица, които членуват в ЕГТС, чието седалище
е извън територията на Република България.
(2) За вписване на ЕГТС в регистъра по
ал. 1, т. 1 се представят най-малко следните
данни и документи:
1. писмено известие (нотификация) по
чл. 3, ал. 1;
2. решение на Министерския съвет за одобрение на членството в ЕГТС или заповед на
министъра на регионалното развитие и благоустройството за одобрение на членството в
ЕГТС (което от двете е приложимо);
3. информация относно броя и датата на
издаване на „Държавен вестник“, в който е
обнародван законът за ратификация на конвенцията, когато е приложимо;
4. решение на окръжния съд по регистрацията на ЕГТС като юридическо лице с
нестопанска цел;
5. удостоверение от Министерството на
правосъдието за вписване на ЕГТС в Централния регистър на юридическите лица с
нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност;
6. данни за ЕГТС – име, седалище и лица
за контакт;
7. ед и н е н и д е н т ифи к а ц и о н е н код п о
БУЛСТАТ;
8. конвенция и устав на ЕГТС;
9. имена и мандат на членовете на управителния орган на ЕГТС;
10. управителен орган, адрес на седалището,
данни за контакт на всички членове на ЕГТС
и информация кои от тях са с ограничена
отговорност;
11. видът имуществена отговорност на
ЕГТС – пълна или ограничена;
12. застраховка или гаранция, предоставена
от банка или друга финансова институция,
установена в държава членка, или покрита
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от инструмент, предоставен като гаранция
от публичен орган или от държава членка
при ЕГТС – с ограничена отговорност, или
при ЕГТС – с ограничено отговорни членове;
13. задачи на ЕГТС.
(3) За вписване в регистъра по ал. 1, т. 2
се представят най-малко следните данни и
документи:
1. учредителен акт или решение на съда
по регистрацията и устав на българските
юридически лица – членове на ЕГТС;
2. управителен орган, адрес на седалището,
данни за контакт на всички членове на ЕГТС
и информация кои от тях са с ограничена
отговорност;
3. удостоверение от Министерството на
правосъдието за вписване в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска
цел за осъществяване на общественополезна
дейност, ако е приложимо за българските
членове на ЕГТС;
4. ед и нен и ден т ифи к а ц ионен код по
БУЛСТАТ за българските членове на ЕГТС;
5. имена и мандат на членовете на управителния орган на ЕГТС и данни за контакт;
6. конвенция и устав на ЕГТС;
7. данни за ЕГТС – име, седалище и лица
за контакт;
8. ви дът им у ществена отговорност на
ЕГТС – пълна или ограничена;
9. застраховка или гаранция, предоставена
от банка или друга финансова институция,
установена в държава членка, или покрита
от инструмент, предоставен като гаранция
от публичен орган или от държава членка
при ЕГТС – с ограничена отговорност, или
при ЕГТС – с ограничено отговорни членове;
10. задачи на ЕГТС.
(4) Длъжностно лице от Главна дирекция
„Управление на териториалното сътрудничество“ на Министерството на регионалното
развитие и благоустройството издава удостоверение за вписването в регистрите по
ал. 1 по образец, одобрен от министъра на
регионалното развитие и благоустройството.
(5) След вписване в регистрите по ал. 1
конвенцията и уставът на ЕГТС се обнародват от министъра на регионалното развитие
и благоустройството в съответния раздел на
„Държавен вестник“ в зависимост от това дали
представляват международен договор, или не.
(6) За вписването в регистрите по ал. 1 не
се заплащат такси.
(7) Министърът на регионалното развитие и благоустройството след съгласуване с
министъра на финансите и с министъра на
правосъдието издава правилник за реда за
водене на регистрите по ал. 1.
(8) При необходимост от изясняване на условията за участие на български юридически
лица в ЕГТС и прилагането на националните
правила на държавите членки относно ЕГТС
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министърът на регионалното развитие и благоустройството може да поиска информация и
съдействие от органите на държавите членки,
определени за приемане на нотификациите,
одобряване на членството и на регистрацията
на ЕГТС.
Чл. 6. Република България и български
юридически лица могат да членуват в ЕГТС,
която съгласно конвенцията си изпълнява със
или без финансова подкрепа от Европейския
съюз една или няколко от следните задачи:
1. задачите, предвидени в чл. 7, параграф
3 на Регламент (ЕО) № 1082/2006, както е
изменен с Регламент (ЕС) № 1302/2013 г.;
2. да бъде бенефициер на интегрирани
териториални инвестиции или меж динно
звено за управлението им съгласно чл. 36,
параграф 3 на Регламент (ЕС) № 1303/2013
на Европейския парламент и на Съвета от
17 декември 2013 г. за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за
регионално развитие, Европейския социален
фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони
и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за определяне на общи разпоредби за
Европейския фонд за регионално развитие,
Европейския социален фонд, Кохезионния
фонд и Европейския фонд за морско дело и
рибарство и за отмяна на Регламент (ЕО)
№ 1083/2006 на Съвета, наричан по-нататък
„Регламент (ЕС) 1303/2013“, и съгласно чл. 11
на Регламент (ЕС) № 1299/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември
2013 г. относно специа лни разпоредби за
подкрепа от Европейския фонд за регионално
развитие по цел „Европейско териториално
сътрудничество“;
3. да бъде бенефициер на съвместен план
за действие съгласно чл. 104, параграф 1 на
Регламент (ЕС) № 1303/2013;
4. да бъде единствен бенефициер за определена операция, при условие че учредителите
са публични органи или организации от поне
две участващи държави – при трансгранично и
транснационално сътрудничество, и поне три
участващи държави – при междурегионално
сътрудничество съгласно чл. 12, параграф 3
на Регламент (ЕС) № 1299/2013;
5. да бъде управляващ орган на програма
за териториално сътрудничество или на част
от нея съгласно чл. 22 от Регламент (ЕС)
№ 1299/2013;
6. като управляващ орган на програма за
териториално сътрудничество да извършва
проверките по чл. 125, параграф 4, буква „а“
от Регламент (ЕС) № 1303/2013 за държави
членки и трети държави или територии, от
които има членове, участващи в ЕГТС.
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Чл. 7. (1) Контролът на управлението на
публичните фондове от ЕГТС, чието седалище е в Република България, се възлага на
министъра на финансите като компетентен
орган, без да се засягат функциите на други
компетентни органи в Република България,
на други заинтересувани държави членки и
на ниво Европейски съюз.
(2) Контролът на средствата на ЕГТС,
предоставени от Европейския съюз, се осъществява от Изпълнителна агенция „Одит
на средствата от Европейския съюз“ към
министъра на финансите.
Чл. 8. (1) Когато ЕГТС, в която членуват
български юридически лица, изпълнява задача в противоречие със законодателството
на Република България по отношение на
обществения ред, обществената сигурност,
общественото здраве, обществения морал
или е в разрез с обществения интерес на
страната, всеки гражданин или организация
може да подаде сигнал до министъра на регионалното развитие и благоустройството или
до съответния компетентен орган с копие до
Министерството на регионалното развитие и
благоустройството.
(2) Сигналите се подават писмено лично
или чрез упълномощен представител – по
пощата, факс или електронна поща.
(3) Когато бъде установено от съответните
компетентни органи, че ЕГТС осъществява
дейност, която противоречи на законодателството на Република България по отношение
на обществения ред, обществената сигурност,
общественото здраве, обществения морал
или е в разрез с обществения интерес на
страната, министърът на регионалното развитие и благоустройството в 14-дневен срок
уведомява ЕГТС за незабавно прекратяване
на противоправната дейност.
(4) Ако дейността не бъде прекратена,
минист ърът на региона лното развитие и
благоустройството:
1. може да издаде заповед съответното българско юридическо лице да прекрати членството си в ЕГТС, регистрирана на територията на
Република България или в държава – членка
на Европейския съюз;
2. може да уведоми съответния компетентен орган да забрани извършването на
противоправната дейност на територията на
Република България от ЕГТС, регистрирана
в друга държава членка;
3. може да подаде иск за прекратяване
на ЕГТС, регистрирана на територията на
Република България като юридическо лице
с нестопанска цел.
(5) Когато членове на ЕГТС са Република
България, органи на национално равнище
и/или регионални органи или обединения, в
които те участват, Министерският съвет може
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да вземе решение за прекратяване членството
на съответното българско юридическо лице
в ЕГТС, регистрирана на територията на
Републ ика България или в държава – членка
на Европейския съюз.
(6) Заповедта по ал. 4, т. 1 и решението по
ал. 5 могат да се обжалват по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
(7) След влизането в сила на заповедта
по ал. 4, т. 1 и на решението по ал. 5 Министерството на регионалното развитие и
благоустройството:
1. заличава прекратената ЕГТС от Регистъра на Европейските групи за териториално
сътрудничество със седалище в Република
България;
2. отразява прекратяването на членството на
българското юридическо лице в Регистърa на
българските юридически лица, които членуват
в ЕГТС, чието седалище е извън територията
на Република България;
3. уведомява Комитета на регионите за
извършените действия по т. 1 и 2.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 1. Отменя се Постановление № 199 на
Министерския съвет от 2007 г. за приемане на
Национални правила относно Европейските
обединения за териториално сътрудничество
(обн., ДВ, бр. 72 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 92
и 108 от 2008 г. и бр. 31 от 2010 г.).
§ 2. В 3-месечен срок от влизането в сила
на постановлението министърът на регионалното развитие и благоустройството утвърждава образеца на заявлението по чл. 4, ал. 5 и
образеца на писменото известие (нотификация) по чл. 3, ал. 1, съгласуван с министъра
на финансите, както и удостоверението по
чл. 5, ал. 4, актуализира регистрите по чл. 5,
ал. 1 и правилника по чл. 5, ал. 7 за реда за
воденето на регистрите.
§ 3. Постановлението се приема на основание чл. 7а от Закона за нормативните
актове и чл. 27 от Закона за международните
договори на Република България във връзка
с Договора за присъединяване на Република България към Европейския съюз, чл. 16,
параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1082/2006
на Европейския парламент и на Съвета от 5
юли 2006 г. и чл. 2, параграф 5 от Регламент
(ЕС) № 1302/2013 на Европейския парламент
и на Съвета от 17 декември 2013 г.
§ 4. Изпълнението на постановлението
се възлага на министъра на регионалното
развитие и благоустройството.
§ 5. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
933
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 25
ОТ 10 ФЕВРУАРИ 2015 Г.

за изменение и допълнение на Наредбата за
съществените изисквания и оценяване съот
ветствието на пиротехническите изделия,
приета с Постановление № 315 на Минис
терския съвет от 2009 г. (обн., ДВ, бр. 102 от
2009 г.; изм., бр. 75 от 2013 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТА НОВИ:
§ 1. В чл. 1 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се нова т. 5:
„5. редът и условията за водене на регистър
на пиротехническите изделия;“.
2. Досегашната т. 5 става т. 6.
§ 2. Наименованието на глава трета се
изменя така:
„ Г л а в а

т р е т а

ЕТИКЕТИРАНЕ И РЕГИСТЪР НА ПИРОТЕХНИЧЕСКИТЕ ИЗДЕЛИЯ“.
§ 3. Досегашният текст на глава трета
става раздел I „Етикетиране“ с чл. 33, 34 и
35 и в него:
1. В чл. 34 се създава нова т. 3:
„3. регистрационен номер съгласно приложение № 7;“.
2. Досегашните т. 3 – 11 стават съответно
т. 4 – 12.
3. В чл. 35 думите „по чл. 34, т. 1 – 3“ се
заменят с „по чл. 34, т. 1 – 4“.
§ 4. В глава трета се създава раздел II:
„Раздел II
Регистър на пиротехническите изделия
Чл. 35а. (1) Всеки производител или вносител води регистър съответно на произведените или внесените от него пиротехнически
изделия, който съдържа регистрационния
номер по чл. 34, т. 3, търговското наименование, общ тип и ако е приложимо, подтип
на пиротехническото изделие, и адрес на
производствения обект.
(2) Регистърът се съхранява за срок 10
години от датата на пускане на пиротехническото изделие на пазара.
(3) Производителите и вносителите при
мотивирано искане от органите по чл. 27,
ал. 2 ЗТИП или от компетентните органи на
други държави членки предоставят информацията по ал. 1.
(4) При прекратяване на дейността си производителят или вносителят предава регистъра
за съхранение на ДАМТН.
Чл. 35б. (1) Всеки нотифициран орган води
регистър на пиротехническите изделия, за
които е издал сертификат за ЕО изследване
на типа съгласно процедурата „ЕО изследване на типа“ (модул В), определена в прило-
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жение № 1, сертификат за съответствие съгласно процедурата „Проверка на единичен
продукт“ (модул G), определена в приложение
№ 5, или одобрение на системата по качеството
съгласно процедурата „Пълно осигуряване на
качеството“ (модул Н), определена в приложение № 6. Нотифицираният орган редовно
актуализира регистъра и го прави публично
достояние чрез интернет страницата си.
(2) Регистърът по ал. 1 съдържа информацията и се води във формата съгласно приложение № 8. Той се съхранява за срок 10 години
от датата, на която нотифицираният орган е
издал съответния сертификат или одобрение.
(3) При отнемане на разрешението за извършване оценяване на съответствието нотифицираният орган предава регистъра по ал. 1
на друг нотифициран орган или на ДАМТН.“
§ 5. Параграф 2 от допълнителните разпоредби се изменя така:
„§ 2. Наредбата въвежда:
1. Разпоредбите на Директива 2007/23/ЕО
на Европейския парламент и на Съвета от
23 май 2007 г. относно пускането на пазара
на пиротехнически изделия (ОВ, L 154 от
14.06.2007 г., стр. 1 – 21).
2. Точка 4 от Приложение № 1 на Директива 2013/29/ЕС на Европейския парламент и
на Съвета за хармонизиране на законодателствата на държавите членки за предоставяне
на пазара на пиротехнически изделия (ОВ, L
178 от 28.06.2013 г., стр. 27 – 65).
3. Разпоредбите на Директива за изпълнение
2014/58/ЕС на Комисията от 16 април 2014 г.
относно създаването съгласно Директива
2007/23/ЕО на Европейския парламент и на
Съвета на система за проследяване на пиротехнически изделия (ОВ, L 115 от 17.04.2014 г.,
стр. 28 – 31).“
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§ 6. Създава се п ри ложение № 7 к ъм
чл. 34, т. 3:
„Приложение № 7
към чл. 34, т. 3
Регистрационен номер
Регистрационният номер по чл. 34, т. 3 има
следната структура:
XXXX — YY — ZZZZ…,
където:
„ХХХХ“ е четирицифреният идентификационен номер по чл. 12а, ал. 8 ЗТИП на нотифицирания орган, който е издал:
– сертификат за ЕО изследване на типа
съгласно процедурата „ЕО изследване на типа“
(модул В), определена в приложение № 1, или
– сертификат за съответствие съгласно процедурата „Проверка на единичен продукт“ (модул
G), определена в приложение № 5, или
– одобрение на системата по качеството
съгласно процедурата „Пълно осигуряване на
качеството“ (модул Н), определена в приложение № 6;
„YY“ е категорията на пиротехническото изделие, за което е удостоверено съответствието,
представена в съкратена форма, с главни букви,
както следва:
– за фойерверки от категории 1-ва, 2-ра, 3-та
и 4-та – съответно F1, F2, F3 и F4;
– за сценични пиротехнически изделия от
категории Т1 и Т2 – съответно Т1 и Т2;
– за други пиротехнически изделия от категории Р1 и Р2 – съответно Р1 и Р2;
„ZZZZ…“ е номерът, използван от нотифицирания орган, за обработка на заявлението за
оценяване на съответствието на пиротехническото изделие.“

§ 7. Съ здава се п ри ложение № 8 к ъм
чл. 35б, ал. 2:

„Приложение № 8
към чл. 35б, ал. 2
Регистър на пиротехническите изделия
Регистрационен
номер

Дата на издаване на сер- ПроизОбщ тип и
Модул за оцеНотифицитификата за ЕО изследва- водител ако е прило- няване на съран орган,
не на типа (модул В), на
жимо, подтип ответствието
извършващ
сертификата за съответна пиро
на етапа на
оценяване на
ствие (модул G) или на
техническото производство съответствиеодобрението на системата
изделие
(*)
то на етапа на
по качеството (модул H)
производство
и дата на изтичане на
(*)
срока на валидност, когато е приложимо

Допълнителна информация

(*) Може да не се попълва за процедурата за оценяване на съответствието по чл. 36, т. 2 и 3 (модули G
и H). Попълва се винаги когато процедурата по чл. 36, т. 1, букви „б“ или „в“ се извършва от същия нотифициран орган, който е извършил „ЕО изследване на типа“ (модул В), определена в приложение № 1.
Когато в процедурата по чл. 36, т. 1, букви „б“ или „в“ участва друг нотифициран орган, информацията
се попълва, ако е известна.“
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Заключителна разпоредба
§ 8. Постановлението влиза в сила от 17
октомври 2016 г.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
934

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 26
ОТ 10 ФЕВРУАРИ 2015 Г.

за одобряване на допълнителни разходи по
бюджета на Министерството на земеделието
и храните за 2015 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи
в размер 4 625 000 лв. по бюджета на Министерството на земеделието и храните за 2015 г.
за закупуване на ваксина за ваксинация срещу
болестта син език на всички овце и говеда на
територията на Република България.
(2) Разходите по ал. 1 да се осигурят за
сметка на средствата по чл. 1, ал. 2, т. 4.1 от
Закона за държавния бюджет на Република
България за 2015 г.
Чл. 2. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се
увеличат разходите по „Политика в областта
на земеделието и селските райони“, Бюджетна програма „Безопасност по хранителната
верига“ по бюджета на Министерството на
земеделието и храните за 2015 г.
(2) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се увеличат показателите по чл. 23, ал. 3 от Закона
за държавния бюджет на Република България
за 2015 г.
Чл. 3. Министърът на земеделието и храните да извърши съответните промени по
бюджета на Министерството на земеделието
и храните за 2015 г. и да уведоми министъра
на финансите.
Чл. 4. Министърът на финансите да извърши съответните промени по централния
бюджет за 2015 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните
финанси.
§ 2. Изпълнението на постановлението
се възлага на министъра на земеделието и
храните.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
935
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МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
ПРАВИЛНИК

за организацията и дейността на Съвета по
продуктите за растителна защита
Раздел I
Общи положения
Чл. 1. С този правилник се уреждат организацията, структурата, дейността и финансирането на Съвета по продуктите за растителна
защита (СПРЗ).
Чл. 2. Съветът се създава като консултативен орган към изпълнителния директор
на Българската агенция по безопасност на
храните (БАБХ) по въпросите, свързани с
разрешаване пускането на пазара и употребата
на продуктите за растителна защита (ПРЗ).
Чл. 3. (1) По предложение на изпълнителния директор на БАБХ министърът на
земеделието и храните определя със заповед
състава на СПРЗ.
(2) Министърът на земеделието и храните
включва в заповедта по ал. 1 членове на СПРЗ
извън служителите на Министерството на
земеделието и храните (МЗХ) по предложение
на ръководителите на съответните ведомства.
Чл. 4. Съветът по продуктите за растителна
защита прави писмени предложения до изпълнителния директор на Българската агенция
по безопасност на храните съгласно чл. 54 от
Закона за защита на растенията (ЗЗР).
Раздел II
Състав и структура
Чл. 5. (1) Съветът по продуктите за растителна защита се състои от 11 членове.
(2) Съставът на СПРЗ включва:
1. един представител на Министерството
на земеделието и храните;
2. един представител на Института по
почвознание, агротехнологии и защита на
растенията „Никола Пушкаров“, София;
3. осем представители на Българската
агенция по безопасност на храните;
4. един представител на Министерството
на здравеопазването.
(3) Министърът на земеделието и храните
определя редовните и резервните членове на
СПРЗ.
(4) Смяната на членовете се прави от министъра на земеделието и храните по предложение на ръководителите на съответните
ведомства.
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Чл. 6. (1) Дейността на СПРЗ се организира
и ръководи от председател, заместник-председател и секретар.
(2) Председател на СПРЗ е ресорният заместник изпълнителен директор на БАБХ, а за
заместник-председател се определя служител
на БАБХ, който е член на СПРЗ.
(3) Секретарят е служител на БАБХ и се
определя по реда на чл. 6, ал. 3.
(4) На заседанията на СПРЗ присъстват и
докладват експерти от БАБХ, които координират дейностите по разрешаване и подновяване
на разрешението на ПРЗ (координатори).
(5) По преценка на СПРЗ председателят
му може да покани за участие и експертите,
които са извършили експертните оценки на
ПРЗ (оценители), включени в дневния ред на
заседанието.
Чл. 7. Когато редовен член на СПРЗ е
възпрепятстван, на заседанието присъства
резервният член.
Раздел III
Организация на дейността
Чл. 8. (1) Съветът по продуктите за растителна защита осъществява своята дейност
на заседания.
(2) Съветът по продуктите за растителна
защита (СПРЗ) провежда най-малко 12 заседания за една календарна година.
(3) Заседанията на СПРЗ се провеждат в
сграда на БАБХ.
Чл. 9. (1) Съветът се свиква на заседание
от председателя на СПРЗ.
(2) С писмо до членовете председателят
определя времето и мястото на провеждането
на заседанието.
(3) Писмото по а л. 2, дневни ят ред и
материалите за обсъждане се изпращат от
секретаря на членовете на СПРЗ най-малко
3 дни преди заседанието.
(4) Членовете на СПРЗ изготвят писмено
становище, когато това им е възложено от
председателя или считат, че е необходимо, и
го представят на секретаря на съвета не покъсно от 1 ден преди заседанието.
(5) На заседанията на СПРЗ се докладват
становищата по ал. 4, както и тези на експертите по чл. 6, ал. 4 и 5.
Чл. 10. (1) Председателят на СПРЗ определя дневния ред на заседанието, организира
и ръководи заседанията на съвета.
(2) Заместник-председателят на СПРЗ изпълнява функциите на председателя по ал. 1
в негово отсъствие.
(3) Секретарят на СПРЗ координира работата на съвета, води неговата документация,
изготвя протоколите от заседанията на съвета
и подпомага работата на председателя.
(4) Протоколите се подписват от всички
присъствали на заседанието членове на СПРЗ.
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Чл. 11. (1) Заседанието се счита за редовно
проведено, ако на него присъстват две трети
от всички членове.
(2) На заседанията на СПРЗ експертите по
чл. 6, ал. 4 докладват експертните заключения
от оценките на включените в дневния ред ПРЗ.
(3) Решенията се вземат с квалифицирано
мнозинство от присъстващите членове на
съвета.
(4) Решенията се вземат на база направените
оценки и представените доклади, както и на
обоснована необходимост на земеделските
производители, когато това не противоречи
на европейското и националното законодателство.
(5) При вземане на решения по ал. 4 СПРЗ
може да се съобрази с практиката на други
държави членки (ДЧ), становища и ръководства на компетентни органи в други ДЧ или
Европейската комисия (ЕК).
(6) Когато член на съвета изрази особено
мнение, същото се отразява в протокола и
предложението по чл. 5. Изразилият особеното мнение представя писмени мотиви за
него на председателя на съвета до 3 дни след
заседанието. Писмените мотиви са неразделна
част от предложението.
Раздел ІV
Техническо и експертно обслужване
Чл. 12. За дейността на СПРЗ се води архив
от секретаря на СПРЗ.
Чл. 13. Председателят, заместник-председателят, секретарят, другите членове на
СПРЗ, резервните членове и експертите по
чл. 6, ал. 4 и 5 подписват декларация съгласно
приложението за осигуряване поверителността на данните за ПРЗ, които представляват
производствена или търговска тайна.
Чл. 14. Дейността на СПРЗ се подпомага
организационно и технически от служители от
компетентната дирекция съгласно Устройствения правилник, отговаряща за извършването
на дейностите по разрешаването на ПРЗ.
Раздел V
Финансиране
Чл. 15. (1) Средствата, необходими за дейността на съвета, се осигуряват в рамките на
бюджета на Българската агенция по безопасност на храните.
(2) Размерът на средствата по ал. 1 се определя на базата на 12 проведени заседания
годишно.
(3) Членовете на Съвета по продуктите
за растителна защита не получават възнаграждение.
(4) На членовете на Съвета по продуктите
за растителна защита се поемат разходите
за времето на командировка съгласно Наредбата за командировките в страната (ДВ,
бр. 11 от 1987 г.).
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Заключителни разпоредби
§ 1. Правилникът се издава на основание
чл. 53, ал. 2 от Закона за защита на растенията.
§ 2. Отменя се Правилникът за организацията и дейността на Съвета по продуктите
за растителна защита (ДВ, бр. 62 от 2008 г.).
§ 3. Правилникът влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър:
Десислава Танева

ДЕКЛАРАЦИЯ

Приложение
към чл. 13

на член/експерт на Съвета по продукти за
растителна защита
Име, презиме, фамилия: .....................................
..................................................................................
Постоянен адрес: ..................................................
..................................................................................
Професия, длъжност: ...........................................
..................................................................................
Месторабота: ..........................................................
..................................................................................
Служебен адрес: ....................................................
Телефон: ..................................................................
Декларирам, че няма да използвам предоставената ми информация за активните вещества и
продуктите за растителна защита в своя полза
и в полза на други лица.
Уведомен съм, че при неспазване на условията
на декларацията нося съдебна отговорност по
чл. 284, ал. 1 и 2 от Наказателния кодекс.
Дата:
........................
977

Подпис:
........................

МИНИСТЕРСТВО
НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
МИНИСТЕРСТВО
НА ОКОЛНАТА СРЕДА
И ВОДИТЕ
НАРЕДБА № 1
от 9 февруари 2015 г.

за изискванията към дейностите по събиране
и третиране на отпадъците на територията
на лечебните и здравните заведения
Раздел І
Общи положения
Чл. 1. (1) С тази наредба се определят
изискванията към дейностите по събиране
и третиране на отпадъци на територията на:
1. лечебните заведения по чл. 8, 9 и 10 от
Закона за лечебните заведения;
2. здравните заведения по чл. 21 от Закона
за здравето.
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(2) Наредбата не се прилага за дейностите с радиоактивни отпадъци и отпадъци от
лекарствени продукти.
(3) Дейностите по събиране и третиране на:
1. радиоактивни отпадъци се извършват
в съответствие с изискванията на Закона за
безопасно използване на ядрената енергия;
2. отпадъци от лекарствени продукти се
извършват в съответствие с изискванията на
наредбата по чл. 274, ал. 2 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина.
Чл. 2. (1) За извършване на дейности по
третиране на отпадъци, образувани от дейността на заведенията по чл. 1, ал. 1, се изисква
съответният документ по чл. 35 от Закона за
управление на отпадъците (ЗУО).
(2) Лицата, извършващи дейности по
събиране и транспортиране на отпадъци от
заведенията по чл. 1, ал. 1, трябва да притежават регистрационен документ съгласно
чл. 35, ал. 3 ЗУО.
Чл. 3. При извършването на медицински,
научни и други дейности в заведенията по
чл. 1, ал. 1 се образуват неопасни отпадъци
съгласно приложение № 1 и опасни отпадъци
съгласно приложение № 2.
Чл. 4. Класифицирането на отпадъците,
образувани от дейността на заведенията по
чл. 1, ал. 1, се извършва по реда на Наредба
№ 2 от 2014 г. за класификация на отпадъците
(ДВ, бр. 66 от 2014 г.).
Чл. 5. Заведенията по чл. 1, ал. 1, притежатели на отпадъци по смисъла на § 1, т. 29
от допълнителните разпоредби на ЗУО, с цел
опазване на общественото здраве и околната
среда са длъжни:
1. да разделят отпадъците при източника
на образуване по вид, състав и свойства;
2. да спазват условията на съхраняване на
отпадъците в съответствие с изискванията
на наредбата;
3. да опаковат и обозначават разделно
събраните отпадъци в съответствие с изискванията на наредбата;
4. да транспортират отпадъците до мястото
за предварително съхраняване на отпадъците
съгласно изискванията на наредбата;
5. да третират самостоятелно и/или да
предават за съхраняване, транспортиране и
третиране отпадъците само въз основа на
сключен договор с лица, притежаващи съответния документ по чл. 35 ЗУО за извършване на дейности с отпадъци, класифицирани
със съответния код, съгласно Наредба № 2
от 2014 г. за класификация на отпадъците; в
случай че лицата, извършващи съхраняване,
транспортиране и третиране, са различни,
предаването на отпадъците се извършва въз
основа на писмени договори между заведението по чл. 1, ал. 1 и лицата, извършващи
съответната дейност;
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6. да водят отчетност и да попълват идентификационен документ при предаването на
опасните отпадъци съгласно изискванията на
Наредба № 1 от 2014 г. за реда и образците,
по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене
на публични регистри (ДВ, бр. 51 от 2014 г.);
7. да спазват йерархията по управление на
отпадъците по смисъла на чл. 6 ЗУО.
Чл. 6. Забранява се:
1. изхвърлянето на опасни и на обеззаразени отпадъци от заведенията по чл. 1, ал. 1
на нерегламентирани места и/или в съдовете
за събиране на битови или масово разпространени отпадъци;
2. съхраняването на опасни отпадъци от
заведенията по чл. 1, ал. 1 на открито или
по начин, който води до замърсяване на компонентите на околната среда или до риск за
общественото здраве;
3. смесването на опасни с неопасни отпадъци, образувани от дейността на заведенията
по чл. 1, ал. 1;
4. смесването на опасни отпадъци, които
се третират по различен начин и/или притежават различни свойства;
5. предаването на опасни и/или обеззаразени отпадъци, образувани от дейността на
заведенията по чл. 1, ал. 1, за рециклиране
и производство на материали, които влизат
в контакт с храни.
Чл. 7. Ръководителят на заведение по чл. 1,
ал. 1 определя със заповед:
1. лице, което отговаря за безопасното
управление на опасните отпадъци;
2. лице, което отговаря за предаване на
отпадъците за транспортиране от мястото за
предварително съхраняване до съоръжението
за третиране;
3. лице, което отговаря за воденето на отчетната документация по дейностите с отпадъци,
образувани на територията на заведението;
4. задълженията на служителите от всички
структурни звена на заведението, ангажирани
с процеса на разделното събиране на мястото
на образуване, опаковането и обозначаването,
предварителното съхраняване и транспортирането на отпадъците до мястото за предварително съхраняване.
Чл. 8. В заведенията по чл. 1, ал. 1:
1. се изгражда система за управление на
опасните отпадъци, като се утвърждават правила и процедури за управлението на опасните
отпадъци, с които се определят местата за
събирането им, опаковането и обозначаването
им, реда и безопасните маршрути за транспортирането им до мястото за предварително
съхраняване, реда и местата за предварителното
им съхраняване, разпределението на отговорностите между съответните длъжностни лица,
правила за действие при аварийни ситуации;
2. се извършва оценка на риска, в т. ч. и
при работа с опасните отпадъци съгласно

ВЕСТНИК

БРОЙ 13

Наредба № 5 от 1999 г. за реда, начина и
периодичността на извършване на оценка на
риска (ДВ, бр. 47 от 1999 г.);
3. се осигуряват необходимите по вид и количество лични предпазни средства и работно
облекло за персонала, който е зает с дейностите
по третиране и транспортиране на опасните
отпадъци на територията на заведенията по
чл. 1, ал. 1 съгласно Наредба № 3 от 2001 г.
за минималните изисквания за безопасност
и опазване на здравето на работещите при
използване на лични предпазни средства на
работното място (ДВ, бр. 46 от 2001 г.);
4. се провежда периодичен инструктаж
на персонала, от чиято дейност се образуват
опасните отпадъци или който е зает с дейностите по третирането и транспортирането
им на територията на заведенията по чл. 1,
ал. 1 съгласно Наредба № РД-07-2 от 2009 г. за
условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците
и служителите по правилата за осигуряване
на здравословни и безопасни условия на труд
(ДВ, бр. 102 от 2009 г.);
5. се обозначават използваните съдове,
контейнери, торби, сакове и транспортни
колички съгласно изискванията на наредбата.
Раздел ІІ
Събиране, транспортиране и съхраняване на
отпадъци в лечебно и/или здравно заведение
Чл. 9. (1) Отпадъците се разделят на мястото
на тяхното образуване на опасни и такива, които не притежават опасни свойства (неопасни).
(2) При неправилно разделяне и смесване
на опасни и неопасни отпадъци количествата
се третират като опасни.
Чл. 10. Разделното събиране, първичното
опаковане и обозначаване на отпадъците,
образувани в заведенията по чл. 1, ал. 1, се
осъществяват на мястото на образуването им.
Чл. 11. (1) Неопасните отпадъци се събират
на определени за целта места в прозрачни
полиетиленови торби/сакове, поставени в
съдове с капак и педал, обозначени с надпис
„Неопасен отпадък“ и наименование на отпадъка, съгласно приложение № 1.
(2) Разделно събраните отпадъци по ал. 1,
които подлежат на оползотворяване, включително рециклиране, се предават за оползотворяване, включително рециклиране, на
лица, притежаващи съответния документ по
чл. 35 ЗУО.
(3) Разделно събраните отпадъци по ал. 1,
кои т о не под леж ат на оползо т воря ва не,
вк лючително рецик лиране, се поставят в
контейнерите за битови отпадъци и се отстраняват чрез системата за сметосъбиране
на населеното място.
Чл. 12. (1) Опасните отпадъци се събират
разделно в първични опаковки (торби/сакове/
чували, контейнери), обозначени с междуна-
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родния символ за опасни отпадъци съгласно
приложение № 3.
(2) Биомедицинските отпадъци, с изключение на биологичните, се събират на местата,
където се образуват, в жълти полиетиленови
торби/сакове, поставени в съдове с капак и
педал, маркирани с жълт цвят. Лабораторните
отпадъци, съдържащи култури и щамове с
жизнеспособни биологични агенти, както и
съдове и прибори, използвани за култивирането им, се автоклавират преди разделното
им събиране.
(3) Биологичните медицински отпадъци се
събират разделно в червени полиетиленови
торби/сакове/чували.
(4) Отпадъците от остри предмети (пробождащи и режещи) се събират в жълти контейнери
с добре затварящ се капак, които не позволяват
пробиване и достъп до съдържанието.
(5) Отпадъците, съдържащи опасни химични вещества/смеси, се събират в съдове
с жълт цвят, изработени от материал, който
не взаимодейства с отпадъка.
(6) Амалгамните отпадъци от зъболечението и отпадъците, съдържащи живак, се
събират разделно от другите видове отпадъци в съдове, изработени от материал, който
не взаимодейства с живака. Отпадъците,
съдържащи течен живак, се съхраняват в
затворени херметични съдове/контейнери
при наличието на сяра.
Чл. 13. (1) В помещенията в заведенията
по чл. 1, ал. 1, където се отделят големи
количества биомедицински отпадъци (като
операционни, манипулационни, превързочни,
помещения за тоалет на пациентите, стаи за
реанимация и интензивно лечение и др.), отпадъците се събират в жълти полиетиленови
чували, поставени в сакодържатели с капак
и педал. Капакът на сакодържателя се обозначава с международния символ за опасни
отпадъци съгласно приложение № 3.
(2) Биомедицинските отпадъци, образувани
в резултат на извършени манипулации при
оказване на спешна медицинска помощ/лечение на тежко и хронично болни лица извън
територията на лечебно заведение, се събират
в плътно затварящи се контейнери, маркирани
с жълт цвят. Контейнерите се транспортират
до мястото за предварително съхраняване в
съответното лечебно заведение, чийто екип
обслужва пациента. Забранява се последващото
им разделяне съгласно критериите по чл. 11.
Чл. 14. (1) Първичните опаковки за разделно
събиране на образуваните опасни отпадъци
са за еднократна употреба.
(2) Първичните опаковки по ал. 1 се пълнят
до 3/4 от полезния обем, затварят се плътно и
се подменят незабавно с нови от същия вид.
(3) Първичните опаковки по ал. 1 се обозначават с добре видим водоустойчив етикет
съгласно приложение № 4, указващ мястото на
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образуване на отпадъка, кратко описание на
отпадъка и код за отпадъка съгласно Наредба
№ 2 от 2014 г. за класификация на отпадъците.
(4) Не се доп уск а т ра нспор т и ра не на
първичните опаковки по ал. 1, преди да са
маркирани съгласно ал. 3.
Чл. 15. Опасните отпадъци се събират
ежедневно или по-често при необходимост, по
утвърден график от определено със заповедта по
чл. 7 лице, което ги транспортира до мястото
за предварително съхраняване на отпадъците.
Чл. 16. (1) Заведенията по чл. 1, ал. 1 с
изключение на тези, образуващи от дейността
си опасни отпадъци в количество, по-малко
от 1 кг месечно, трябва да разполагат с едно
или повече транспортни средства (количка или
контейнер с колела) за извозване на пълните
първични опаковки до мястото за предварително съхраняване на опасните отпадъци.
(2) Транспортните средства за опасни отпадъци в заведенията по чл. 1, ал. 1 трябва
да отговарят на следните изисквания:
1. да се използват само за извозване на
отпадъци;
2. да са лесни за товарене и разтоварване;
3. да нямат остри ъгли, които биха могли
да нарушат целостта на първичните опаковки
по време на товарене и разтоварване;
4. да се почистват лесно.
(3) Транспортните средства по ал. 1 се обозначават с международния символ за опасни
отпадъци съгласно приложение № 3.
(4) Транспортните средства по ал. 1 се почистват и дезинфекцират ежедневно с биоциди,
разрешени за употреба от Министерството на
здравеопазването.
Чл. 17. (1) Транспортирането на отпадъците
от мястото на образуването им до мястото
за предварително съхраняване на отпадъците
се извършва по планиран маршрут, описан в
правилата и процедурите по чл. 8.
(2) Маршрутът за транспортиране на отпадъците трябва да бъде различен от този на
персонал, пациенти, стерилни инструменти,
храна и чисто бельо.
(3) Когато условието по ал. 2 не може да се
изпълни, маршрутът се използва по график,
описан в правилата и процедурите по чл. 8,
като след извозване на отпадъците задължително се извършва почистване и дезинфекция
с биоциди, разрешени за употреба от Министерството на здравеопазването.
Чл. 18. (1) На територията на заведенията
по чл. 1, ал. 1 се определя място за предварително съхраняване на опасни отпадъци.
(2) Мястото за предварително съхраняване
на опасни отпадъци е максимално отдалечено
от клиники/отделения, амбулатории, централни стерилизационни, места за доставка
на храна и чисто бельо и позволява лесен
достъп на транспортните средства, с които
ще се извозват отпадъците за третиране.
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(3) В случаите, когато заведението по чл. 1,
ал. 1 има съоръжение за третиране на отпадъците, мястото за предварително съхраняване
на опасните отпадъци е в непосредствена
близост до него.
(4) Мястото за предварително съхраняване
на опасни отпадъци се обозначава с международния символ за опасни отпадъци съгласно
приложение № 3.
Чл. 19. (1) В мястото за предварително
съхраняване на опасни отпадъци се изграждат водоснабдена и канализирана площадка
за измиване и дезинфекция на количките и
контейнерите, с които се извозват отпадъците, и помещение за съхраняване на опасните
отпадъци.
(2) Помещението за предварително съхраняване на опасни отпадъци трябва да отговаря
на следните изисквания:
1. да е с подходящи размери в зависимост
от количеството на образу ваните опасни
отпадъци и честотата на извозването им за
третиране;
2. да е със стени и под, позволяващи влажно
почистване и дезинфекция;
3. да е снабдено с течаща вода и подов
сифон;
4. да е добре вентилирано и осветено;
5. да е защитено от проникване на пряка
слънчева светлина и насекоми;
6. да е обезопасено с цел предотвратяване
достъпа на външни лица и животни.
(3) Помещението за предварително съхраняване на опасни отпадъци в заведенията
по чл. 1, ал. 1 трябва да е оборудвано с хладилни съоръжения, поддържащи подходящ
температурен режим за съхраняване на биологични медицински отпадъци, в случаите,
когато предаването им за транспортиране и
третиране не е ежедневно.
(4) Заведенията по чл. 1, ал. 1, генериращи
от дейността си опасни отпадъци в количество,
по-малко от 1 кг месечно, могат да извършват
предварително съхраняване в хладилен шкаф
(при хладилни условия) при температурен
режим от +2 до +8 о С за срок не по-дълъг
от три месеца. Хладилният шкаф се използва
само за целта и се поставя в помещение с
контролиран достъп на външни лица.
Чл. 20. (1) Опасните отпадъци се предават
за транспортиране и третиране в затворени
вторични опаковки, съобразени с метода за
третиране на отпадъка.
(2) Вторичните опаковки (стационарни и/
или превозими съдове/контейнери) са изработени от твърд непропусклив материал, непозволяващ пробиване, отговарят на изискванията
на Наредба № 40 от 2004 г. за условията и
реда за извършване на автомобилен превоз
на опасни товари (ДВ, бр. 15 от 2004 г.) и
са обозначени с международния символ за
опасни отпадъци съгласно приложение № 3.
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(3) Вторичните опаковки се осигуряват на
заведенията по чл. 1, ал. 1 от лицата по чл. 2,
извършващи третиране и/или транспортиране
на отпадъци.
Раздел ІІІ
Третиране на опасните отпадъци, образувани
в лечебно и/или здравно заведение
Чл. 21. (1) Третирането на опасните отпадъци на територията на заведенията по чл. 1,
ал. 1 се извършва чрез изгаряне в инсинератор, обеззаразяване чрез автоматизирани
системи за раздробяване и автоклавиране,
комбинация от раздробяване, автоклавиране
и високочестотно/микровълново облъчване
или чрез друг вид автоматизирана система,
чиято ефективност се поддава на контрол.
(2) На задължително третиране чрез изгаряне в инсинератор подлежат биологичните
медицинск и отпадъци, всичк и отпадъци,
образувани от дейността на изолаторите в
инфекциозните отделения/клиники за особено
опасни инфекции на заведенията по чл. 1,
ал. 1, лабораторните отпадъци и отпадъците, съдържащи химични вещества/смеси, с
изключение на излезли от употреба батерии,
отпадъци, съдържащи тежки метали (като
живак, кадмий и др.), експлозивните отпадъци
и отпадъци от опаковки под налягане.
Чл. 22. (1) Съоръженията по чл. 21, ал. 1
функционират в съответствие с параметрите,
посочени от производителя. Параметрите и
режимът на експлоатация се описват в правилата и процедурите по чл. 8, като се прилага
протокол от проверка след инсталиране на
съоръжението, извършена от производителя
или доставчика.
(2) Ефективността на съоръженията за
третиране и степента на обеззаразяване на
опасни отпадъци на територията на заведенията по чл. 1, ал. 1 се удостоверява чрез
осъществяване на вътрешен и външен контрол
с биологични индикатори.
(3) Вътрешният контрол се осъществява от
заведението по чл. 1, ал. 1 при всяко обеззаразяване на опасни отпадъци и се отразява в
протокол. В протокола се отразяват дата, час,
режим на работа, код на третирания отпадък,
резултат от вътрешния контрол и подпис на
лицето, провело контрола.
(4) Външният контрол се осъществява от
регионалните здравни инспекции при пускането в експлоатация на съоръженията за
обеззаразяване и периодично на шест месеца
след това. За проведения контрол се издава
протокол.
(5) При установяване на недостиг на необходимата степен на обеззаразяване компетентният орган, извършващ проверката, спира
работата на съоръжението до отстраняване
на причините за несъответствието.
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Чл. 23. (1) Обеззаразените отпадъци на
територията на заведенията по чл. 1, ал. 1
задължително се опаковат и обозначават с
добре видим етикет съгласно приложение
№ 5, указващ код на отпадъка след третиране/
обеззаразяване, дата на обработка, параметри
на третиране и подпис на лицето, провело
третирането.
(2) Отпадъците по ал. 1 се предават за
транспортиране и крайно третиране на лица,
притежаващи съответния документ по чл. 35
ЗУО.
Чл. 24. Заведенията по чл. 1, ал. 1, които
нямат собствено съоръжение за третиране на
отпадъците, сключват договор с лица, притежаващи документ по чл. 35 ЗУО за третиране
на отпадъците.
Раздел ІV
Контрол върх у дейностите с отпадъци в
лечебните и/или здравните заведения
Чл. 25. (1) Директорът на регионалната
здравна инспекция или оправомощени от него
длъжностни лица контролират в заведенията
по чл. 1, ал. 1:
1. разделното събиране на отпадъците на
мястото на образуване;
2. класификацията на отпадъците чрез
издаване на становище по реда на Наредба
№ 2 от 2014 г. за класификация на отпадъците;
3. първичното опаковане и обозначаване;
4. транспортирането на отпадъците на
територията на заведението по чл. 1, ал. 1;
5. съответствието на мястото за предварително съхраняване на отпадъците с изискванията на наредбата;
6. ефек т ивност та на съоръжени я та за
обеззаразяване в заведенията по чл. 1, ал. 1;
7. наличието на идентификационен документ за предаден отпадък, издаден от лице, извършващо транспортиране и/или последващо
третиране на отпадъците, с което заведението
по чл. 1, ал. 1 има сключен договор.
(2) Директорът на регионалната инспекция
по околната среда и водите или оправомощени от него длъжностни лица контролират в
заведенията по чл. 1, ал. 1:
1. воденето на отчетните документи по
Наредба № 1 от 2014 г. за реда и образците,
по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене
на публични регистри;
2. наличието на писмени договори с лица,
които притежават съответния документ по
чл. 35 ЗУО и които извършват транспортиране на отпадъците извън територията на
заведенията по чл. 1, ал. 1 и/или тяхното
третиране;
3. класификацията на отпадъците съгласно изискванията на Наредба № 2 от 2014 г.
за класификация на отпадъците, вторичното
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опаковане и обозначаване на отпадъците и
предаването им за третиране;
4. изпълнението на условията в документите, издадени по реда на глава пета, раздел
I и II от ЗУО.
Заключителна разпоредба
Параграф единствен. Наредбата се издава
на основание чл. 43, ал. 3 от Закона за управление на отпадъците и чл. 34, ал. 2 във
връзка с § 1, т. 11, буква „к“ от допълнителните
разпоредби на Закона за здравето.
Министър на здравеопазването:
Петър Москов
Министър на околната среда и водите:
Ивелина Василева
Приложение № 1
към чл. 3 и чл. 11, ал. 1
Отпадъци от лечебни и/или здравни заведения,
които не притежават опасни свойства
1. Битови отпадъци.
2. Хартия и картон, пластмаса, вкл. опаковки.
3. Стъклени и пластмасови банки от физиологични разтвори, които не са използвани в
системи за кръвопреливане или други вливания
на пациент.
4. Ампули и флакони с изключение на тези
от използвани ваксини и цитотоксични и цитостатични лекарствени продукти.
5. Метални опаковки с изключение на тези,
съдържащи остатъци от опасни вещества/смеси
или замърсени с опасни вещества/смеси.
6. Превръзки, гипсови отливки, спално бельо,
облекло и бельо за еднократна употреба, които
не са замърсени с биологични течности, и памперси с изключение на отпадъци, образувани
от дейността на изолаторите в инфекциозните
отделения/клиники и лаборатории за особено
опасни инфекции на заведенията по чл. 1, ал. 1.
7. Хранителни биоотпадъци с изключение на
отпадъци от храни от инфекциозни болници и
клиники/отделения.

Приложение № 2
към чл. 3
Опасни отпадъци от лечебни и/или здравни
заведения
1. Биомедицински отпадъци
1.1. Биологични медицински отпадъци – телесни части и органи и други анатомични отпадъци, включително кръв, биологични течности
и патологични отпадъци, които могат да бъдат
различени като такива от гражданите или от
медицинския персонал и за които по етични
причини се изисква специално третиране.
1.2. Лабораторни отпадъци – култури и щамове, съдържащи жизнеспособни биологични
агенти, образувани в здравни заведения, работещи в областта на хигиената, микробиологията
и вирусологията, както и в лечебни заведения,
в които може да възникне размножаване на
патогенни микроорганизми, както и съдове и
прибори, използвани за пренасяне, инокулиране
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и смесване на култури от инфекциозни агенти
и инфектирани животни от лабораториите.
1.3. Отпадъци, замърсени с кръв и биологични
течности – медицински изделия и оборудване,
замърсени с кръв, кръвни продукти, секрети и
екскрети, независимо дали са предварително
тествани и категоризирани като инфекциозни
отпадъци, за които има основания да се предполага, че носят потенциален риск от предаване
на инфекциозни агенти (превръзки, тампони,
спринцовки без игла, инфузионни набори без
игла, бинтове, замърсени чаршафи, бельо, ръкавици и престилки за еднократна употреба и др.).
2. Отпадъци от остри предмети – всички
медицински отпадъци с остри или заострени и
режещи части, които могат да причинят нараняване, травма или порязване/нарушаване целостта
на кожата на човешкото тяло (като употребени
игли, дренажни тръби, спринцовки с игла, перца, счупени стъклени съдове, ампули, пипети,
скалпелни остриета, ланцети и др.).
3. Отпадъци, съдържащи опасни химични вещества/смеси – отпадъци от диагностика, експериментална работа, дейности по почистване
и дезинфекция:
3.1. остатъчни количества химични вещества/
смеси, фиксиращи разтвори, разтворители, биоциди (дезинфектанти) и почистващи препарати,
органични и неорганични химични вещества/
смеси;
3.2. негодни за употреба батерии, съдържащи
тежки метали (като живак, кадмий и др.);
3.3. диагностични прибори и консумативи,
съдържащи тежки метали (като живак, кадмий
и др.);
3.4. амалгамни отпадъци от зъболечението.

Приложение № 3
към чл. 12, ал. 1,

чл. 13, ал. 1, чл. 16, ал. 3, чл. 18,
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..................................................................................
(лечебно/здравно заведение)
..................................................................................
(клиника/отделение/лаборатория/структурно звено)
Описание на отпадъка: ........................................
Код на отпадъка: ...................................................
Тегло:.................................................................. кг.
За хладилно съхранение: ДА/НЕ
(ненужното се зачертава)
Дата и час на предаване: .....................................
Приел: .....................................................................
(име и подпис)
Предал: ...................................................................
(име и подпис)

Приложение № 5
към чл. 23, ал. 1
ЕТИКЕТ ЗА ОПАКОВКИ НА ТРЕТИРАН/
ОБЕЗЗАРАЗЕН ОПАСЕН ОТПАДЪК ОТ
ЛЕЧЕБНИ И/ИЛИ ЗДРАВНИ
ЗАВЕДЕНИЯ

..................................................................................
(лечебно/здравно заведение)
Код на отпадъка след третиране/обеззаразяване:
..................................................................................
Дата на третиране: ...............................................
Параметри на третиране (време, температура и
др.): ..........................................................................
Лице, провело третирането:
..................................................................................
(име и подпис)
922

ал. 4 и чл. 20, ал. 2

МЕЖДУНАРОДЕН СИМВОЛ
„ОПАСНИ ОТПАДЪЦИ“

Приложение № 4
към чл. 14, ал. 3
ЕТИКЕТ ЗА ОПАКОВКИ ЗА РАЗДЕЛНО СЪБИ
РАНЕ НА ОБРАЗУВАНИЯ ОПАСЕН ОТПАДЪК
ОТ ЛЕЧЕБНИ И/ИЛИ ЗДРАВНИ ЗАВЕДЕНИЯ
Код на отпадъка: ……....................

МИНИСТЕРСТВО
НА ОБРАЗОВАНИЕТО
И НАУКАТА
Наредба за изменение на Наредба № 1 от 2014 г.
за условията и реда за възстановяване на част
от транспортните разходи на педагогическия
персонал в детските градини, училищата и
обслужващите звена (ДВ, бр. 46 от 2014 г.)
§ 1. В чл. 6 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Част от транспортните разходи на
лицата от педагогическия персонал се възстановяват в размер до 100 на сто от стойността
на реално извършените такива.“
2. Алинея 2 се отменя.
§ 2. В чл. 10 се правят следните изменения:
1. Създава се нова ал. 5:
„(5) В случаите по ал. 4 транспортните
разходи на лицата от педагогическия персонал
могат да се възстановяват в пълен размер за
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сметка на бюджета на детската градина, училището или обслужващото звено при наличие
на възможности за това.“
2. Досегашната ал. 5 става ал. 6.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 3. Средствата за възстановяване на част
от транспортните разходи на педагогическия
персонал в детските градини, училищата и
обслужващите звена за 2015 г. се разпределят и възстановяват до размера, определен
съгласно § 1.
§ 4. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Тодор Танев
936
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Заключителна разпоредба
§ 2. (1) Наредбата се прилага за инвестиционни проекти, за които производството
по одобряване и издаване на разрешение за
строеж е започнало след 12 декември 2014 г.
(2) За започнато производство по одобряване на инвестиционен проект и издаване
на разрешение за строеж се счита датата на
внасяне на инвестиционния проект за одобряване от компетентния орган. За започнато производство се счита и наличието на
съгласуван идеен инвестиционен проект от
съответния орган, компетентен за неговото
одобряване.
Министър:
Лиляна Павлова
895

МИНИСТЕРСТВО
НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ
И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
Наредба за изменение на Наредба № 4 от
2001 г. за обхвата и съдържанието на инвести
ционните проекти (обн., ДВ, бр. 51 от 2001 г.;
изм., бр. 85 и 96 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 93
от 2014 г.; изм., бр. 102 от 2014 г.)
§ 1. В категория пета на приложението към
чл. 1, ал. 3 се правят следните изменения:
1. Пореден № 14 се изменя така:
„
14 Н е д в и ж и м и ИП Забележка. Необходимите
к ул т у рн и цен- ТП проектни части се изработности с катего- РП ват в зависимост от вида на
рия „ансамблостроежа, като за строежи
во значение“ и
от тази категория се изра„за сведен ие“,
ботва и част „Консервация
определени по
и реставрация“ по реда
реда на Закона
на Закона за културното
за к ул т у рно т о
наследство.
наследство

“
2. В пореден № 15 „Преустройства и основни
ремонти на строежите от тази категория, с
които не се засяга конструкцията на сградата“
колона 6 се изменя така:
„
6
V

-

V

-

V

-

“

МИНИСТЕРСТВО
НА ТРАНСПОРТА,
ИНФОРМАЦИОННИТЕ
ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА
МИНИСТЕРСТВО
НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
МИНИСТЕРСТВО
НА ФИНАНСИТЕ
Наредба за отменяне на Наредба № 53 от
2004 г. за условията и реда за постигане на
сигурността на корабите и пристанищата
(обн., ДВ, бр. 72 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 94
от 2005 г., бр. 70 от 2007 г.)
Параграф единствен. Отменя се Наредба
№ 53 от 2004 г. за условията и реда за постигане
на сигурността на корабите и пристанищата
(обн., ДВ, бр. 72 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 94
от 2005 г., бр. 70 от 2007 г.).
Министър на транспорта,
информационните технологии
и съобщенията:
Ивайло Московски
Министър на вътрешните работи:
Веселин Вучков
Министър на финансите:
Владислав Горанов
917

С Т Р.

24

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 13

НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО
НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
ЗАПОВЕД № РД-01-5
от 13 януари 2015 г.
На основание чл. 1, буква „б“ и чл. 4, т. 3
от Конвенция № 50 на Съвета на Европа за
разработване на Европейската фармакопея от
22 юли 1964 г., допълнена с Протокол № 134 от
1 ноември 1992 г. и ратифицирана със Закона за
ратифициране на Конвенция № 50 на Съвета на
Европа за разработване на Европейската фармакопея (ДВ, бр. 55 от 2004 г.), Резолюции АР-СРН
(14) 5 на Съвета на Европа, и чл. 12, ал. 3 и 4 от
Закона за лекарствените продукти в хуманната
медицина нареждам:
Определям за действаща в страната коригираната монография за Човешки антитромбин III,
концентрат (0878), одобрена на 12 декември 2014 г.
от Комисията на Европейската фармакопея. Текстът на коригираната монография влиза в сила
от 1 януари 2015 г.
Министър:
П. Москов
914

АГЕНЦИЯ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ И
СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН КОНТРОЛ
РЕШЕНИЕ № 1597
от 5 февруари 2015 г.
На основание чл. 1, ал. 2, т. 5, чл. 3, ал. 3, т. 3,
буква „д“, ал. 6 и 8, чл. 4, ал. 3, чл. 22г, ал. 3 от
Закона за приватизация и следприватизационен
контрол, чл. 5, т. 13, чл. 7, ал. 1, т. 10, чл. 20, ал. 6
и чл. 22, ал. 1 от Устройствения правилник на
Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол и протоколно решение № 3373 от
5.02.2015 г. на изпълнителния съвет Агенцията
за приватизация и следприватизационен контрол
реши:
Открива процедура за приватизационна продажба на недвижим имот – частна държавна
собственост, с предоставени права за управление
на областния управител на област Разград, представляващ: поземлен имот с пл. № 293 с площ
10 300 кв. м, за който е отреден УПИ І в кв. 51
по плана на с. Побит камък, община Разград,
област Разград, ведно с построените в него:
а) сграда – училище на 3 етажа със застроена
площ 700 кв. м;
б) сграда – общежитие на 2 етажа със застроена площ 229 кв. м;
в) сграда – пералня на 1 етаж със застроена
площ 29 кв. м;
г) сграда – склад на 1 етаж със застроена
площ 48 кв. м;

д) сграда – резервоар за нафта към кухня на
1 етаж със застроена площ 15 кв. м;
е) сграда – резервоар за нафта към парно на
1 етаж със застроена площ 25 кв. м;
ж) сграда – тоалетна към училище на 1 етаж
със застроена площ 32 кв. м, и
з) сграда – тоалетна към общежитие на 1 етаж
със застроена площ 15 кв. м.
Изпълнителен директор:
Е. Караниколов
938
РЕШЕНИЕ № 1598
от 5 февруари 2015 г.
На основание чл. 1, ал. 2, т. 5, чл. 3, ал. 3, т. 3,
буква „д“, ал. 6 и 8, чл. 4, ал. 3, чл. 22г, ал. 3 от
Закона за приватизация и следприватизационен
контрол, чл. 5, т. 13, чл. 7, ал. 1, т. 10, чл. 20, ал. 6
и чл. 22, ал. 1 от Устройствения правилник на
Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол и протоколно решение № 3374 от
5.02.2015 г. на изпълнителния съвет Агенцията
за приватизация и следприватизационен контрол
реши:
1. Открива процедура за приватизационна
продажба на недвижим имот – частна държавна
собственост, с предоставени права за управление на областния управител на област Враца,
представляващ: поземлен имот с идентификатор
12259.1021.327 с площ 1065 кв. м, намиращ се
на ул. Васил Кънчов, гр. Враца, община Враца,
област Враца, без построените в имота сгради.
2. Сгради за т ъргови я с идентификатори
12259.1021.327.4, 12259.1021.327.5, 12259.1021.327.6,
12259.1021.327.7 и 12259.1021.327.8, построени в
поземлен имот с идентификатор 12259.1021.327,
не са предмет на приватизационната продажба.
Изпълнителен директор:
Е. Караниколов
937
РЕШЕНИЕ № 1599
от 9 февруари 2015 г.
На основание чл. 22г, ал. 3 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол, чл. 20,
ал. 6 от Устройствения правилник на Агенцията
за приватизация и следприватизационен контрол
и протоколно решение № 3392 от 9.02.2015 г. на
изпълнителния съвет Агенцията за приватизация
и следприватизационен контрол реши:
Отменя Решение № 1518 от 13.02.2012 г. на
Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол (ДВ, бр. 17 от 2012 г.) за откриване на процедура за приватизационна продажба
на „Дворно място от 780 кв. м – УПИ ХХХІІІ
от кв. 14 по плана на гр. София, м.с. Панчарево – Зона за отдих, заедно с построена върху него
масивна сграда, представляваща Бизнес клуб с
РЗП 977 кв. м“, обособена част от „Български
пощи“ – ЕАД, София.
Изпълнителен директор:
Е. Караниколов
978
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РЕШЕНИЕ № 1600
от 9 февруари 2015 г.
На основание чл. 22г, ал. 3 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол, чл. 20,
ал. 6 от Устройствения правилник на Агенцията
за приватизация и следприватизационен контрол
и протоколно решение № 3393 от 9.02.2015 г. на
изпълнителния съвет Агенцията за приватизация
и следприватизационен контрол реши:
Отменя Решение № 1519 от 13.02.2012 г. на
Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол (ДВ, бр. 17 от 2012 г.) за откриване
на процедура за приватизационна продажба на
„Дворно място от 2520 кв. м в гр. Банкя, ул. Ал.
Стамболийски 11, заедно с построена върху
него 4-етажна масивна сграда, представляваща
Санаториум – Учебно-производствена сграда с
РЗП 2653 кв. м“, обособена част от „Български
пощи“ – ЕАД, София.
Изпълнителен директор:
Е. Караниколов
979
РЕШЕНИЕ № 3363-П
от 9 февруари 2015 г.
На основание чл. 1, ал. 2, т. 5, чл. 3, ал. 3, т. 3,
буква „д“, чл. 4, ал. 3, чл. 8, ал. 10, чл. 31, ал. 1 и
3 и чл. 32, ал. 3, т. 1 от Закона за приватизация
и следприватизационен контрол (ЗПСК), чл. 2,
ал. 1, т. 5, чл. 3, ал. 1, т. 1, чл. 5 и чл. 6, ал. 1 от
Наредбата за търговете и конкурсите, чл. 7, ал. 1,
т. 4 и чл. 20, ал. 6 от Устройствения правилник
на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол, Решение № 1559 от 11.09.2013 г.
на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол (ДВ, бр. 83 от 2013 г.) относно
откриване на процед у ра за приватизаци я и
протоколно решение № 3378 от 9.02.2015 г. на
изпълнителния съвет Агенцията за приватизация
и следприватизационен контрол реши:
1. Продажбата на недвижим имот – частна
държавна собственост с предоставени права за
управление на областния управител на област
Бургас, представляващ: урегулиран поземлен имот
XXXІХ с площ 1030 кв. м от кв. 11, Промишлена
зона „Север“, по плана на гр. Карнобат, община
Карнобат, област Бургас (наричан по-нататък
„имота“), да се извърши чрез публичен търг с
явно наддаване.
2. Търгът ще се проведе при следните условия:
2.1. Начална тръжна цена – 13 500 лв. (без
включен ДДС); цената се оферира в левoве и се
заплаща съгласно изискванията, съдържащи се
в тръжната документация.
2.2. Стъпка на наддаване – 500 лв. (без включен ДДС).
2.3. Депозитът за участие е парична вноска – 2000 лв. (без включен ДДС) или равностойността им в евро, която се превежда по банковата
сметка на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол, посочена в тръжната
документация, най-късно до изтичане на срока
за подаване на предложения.
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2.4. Тръжната документация се закупува в Агенцията за приватизация и следприватизационен
контрол, София, ул. Врабча 23, стая 515, в срок
до 15-ия ден считано от датата на обнародване
на решението в „Държавен вестник“; цената на
тръжната документация е 500 лв. (с включен ДДС)
или равностойността им в евро и се заплаща, както
следва: в касата на Агенцията за приватизация
и следприватизационен контрол – само в левове,
или чрез банков превод по сметка на Агенцията
за приватизация и следприватизационен контрол:
IBAN BG39 BNBG 9661 3100 1530 01, BIC код
BNBGBGSD; плащането се извършва преди получаване на тръжната документация; разходите
по заплащането на тръжната документация са
за сметка на лицата.
2.5. Тръжната документация се получава след
представяне на документ, от който да е видно
лицето, оправомощено да закупи тръжната документация; в случай че документът по предходното изречение е съставен на език, различен от
българския, същият следва да бъде придружен с
превод на български език.
2.6. Срок за подаване на предложения за участие
в търга – до 14 ч. българско време на 20-ия ден
считано от датата на обнародване на решението
в „Държавен вестник“; предложенията се подават в стая 416 на Агенцията за приватизация и
следприватизационен контрол.
2.7. Не се допускат до участие в търга: консорциуми; офшорни дружества; лица, които имат
просрочени публични задължения към българската държава; лица, които са в ликвидация; лица,
обявени в несъстоятелност или са в производство
за обявяване в несъстоятелност; лица, осъдени
за банкрут; чужденци и/или чуждестранни юридически лица, неотговарящи на условията на
чл. 29 от Закона за собствеността, или лица, за
които със закон е установено, че нямат право да
придобиват право на собственост върху земя на
територията на Република България.
2.8. Посещения и огледи на имота могат да се
извършват всеки работен ден до началния час на
провеждане на търга след закупуване на тръжната
документация и представяне на удостоверение
за право на извършване на оглед, издадено от
Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол.
2.9. Търгът ще се проведе на 20-ия ден считано от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“ от 14 ч. българско време в
сградата на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол.
3. Утвърждава тръжната документация за
продажба на имота и проекта на договор за приватизационна продажба като част от нея.
4. Режийните разноски за имота в размер
две на сто върху цената, достигната на търга, се
заплащат в съответствие с разпоредбата на чл. 8,
ал. 10 ЗПСК.
Изпълнителен директор:
Е. Караниколов
980
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РЕШЕНИЕ № 3364-П
от 9 февруари 2015 г.
На основание чл. 1, ал. 2, т. 5, чл. 3, ал. 3,
т. 3, буква „д“, чл. 4, ал. 3, чл. 8, ал. 10, чл. 31,
ал. 1 и 3 и чл. 32, ал. 3, т. 1 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол (ЗПСК),
чл. 2, ал. 1, т. 5, чл. 3, ал. 1, т. 1, чл. 5 и чл. 6,
ал. 1 от Наредбата за търговете и конкурсите,
чл. 7, ал. 1, т. 4 и чл. 20, ал. 6 от Устройствения
правилник на Агенцията за приватизация и
следприватизационен контрол, Решение № 1584
от 8.07.2014г. на Агенцията за приватизация и
следприватизационен контрол (ДВ, бр. 58 от 2014г.)
относно откриване на процедура за приватизация
и протоколно решение № 3391 от 9.02.2015 г. на
изпълнителния съвет Агенцията за приватизация
и следприватизационен контрол реши:
1. Продажбата на недвижим имот – частна
държавна собственост, с предоставени права за
управление на областния управител на област
Велико Търново, представляващ: поземлен имот
с идентификатор 10447.512.2, с площ 16 533 кв. м,
намиращ се в гр. Велико Търново, Гаров район,
община Велико Търново, област Велико Търново
(наричан по-нататък „имота“), да се извърши чрез
публичен търг с явно наддаване.
2. Търгът ще се проведе при следните условия:
2.1. Начална тръжна цена – 340 000 лв. (без
включен ДДС); цената се оферира в левoве и се
заплаща съгласно изискванията, съдържащи се
в тръжната документация.
2.2. Стъпка на наддаване – 20 000 лв. (без
включен ДДС).
2.3. Депозитът за участие е парична вноска – 50 000 лв. (без включен ДДС) или равностойността им в евро, която се превежда по
банковата сметка на Агенцията за приватизация
и следприватизационен контрол, посочена в
тръжната документация, най-късно до изтичане
на срока за подаване на предложения.
2.4. Тръжната документация се закупува в Агенцията за приватизация и следприватизационен
контрол, София, ул. Врабча 23, стая 515, в срок
до 15-ия ден считано от датата на обнародване
на решението в „Държавен вестник“; цената на
тръжната документация е 500 лв. (с включен ДДС)
или равностойността им в евро и се заплаща, както
следва: в касата на Агенцията за приватизация
и следприватизационен контрол – само в левове,
или чрез банков превод по сметка на Агенцията
за приватизация и следприватизационен контрол:
IBAN BG39 BNBG 9661 3100 1530 01, BIC код
BNBGBGSD; плащането се извършва преди получаване на тръжната документация; разходите
по заплащането на тръжната документация са
за сметка на лицата.
2.5. Тръжната документация се получава след
представяне на документ, от който да е видно
лицето, оправомощено да закупи тръжната документация; в случай че документът по предходното изречение е съставен на език, различен от
българския, същият следва да бъде придружен с
превод на български език.
2.6. Срок за подаване на предложения за участие
в търга – до 11 ч. българско време на 20-ия ден
считано от датата на обнародване на решението
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в „Държавен вестник“; предложенията се подават в стая 416 на Агенцията за приватизация и
следприватизационен контрол.
2.7. Не се допускат до участие в търга: консорциуми; офшорни дружества; лица, които имат
просрочени публични задължения към българската държава; лица, които са в ликвидация; лица,
обявени в несъстоятелност или са в производство
за обявяване в несъстоятелност; лица, осъдени
за банкрут; чужденци и/или чуждестранни юридически лица, неотговарящи на условията на
чл. 29 от Закона за собствеността, или лица, за
които със закон е установено, че нямат право да
придобиват право на собственост върху земя на
територията на Република България.
2.8. Посещения и огледи на имота могат да се
извършват всеки работен ден до началния час на
провеждане на търга след закупуване на тръжната
документация и представяне на удостоверение
за право на извършване на оглед, издадено от
Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол.
2.9. Търгът ще се проведе на 20-ия ден считано от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“ от 11 ч. българско време в
сградата на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол.
3. Утвърждава тръжната документация за
продажба на имота и проекта на договор за приватизационна продажба като част от нея.
4. Режийните разноски за имота в размер
две на сто върху цената, достигната на търга, се
заплащат в съответствие с разпоредбата на чл. 8,
ал. 10 ЗПСК.
Изпълнителен директор:
Е. Караниколов
981

АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ,
КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР
ЗАПОВЕД № РД-16-1
от 21 януари 2015 г.
На основание чл. 35, ал. 1 и 3 във връзка с
чл. 35в от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), както и искане до Агенцията по
геодезия, картография и кадастър вх. № 99-430 от
17.11.2014 г. от ДЗЗД „Тракия консулт“, откривам
производство по създаване на кадастрална карта
и кадастрални регистри за територията на имоти
на ДП „НКЖИ“ по трасето на жп линия Пловдив – Свиленград, в участъка от км 159+100 (ос
приемно здание гара Пловдив разпределителна)
до км 163+109 (входна стрелка гара Крумово),
попадащи в землищата на с. Крумово и с. Брестник, община „Родопи“, област Пловдив.
Границите на района, за който се създават
кадастралната карта и кадастралните регистри,
са в съответствие с границите от парцеларните
планове или от ситуация на жп линията с нанесени граници на отчуждението или нормативно
определените изисквания съгласно чл. 4, ал. 2 от
Закона за железопътния транспорт и чл. 56 от
Наредба № 7 от 2003 г. за правила и нормативи
за устройство на отделните видове територии и
устройствени зони.
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1. Правоспособното лице, на което се възлага
изработването на кадастралната карта и кадастралните регистри, е „Трансгео“ – ООД, вписано
в регистъра по чл. 12, т. 8 ЗКИР със Заповед
№ 791 от 31.08.2001 г. на изпълнителния директор
на Агенцията по кадастъра.
2. Графикът за извършване на дейностите да
се обяви в Службата по геодезия, картография
и кадастър – Пловдив, общината и кметствата.
3. В срок 30 дни от обнародването на заповедта
в „Държавен вестник“ собствениците са длъжни
да означат на свои разноски границите на поземлените имоти, намиращи се на територията на
района, в съответствие с актовете за собственост.
Изпълнителен директор:
В. Йовев
900
ЗАПОВЕД № РД-16-2
от 29 януари 2015 г.
На основание чл. 35, ал. 1 и 3 във връзка с
чл. 35в от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), както и искане до Агенцията по
геодезия, картография и кадастър вх. № 99-430 от
17.11.2014 г. от ДЗЗД „Тракия консулт“, откривам
производство по създаване на кадастрална карта
и кадастрални регистри за територията на имоти,
собственост на ДП „НКЖИ“, по трасето на VIII
жп линия Пловдив – Бургас, попадащи на територията на землищата на с. Черна гора, с. Партизанин, община Братя Даскалови, гр. Чирпан,
с. Свобода, с. Малко Тръново, община Чирпан,
с. Воденичарово, с. Самуилово, с. Михайлово,
с. Борово, с. Арнаутито, с. Калояновец, с. Християново, с. Еленино, с. Хрищени, с. Калитиново,
с. Дълбоки, с. Горно Ботево, с. Плоска могила,
с. Хан Аспарухово, с. Подслон, община Стара
Загора, област Стара Загора, с. Събрано, с. Загорци, с. Стоил войвода, с. Съдиево, с. Каменово,
с. Коньово, община Нова Загора, с. Младово,
гр. Кермен, с. Скобелево, с. Бозаджии, с. Желю
войвода, община Сливен, област Сливен, с. Безмер, с. Кабиле, с. Завой, община „Ту нд жа“,
с. Зимница, с. Атолово, община Стралджа, област
Ямбол, с. Деветинци, с. Церковски, гр. Карнобат,
с. Глумче, с. Кликач, община Карнобат, с. Черноград, с. Тополица, с. Поляново, с. Карагеоргиево,
гр. Айтос, община Айтос, гр. Българово, община
Бургас, гр. Камено, община Камено, област Бургас.
Границите на района, за който се създават
кадастралната карта и кадастралните регистри,
са в съответствие с границите от парцеларните
планове или от ситуация на жп линията с нанесени граници на отчуждението или нормативно
определените изисквания съгласно чл. 4, ал. 2 от
Закона за железопътния транспорт и чл. 56 от
Наредба № 7 от 2003 г. за правила и нормативи
за устройство на отделните видове територии и
устройствени зони.
1. Правоспособното лице, на което се възлага
изработването на кадастралната карта и кадастралните регистри, е „Трансгео“ – ООД, вписано
в регистъра по чл. 12, т. 8 ЗКИР със Заповед
№ 791 от 31.08.2001 г. на изпълнителния директор
на Агенцията по кадастъра.
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2. Графикът за извършване на дейностите да
се обяви в Службата по геодезия, картография и
кадастър – Стара Загора, Службата по геодезия,
картография и кадастър – Сливен, Службата по
геодезия, картография и кадастър – Ямбол, Службата по геодезия, картография и кадастър – Бургас,
съответните общини и кметства.
3. В срок 30 дни от обнародването на заповедта
в „Държавен вестник“, собствениците са длъжни
да означат на свои разноски границите на поземлените имоти, намиращи се на територията на
района, в съответствие с актовете за собственост.
Изпълнителен директор:
Св. Наков
901
ЗАПОВЕД № РД-18-10
от 30 януари 2015 г.
На основание чл. 49, ал. 1 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за землището на с. Казашко, община Варна,
област Варна.
Кадастралната карта и кадастралните регистри
са приети с протокол от 26.01.2015 г. на Службата
по геодезия, картография и кадастър – Варна.
Заповедта да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.
Заповедта подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“ по
реда на чл. 49, ал. 2 ЗКИР пред административния
съд по местонахождението на имота.
Кадастралната карта и кадастралните регистри
влизат в сила за имотите, които не са засегнати
от подадените до съда жалби, след изтичане на
срока за обжалване на заповедта.
Изпълнителен директор:
Св. Наков
902

СТОЛИЧНА ОБЩИНА
РЕШЕНИЕ № 831
от 18 декември 2014 г.
В Направление „Архитектура и градоустройство“ на Столична община е постъпило заявление вх. № ГР-94-Н-41 от 9.12.2013 г. от Николай
Божидаров Трайков с искане за разрешаване
изработването на проект за подробен устройствен
план – план за регулация и застрояване в обхвата
на поземлен имот с идентификатор 14831.6530.12
по КККР на с. Герман, район „Панчарево“.
Към заявлението е приложено задание, отговарящо на изискванията на чл. 125 ЗУТ, и
нотариален акт № 85, том I, рег. № 2793, дело
№ 68 от 19.07.2001 г., скица от СГКК за поземлен
имот с идентификатор 14831.6530.12 по КККР
на с. Герман, мотивирано предложение за ПРЗ,
пълномощно.
Заданието и мотивираното предложение са
разгледани и приети с решение по протокол
№ ЕС-Г-16 от 4.03.2014 г., т. 18.
Със заповед № РД-09-50-253 от 7.04.2014 г. на
главния архитект на Столична община на основание чл. 124а, ал. 5 и 7 ЗУТ е одобрено задание
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за проектиране и разрешено изработването на
проект за подробен устройствен план – план за
регулация и застрояване в обхвата на поземлен
имот с идентификатор 14831.6530.12 по КККР на
с. Герман и прилежащата улица, район „Панчарево“.
Заповедта е изпратена за сведение на кмета
на район „Панчарево“ с писмо изх. № ГР-94-Н-41
от 8.04.2014 г.
Със заявление вх. № ГР-94-Н-41 от 12.06.2014 г.
е внесен за одобряване проект за подробен устройствен план – план за регулация и застрояване
за УПИ III-12, за автосервиз, кв. 49Б, и план за
регулация за нова улица от о.т. 331-о.т. 332-о.т. 333,
местност с. Герман, с обяснителна записка.
Представени са съгласуван проект от „ЧЕЗ
Разпределение България“ – АД, на 12.12.2013 г.,
изходни данни № ТУ-4154 от 2.12.2013 г. от „Софийска вода“ – АД, декларация относно липса на
дървесната растителност, заверена от дирекция
„Зелена система“ – СО, на 18.06.2014 г., и становище № 94-00-5973 от 22.07.2014 г. на директора
на РИОСВ – София, за преценка на необходимост
от извършване на екологична оценка.
Изработен е проект за транспортно-комуникационен план, който е съгласуван с положително
становище № ОД-2832 от 25.06.2014 г. на началникотдел „Пътна полиция“. Проектът е подпечатан
с печат „Съгласувано“ от сектор „ОБД“ – СО, на
24.06.2014 г. съгласно протокол № 17 от 29.04.2014 г.
на ПКТОБД при СО.
На основание чл. 128, ал. 3 ЗУТ проектът е
съобщен на заинтересованите лица, като съгласно
писмо рег. № 6602-181/3 от 3.09.2014 г. на кмета на
район „Панчарево“ в законоустановения срок не са
постъпили възражения, предложения и искания.
Проектът е съгласуван от отделите на НАГ.
Същият е приет от ОЕСУТ по реда на чл. 128,
ал. 7 ЗУТ с решение по протокол № ЕС-Г-75 от
14.10.2014 г., т. 8, като е предложено изпращане 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 ПУП е направено
от заинтересовано лице по смисъла на чл. 124а,
ал. 5 и чл. 135, ал. 1 във връзка с чл. 131, ал. 1 и
ал. 2, т. 1 ЗУТ, а именно от Николай Божидаров
Трайков като собственик на поземлен имот с
идентификатор 14831.6530.12 по КККР на с. Герман – предмет на плана, което се установява
от представените в производството документ за
собственост и скица от СГКК.
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, одобрено е задание и е разрешено изработването на проект за ПУП от компетентния
за това орган, внесен е проект и са изпълнени
предписанията в допускането, проектът е съобщен на всички заинтересовани лица, същият е
разгледан и приет от ОЕСУТ.
Спазени са материалноправните разпоредби
на ЗУЗСО, ЗУТ и актовете по прилагането му.
П ла н ът за рег ула ц и я е израбо т ен върх у
действаща кадастрална карта, с което е спазено
изискването на чл. 115, ал. 1 и 2 ЗУТ. Имотът
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се урегулира за първи път, като регулационните
граници следват имотните такива на имота по
кадастралната карта в съответствие с чл. 17,
ал. 1 ЗУТ.
С ПР се урегулира нова улица от о.т. 331о.т. 332-о.т. 333 с цел осигуряване на лице (изход)
към улица на новообразувания УПИ III-12 – за
автосервиз, в съответствие с чл. 14, ал. 3, т. 1 и
ал. 4 ЗУТ.
Улицата се одобрява при спазване изискванията
на чл. 81, ал. 1 ЗУТ за ширина, като лицето на
УПИ отговаря на размерите по чл. 81, ал. 3 ЗУТ.
Предвиденото с проекта урегулиране на улица
е мероприятие от публичен характер съгласно
чл. 21, ал. 1 ЗОС, поради което компетентен да
одобри проекта за ПРЗ в случая на основание
чл. 21, ал. 7 ЗОС е Столичният общински съвет.
Новообразуваният УПИ ще позволи на собственика му да го използва съгласно инвестиционните
си намерения в съответствие с предвижданията
на зоната по ОУП на СО.
По действащия ОУП на СО имотът – предмет
на плана, попада в зона „Смесена многофункционална зона предимно за околоградския район“
(Смф 2). Предвиденото застрояване на автосервиз
е допустимо в тази устройствена зона съгласно
приложението към чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО. Показателите на застрояване, отразени в матрицата върху
плана, отговарят на предвидените в ОУП на СО.
С горното е спазено изискването на чл. 103,
ал. 4 и чл. 104, ал. 1, изр. 2 ЗУТ.
С плана за застрояване се предвижда 2-етажно
ниско като характер и свободно стоящо като начин нежилищно застрояване. Планът се одобрява
при спазване изискванията на чл. 35, ал. 2 ЗУТ
по отношение изискуемите разстояния на нежилищни сгради до вътрешните граници на УПИ.
Предвид горното с проекта за план за застрояване не се допускат намалени разстояния
към съседни имоти и/или сгради, включително
през улица.
Проектът е изработен при спазване изискванията на Наредба № 8 от 2001 г. за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове.
Осъществяването на достъпа до имота е доказано със съгласувания от компетентните органи
проект за организация на движението.
Изпълнени са изискванията в мотивираното
предписание за съгласуване на проекта с „ЧЕЗ
Разпределение България“ – АД, и „Софийска
вода“ – АД.
Спазено е изискването на чл. 19, ал. 4 ЗУЗСО,
което се установява от представената декларация
за липса на дървесната растителност, заверена
от дирекция „Зелена система“ – СО.
Изпълнено е изискването на чл. 125, ал. 7
ЗУТ, което се установява от представените становища на директора на РИОСВ за преценка
на необходимостта от извършване на оценка на
въздействието върху околната среда, от които е
видно, че липсва необходимост от извършването
на оценка на въздействието върху околната среда.
Проектното решение е целесъобразно и отговаря на изискванията на чл. 108, ал. 5 ЗУТ.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА, чл. 21,
ал. 7 ЗОС, чл. 110, ал. 1, т. 1, чл. 17, ал. 1, чл. 14,
ал. 3, т. 1 и ал. 4, чл. 81, ал. 1 и 3, чл. 103, ал. 4 и
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чл. 104, ал. 1, изр. 2 ЗУТ, т. 14 от приложението
към чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО и протокол на ОЕСУТ
№ ЕС-Г-75 от 14.10.2014 г., т. 8, Столичният общински съвет реши:
Одобрява проект за:
1. План за регулация за откриване на нова
улица от о.т. 331-о.т. 332-о.т. 333. План за регулация за създаване на нов УПИ III-12 – за
автосервиз, кв. 49Б, местност с. Герман, район
„Панчарево“, по сините и червените линии, цифри, букви и текст съгласно приложения проект.
2. План за застрояване за нов УПИ III-12 – за
автосервиз, кв. 49Б, местност с. Герман, район
„Панчарево“, съгласно приложения проект.
Въз основа на одобрения план за застрояване
не може да се издава виза за проектиране, да се
одобрява (съгласува) инвестиционен проект или
да се издава разрешение за строеж с допускане
на намалени разстояния към съседни имоти и/
или сгради, включително през улица.
Решението и одобреният проект на подробен
устройствен план да се публикуват на интернет
страницата на Столична община – Направление
„Архитектура и градоустройство“ (sofia-agk.com),
на основание чл. 129, ал. 5 ЗУТ.
Решението да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 129, ал. 1 ЗУТ.
Решението може да бъде обжалвано по реда
на чл. 215, ал. 4 ЗУТ пред Административния
съд – София-град, в 30-дневен срок от съобщаването.
Жалбите се подават в район „Панчарево“ и се
изпращат в Административния съд – София-град,
от отдел „Правен“ на Направление „Архитектура
и градоустройство“ на Столична община.
Председател:
Е. Герджиков
905

СТОЛИЧНА ОБЩИНСКА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ
РЕШЕНИЕ № 1601
от 23 януари 2015 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 № 773 от 4.12.2014 г. на
Столичния общински съвет Надзорният съвет на
Столичната общинска агенция за приватизация
реши:
1. На 24.03.2015 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 поземлен имот с
ид. 68134.1387.2288 в УПИ I – за озеленяване и
спорт, кв. 833, м. Триъгълника, София, ж.к. Надежда, ул. Бедек, общински нежилищен имот,
стопанисван от район „Надежда“.
2. Начална тръжна цена – 879 000 лв. (Сделката
се облага с 20 % ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 10 000 лв.
4. Депозитът за участие – 87 900 лв., се внася
по банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска
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банка“ – АД, клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG 49 SOMB 9130 33 26474601,
BIC – SOMBBGSF). Краен срок за внасяне на
депозитите – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 20.03.2015 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
947
РЕШЕНИЕ № 1602
от 23 януари 2015 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 № 776 от
4.12.2014 г. на Столичния общински съвет Надзорният съвет на Столичната общинска агенция
за приватизация реши:
1. На 23.03.2015 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 ПИ с ид. 07140.8092.1629,
гр. Бухово, между бул. Никола Бонев, ул. Янтра
и ул. Чемшир, общински нежилищен имот, стопанисван от район „Кремиковци“.
2. Начална тръжна цена – 80 000 лв. (Сделката
се облага с 20 % ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 3000 лв.
4. Депозитът за участие – 8000 лв., се внася
по банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска
банка“ – АД, клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG 49 SOMB 9130 33 26474601,
BIC – SOMBBGSF). Краен срок за внасяне на
депозитите – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 19.03.2015 г. вкл. в приемното време
на СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.
Цената на тръжната документация – 480 лв. (с
вкл. ДДС), е платима в брой в сградата на СОАП,
пл. Славейков 6, ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия в търга – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга, в приемното време
на СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.,
в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на документация.
Председател на Надзорния съвет:
В. Чилова
948
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РЕШЕНИЕ № 1604
от 23 януари 2015 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 № 426 от 18.07.2013 г. на
Столичния общински съвет Надзорният съвет на
Столичната общинска агенция за приватизация
реши:
1. На 19.03.2015 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 помещение към трафопост
(самостоятелен обект в сграда) с идентификатор
68134.4358.228.12.1, ж.к. Люлин 9, до бл. 907, София, общински нежилищен имот, стопанисван от
район „Люлин“, със съответното право на строеж.
2. Начална тръжна цена – 39 000 лв. (Сделката
не се облага с ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 2000 лв.
4. Депозитът за участие – 3900 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска банка“ – АД,
клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG
49 SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF). Краен срок за внасяне на депозитите – всеки работен
ден, но не по-късно от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 17.03.2015 г. вкл. в приемното време
на СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.
Цената на тръжната документация – 240 лв. (с
вкл. ДДС), е платима в брой в сградата на СОАП,
пл. Славейков 6, ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия в търга – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга, в приемното време
на СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.,
в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на документация.
Председател на Надзорния съвет:
В. Чилова
949
РЕШЕНИЕ № 1609
от 23 януари 2015 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 № 69 от 6.02.2014 г. на
Столичния общински съвет Надзорният съвет на
Столичната общинска агенция за приватизация
реши:
1. На 23.03.2015 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. № 30
(бивш ПИ с пл. № 18), кв. 227, София, бул. Тодор Александров 153 (ъгъла с ул. Царибродска),
обособена част от „Софийски имоти“ – ЕАД, на
територията на район „Възраждане“.
2. Начална тръжна цена – 597 000 лв. (Сделката
се облага с 20 % ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 10 000 лв.
4. Депозитът за участие – 59 700 лв., се внася
по банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска
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банка“ – АД, клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG 49 SOMB 9130 33 26474601,
BIC – SOMBBGSF). Краен срок за внасяне на
депозитите – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 19.03.2015 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
950
РЕШЕНИЕ № 1611
от 23 януари 2015 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 № 645 от 9.10.2014 г. на
Столичния общински съвет Надзорният съвет на
Столичната общинска агенция за приватизация
реши:
1. На 24.03.2015 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 помещение до трафопост,
ж.к. Христо Смирненски, до бл. 19, София, общински нежилищен имот, стопанисван от район
„Слатина“, със съответното право на строеж.
2. Начална тръжна цена – 45 000 лв. (Сделката
не се облага с ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 2000 лв.
4. Депозитът за участие – 4500 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска банка“ – АД,
клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG
49 SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF). Краен срок за внасяне на депозитите – всеки работен
ден, но не по-късно от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 20.03.2015 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
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
951
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ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД
РЕШЕНИЕ № 793
от 19 декември 2014 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ и чл. 21, ал. 1,
т. 8 и 11 ЗМСМА Общинският съвет – Благоевград, реши:
Одобря ва под робен ус т ройс т вен п ла н
(ПУ П) – парцеларен план (ПП) за електропроводно отклонение 20 kV с цел захранване
с електрическа енергия на сграда с магазини
и офиси в имот с идентификатор 04279.38.67,
местност Ку ри дере – Ш.22 по ка даст ра лна
карта на Благоевград, минаващо през имот
с идентификатор 04279.38.52, местност Ку ри
дере – Ш.22, по кадастрална карта на Благоевград (общинска собственост – селскостопански
горски ведомствен път).
Решението подлежи на обжалване по реда
на чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ в 30-дневен срок от
обнародването му в „Държавен вестник“ чрез
Общинския съвет – Благоевград, пред Административния съд – Благоевград.
Председател:
Р. Тасков
785
РЕШЕНИЕ № 803
от 19 декември 2014 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка
с § 124 ПЗРЗИДЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 8 и 11
ЗМСМА Общинският съвет – Благоевград, реши:
Одобря ва под робен ус т ройс т вен п ла н
(ПУП) – парцеларен план (ПП) за водопровод
до имот с № 045007 в местността Бобови ниви по
КВС на с. Дъбрава, община Благоевград, минаващ
през имоти с № 000388 (път IV клас – общинска
собственост) и 000381 (полски път – общинска
собственост).
Решението подлежи на обжалване по реда
на чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ в 30-дневен срок от
обнародването му в „Държавен вестник“ чрез
Общинския съвет – Благоевград, пред Административния съд – Благоевград.
Председател:
Р. Тасков
786
РЕШЕНИЕ № 812
от 19 декември 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 127, ал. 6 във връзка с чл. 134, ал. 1, т. 1 ЗУТ
Общинският съвет – Благоевград, реши:
Одобрява изменение на общ устройствен план
на община Благоевград, одобрен с Решение № 27
по протокол № 3 от 25.02.2011 г. на Общинския
съвет – Благоевград, за имот с идентификатор
04279.31.46 в местността Сухия бунар – Ш.54
по кадастрална карта на Благоевград с цел
предвиждане на смесена многофункционална
устройствена зона с понижени показатели „Смф1“
със следните устройствени показатели:
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височина на
максимална
плътност на
плътност на
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застрояване
стойност на
застрояване
озеленяване

– до 10 м;
Кинт. – 1,5;
– максимум 50 %;
– минимум 30 %.
Председател:
Р. Тасков

РЕШЕНИЕ № 813
от 19 декември 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 127, ал. 6 във връзка с чл. 134, ал. 1, т. 1 ЗУТ
Общинският съвет – Благоевград, реши:
Одобрява изменение на общ устройствен план
на община Благоевград, одобрен с Решение № 27
по протокол № 3 от 25.02.2011 г. на Общинския
съвет – Благоевград, за имот с № 020040 в местността Гошевица, землище на с. Еленово, община
Благоевград, с цел предвиждане на жилищна
устройствена зона с малкоетажно застрояване
със занижени параметри „Жм1“ със следните
устройствени показатели:
височина на застрояване – до 8 м;
максимална стойност на Кинт. – 0,9;
плътност на застрояване – максимум 40 %;
плътност на озеленяване – минимум 40 %.
Председател:
Р. Тасков
788
РЕШЕНИЕ № 814
от 19 декември 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 127, ал. 6 във връзка с чл. 134, ал. 1, т. 1 ЗУТ
Общинският съвет – Благоевград, реши:
Одобрява изменение на общ устройствен план
на община Благоевград, одобрен с Решение № 27
по протокол № 3 от 25.02.2011 г. на Общинския
съвет – Благоевград, за имот с идентификатор
04279.17.105, местност Чикуто – Ш.16, по кадастрална карта на Благоевград с цел предвиждане
на смесена многофункционална устройствена
зона с понижени параметри „Смф1“ със следните
устройствени показатели:
височина на застрояване – до 10 м;
максимална стойност на Кинт. – 1,5;
плътност на застрояване – максимум 50 %;
плътност на озеленяване – минимум 30 %.
Председател:
Р. Тасков
789

ОБЩИНА ГУРКОВО
РЕШЕНИЕ № 506
от 18 декември 2014 г.
На  о снование чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМ А,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Гурково, реши:
Одобрява ПУП – ПЗ (план за застрояване) за
ПИ (поземлен имот) с идентификатор 18157.98.946
по КК (кадастрална карта) на гр. Гурково. Подробният устройствен план – ПЗ (план за застрояване),
е изработен с цел включването му в регулацията
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на града и установяване на устройствена зона за
жилищни сгради. Предвижда се ниско по характер
застрояване с височина до 10 м и максимална
етажност до три етажа. Жилищните сгради ще
бъдат разположени свободно в имота и евентуално изграждане на допълващо застрояване. На
една малка част от имота предвиждането е за
КОО и трафопост.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Гурково до Административния съд – Стара Загора.
Председател:
Ив. Дончева-Славова
942

ОБЩИНА ДОСПАТ
РЕШЕНИЕ № 574
от 22 декември 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 21, ал. 7 ЗОС и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският
съвет – гр. Доспат, реши:
Одобрява изготвения проект на ПУП – ПРЗ
за кв. 5, 6 и 12 между о.т. 51 – о.т. 592 – о.т. 216 –
о.т. 221 на гр. Доспат.
Проектът е на разположение на гражданите в
сграда № 2 на общинската администрация, ет. 3,
стаята на отдел „ТСУ“ на ул. Здравец 2.
Решението подлежи на обжалване по реда на
чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“ чрез Общинския съвет – гр. Доспат, община Доспат, област
Смолян, пред Административния съд – Смолян.
За председател:
Кр. Пехливанов
943

ОБЩИНА ОМУРТАГ
РЕШЕНИЕ № 453
от 15 януари 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 1,
ал. 2, т. 6 ЗПСК и чл. 5, ал. 1 и чл. 9 от Наредбата за търговете и конкурсите Общинският
съвет – гр. Омуртаг, реши:
Приема правните анализи, информационни меморандуми и приватизационни оценки и обявява
търгове с явно наддаване на следните общински
нежилищни имоти, невключени в имуществото
на общински търговски дружества:
1. УПИ ІV, кв. 14, с. Панайот Хитово, за
„Търговия и обществено хранене“ – незастроен,
с площ 2000 кв. м, за имота има съставен АОС
№ 447 от 5.07.2000 г., с начална тръжна цена
5600 лв. без ДДС;
2. УПИ VІ-104, кв. 14 по плана на с. Обител,
с площ 1060 кв. м, за имота има съставен АОС
№ 111 от 9.05.1997 г., с начална тръжна цена
3000 лв. без ДДС;
3. бивша общинска баня, с. Обител, представляващ ПИ пл. № 115, кв. 16, с площ 665 кв. м и
застроена едноетажна сграда с площ 135 кв. м,
АОС № 3 от 5.06.1995 г., с начална тръжна цена
3000 лв. без ДДС;
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4. УПИ ХІІ, кв. 15, по плана на с. Обител,
община Омуртаг, с площ 770 кв. м, отреден за
„Млекопункт“, за имота има съставен АОС № 12
от 17.04.2006 г., с начална тръжна цена 2150 лв.
без ДДС;
5. УПИ І, кв. 11 по плана на с. Долно Новково, с площ 6290 кв. м и построената в него
двуетажна масивна сграда със застроена площ
305 кв. м, представляващ „Бивше училище“, за
имота има съставен АОС № 90 от 19.03.2009 г., с
начална тръжна цена 20 000 лв. без ДДС;
6. обект „Бивше училище“, УПИ І-24, кв. 15
по плана на с. Птичево, община Омуртаг, с
площ 8000 кв. м и построената в него двуетажна
масивна сграда със застроена площ 190 кв. м, за
имота има съставен АОС № 257 от 6.08.1997 г., с
начална тръжна цена 20 000 лв. без ДДС;
7. поземлен имот с площ 1025 кв. м, отреден
за „Търговия и обществено обслужване“, с идентификатор 53535.501.1908 по плана на гр. Омуртаг
(стар идентификатор кв. 95, парцел І), за имота
има съставен АОС № 158 от 29.07.2010 г., с начална тръжна цена в размер 10 000 лв. без ДДС;
8. УПИ ХІІ, кв. 33 „а“ по плана на с. Камбурово, община Омуртаг, с площ 808 кв. м, отреден за „Търговия и обществено обслужване“, за
имота има съставен АОС № 137 от 1.07.2010 г. с
начална тръжна цена в размер 3000 лв. без ДДС;
9. УПИ ХІІІ, кв. 33 „а“ по плана на с. Камбурово, община Омуртаг, с площ 834 кв. м, отреден
за „Търговия и общ. обслужване“, за имота има
съставен АОС № 138 от 1.07.2010 г., с начална
тръжна цена в размер 3100 лв. без ДДС;
10. УПИ І в кв. 10 по плана на с. Красноселци, с площ 1800 кв. м, отреден за „Читалище“,
за имота съставен АОС № 1097 от 10.02.2003 г., с
начална тръжна цена в размер 4000 лв. без ДДС;
11. УПИ VІІ в кв. 11 с площ 2100 кв. м по
плана на с. Станец, с построената в него едноетажна паянтова сграда „Бивше училище“, със
застроена площ 78 кв. м, състояща се от две стаи
и коридор, за имота има съставен АОС № 1080
от 2.12.2002 г., с начална тръжна цена в размер
5000 лв. без ДДС;
12. УПИ І в кв. 11 по плана на с. Станец, с
площ 4300 кв. м, има съставен АОС № 243 от
9.05.2012 г., с начална тръжна цена в размер
7000 лв. без ДДС;
13. УПИ VІІІ-98 в кв. 9 по плана на с. Долно
Козарево, община Омуртаг, с площ 1200 кв. м,
с построената в него едноетажна масивна сграда със застроена площ 80 кв. м, за имота има
съставен АОС № 28 от 25.02.1997 г., с начална
тръжна цена в размер 5600 лв. без ДДС;
14. УПИ ІІ-142 в кв. 18 по плана на с. Илийно,
община Омуртаг, с площ 9950 кв. м, с построената
в него двуетажна масивна сграда с площ 495 кв. м,
паянтова сграда с площ 27 кв. м, едноетажна
масивна сграда с площ 32 кв. м, масивна сграда
с площ 12 кв. м и спортни площадки с площ
370 кв. м и 600 кв. м, за имота има съставен
АОС № 295 от 22.05.2013 г., с начална тръжна
цена в размер 52 000 лв. без ДДС.
Размер на депозитите – 10 % от съответните
начални тръжни цени; депозитите се внасят в
касата на общината до 10 ч. на деня на провеждане на търговете.
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Стъпка на наддаване – 10 на сто от началната
тръжна цена на съответните обекти.
Цените са платими по банкова сметка на
Община Омуртаг при условията, посочени в
съответните информационни меморандуми и
тръжни условия.
Срокът за подаване на предложенията за участие в търга е до 10 ч. на 20-ия ден от датата на
обнародване на решението в „Държавен вестник“.
Търговете ще се проведат на двадесетия ден
от датата на обнародване в „Държавен вестник“
от 14 ч. в залата на общинската администрация – гр. Омуртаг, ул. А л. Стамболийски 2а,
гр. Омуртаг, а повторните търгове се провеждат
на 15-ия ден след датата на първите търгове, на
същото място и час, при същите условия.
Таксите за тръжна документация са в размер
50 лв. за всеки един обект, платими в касата на
общината до 16 ч. на деня, предхождащ датата
на провеждане на търга; тръжните документи
се получават от отдел „ОСПК“, стая № 27 на
общинската администрация – гр. Омуртаг, срещу представена квитанция за заплатени тръжни
книжа.
Оглед на имотите – всеки работен ден до
крайния срок за заплащане на депозити след
закупуване на тръжна документация.
На основание чл. 9 от Наредбата за търговете
и конкурсите утвърждава тръжна документация, съдържаща: информационен меморандум с
тръжни условия, АОС, скица и проектодоговор
за продажба.
Възлага на кмета на общината организацията
и провеждането на търговете, определяне на
спечелилите и сключването на приватизационните договори.
Председател:
М. Исмаил
878
РЕШЕНИЕ № 454
от 15 януари 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 1,
ал. 2, т. 6 ЗПСК и чл. 5, ал. 1 и чл. 9 от Наредбата за търговете и конкурсите Общинският
съвет – гр. Омуртаг, реши:
Приема правните анализи, информационни меморандуми и приватизационни оценки и обявява
търгове с явно наддаване на следните общински
нежилищни имоти, невключени в имуществото
на общински търговски дружества:
1. УПИ ІV в кв. 9 по плана на с. Падарино,
община Омуртаг, с площ 1850 кв. м, отреден за
„Търговия и обществено обслужване“, за имота
има съставен АОС № 349 от 17.02.2014 г., с начална тръжна цена в размер 5550 лв. без ДДС;
2. УПИ Х в кв. 9 по плана на с. Падарино,
община Омуртаг, с площ 3095 кв. м, с построената
в него двуетажна масивна сграда със застроена
площ 225 кв. м, отреден за „Търговия и обществено обслужване“, за имота има съставен АОС
№ 351 от 17.02.2014 г., с начална тръжна цена в
размер 19 100 лв. без ДДС;
3. УПИ ХІІІ в кв. 9 по плана на с. Падарино,
община Омуртаг, с площ 1820 кв. м, отреден за
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„Търговия и обществено обслужване“, за имота
има съставен АОС № 350 от 17.02.2014 г., с начална тръжна цена в размер 5460 лв. без ДДС;
4. УПИ VІІ в кв. 2 по плана на с. Зелена
морава, община Омуртаг, с площ 980 кв. м, отреден за „Търговия и обществено обслужване“, за
имота има съставен АОС № 322 от 16.09.2013 г., с
начална тръжна цена в размер 7500 лв. без ДДС;
5. УПИ ХІV в кв. 11 по плана на с. Змейно,
община Омуртаг, с площ 410 кв. м, с построената
в него двуетажна масивна сграда със застроена
площ 126 кв. м, отреден за „Търговия и обществено обслужване“, за имота има съставен АОС
№ 324 от 20.09.2013 г., с начална тръжна цена в
размер 7900 лв. без ДДС;
6. УПИ ХІІІ пл. № 123 в кв. 10 по плана на
с. Долна Хубавка, с площ 400 кв. м заедно със
застроената в него двуетажна масивна сграда
с площ 89 кв. м, „Бивше кметство и здравен
пункт“, за имота има съставен АОС № 540 от
27.10.2014 г., с начална тръжна цена в размер
5600 лв. без ДДС;
7. УПИ VІІ-15 в кв. 11 по плана на с. Първан,
община Омуртаг, с площ 2900 кв. м и построената
в него едноетажна масивна сграда със застроена площ 180 кв. м, представляваща „Бивше
училище“, за имота има съставен АОС № 305
от 24.06.2013 г., с начална тръжна цена в размер
12 100 лв. без ДДС.
Размер на депозитите – 10 % от съответните
начални тръжни цени; депозитите се внасят в
касата на общината до 10 ч. на деня на провеждане на търговете.
Стъпка на наддаване – 10 на сто от началната
тръжна цена на съответните обекти.
Цените са платими по банкова сметка на
Община Омуртаг при условията, посочени в
съответните информационни меморандуми и
тръжни условия.
Срокът за подаване на предложенията за участие в търга е до 10 ч. на 20-ия ден от датата на
обнародване на решението в „Държавен вестник“.
Търговете ще се проведат на 20-ия ден от
датата на обнародване в „Държавен вестник“
от 14,30 ч. в залата на общинската администрация – гр. Омуртаг, ул. Ал. Стамболийски 2а,
гр. Омуртаг, а повторните търгове се провеждат
на 15-ия ден след датата на първите търгове, на
същото място и час, при същите условия.
Таксите за тръжна документация са в размер
50 лв. за всеки един обект, платими в касата на
общината до 16 ч. на деня, предхождащ датата
на провеждане на търга; тръжните документи
се получават от отдел „ОСПК“, стая № 27 на
общинската администрация – гр. Омуртаг, срещу представена квитанция за заплатени тръжни
книжа.
Оглед на имотите – всеки работен ден до
крайния срок за заплащане на депозити след
закупуване на тръжна документация.
На основание чл. 9 от Наредбата за търговете
и конкурсите утвърждава тръжна документация, съдържаща: информационен меморандум с
тръжни условия, АОС, скица и проектодоговор
за продажба.
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Възлага на кмета на общината организацията
и провеждането на търговете, определяне на
спечелилите и сключването на приватизационните договори.
Председател:
М. Исмаил
879

суваните лица чрез Община Петрич пред Административния съд – Благоевград.
Председател:
Бл. Калъпсъзов
941

ОБЩИНА ПЕТРИЧ

РЕШЕНИЕ № 1357
от 29 януари 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21,
ал. 1, т. 8 и 11 ЗМСМА, чл. 8 от Закона за общинската собственост, чл. 129, ал. 1 ЗУТ, Решение
КЗЗ-21 от 22.12.2014 г., т. 13, на комисията за
земеделските земи Общинският съвет – гр. Плевен, реши:
1. Одобрява проект за подробен устройствен
план – парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура за трасе на канал
за отвеждане на отпадни води от обект „Регионално депо за твърди битови отпадъци“ – гр.
Плевен и гр. Долна Митрополия, в землищата
на с. Опанец и с. Буковлък до съществуващия
канализационен колектор на с. Буковлък, преминаващо със сервитут през следните имоти:
ПИ 000190 – полски път – публична общинска
собственост; ПИ 000468 – изоставен терен за
трайни насаждения – частна общинска собственост; ПИ 000467 – пасище с храсти – публична
общинска собственост; ПИ 0 0 0244 – местен
път – публична общинска собственост, в землището на с. Буковлък; ПИ 000499 – необработваема
земеделска земя – частна общинска собственост,
в землището на с. Буковлък; ПИ 000473 – горска
територия – частна общинска собственост, в
землището на с. Буковлък.
2. Възлага на кмета на общината или оправомощено лице да извърши необходимите правни и
фактически действия в изпълнение на решението.
3. Решението може да се обжалва в 30-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“.
Председател:
Д. Ангелов
877

РЕШЕНИЕ № 1046
от 23 януари 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМ А
и ч л. 129, а л. 1 ЗУ Т Общ и нс к и я т с ъв е т –
гр. Петрич, реши:
1. Одобрява ПУП – парцеларен план за трасе
на външно ел. захранване до имот № 000097,
м. Ваканица, землище на с. Камена, община Петрич, с трасе и сервитути към него, предвидени
да преминат в поземлени имоти по КВС, като
подробно описание на имотите и сервитутите
е приложено в табличен вид, неразделна част
към ПУП – ПП, както следва: през имоти общинска собственост № 044034 – пасище, мера,
и № 000284 – полски път, землище с. Камена,
община Петрич.
2. Одобрява ПУП – парцеларен план за трасе
на външен водопровод до имот 000097, м. Ваканица, землище на с. Камена, община Петрич,
с трасе и сервитути към него, предвидени да
преминат в поземлени имоти по КВС, като
подробно описание на имотите и сервитутите е
приложено в табличен вид, неразделна част към
ПУП – ПП, както следва: от съществуващ водопровод в имот № 000223 – населено място, и през
имоти общинска собственост № 000284 – полски
път, 044026 – дере, 044027 – пасище с храсти, и
044037 – пасище, мери, землище на с. Камена,
община Петрич.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване от заинтересуваните лица чрез Община Петрич пред Административния съд – Благоевград.
Председател:
Бл. Калъпсъзов
940
РЕШЕНИЕ № 1047
от 23 януари 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМ А
и ч л. 129, а л. 1 ЗУ Т Общ и нс к и я т с ъв е т –
гр. Петрич, реши:
Одобрява ПУП – ПП (парцеларен план) за
осигуряване за транспортен достъп до имоти
024033 и 024043, м. Дълга лака, землище с. Ново
Кономлади, през имот 000098 и части от имоти 000042, 000101, 000132 с обща площ около
1605 кв. м земеделски земи съгласно заверения
регистър от ОС „Земеделие“ от 29.01.2014 г. и
Решение № КЗЗ-I.3 от 18.07.2014 г.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване от заинтере-

ОБЩИНА ПЛЕВЕН

ОБЩИНА „РОДОПИ“ –
ОБЛАСТ ПЛОВДИВ
РЕШЕНИЕ № 37
от 29 януари 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет „Родопи“ – Пловдив, реши:
Одобрява ПУП – ПП на трасета за външно водоснабд яване и елек т роснабд яване на
УПИ 001320 – жилищно строителство.
Решението може да се обжалва в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Пловдив, чрез
кмета на община „Родопи“.
Председател:
Ат. Крушев
852
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РЕШЕНИЕ № 38
от 29 януари 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет „Родопи“ – Пловдив, реши:
Одобрява ПУП – ПП за проектиране на трасета за водоснабдяване и електроснабдяване на
УПИ 009224 – автокомплекс, приет с Решение
№ 10, протокол № 8 от 2014 г. на ЕСУТ при Община „Родопи“ – Пловдив.
Решението може да се обжалва в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Пловдив, чрез
кмета на община „Родопи“.
Председател:
Ат. Крушев
853
РЕШЕНИЕ № 39
от 29 януари 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет „Родопи“ – Пловдив, реши:
Одобрява ПУП – ПП за проектиране на трасета за подземна кабелна линия, канализация
и пътна връзка за УПИ 040070 – автосервиз и
обслужващи дейности.
Решението може да се обжалва в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Пловдив, чрез
кмета на община „Родопи“.
Председател:
Ат. Крушев
854
РЕШЕНИЕ № 40
от 29 януари 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет „Родопи“ – Пловдив, реши:
Одобрява ПУП – ПП на трасе за кабелна
линия за външно електрозахранване на УПИ
020276 – автокомплекс – автосервиз, цех за производство на авточасти, шоурум, офис и ЗОХ.
Решението може да се обжалва в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Пловдив, чрез
кмета на община „Родопи“.
Председател:
Ат. Крушев
855
РЕШЕНИЕ № 41
от 29 януари 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет „Родопи“ – Пловдив, реши:
Одобрява ПУП – ПРЗ и ПП на имот № 030152,
земеделска земя за процедура по промяна предназначението в землището на с. Браниполе,
местност Нешовица, съобразно изискванията на
ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ, като:

ВЕСТНИК

С Т Р. 3 5

· образува УПИ: I-030152 – автосервиз, складова и търговска дейност, II-030152 – за складова
и търговска дейност; за разширение на полски
пътища по червените, сините линии, надписите
със син цвят;
· определя начин на застрояване на сгради
с Н до 15 м, свободно и свързано разположени
в зона по ограничителна линия на застрояване,
показана с плътен червен пунктир и плътна
червена линия, котировки с черно;
· определя устройствена зона „Пп“;
· трасе на кабелно ел. захранване за УПИ:
I-030152 – автосервиз, складова и търговска дейност, II-030152 – за складова и търговска дейност,
приет с Решение № 1, протокол № 13 от 2014 г.
на ЕСУТ при Община „Родопи“ – Пловдив.
Решението може да се обжалва в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Пловдив, чрез
кмета на община „Родопи“.
Председател:
Ат. Крушев
856
РЕШЕНИЕ № 42
от 29 януари 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет „Родопи“ – Пловдив, реши:
Одобрява ПУП – ПП на трасета за ел. кабел
и за водопровод за УПИ 012072-I – жилищно
застрояване, 012072-II – жилищно застрояване,
012072-III – жилищно застрояване.
Решението може да се обжалва в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Пловдив, чрез
кмета на община „Родопи“.
Председател:
Ат. Крушев
857

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД
РЕШЕНИЕ № 1034
от 19 декември 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1, чл. 59 и 60 ЗУТ, чл. 21, ал. 7 ЗОС,
Решение № КЗЗ-17 от 7.10.2014 г.; Решение № 615
от 31.07.2014 г. на ОбС – Свиленград, и във връзка
с решение на ОЕСУТ, прието с протокол № 15
от 3.12.2014 г., Общинският съвет – Свиленград,
реши:
Одобрява план за застрояване на ПИ № 00705
и имоти с № 000706, № 051012, № 063001 и част
от ПИ № 000008, намиращи се в землището на
с. Райкова могила, община Свиленград. Имотите
се отреждат на „Гробищен парк“ и се определя
свободно нискоетажно застрояване в него с
ограничителни линии на застрояване в червен
цвят и устройствени показатели: Пзастр. – 10 %,
и Позел. – 90 %. Неразделна част от решението
е приложеният план за застрояване.
Председател:
Г. Еленков
874
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4. – Министърът на регионалното развитие
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 (в редакцията преди изм. и доп. – ДВ,
бр. 66 от 2013 г.) е издадена Заповед № РС-4
от 4.02.2015 г. за допълване на Разрешение за
строеж № РС-17 от 8.03.2010 г. за обект: проект
„България – Транзитни пътища V“. Лот 17, рехабилитация на пътни участъци: път ІІ-16 „Мез
дра – Елисейна“ от км 0+000 до км 22+544,90;
път ІІ-16 „Елисейна – Своге“ от км 22+544,90
до км 50+790,53; път ІІ-16 „Своге – Нови Искър“
от км 50+790,53 до км 81+778,84 (ДВ, бр. 24 от
2010 г.), със следната забележка за „Ремонтно-възстановителни работи в пътните тунели
при км 5+843, км 6+063, км 7+405, км 7+746
и км 22+562“. На основание чл. 149, ал. 4 ЗУ Т
издадената заповед за допълване на разрешението за строеж подлежи на обжалване пред
Върховния административен съд в 14-дневен
срок след обнародването в „Държавен вестник“
чрез Министерството на регионалното развитие
и благоустройството.
1012
5. – Министърът на регионалното развитие
и благоустройството на основание чл. 149, ал. 4
ЗУТ обявява, че е издал Заповед № РС-5 от
4.02.2015 г. за допълване на Разрешение за строеж
№ РзС-11 от 15.05.2014 г. за обект: „Довеждаща
и отвеждаща техническа инфраструктура към
Регионална система за управление на отпадъците в регион Велико Търново“, землище на с.
Шереметя, община Велико Търново, и землище
на с. Драгижево, община Лясковец (ДВ, бр. 45
от 2014 г.). Заповедта може да бъде обжалвана
от заинтересованите лица пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародване на обявлението в „Държавен вестник“
чрез Министерството на регионалното развитие
и благоустройството.
1011
67. – Националната агенция за приходите, Териториална дирекция – Пловдив, ИМР – Стара
Загора, на основание чл. 239, ал. 2 и чл. 253
ДОПК с постановление № 1167/2005/000154 от
2.02.2015 г. възлага на Стоян Иванов Иванов
с а д р ес за кор еспон ден ц и я: С тара За г ора,
бул. Княз А л. Батенберг 19, вх. А, ет. 4, ап. 7,
1/6 идеална част от следния недвижим имот:
апартамент с идентификатор 68850.503.9905.1.25,
намиращ се в Стара Загора, ул. Княз Александър
Батенберг 19, вх. А, ет. 4, ап. 7, със застроена
площ 33,69 кв. м и избено помещение № 34 с
площ 11,57 кв. м за сумата 5922,14 лв.
909
94. – Военномедицинската академия – София, обявява конкурси за заемане на академични длъжности професор и доцент в област на
висше образование 7. Здравеопазване и спорт,
професионално направление 7.1. Медицина, както следва: професори по: научната специалност
„Обща хирургия“ – един; научната специалност
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„Гръдна хирургия“ – един; научната специалност „Сърдечно-съдова хирургия“ – един; научната специалност „Урология“ – един; научната
специалност „Неврохирургия“ – един; научната
спец иа л нос т „Белод робн и болес т и“ – ед и н;
нау ч нат а спец иа л но с т „Во ен на т окси коло гия“ – един; научната специалност „Радиобиология“ – един; доценти по: научната специалност
„Медико-санитарна защита“ – един; научната
специалност „Организация и тактика на медицинската служба“ – един, със срок за подаване
на документите 2 месеца от датата на обнародването в „Държавен вестник“. Изискванията
към участниците в конкурсите и необходимите
документи ще бъдат публикувани на уебсайта
на ВМА: www.vma.bg. За повече информация:
Учебно-научен отдел: тел. 9225973 и 9225130.
968
940. – Военната а к а деми я „Г. С. Ра ковск и“ – Софи я, обявява конк у рс за заема не
на академична длъжност главен асистент за
цивилен служител в област на висшето образование 9. Сигурност и отбрана, професионално
направление 9.1. Национална сигурност, научна специалност „Защита на населението и
инфраструктурата на държавата при кризисни
ситуации“, по у чебните дисциплини: „Управление при извънредни ситуации“, „Защита на
населението и критичната инфраструкт у ра“,
„Ресурсно осигуряване на защитата при извънредни ситуации“, „Управление при извънредни
ситуации и защита на населението“ и „Управление на сигурността и отбраната“ – един, със
срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. За дата на подаване на документите
от кандидатите се счита датата на завеждането
им в регистратурата на Военната академия.
Сроковете по процедурата и изискванията към
кандидатите за участие в конкурса са определени
със Заповед № 3ПУПД-26-28 от 30.01.2015 г. на
началника на Военната академия. Документи
и справки – София, бул. Евлоги и Христо Георгиеви 82, тел. 92-26-512, 92-26-576.
913
2. – Софийският университет „Св. Климент
Охридски“ обявява конкурси за: професори по:
2.2. История и археология (археология – праистория) – един; 3.5. Обществени комуникации и
информационни науки (журналистика – медиен
дизайн и комуникация) – един; 8.2. Изобразително изкуство (декоративни изкуства и комбинаторика; теория на художествения образ) – един;
3.6. Право (конституционно право) – един; 3.2.
Психология (междукултурна перспектива и количествени методи в психологията и психология
на здравето) – един; 7.1. Медицина (вътрешни
болести – кардиология) – един; доценти по: 2.2.
История и археология (нова и съвременна балканска история) – един; 4.1. Физически науки
(радиофизика и физическа електроника) – един;
2.1. Филология (фонетика и фонология на френския език) – един; 7.1. Медицина (хирургически
болести) – един; главни асистенти по: 4.6. Информатика и компютърни науки (информационни
технологии) – един; 1.3. Педагогика на обучение-
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то по изобразително изкуство (неконвенционални
форми; софтуер за графичен дизайн) – един;
4.2. Химически науки (фармакогнозия) – един,
всички със срок 2 месеца от обнародването в
„Държавен вестник“. Списъкът с необходимите
документи е определен в Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени
и заемане на академични длъжности в СУ „Св.
Кл. Охридски“. Документи – в ректората, стая
117, София 1504, бул. Цар Освободител 15, тел.
02/986-11-83 и 02/9308-489; приемно време от
15 ч. до 17,30 ч.
860
2. – Тех н и ческ и я т у н и верси те т – Софи я,
обя вя ва кон к у рси за гла вн и асис т ен т и по:
п рофесиона л но на п ра в лен ие 5.1. Ма ш и н но
инженерство, специалност „Пътни и строителни машини“ – един към катедра „Инженерна
логистика, подемно-транспортна и строителна
техника“ – МФ; професионално направление
5.1. Машинно инженерство, специалност „Автоматизация на производството“ – един към
катедра „Автоматизация на дискретното производство“ – МФ; професионално направление 5.1.
Машинно инженерство, специалност „Контрол
и управление на качеството“ – един към катедра „Прецизна техника и уредостроене“ – МФ,
всички със срок 2 месеца от обнародването в
„Държавен вестник“. Документи – в Техническия университет – София, факултетната канцелария на МФ – кабинет 3242, тел. 965-22-88.
910
536. – Националният военен университет
„Васил Левск и“ – Велико Търново, обявява
конкурс за заемане на академична длъжност
доцент в област на висшето образование 9. Сигурност и отбрана, професионално направление
9.2. Военно дело, по научна специалност 05.12.01
Организаци я и у правление на въоръжените
сили за нуждите на катедра „Организация и
управление на тактическите подразделения от
сухопътни войски“ във факултет „Общовойскови“
на НВУ „Васил Левски“ – един, за военнослужещ.
Конкурсът е обявен със Заповед № ОХ-88 от
30.01.2015 г. на министъра на отбраната, линк:
http://www.nvu.bg/node/1264. Срок за подаване на
документи – 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в Регистратура за
неквалифицирана информация на университета,
тел.: 062 618875; Siemens: 62075; GSM: 0888131479;
е-mail: georgiev_ga@nvu.bg.
1013
537. – Националният военен у ниверситет
„Васил Левск и“ – Велико Търново, обявява
конкурс за заемане на академична длъжност
доцент в област на висшето образование 9.
Сигурност и отбрана, професионално направление 9.1. Национална сигурност, по научна
специалност 05.02.24 Организация и управление
извън сферата на материалното производство
(отбрана и национална сигурност) за нуждите
на Научноизследователска секция в Институт
„Научноизследователска и иновационна дейност“
на НВУ „Васил Левски“ – един, за военнослужещ.
Конкурсът е обявен със Заповед № ОХ-88 от
30.01.2015 г. на министъра на отбраната, линк:
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http://www.nvu.bg/node/1265. Срок за подаване на
документи – 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в Регистратура за
неквалифицирана информация на университета,
тел.: 062 618875; Siemens: 62075; GSM: 0888131479;
е-mail: georgiev_ga@nvu.bg.
1014
538. – Националният военен университет
„Васил Левски“ – Велико Търново, обявява
конкурс за заемане на академична длъжност
доцент в област на висшето образование 5. Технически науки, професионално направление 5.2.
Електротехника, електроника и автоматика, по
научна специалност 02.20.08 Електронизация по
отрасли (в авиацията) за нуждите на катедра
„Електроника, комуникационна и навигационна
техника в авиацията“ във факултет „Авиационен“
на НВУ „Васил Левски“ – един, за военнослужещ.
Конкурсът е обявен със Заповед № ОХ-88 от
30.01.2015 г. на министъра на отбраната, линк:
http://www.nvu.bg/node/1266. Срок за подаване на
документи – 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в Регистратура за
неквалифицирана информация на университета,
тел.: 062 618875; Siemens: 62075; GSM: 0888131479;
е-mail: georgiev_ga@nvu.bg.
1015
6 . – А г р арн и я т у н и в ер с и т е т – П ловд и в ,
обявява конкурс за заемане на академичната
длъжност главен асистент в област на висше
образование 4. Природни науки, математика и
информатика, професионално направление 4.4.
Науки за земята, научна специалност „Екология
и опазване на екосистемите“ – един. Конкурсът
е със срок 3 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в университета,
отдел „Човешки ресурси“, тел. 65 44 54.
1017
143. – Шуменският университет „Епископ
Константин Преславски“ обявява конкурси за:
професори по: област на висше образование 4.
Природни науки, математика и информатика,
професионално направление 4.2. Химически
науки (Физикохимия) – един; област на висше
образование 4. Природни науки, математика
и информатика, професионално направление
4.2. Х и м и ческ и нау к и (Биох и м и ч но и н же нер с т в о – и н х и би т о ри н а ко р о зи я) – ед и н;
облас т на висше образова ние 4. При родни
нау к и, мат емат ика и информат ика, п рофесионално направление 4.1. Физически науки
(Структура, механични и термични свойства
на кондензираната материя) – един; област на
висше образование 1. Педагогически науки,
професионално направление 1.2. Педагогика
(Теория на възпитанието и дидактика – Музикална естетика и възпитание) – един, всички
със срок 2 месеца; доценти по: област на висше
образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика (Теория
на възпитанието и дидактика – Социална педагогика) – един със срок 2 месеца; oбласт на
висше образование 3. Социални, стопански и
правни науки, професионално направление 3.4.
Социални дейности (Философска и социална
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етика) – един със срок 2 месеца; област на висше образование 8. Изкуства, професионално
направление 8.3. Музикално и танцово изкуство
(Музикознание и музикално изкуство – Музикален
анализ) – един със срок 2 месеца; област на висше
образование 3. Социални, стопански и правни
науки, професионално направление 3.9. Туризъм
(Хотелиерство и туристически пазари) – един със
срок 3 месеца; област на висше образование 3.
Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.9. Туризъм (Туризъм) – един
със срок 3 месеца; главен асистент по област на
висше образование 4. Природни науки, математика
и информатика, професионално направление 4.2.
Химически науки (Органична химия и технология) – един със срок 2 месеца от обнародването
в „Държавен вестник“. Документи в ректорска
канцелария на ШУ – Шумен, ул. Университетска 115, корпус 1, каб. 107. За информация: тел.:
054/830 495, вътр. 121, GSM: 0899 901943.
911
148. – Шуменският университет „Епископ
Константин Преславски“ преобявява следните
докторантури за учебната 2014/2015 г. със срок за
подаване на документи 2 месеца от обнародването
в „Държавен вестник“:
Докторантура
1
1. докторска програма Общо
и сравнително езикознание
(Общо езикознание) от проф есиона л но на п ра в лен ие
2.1. Филология, област на
висше образование 2. Хуманитарни науки
2. докторска програма Бълг ар ск а л и т ерат у ра (Б ъ лгарска литература от Освобож дението до края на
Първата световна война) от
професионално направление 2.1. Филология, област
на висше образова ние 2.
Хуманитарни науки
3. докторска програма Българска литература (Българска детска литература) от
професионално направление 2.1. Филология, област
на висше образова ние 2.
Хуманитарни науки
4. докторска програма Българск и език (Съвременен
българск и език – Стилистика) от професионално направление 2.1. Филология,
област на висше образование
2. Хуманитарни науки
5. докторска програма Органична химия от професионално направление 4.2.
Химически науки, област на
висше образование 4. Природни науки, математика и
информатика

Форма на Брой
обучение
2
3
редовна

1

редовна

1

редовна

1

редовна

1

редовна

1
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Докторантура
1

Форма на Брой
обучение
2
3

6. докторска програма Теори я на в ъ зп и т а н ие т о и
дидактика (Социална педагогика) от професионално
направление 1.2. Педагогика, област на висше образование 1. Педагогически
науки

редовна

2

7. докторска програма Теори я на в ъ зп и т а н ие т о и
д и д а к т и к а (П У Н У П ) о т
професионално направление 1.2. Педагогика, област
на висше образова н ие 1.
Педагогически науки

редовна

1

8. докторска програма Теория на възпитанието и дидактика от професионално
направление 1.2. Педагогика, област на висше образование 1. Педагогически
науки

редовна

1

9. докторска програма Методика на обу чението по
математика и информатика
от професионално направление 1.3. Педагогика на
обучението по…, област на
висше образование 1. Педагогически науки

редовна

1

10. докторска програма Изчислителна математика от
професионално направление 4.5. Математика, област
на висше образова ние 4.
Природни науки, математика и информатика

редовна

1

11. докторска програма Ма- редовна
1
тематически анализ от проф есиона л но на п ра в лен ие
4.5. Математика, област на
висше образование 4. Природни науки, математика и
информатика
Документи се подават в ректорската канцелари я на Ш У – Шу мен, ул. Уни верси т ет ска 115, корпус 1, кабинет 107. За информация:
тел. 054/830-495, вътр. 121; GSM: 0899-901-943.
955
34. – Меж дународното висше бизнес училище – Ботевград, обявява конкурс за академична длъжност професор в професионално
направление 3.7. А дминистрация и управление
(Информационно осигуряване на управлението) – един, със срок 3 месеца от обнародването
в „Държавен вестник“. Справки и подаване на
документи – в Ботевград, ул. Гурко 14, тел. 0723
68812.
932
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1. – Висшето училище „Международен колеж“ – Албена, Добрич, обявява конкурси за
доценти по: професионално направление 3.7.
А дминистрация и управление, научна специалност „Социално управление“ – двама; професионално направление 4.6. Информатика и
компютърни науки, научна специалност „Информатика“ – един; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки,
нау чна специа лност „Компют ърни системи,
комплекси и мрежи“ – един; професионално
направление 4.6. Информатика и компютърни
науки, научна специалност „Системно програмиране“ – един. Кандидатите трябва да владеят
отлично английски език – минимум ниво В2
съгласно Европейската езикова рамка. Конкурсите са със срок 2 месеца от обнародването в
„Държавен вестник“. Документи – в колежа,
Добрич, ул. България 3, стая 30, тел. 058 655620.
967
100. – Институтът за космически изследвания и технологии при БАН – София, обявява
конкурси за: заемане на академична длъжност
професор в област на висше образование 4.
Природни науки, математика и информатика;
професиона лно направление 4.1. Физическ и
науки; научна специалност „Физика на океана,
атмосферата и околоземното прост ранство“
(с л ън чева а к т и вно с т и в л и я н ие т о є върх у
климата) за нуждите на секция „Космическо
време“ – един; заемане на академична длъжност доцент в област на висше образование 5.
Технически науки; професионално направление
5.6. Мат ериа л и и мат ериа лозна н ие; нау ч на
специалност „Динамика, якост и надеждност
на машините, уредите, апаратите и системите
(за космически изследвания)“ за нуждите на
секция „Космическо материалознание“ – един;
двата със срок 2 месеца от обнародването в
„Държавен вестник“. Заявления и документи се
приемат в канцеларията на ИКИТ – БАН – София 1113, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 1, стая 413,
тел. 02/988-35-03.
907
42. – Институтът по оптически материали
и тех нолог и и „ А к а д. Й. Ма л и новск и“ п ри
БАН – София, обявява 2 конкурса за доцент и – ед и н по п р о ф е с ион а л но н а п р а в лен ие
4.1. Физи ческ и нау к и, нау ч на спец иа л нос т
„Електрични, оптични и магнитни свойства
на кондензираната материя“ и един по професионално направление 4.2. Химически науки,
научна специалност „Физикохимия“, със срок
2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Справки и подаване на документи – София
1113, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 109, тел. 979 3501.
908
232. – Институтът по физика на твърдото
тяло при БАН – София, обявява конкурс за
доцент по 4.1. Физически науки (специалност
„Лазерна физика, физика на атомите, молекулите
и плазмата и физика на вълновите процеси“)
за нуждите на направление „Физична оптика и
оптични методи“ със срок 2 месеца от обнарод-
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ването в „Държавен вестник“. Справки и документи – в канцеларията на института – София
1784, бул. Цариградско шосе 72, тел. 877-34-92.
1016
6 0 . – И нс т и т у т ът п о а г р ар н а и ко н ом ика – София, към Селскостопанската академия,
обявява конку рс за академичната длъжност
професор в професионално направление 3.8.
Икономика, научна специалност Икономика
и управление (на земеделските стопанства) за
нуждите на отдел „Икономика и управление
на земеделските организации“ със срок 3 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Справки и документи – в института, София,
бул. Цариградско шосе 125, бл. 1, тел. 971-0014, факс 9713913.
904
13. – Агробиоинститутът – София, към Селскостопанската ака деми я – Софи я, обявява
конкурс за заемане на академична длъжност
доцент в професионално направление 4.3. Биологически науки (Биохимия) със срок 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Справки
и документи – в агробиоинститута, София 1164,
бул. Драган Цанков 8, ет. 4, тел. 02/963-54-07.
946
2. – ИП АЗР „Н. Пу шкаров“ към Селскостопанската академия – София, обявява два
конкурса за двама професори по професионално
направление 6.2. Растителна защита, научна
специалност Ентомология, за нуждите на отдел
„Ентомология“ със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в
института, София – 1080, ул. Шосе Банк я 7.
912
4. – Службата по геодезия, картография и
кадастър – Варна, на основание чл. 46, ал. 1
и 2 във връзка с чл. 35, ал. 3 ЗКИР съобщава,
че са приети кадаст ралната карта и кадастралните регистри за част от землището на
с. Шкорпиловци, община Долни чифлик, която
не включва територията в строителните граници
и кадастрален район 502. Кадастралната карта
и кадастралните регистри са в Службата по
геодезия, картография и кадастър – Варна. В
30-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения по тях пред Службата
по геодезия, картография и кадастър – Варна.
Съгласно чл. 46, ал. 3 ЗКИР писмени възражения за частите от кадастралната карта и
кадастралните регистри, създадени по реда на
чл. 41, ал. 1, т. 1 ЗКИР, могат да се правят само
относно несъответствие с данните от плановете
и картите, ползвани при създаването им.
903
50. – Ст о л и ч н ат а общ и н а на о снова н ие
чл. 128, ал. 1 и 2 ЗУТ съобщава, че е изработен
проект за изменение на плана за регулация на
м. Гр. Нови Искър, кв. Гниляне, за ул. Христо
Ботев и прилежащите є квартали в обхват:
кв. 111, кв. 111а, кв. 112, кв. 112а, кв. 113, кв. 117,
кв. 118, кв. 119, кв. 120, кв. 121, кв. 122, кв. 123,

С Т Р.

40

ДЪРЖАВЕН

кв. 126, кв. 128, кв. 131, кв. 132, кв. 134, кв. 135,
кв. 136, кв. 137, кв. 137а (нов), кв. 138, кв. 139
и улици: ул. Христо Ботев и ул. Смолничето
в участъка от ул. Съгласие до ул. Кременица,
ул. Спортист, ул. Нарцис, улица между о.т. 771
– о.т. 834б – о.т. 834а – о.т. 761; задънена улица
между о.т. 171а – о.т. 171б – о.т. 171в – о.т. 171г,
който е изложен в район „Нови Искър“. Заинтересуваните могат да направят писмени възражения, предложения или искания по проекта
на основание чл. 128, ал. 5 ЗУ Т в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
чрез район „Нови Искър“.
906
5. – Община Айтос на основание чл. 128, ал. 1
ЗУТ обявява, че е изработен проект за подробен устройствен план – парцеларен план за линейните обекти на техническата инфраструктура
извън границите на населените места – „Трасе
на канализационен тласкател от УПИ ІІ-21, 22,
масив 139, местност До казармите, землище
на гр. Айтос, до шахта в урбанизирана територия“, с възложител Община Айтос. Трасето
на канализационния тласкател с дължина 158 м
започва от У ПИ ІІ-21, 22, масив 139, местност До казармите, землище на гр. Айтос, и
преминава през следните имоти в землището
на гр. Айтос: № 000582 с НТП „път ІV клас“,
публична общинска собственост; № 139028 с
НТП „полски път“, публична общинска собственост, и № 139031 с НТП „пасище, мера“,
п убл и ч на общ и нск а собс т венос т. Проек т ът
се намира в дирекция „ТСУС“ при Община
Айтос. В едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ съгласно чл. 128, ал. 5
ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят
писмени възражения, предложения и искания
по проекта до общинската администрация.
944
43. – Община Благоевгра д на основание
чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за обект: „Автомагистрала
„Струма“ – ЛОТ 3, „Благоевград – Сандански“
от км 359+000 до км 420+624,51, подучастък ЛОТ
3.1 за землищата на с. Зелен дол, с. Покровник,
с. Мощанец и с. Церово“. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУ Т в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните
лица могат да се запознаят с проекта в отдел
„Архитектура и проектиране“ при Община Благоевград и да направят писмени възражения,
предложения и искания по него до общинската
администрация – Благоевград.
970
30. – Община Видин на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУ Т съобщава, че е изработен проект,
както следва: проек т за П У П – парцеларен
план на Въздушнокабелен преход от ВЛ 20 kV
„Калафат“ към МТТ с трансформатор 25 kVa,
20/0,4 kV, към основен обект административна
сграда, намираща се в имот 000153, землище
с. Гомотарци, област Видин. Документацията
може да се разгледа в стая 9, ет. 4, в админис-
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т ративната сграда на Община Видин всек и
работен ден. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ
в з а коноус т а новен и я ед номе с ечен с р ок о т
обнародване в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
за подробен устройствен план до общинската
администрация.
918
1. – Община Девин на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен ПУП – парцеларен п ла н за обек т „Реконс т ру к ц и я на
водопровод с. Стоманево – Община Девин“.
Проектът се намира в общинската администрация, отдел „УТИОС“, и може да се разгледа от
заинтересованите страни. 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 проектите до общинската
администрация.
880
1. – Община Карлово на основание чл. 128,
ал. 1 и 2 във връзка с ал. 12 ЗУТ съобщава,
че е изработен под робен уст ройст вен п лан
(ПУП) – парцеларен план за елементи на техническата инфраст ру кт у ра извън г раниците
на урбанизираните територии за обект: Оптична кабелна линия „242 – 241 – 25/ТШ1“ от
нова технологична шахта „242/СТШ“ (ул. Теофан Райнов, гр. Карлово) през землищата на
гр. Карлово, селата Соколица и Марино поле
до нова технологична шахта „241 – 25/ТШ1“,
в обхвата на общински път PDV 2078 (стар
І V- 640 05) „г р. Карлово – с. Марино поле“ и
р еп у б л и к а нс к и п ът и щ ат а – І І- 6 4 „г р. К ар лово – гр. Пловдив“, ІІІ-641 „гр. Баня – с. Васил
Левски“. Проектът е част от „Стационарната
комуникационна система на Българската армия“
и предвиж да трасето на оптичната кабелна
линия да премине през землищата на община
„Марица“, община Калояново, община Хисаря
и община Карлово, област Пловдив. Проектът е изложен за разглеждане в стая № 205 в
сградата на общинската администрация. На
основание чл. 128, ал. 5 ЗУ Т в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересованите могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация.
881
2. – Община гр. Козлодуй, област Враца,
на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че
е изработен проект на подробен устройствен
п лан – парцеларен п лан (П У П – ПП), фаза
окончателен проект, за разполагането на трасето
на електрозахранващ кабел – ниско напрежение,
от ъглов стълб № 75 на въздушен електропровод
„ЕЛБА“ 20 kV до площадка на Автоматична
газорегулираща станция (АГРС) – Козлодуй.
А ГРС – Козлоду й, е технологично съоръжение, част от обект: „Преносни газопроводи
високо налягане с А ГРС от ПГХ Чирен до
гр. Козлодуй и гр. Оряхово“. Проектът се на-
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мира в стая № 103 в дирекция „Устройство на
територията и икономически дейности“. 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 до
общинската администрация.
969
52 . – 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 заинтересуваните лица, че е изготвен проект за
подробен устройствен план (ПУП) – план за
регулация, план за застрояване и парцеларен
план – за трасе на ел. и ВиК захранване на
новообособен ПИ № 000810, образуван от сливането на ПИ № 000158, 000159, 000800 и 000801
по КВС на с. Батак. Предвижда се промяна
на предназначението на новообособения имот
за „земеделски и животновъдни дейности“ и
трасе на линейните обекти за захранване на
имота. Проектът се намира в дирекция „У ТС“
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“
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.
882
86. – Община Петрич, област Благоевград,
на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава на
заинтересованите, че са изработени ПУП – парцеларни планове за „трасе на присъединителен
кабел 20 kV“ и „трасе на напорен тръбопровод“
до имот № 076006, м. Ормана, землище на с. Кулата, община Петрич. Трасетата и сервитутите са
предвидени да преминат в земеделски поземлени
имоти от масиви по КВС, като подробно описание
на имотите и сервитутите е приложено в табличен вид, неразделна част към ПУП – ПП, както
следва: трасе на присъединителен кабел 20 kV
през имот № 000116, землище с. Кулата, и трасе
на напорен тръбопровод през имоти № 000116,
000251, 000254, 000257, 000368, 093018 и 093019,
землище с. Кулата. Проектите се намират в сградата на Община Петрич. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта за подробен устройствен
план до общинската администрация.
851
89. – Община Петрич, област Благоевград, на
основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересованите, че е изработен ПУП – парцеларен
план за „трасе на външен водопровод“ до имот
№ 022037, м. Капсиди, землище на с. Чучулигово, община Петрич. Трасето и сервитутите са
предвидени да преминат в земеделски поземлени
имоти от масиви по КВС, като подробно описание на имотите и сервитутите е приложено в
табличен вид, неразделна част към ПУП – ПП,
както следва: имоти № 022024, 000188, 021005,
021006, 021007, 021008, 021009, 022016, 022019
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и 022020, землище на с. Чучулигово, община
Петрич. Проектът се намира в сградата на Община Петрич. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ
в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта за подробен устройствен
план до общинската администрация.
850
2. – Община Поморие на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУ Т съобщава, че е изработен проект
за подробен уст ройствен план – парцеларен
план за определяне на трасе на техническата
и нфрас т ру к т у ра за обек т: „Водоснабд я ва не
за ПИ 35033.17.5, 35033.17.23 и 35033.17.24 в
м-ст Пътеката в землището на гр. Каблешково,
община Поморие“, и сервитут, преминаващи
през поземлени имоти в землището на с. Лъка:
П И 4 4 42 5.0.47 – де р е, о бщ и нс к а п у б л и ч н а
собственост, ПИ 44425.0.210 – селскостопански път, общинска публична собственост, ПИ
44425.0.211 – селскостопански път, общинска
публична собственост, 44425.2.8 – пасище на
Златка Атанасова Маринова, Яна Николова
Пе т кова и Мари я Н и колова Дон чева , П И
44425.2.16 – нива на Райна Христова Карафезлиева, 44425.2.17 – нива на Денка Христова
К арафез л иева, 4 4 425.2.89 – паси ще, общ и нска публична собственост; и през поземлени
имоти в землището на гр. Каблешково: ПИ
35033.0.469 – дере, общинска п убли чна соб ст веност, ПИ 35033.0.839 – селскостопанск и
п ът, о бщ и нск а п у бл и ч на с о б с т вено с т, П И
35033.0.862 – селскостопански път, общинска
п ублична собственост, ПИ 35033.17.2 – нива
на н-ц и на Та н ю Пе т ров Кос та д и нов, П И
35033.17.3, 35033.17.5, 35033.17.23, 35033.17.24 и
35033.17.27 – ниви на „Харисан пропъртис“ –
ЕООД, 35033.17.25 – нива на Недялка Ангелова
Димитрова, ПИ 35033.17.26 – нива на Боянка
Ангелова Стоянова, ПИ 35033.17.28 – нива на
Милко Атанасов Несторов, 35033.17.29 – нива на
Никола Димитров Михов, с дължина на трасето 919 м. Проектът за ПУП – ПП е изложен в
сградата на Община Поморие, ул. Солна 5. На
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересуваните
лица могат да направят писмени възражения
по проекта до общината в едномесечен срок от
обнародването в „Държавен вестник“.
883
2. – Община Приморско, дирекция „УТ“, на
основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересованите, че е изработен проект за ПУП
(парцеларен план) за част от ПИ № 10731.26.29
по КК на с. Веселие с цел изграждане на линеен
обект на техническата инфраструктура – довеж дащ водопровод за захранване на вилни
сгради в ПИ № 10731.26.25 по КК на с. Веселие,
м. Чифтелията, който е разгледан и приет с
решение по т. 9 от протокол № 3 от 4.12.2014 г.
на ОЕСУТ – Приморско. Проектът се съхранява
в дирекция „УТ“ и може да бъде предоставен
за разглеждане от заинтересованите по всяко
време от работния ден. На основание чл. 128,
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ал. 5 ЗУ Т в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите
лица могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта.
843
3. – Община Приморско, дирек ци я „У Т“,
на основание чл. 128, ал. 1 ЗУ Т съобщава на
заинтересованите, че е изработен проект за
ПУП (парцеларен план) за ПИ № 10731.23.28,
ПИ № 10731.23.32, ПИ № 10731.26.25 и част от
ПИ № 10731.26.29 по КК на с. Веселие, м. Чифтелията, с цел изграж дане на линеен обект
на т ех н и ческ ата и нфрас т ру к т у ра – к абел на
линия 20 kV от нов ж.р. стълб до нов ТП в
ПИ № 10731.26.25, който е разгледан и приет с
решение по т. 9 от протокол № 3 от 4.12.2014 г.
на ОЕСУТ – Приморско. Проектът се съхранява
в дирекция „У Т“ и може да бъде предоставен
за разглеждане от заинтересованите по всяко
време от работния ден. 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.
844
98 . – Общ и на Сви лен г ра д на основа н ие
чл. 128, ал. 1 ЗУ Т съобщава на всички заинтересовани лица, че е изработен ПУП – парцеларен план за външно електрозахранване
на ПИ № 019118, м. Куш Тепе, землището на
с. Капитан Андреево, община Свиленград, през
поземлени имоти – ПИ № 000087, ПИ № 019090,
ПИ № 000007, ПИ № 000213, ПИ № 000451 и
ПИ № 000429, намиращи се в землището на
с. Капитан Андреево, община Свиленград, който
е изложен в сградата на общината, стая № 210.
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 общината.
884
620. – Община Сопот на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУ Т съобщава, че е изработен проект за
подробен устройствен план – парцеларен план
(ПП), за елементите на техническата инфраструктура (извън границите на урбанизираната
територия) – Отливен канал 1 (северна част),
за обект: „Реконструкция и модернизация на
канализационната мрежа, подмяна на амортизираната водопреносна мрежа на гр. Сопот“.
Трасето на отливния канал преминава през
имот и – п убли чна общинска собст веност, с
идентификатори 68080.174.263 и 68080.259.263, с
начин на трайно ползване – за местни пътища,
с дължина 662 м. Изготвеният ПУП – ПП, е
изложен за разглеждане в стая 13 в сградата на
общинската администрация. Съгласно чл. 128,
ал. 5 ЗУ Т в 14-дневен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересуваните страни
могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до Община Сопот.
972
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620а. – Община Сопот на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
подробен устройствен план – парцеларен план
(ПП) за елементите на техническата инфраструктура (извън границите на урбанизираната
т ери т ори я) – О тл и вен к а на л 1 (юг оза па д на
част), за обект: „Реконструкция и модернизация на канализационната мрежа, подмяна на
амортизираната водопреносна мрежа на гр. Сопот“. Трасето на отливния канал преминава
през имот – публична общинска собственост, с
идентификатор 68080.150.528, с начин на трайно
ползване – местен път, и ПИ с идентификатор
68080.130.22 – частна собственост, с дължина
240 м. Изготвеният ПУП – ПП, е изложен за
разглеждане в стая 13 в сградата на общинската
администрация. Съгласно чл. 128, ал. 5 ЗУТ в
14-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересуваните страни могат да
направят писмени възражения, предложения и
искания по проекта до Община Сопот.
973
620б. – Община Сопот на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
подробен устройствен план – парцеларен план
(ПП), за елементите на техническата инфраструктура (извън границите на урбанизираната
територия) – Отливен канал 1 и Главен канализационен клон 7, за обект: „Реконструкция
и модернизация на канализационната мрежа,
подмяна на амортизираната водопреносна мрежа на гр. Сопот“. Трасето на отливния канал
преминава през имоти – публична общинска
собственост, с идентификатори 68080.503.9146
с начин на трайно ползване – второстепенна
улица, 68080.100.337, 68080.100.132, 68080.98.532,
68080.98.526, 68080.98.501, 68080.130.583 с начин
на трайно ползване – местни пътища, ПИ с
идентификатор 68080.98.329 с начин на трайно
ползване – гори и храсти в земеделска земя,
68080.98.596 – друг вид дървопроизводителна
гора, и ПИ 68080.98.332 с начин на трайно
ползване – за друг вид водно течение, водна
площ, съоръжение – държавна частна собственост, с дължина 977 м и част от Главен клон
7 с дължина 6 м. Изготвеният ПУП – ПП, е
изложен за разглеждане в стая 13 в сградата на
общинската администрация. Съгласно чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в 14-дневен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересуваните страни
могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до Община Сопот.
974
620в. – Община Сопот на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУ Т съобщава, че е изработен проект
за подробен уст ройствен план – парцеларен
план (ПП), за елементите на тех ническата
инфраструктура за обект: „Подземна кабелна
линия 20 kV, част от трасе „Метоха“ към трафопост „Пайталка“ в землището на гр. Сопот“.
Трасето на електропровода преминава през
имот и – п убли чна общинска собст веност, с
идентификатори 68080.600.227 с начин на трайно
ползване – местен път, и 68080.171.182 с начин
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н а т р а й но по л з в а не – п а с и щ е, с д ъ л ж и н а
280 м. Изготвеният ПУП – ПП е изложен за
разглеждане в стая 13 в сградата на общинската
администрация. Съгласно чл. 128, ал. 5 ЗУТ в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните страни могат да
направят писмени възражения, предложения и
искания по проекта до Община Сопот.
975
24 4 . – Общ и н а С т р а л д ж а н а о снова н ие
чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен
окончателен проект на подробен устройствен
план – парцеларен план към обект: „Транзитен газопровод № 2 за Турция“, с подобект:
„Ра зш и ря ва не на т ра нзи т ен г а зоп р овод за
Турция в участъка компресорна станция „Лозенец“ – очистително съоръжение „Недялско“,
през землищата на с. Лозенец, гр. Стралджа,
с. Атолово, с. Маленово, с. Палаузово, община
Стралджа, област Ямбол“. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в срок един месец след обнародването
в „Държавен вестник“ заинтересованите лица
могат да се запознаят с проекта в отдел „ТСУЕ“
на Община Стралджа и да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация.
945
73. – Община с. Калояново, област Пловдив, на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава
на заинтересуваните, че е изработен проект за
ПУП – парцеларен план за трасе за обект „Оптична кабелна линия 9311-25/ТШ2-115-2421/ТШ2“,
преминаващ успоредно на републикански път
II-64 „Пловдив – Карлово“ през урбанизирана
територия и през имоти – публична държавна
и публична общинска собственост (пътища,
канали, дерета и пасища – мери), в землищата
на селата: Дълго поле, Калояново, Черноземен,
Долна махала, Горна махала, Иван Вазово и Песнопой, община Калояново. Проектът е изложен
за разглеждане в сградата на Община Калояново,
стая № 10. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в
едномесечен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересованите
лица могат да направят писмени възражения,
предложения и искания до Община Калояново.
971

С ЪД И Л И Щ А
Административният съд – Пловдив, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2
АПК съобщава, че е образувано адм. д. № 142
по описа за 2015 г. на съда по жалба на Росица
Симова Тонова, Ирина Здравкова Муратева, Костадинка Георгиева Момнева, Юлия Юлиянова
Калвунова, Надежда Асенова Котупова, Румяна
Найденова Паничарова срещу т. 2 от Решение
№ 214, прието с протокол № 30 от 29.06.2010 г.
на Общинския съвет – гр. Кричим (потвърдено
с Решение № 276, прието с протокол № 29 от
19.12.2014 г. на Общинския съвет – гр. Кричим).
Делото е насрочено за 23.04.2015 г. от 13,30 ч.
988
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Административният съд – София-град, второ отделение, 32 състав, съобщава, че срещу
Решение № 271 от 30.05.2012 г. на Столичния
общински съвет, с което е одобрен проект за
ПУП – план за улична регулация на м. Хаджи
Димитър – част, ПУП – план за регулация за
м. Хаджи Димитър – част, ПУП – план за застрояване за м. Хаджи Димитър – част, плансхеми на инженерната структура в обхвата на
ПРЗ на м. Хаджи Димитър – част, в частта
му по отношение на УПИ І-960, кв. 62а, УПИ
V-966, кв. 62а, УПИ VІ-969, кв. 62а, м. Хаджи
Димитър, Столична община, и уличната регулация от юг на ул. Въстаник от о.т. 248=358а
до о.т. 248=358а, е образувано адм. д. № 1412
о т 2014 г. по оп иса на с ъда, нас рочено за
разглеждане в открито съдебно заседание на
31.03.2015 г. от 13,30 ч. Заинтересованите лица
могат да се конституират като ответници по
делото в едномесечен срок от деня на обнародването на съобщението в „Държавен вестник“,
като подадат писмена молба със съдържание и
приложения, посочени в чл. 218, ал. 5 и 6 ЗУТ.
Със заявлението е недопустимо да се правят
искания за отмяна на индивидуалния административен акт, както и за присъединяване към
подадени жалби.
987
Варн е нс к и я т ок р ъ же н с ъд , г ра ж да нс ко
отделение, уведомява Йетон Гаши, роден на
6.03.1972 г., гражданин на Република Албания,
с последен известен адрес София, ж.к. Хаджи
Димитър 117, вх. А, ет. 3, ап. 7, към настоящия
момент с неизвестен адрес, че следва да се яви
в ОС – Варна, в канцеларията на деловодството
на ХІ състав в срок до 9.04.2015 г., за да получи
книжата по гр.д. № 2379/2014 г. на ОС – Варна.
Указва, че при неявяване на ответника на същия ще бъде назначен особен представител на
разноски на ищеца.
1024
Р а й о н н и я т с ъ д – Мо н т а н а , г р а ж д а нс к а
колег и я, II с ъс та в, п ризова ва Жоао А н д ре
Дош Сантош Сантана Нашименто Перикито,
роден на 11.01.1968 г., гражданин на Република
Португалия, с последен адрес: неизвестен, да
се яви в съда в двуседмичен срок считано от
обнародването на съобщението в „Държавен
вестник“ като ответник по бр.д. № 70039/2015 г.,
заведено от Биляна Миткова Дичева-Перикито,
по чл. 49, ал. 1 СК за връчване на искова молба
и приложения към нея ведно със съобщение по
чл. 131 ГПК. При неявяване на ответника или
упълномощено от него лице в указания срок
съдът ще му назначи особен представител и
делото ще се гледа при условията на чл. 48 ГПК.
989
О р я хо в с к и я т р а й о н е н с ъ д , г р а ж д а нс ко
о тделение, на основание ч л. 48, а л. 1 Г ПК
съобщава на Недка Василева Кру шовенска,
без регистриран постоянен и настоящ адрес в
Република България, че срещу нея има заведено
гр.д. № 39/2015 г. по описа на РС – Оряхово,
по предявен от „Банка ДСК“ – ЕА Д, София,
облигационен иск, като в едномесечен срок от
обнародването в „Държавен вестник“ призовава
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Крушовенска да се яви в съда като ответник по
делото, за да получи препис от исковата молба
и приложенията към нея.
990
Пирдопският районен съд призовава Валентина Юриевна Маринова, родена на 8.07.1954 г.,
без адресна регистрация в Република България – постоянен и настоящ адрес, и с неизвестен
адрес в чужбина – Русия, да се яви в съда на
24.03.2015 г. в 11 ч., за да получи преписи от
исковата молба и приложенията, като ответник
по гр. д. № 480/2013 г., заведено от Тодор Георгиев Енков с адрес: гр. Копривщица, ул. Дончо
Ватах войвода 43, с правно основание чл. 341
и сл. ГПК – за делба. Ответницата да посочи
съдебен адрес, в противен случай делото ще
се гледа при условията на чл. 48, ал. 2 ГПК.
991
Ра йон н и я т с ъд – г р. С р едец , п ри з ова ва
А лександър Михайлович Демин, гра ж данин
на Федерация Русия, с неизвестен адрес, като
ответник по гр.д. № 438/2014 г. по описа на
съда, заведено от „Водоснабдяване и канализация“ – ЕА Д, с ЕИК 812115210, със седалище и
адрес на управление Бургас, ул. Ген. Владимир
Вазов 3, да се яви в канцеларията на деловодството в двуседмичен срок от обнародването
на съобщението в „Държавен вестник“, за да
получи препис от исковата молба и приложенията към нея. При неявяване книжата ще се
смятат за редовно връчени и на ответника ще
бъде назначен особен представител на основание
чл. 48, ал. 2 ГПК.
992
Районният съд – гр. Средец, призовава Михаел Херман Хард, гражданин на Германия,
с неизвестен а дрес, като ответник по г р.д.
№ 437/2014 г. по описа на съда, заведено от
„Водоснабдяване и канализация“ – ЕАД, с ЕИК
812115210, със седалище и адрес на управление
Бургас, ул. Ген. Владимир Вазов 3, да се яви
в канцеларията на деловодството в двуседмичен срок от обнародването на съобщението в
„Държавен вестник“, за да получи препис от
исковата молба и приложенията към нея. При
неявяване книжата ще се смятат за редовно
връчени и на ответника ще бъде назначен особен
представител на основание чл. 48, ал. 2 ГПК.
993
Районният съд – гр. Средец, призовава Колин Патрик Маклийн, гражданин на Ирландия,
с неизвестен адрес, като ответник по гр. д.
№ 422/2014 г. по описа на съда, заведено от
„Водоснабдяване и канализация“ – ЕАД, с ЕИК
812115210, със седалище и адрес на управление,
Бургас, ул. Ген. Владимир Вазов 3, да се яви в
съда в канцеларията на деловодството в двуседмичен срок от обнародването на съобщението
в „Държавен вестник“, за да получи препис от
исковата молба и приложенията към нея. При
неявяване книжата ще се смятат за редовно
връчени и на ответника ще бъде назначен особен
представител на основание чл. 48, ал. 2 ГПК.
994
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Пловдивският окръжен съд, търговско отделение, на основание чл. 632, ал. 1 ТЗ с решение № 45 от 27.01.2015 г., постановено по т.д.
№ 899/2014 г., обявява неплатежоспособността
на сдру жение с общественополезна дейност
„Център за местно планиране и обществено
развитие“, със седалище и адрес на управление
Пловдив, ул. Околчица 23 – партер, рег. по ф.д.
№ 2865/2005 г. по описа на Пловдивския окръжен
съд, БУЛСТАТ 115901539, и определя началната
є дата на 31.12.2013 г.; открива производство
по несъстоятелност на сдружението; обявява в
несъстоятелност сдружение с общественополезна
дейност „Център за местно планиране и обществено развитие“; прекратява дейността на сдружението и постановява обща възбрана и запор
върху имуществото; спира на основание чл. 632,
ал. 1, изр. първо ТЗ производството по делото;
указва на заинтересованите лица – длъжник и
кредитори, че в едногодишен срок от обнародване
на това обявление в „Държавен вестник“ могат
да поискат възобновяване на производството, ако
удостоверят, че е налице достатъчно имущество
на длъжника или депозират сумата от 3000 лв.,
необходима за предплащане на началните разноски за производството.
1025
С о фи йс к и я т г р а дс к и с ъд н а о с нов а н ие
чл. 17, ал. 1, т. 8 ЗПП вписва промени по ф.д.
№ 252/2009 г. за политическа партия с наименование „Българската левица“, както следва:
Заличаване на следните членове от състава
на Националния комитет на ПП „Българската
левица“: Анелия Красимирова Маринова, Добринка Иванова Конярова, Красимир Любенов
Благов, Марин Славчев Черкезов. Вписване
на нови членове на Националния комитет на
ПП „Българската левица“: Димитър Чавдаров
Панайотов, Руслан Ангелов Златанов.
976

ПОК А Н И И С Ъ ОБЩ Е Н И Я
12. – Управителният съвет на сдружение
„Голф к л уб „ Лайт хаус“, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 13 и 14 от устава на
сдружението свиква редовно общо събрание на
членовете на сдружението на 20.03.2015 г. в 14 ч.
в София, ул. А лександър Стамболийски 55, ет.
4, при следния дневен ред: 1. приемане на нови
членове на сдружението – проект за решение:
на основание чл. 16, ал. 1, т. 5 от устава на
сдружението приема членове на сдружението;
2. обсъждане и приемане на изменения и допълнения на устава на сдружението – проект
за решение: на основание чл. 16, ал. 1, т. 1 от
устава приема изменения и допълнения на устава на сдружението; 3. промени в управителния
съвет на сдружението – проект за решение: на
основание чл. 16, ал. 1, т. 3 от устава приема
промени в управителния съвет на сдружението;
4. изслушване и приемане на доклада на управителния съвет за периода до 31.12.2013 г. – проект
за решение: на основание чл. 16, ал. 1, т. 6 от
устава приема доклада на управителния съвет
за периода до 31.12.2014 г.; 5. приемане на финансовите отчети на сдружението за периода до
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31.12.2014 г. – проект за решение: на основание
чл. 37 от устава приема финансовите отчети
на сдружението за периода до 31.12.2014 г.; 6.
определяне на размера и начина на плащане
на членск и я внос за различните категории
членове за 2014 и 2015 г. – проект за решение:
на основание чл. 16, ал. 1, т. 12 от устава определя размера и начина на плащане на членския
внос за различните категории членове за 2014
и 2015 г.; 7. определяне на условията и реда,
по който различните категории членове имат
право да ползват материалната база, спортните
съоръжения и инструктори, осигурени от сдружението – проект за решение: на основание
чл. 16, ал. 1, т. 10 във връзка с чл. 27, ал. 3 от
устава и чл. 21, ал. 2 ЗЮЛНЦ; 8. приемане на
бюджета на сдружението за 2015 г. – проект
за решение: на основание чл. 16, ал. 1, т. 11
от устава приема бюджета на сдружението за
2015 г.; 9. разни. Поканват се всички членове
на сдружението да вземат участие лично или
чрез упълномощен представител. Регистрацията на участниците в общото събрание ще се
извършва между 13 и 14 ч. на 15.03.2015 г. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 15 ч. на
същото място и при същия дневен ред. Представителите на членове да носят със себе си
документ за платен членски внос и актуални
документи, удостоверяващи представителната
им власт, или писмено пълномощно, ако съответният член се представлява от пълномощник.
1004
11. – Националният партиен съвет на партия
„Българска Социалдемокрация“ на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ и решение от 6.12.2014 г. във
връзка с чл. 23 от устава на партията свиква
XIII редовен конгрес на 21.03.2015 г. в 11 ч.
в зала „Форум“ на Националния дворец на
к улт у рата, Софи я, при следни я дневен ред:
1. доклад за политическата обстановка и задачите на парти ята във връзка с местните
избори – 2015 г.; 2. приемане на политически
тезиси и проекторешения на конгреса; 3. избор
на ръководни органи.
986
1. – Управителният съвет на „Национално
сдружение – Общество на инженерите по железен път“ (НСОИЖП), София, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ и в съответствие с чл. 33, ал. 1
и чл. 36 от устава на НСОИЖП свиква общо
събрание на 27.03.2015 г. в 10 ч. в заседателната
зала на секция „Сигнализация и телекомуникации“, София, ул. Белоградчик 5, при следния
дневен ред: 1. отчет на председателя на управителния съвет за дейността на сдружението през
периода април 2013 г. – март 2015 г.; 2. отчет
за финансовото състояние на сдружението; 3.
предложения за изменения и допълнения на
устава на сдружението; 4. приемане на нови
членове на сдружението; 5. приемане на основните насоки и програма за дейността на
сдружението за следващия мандат; 6. приемане
бюджета на сдружението за следващия мандат;
7. освобождаване на председателя, заместникпредседателите и членовете на управителния
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съвет; 8. избор на управителен съвет, председател и заместник-председатели; 9. връчване на
наградата на НСОИЖП за 2014 г.; 10. други.
Съгласно чл. 34 от устава на НСОИЖП общото събрание се счита за законно, ако на него
присъстват повече от половината на 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 присъстват.
957
1. – Уп ра ви те лни ят с ъве т на сд ру жение
„Институт за развитие и иновации на образованието и науката – ИРИОН“, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на 28.03.2015 г. в 15 ч. в София, ул. Балканджи Йово 9 – в конферентната зала на хотел
„Женева“, при следния дневен ред: 1. отчет за
дейността на сдружението за 2014 г. и финансов
отчет за 2014 г.; 2. приемане на бюджета на
сдружението за 2015 г.; 3. приемане на програма
и основни задачи за дейността на сдружението
за следващата година; 4. разни. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото
събрание ще се проведе същия ден в 16 ч. на
същото място и при същия дневен ред.
958
3. – 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, ал. 1 ЗЮЛНЦ
свиква годишно общо събрание на 31.03.2015 г.
в 13 ч. в София, ул. Г. С. Раковски 108 (Дом
на нау ката 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 в 14 ч. на същото място и при
същия дневен ред, ако са представени 1/3 от
членовете на сдружението.
962
11. – Управителният съвет на сдружение
„Българска федерация по мотоцик летизъм“
(БФМ), Софи я, на основа н ие ч л. 26, а л. 2
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 1.04.2015 г. в
14 ч. в конферентната зала на Парк-хотел „Москва“ в София при следния дневен ред: 1. отчет
на УС на БФМ за 2014 г.; 2. отчет на контролния
съвет за 2014 г.; 3. разискване по отчетите; 4.
приемане на нови членове на общото събрание;
5. промени в състава на УС на БФМ; 6. промени
в устава на сдружение „БФМ“; 7. съобщения и
разни. При недостатъчен кворум на основание
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чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден на същото място и при същия дневен
ред в 15 ч.
956
1. – Уп ра ви те лн и ят с ъве т на сд ру жен ие
„Училищно настоятелство „Екип 2004“ при
Софийската професионална гимназия по туризъм“, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на 6.04.2015 г. в 10 ч. на
адреса на управление на сдружението в София,
район „Оборище“, бул. Сливница 182 – Софийска професионална гимназия по туризъм, при
следния дневен ред: 1. приемане на решение
за освобождаване на досегашния управителен
съвет и неговите членове от длъжност и отговорност и избор на нов управителен съвет;
проект за решение – ОС освобождава досегашния управителен съвет и неговите членове от
длъжност и отговорност и избира нов управителен съвет в състав съгласно приетите на гласуването предложения; 2. разни. Регистрацията
за участие в работата на общото събрание ще
се извърши от председателя на управителния
съвет и ще започне от 9 ч., като ще приключи
със започването на събранието. За участие в
работата на събранието членовете на сдружението и пълномощниците им се легитимират по
предвидения в закона и устава на сдружението
ред. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ във връзка с устава на сдружението
събранието ще се отложи и проведе с един час
по-късно на същото място и при същия дневен
ред и може да се проведе, колкото и членове
да се явят. Писмените материали, свързани с
дневния ред, са предоставени на разположение
на адреса на управление на сдружението.
959
1. – Управителният съвет на Политическа
партия ДЕОС на основание § 2 ЗПП във връзка с чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
членовете на партията на 11.04.2015 г. между
10,30 – 14,00 ч. в София, ул. Раковски 108, Дом
на науката и техниката, зала „Инж. Георги
Ганев“, при следния дневен ред: 1. обсъждане
и приемане на промени в устава на партия
ДЕОС; 2. избор на нов управителен съвет на
партия ДЕОС. Поканват се всички членове на
партия ДЕОС да присъстват лично. Материалите за провеждане на общото събрание са
на разположение на членовете във форумната
страница на партия ДЕОС, адрес http://forum.
deos.bg/discussions, от датата на обнародването
на поканата в „Държавен вестник“.
1005
249. – Управителният съвет на сдружение
с нестопанска цел в обществена полза „Международен институт за сигурност и сътрудничество“, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на 15.04.2015 г. в 11 ч.
в София, ул. Пирин 50, при следния дневен
ред: 1. встъпително слово, кратък анализ и
акценти в дейността на МИСС; 2. приемане
на отчет и доклад на управителния съвет за
дейността на сдружението през изтеклия период – 2014/2015 г.; 3. приемане на годишния
счетоводен отчет и баланс на сдружението за
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2014 г.; освобождаване от отговорност на членовете на управителния съвет на сдружението
за дейност та им през 2015 г.; 4. обсъж дане
на програмата за работа на сдружението за
2015/2016 г.; 5. дискусия на тема „Проблемът
с бежанската вълна и миграционния натиск
към Европа“; 6. разни. 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.
1009
12. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Клуб по кендо „Мусо“, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание, което ще се проведе на 17.04.2015 г. в
18 ч. в София, ж.к. Лозенец, 122 ОУ „Николай
Лилиев“, физкултурен салон, при следния дневен
ред: 1. приемане на годишен финансов отчет
за 2014 г.; 2. приемане на бюджет за 2015 г.; 3.
приемане на отчет за дейността на сдружението
за 2014 г.; 4. разни.
985
18. – Управителният съвет на сдружение
с нестопанска цел „Българска федерация по
кендо“, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на 18.04.2015 г. в 11 ч.
в София, ж.к. Лозенец, 122 ОУ „Николай Лилиев“, физкултурен салон, при следния дневен
ред: 1. приемане на годишен финансов отчет
за 2014 г.; 2. приемане на бюджет за 2015 г.; 3.
приемане на отчет за дейността на сдружението
за 2014 г.; 4. разглеждане въпроса за изключване
членове на сдружението; 5. разглеждане въпроса
за приемане на нови членове на сдружението;
6. разни.
984
4. – Съветът на настоятелите при „Училищно настоятелство към 19-о СОУ „Елин Пелин“,
София, на основание чл. 26, ал. 1 ЗЮЛНЦ във
връзка с чл. 13, ал. 1 от устава на настоятелството свиква редовно годишно общо събрание на 20.04.2015 г. в 18 ч. в София, ул. Яков
Крайков 16,  учителска стая на 19-о СОУ „Елин
Пелин“, при следния дневен ред: 1. докладване
на постъпили молби за членство и приемане
на нови членове на „Училищно настоятелство
към 19-о СОУ „Елин Пелин“; 2. отчет на съвета
на настоятелите за дейността на „Училищно
настоятелство към 19-о СОУ „Елин Пелин“ до
31.12.2014 г.; 3. финансов отчет на „Училищно
настоятелство към 19-о СОУ „Елин Пелин“ до
31.12.2014 г.; 4. освобождаване на членовете на
съвета на настоятелите при „Училищно настоятелство към 19-о СОУ „Елин Пелин“ от отговорност за дейността им като такива; 5. промяна в
персоналния състав на съвета на настоятелите
при „Училищно настоятелство към 19-о СОУ
„Елин Пелин“; 6. приемане на актуализиран
устав на „Училищно настоятелство към 19-о
СОУ „Елин Пелин“; 7. определяне размера на
членския внос в настоятелството за 2015 г. и
срока за неговото внасяне; 8. разни. Поканват
се вси ч к и редовн и ч ленове на „Уч и л и щ но
настоятелство към 19-о СОУ „Елин Пелин“
да вземат участие в редовното годишно общо
събрание на настоятелството лично или чрез
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изрично упълномощени представители, които
могат да бъдат само други членове на настоятелството. Един член на настоятелството може
да представлява на общото събрание най-много
трима отсъстващи членове. Регистрацията на
участниците ще се извърши от 17,30 ч. в деня на
общото събрание. При липса на кворум общото
събрание ще бъде отложено с един час и ще се
проведе на същото място и при същия дневен
ред независимо от присъстващите членове.
1006
1. – Съветът на настоятелите на Училищното настоятелство 92 ОУ „Димитър Талев“ –
София, на основание чл. 18, ал. 2 от устава
и чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
сдружението на 21.04.2015 г. в 18,30 ч. в София, район „Красна поляна“, ул. Добротич 21,
92 ОУ „Д. Та лев“, в у чителската ста я, при
следния дневен ред: 1. отчет за работата на
сдружението; 2. обсъждане и предложения по
изпълнение на целите и средствата от устава
на сдружението; 3. приемане и изключване на
членове; 4. избор на нов председател на съвета
на настоятелите; 5. разни. Поканват се всички
членове на Училищно настоятелство 92 ОУ
„Димитър Талев“ – София, да вземат участие
в работата на общото събрание лично или
чрез упълномощен в съответствие със закона
и устава представител.
964
269. – Управителният съвет на Българската асоциаци я за лекарствена информаци я“
(БАЛИ), София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ,
чл. 29 от устава на БА ЛИ и решение на управителния съвет от 3.02.2015 г. свиква редовно
общо събрание на сдружението на 14.05.2015 г.
в 16 ч. в София, ул. Дунав 2, Фармацевтичен
факултет – зала 1, при следния дневен ред: 1.
отчет за дейността на БА ЛИ през 2014 г.; 2.
приемане на бюджет на БА ЛИ за 2015 г.; 3.
представяне на основните насоки в програмата
за работата на БА ЛИ през 2015 г.; 4. промени
в устава; 5. избор на нов управителен съвет; 6.
избор на контролен съвет; 7. други предложения
и инициативи за дейността на БАЛИ през 2015 г.
Поканват се всички членове на асоциацията да
вземат участие в общото събрание. Писмените
материали, свързани с дневния ред на общото
събрание, са на разположение на членовете
на адреса на сдружението в София, Столична
община, район „Красно село“, ул. Хубча 16,
офис 2, най-късно до 14.05.2015 г. Съобщение
за събитието ще намерите и на интернет страницата на БА ЛИ – www.badibg.org, в рубриката
„Assembly meetings“. При липса на кворум на
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ и чл. 31 от устава на
сдружението събранието ще се отложи с един
час и ще се проведе в 17 ч. на същото място и
при същия дневен ред, колкото и членове на
сдружението да присъстват. Корпоративните
членове, които не могат да вземат участие, следва
писмено да упълномощят по един представител
(не е необходимо нотариално пълномощно) за
участие в събранието.
966
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11. – Управителният съвет на сдружение
„Г ра д и нско нас т оя т е лс т во „Зве зд и ца – Зорница“, Бургас, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на 3.04.2015 г. в 17 ч.
в Бу ргас, к-с Зорница, до бл. 15, ОДЗ № 2
„Звездица – Зорница“, при следния дневен ред:
1. освобождаване от длъжност членовете на
управителния съвет на сдружение „Градинско
настоятелство“ „Звездица – Зорница“; 2. прекратяване членството на членове от сдружението;
3. приемане на нови членове в сдружението; 4.
избор на нов управителен съвет и нов управител. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в
18 ч., на същото място и при същия дневен ред.
963
3. – Уп ра ви те лни ят с ъве т на сд ру жение
Спортен к л уб „ Локомотив Елеганс“, Горна
Оряховица, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква годишно общо събрание на 20.03.2015 г. в
17,30 ч. в Младежкия дом – гр. Горна Оряховица, ул. Мано Тодоров 5, при следния дневен
ред: 1. насоки за дейността на СК „Локомотив
Елеганс“ за 2015 г.; 2. приемане допълнение
и изменение в устава на клуба; 3. промени в
състава на управителния съвет; 4. разни. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието се отлага с един час, след което се
провежда на същото място, при същия дневен
ред и се счита за законно колкото и членове
да се явят.
982
4. – Уп ра ви те лни ят с ъве т на сдру жение
„Център за европейски програми и проекти“, Самоков, на основание чл. 26, ал. 3 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на сдружението на 29.04.2015 г.
в 17 ч. в Самоков, ул. Христо Захариев 7, при
следния дневен ред: 1. отчет на управителния
съвет за дейността на сдружението през 2014 г.;
2. промяна в състава на управителния съвет; 3.
разни. Поканват се всички членове на сдружението или техни упълномощени представители
да участват в общото събрание. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе на същата дата и място, при
същия дневен ред в 18 ч.
960
3. – Управителният съвет на Съвет по туризъм „Самоков“ на основание чл. 26, ал. 3
ЗЮЛНЦ свиква редовно годишно общо събрание
на сдружението на 30.04.2015 г. в 17 ч. в Самоков,
ул. Хан Кубрат 4, в офиса на сдружението при
следния дневен ред: 1. отчет на управителния
съвет за дейността на сдружението през 2014 г.;
2. промяна в състава на управителния съвет; 3.
разни. Поканват се всички членове на сдружението или техни упълномощени представители
да участват в общото събрание. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе на същата дата и място, при
същия дневен ред в 18 ч.
961
1. – Уп ра ви те лни ят с ъве т на сд ру жение
с нестопанска цел „Фолклорен танцов клуб
„Тракийка“, Стара Загора, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ и чл. 37 от устава на сдружението
свиква редовно общо събрание на членовете
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на 17.04.2015 г. в 16 ч. на адрес: Стара Загора,
ул. Хаджи Димитър Асенов 119, ет. 3, офис 6,
при следния дневен ред: 1. приемане на отчета
на УС за дейността на сдружението за периода
2012 г. – 2014 г.; 2. приемане на финансовите
отчети за 2012 г., 2013 г. и 2014 г.; 3. приемане
на проект за годишен бюджет за 2015 г.; 4. приемане на промени в устава на сдружението; 5.
разни. Регистрацията за участие в събранието
ще започне в 15 ч. в деня и на мястото на провеждане. При липса на кворум на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе
същия ден в 17,30 ч. на същото място и при
същия дневен ред независимо от броя на присъстващите членове.
965
13. – Управителният съвет на сдружение за
дейност в обществена полза „Стърница – 2008“,
с. Стърница, община Баните, област Смолян,
на основание чл. 26, ал. 1 и 3 ЗЮЛНЦ свиква
редовно общо отчетно-изборно събрание на
сдружението на 29.04.2015 г. в 17 ч. в клуба на
ГПК „Чифлика“ в с. Стърница, община Баните, област Смолян, при следния дневен ред: 1.
приемане на нови членове на сдружението и
прекратяване на членство; проект за решение:
приема кандидатите за нови членове и прекратява членството на починал член; 2. отчет за
дейността на сдружението през 2014 г. и през
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изтек ли я петгодишен мандат на у правителния съвет; проект за решение: приема отчета
за дейността на сдружението през 2014 г.; 3.
приемане на годишен финансов отчет на сдружението за 2014 г.; проект за решение: приема
годишния финансов отчет на сдружението за
2014 г.; 4. избор на нов управителен съвет, нов
председател на сдружението и нов контрольор
на сдружението и заличаване на досегашните
управителни органи поради изтекъл петгодишен
мандат и поради смърт на председателя; проект
за решение: избира нов управителен съвет, нов
контрольор и нов председател на сдружението;
да бъдат заличени от партидата на сдружението
във фирмения регистър на Окръжния съд – Смолян, досегашните управителни органи поради
изтекъл мандат и поради смърт на председателя
на сдружението; 5. приемане на изменения в
устава на сдружението; приема предложените
изменения в устава на сдружението; 6. разни. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
общото събрание ще се проведе същия ден в
18 ч. на същото място и при същия дневен ред
и се счита за законно независимо от присъстващите членове на сдружението. Всички проекти
за решения и материали за събранието са на
разположение на желаещите да се запознаят с
тях при управителния съвет на сдружението.
1026

СЪОБЩЕНИЯ НА РЕДАКЦИЯТА
Съгласно Заповед № 450-05-147 от 22.07.2014 г. на председателя на Народното събрание (ДВ, бр. 63
от 2014 г.) таксите за обнародване в неофициалния раздел на „Държавен вестник“ за 2015 г. са:
1. за призовки на съдилища, обявяване на конкурси, обявления и съобщения на министерства,
други ведомства на бюджетна издръжка, общини и техни органи:
• с обем до 1/2 стандартна страница – 20 лв.;
• с обем до 1 стандартна страница (30 реда, 60 знака на ред) – 40 лв.;
• с обем, по-голям от 1 стандартна страница – 40 лв., и по 35 лв. за всяка следваща страница;
2. за покани и други обявления:
• с обем до 1/2 стандартна страница – 35 лв.;
• с обем до 1 стандартна страница (30 реда, 60 знака на ред) – 70 лв.;
• с обем, по-голям от 1 стандартна страница – 70 лв., и по 60 лв. за всяка следваща страница;
3. за обнародване до 15 дни от датата на постъпването в редакцията на съответния акт таксите
се заплащат в двоен размер (не се прилага през м. декември);
4. за публикуване в електронната страница на „Държавен вестник“ – за всяка една публикация
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